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SSu’dan başlayan, su içinde serpilen, su ile devam 
eden, su’dan mahrum kalınca sona eren, kısacası 
su etrafında şekillenen bir hayattır insanınki. 
Anadolu’da kurulan bütün medeniyetlere ev 
sahipliği yapan su hakkında tarih kitaplarının 
yaprakları; medeniyetlerin kurulması, gelişmesi 
ve hatta bazen de yok olmasında suyun çok 
önemli bir rol oynadığını yazmaktadır. 

Uygarlıkların beşiği kabul edilen Anadolu 
toprakları üzerinde tarih sahnesinden geçmiş 
pek çok medeniyet, su ile yoğrulan Anadolu 
şehirlerine çok sayıda eser bırakmıştır. Bu 
nedenledir ki, gerçek bir su medeniyeti olan 
Anadolu’ya kulak verdiğimizde duyduğumuz 
ilk ses “suyun sesi” olur. Bütün dinlerde ve 
felsefelerde hayatın en temel vazgeçilmezi olarak 
algılanan ve bir medeniyet olarak kabul edilen 
“su” ile ilgili bilinenler, bilinmeyenlere nispetle 
oldukça düşüktür. Özellikle Anadolu’da 

ÖN SÖZ
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su medeniyeti ile ilgili belgelere dayalı, 
daha detaylı çalışmalara büyük ihtiyaç 
vardır. 

Bu bağlamda, su medeniyetimizi 
anlamayı ve tanıtmayı amaçlayan ve 
6 kitaptan oluşan “Anadolu’da Su 
Medeniyeti” kitap serisi, bu konuda 
hazırlanacak birçok eserin oluşumuna 
da zemin hazırlayacaktır.

Hayat kaynağını yaşatan bir kurum 
olma vizyonu, modern yönetim 
anlayışını benimseyen kurum olma 
misyonu doğrultusunda hızla ilerleyen 
ASKİ Genel Müdürlüğümüz, gelecek 
nesillere bilimsel eserler bırakmak 
amacıyla yayın faaliyetlerine de büyük 
önem vermektedir. 

Sahasında önemli bir boşluğu 
dolduracağına inandığımız bu kitap 
serisinin, akademik çalışmalar başta 
olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar 
ile halkımıza faydalı olmasını temenni 
ediyorum. 

Millî kültürümüze ve eğitim 
dünyamıza kazandırılan bu seriyi 
yayına hazırlayan araştırmacı, yazar ve 
ilim adamlarımıza; basımında emeği 
geçen herkese ve şehrimizin tanıtımı 
için emek veren diğer gönüllü kuruluş 
ve kişilere teşekkür ediyor, bu değerli 
eserlerin Ankaralılara hayırlı olmasını 
diliyorum. 

İ. MELİH GÖKÇEK / ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
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SSUNUŞ Su, hayatın devam etmesi için insanoğluna bahşedilen en 
büyük nimetlerden biri...

Türk kültürünün temel miraslarından birisini “su kültürü” 
oluşturmaktadır. Türkler, hem yazılı, hem de sözlü 
kaynaklarında suya önemli bir kutsiyet atfetmişler, büyük 
saygı göstermişler ve suya olan saygılarını günümüze 
kadar devam ettirmişlerdir. Suya değer vermişler, onu 
aziz bilmiş, onun hayat için ne kadar gerekli olduğunun 
farkında olmuş bir medeniyet kurmuşlardır.

Su; şehirler, ülkeler ve kıtalar arasında yol alırken akıp 
geçtiği yerlerdeki kültürleri, insanları ve medeniyetleri 
birbirine taşır ve yakınlaştırır. İnsanoğlu suları vadilerden 
geçirmek için su kemerleri ve kanallar, suyun basıncını 
dengelemek için su terazileri, düzenli dağıtım için 
maksemler, suyu biriktirmek için havuzlar, kuyular, 
sarnıçlar ve bendler inşa etmişlerdir.

Suya olan sevgiyi, saygıyı ve ona verilen kutsallığı 
Anadolu’nun birçok yerinde ortaya çıkan kalıntılardan 
anlamanız mümkün. Yol kenarlarına yapılmış çeşmelerde 
de görebilirsiniz, ince işlemeli bir ibriğin, bakracın, tasın, 
tabağın üzerinde de. Bir maşrapanın kulpunda ya da bir 
şifa tasında da görmeniz mümkün. Suyun dokunduğu 
hangi eşya olsa o da değerli görülmüş. Suyu bütün 
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İRFAN KAYA  /  ASKİ GENEL MÜDÜRÜ 

canlıların temel ihtiyacı olarak bilmek, 
ortak bir nimet olarak görmek ne kadar 
güzelse, paylaşmak da o kadar güzel 
addedilmiş.  

Anadolu Toprakları üstünde, son 
dörtbin yıl boyunca gerçekleştirilmiş 
olan su mühendisliği eserleri,  
Türkiyeyi tarihî su yapıları açısından 
dünyanın en zengin ve ilgi çekici 
Açıkhava müzelerinden biri 
kılmaktadır.

Günümüz dünyasında, hizmet 
anlayışları, yönetim sistemleri, 
teknolojik araçlar, beklenti düzeyleri 
ve kalite standartları hızlı biçimde 
değişmektedir. Bu değişim ve 
dönüşümün gerisinde kalmadan 
gelecekte var olabilmek ve sahip 
olunan kaynakları en rasyonel 
biçimde kullanabilmek her kurum 
için kaçınılmaz bir gerekliliktir. Genel 
Müdürlüğümüz bu anlayıştan hareketle 
geçmişin güzelliklerinden esinlenerek 
geleceği kurgulamakta ve bugünü en 

iyi değerlendirebilmenin gayretini 
yaşamaktadır.

Başkentimiz Ankara’nın temiz ve atık su 
işlemlerini yürüten bir kurum olarak, 
yaptığımız işin bizler için bir övünç 
kaynağı olduğunun ve üstlendiğimiz 
sorumluluğun büyüklüğünün 
farkındayız.

Geçmişi hatırlayarak geleceğe ışık 
tutmak amacıyla “Anadolu’da Su 
Medeniyeti” başlığı altında “Anadolu 
Şehrinin Su Yapıları”, “Ankara 
Hamamları ve Kaplıcaları”, “Anadolu 
Şehrinin Günlük Hayatında Su 
Kültürü”, “Anadolu’da Suyun İzi”, 
“Geleneksel Türk Sanatında ve 
Edebiyatımızda Su” ile “Ankara’da Su 
Altyapısı” başlıklarıyla altı kitaptan 
oluşan bir dizi kitap serisi hazırlattık.

Kitapların yayın dünyasına,  konuyla 
ilgilenen akademisyenler başta olmak 
üzere,  belediyeler ile tüm resmî ve özel 
kurumlara faydalı olması dileklerimle…
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HHayatımızın en vazgeçilmez kaynağı 
olan su, herkesin ilgisini çekebilecek bir 
konu. “Anadolu’da Su Medeniyeti” dizisi 
çerçevesinde “Geleneksel Türk Sanatında 
ve Edebiyatımızda Su” başlığıyla bir 
kitap hazırlanma teklifi, ilgimi çekmesi 
bir yana, aynı zamanda uzun zamandır 
aklımda olan, ancak denemek için uygun 
fırsat bulamadığım bir iş için de çok iyi 
bir imkân sunuyordu: Akademisyenlerin 
tanıdıklarıyla, yakın çevresindekilerle, 
ortak bir dil konuştuklarıyla birlikte yayın 
yapmaları alışılmıştır. Çeşitli şehirlerde, 
bu ağlara giremeyen, girme imkânı 
olmayan meslektaşlarımdan zaman zaman 
yapılan işlere dahil edilmedikleri yönünde 
şikayetler duymaktaydım. Bu nedenle 
acaba yakın temasta olmadığımız, farklı 
alanlardan uzmanlarla gönüllü katılım 
esasına dayanan ortak çalışma yapabilir 
miydik? Teklif, bunu denemek için çok iyi 
bir fırsattı. 

Üyesi olduğum gruplarda ve sosyal 
medyada dilimizde, edebiyatımızda, 
kültürümüzde, sanatımızda su hakkında 
çalışması olan arkadaşları projeye 
katılmaya davet eden bir duyuru yazdım. 

Gönderilecek yazılarda genel okuyucuya 
hitap edecek bir üslubun tercih edilmesini, 
ama yine de belli bir akademik seviyenin 
tutturulmasını belirttim. Bunu yaparken 
amacım, örneklerine zaman zaman 
rastladığımız türden bilimsel temeli 
olmayanı popüler görüşler yığını bir 
yayının ortaya çıkabileceği yönündeki 
endişemdi. 

Duyuruya küçümsenemeyecek sayıda 
katkı geldi. Katkıda bulunanlar arasında, 
alanlarının seçkin uzmanları olduğu 
gibi çekinerek şansını deneyen genç 
meslektaşlarım da vardı. Hepsine hem 
duyuruma cevap verdikleri hem de projeye 
güvendikleri için çok teşekkür ederim. 
Sonucun sadece onları değil, okuyucuyu da 
memnun edeceğini umuyorum. 

EDİTÖRDEN

Prof. Dr. Nurettin Demir
Hacettepe Üniversitesi 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 
Öğretim Üyesi
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ANADOLU’DA SU MEDENiYETi

Ol sanem ki
 su yakasında perî dik olturur;
Gayet-i nâzükligindin
 su bile yutsa bolur.

Atâî Dîvânı
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Minyatür: Cihangir Aşurov
Eser Adı: Deniz Korkusu

Ömründe derya-deniz görmeyen birisi bir gemiye biner, gemi denizin ortasına geldiğinde korkudan 
durmaksızın bağırmaya başlar. Kimse onu avutamaz, ondan rahatsız olsalar da o bağırmaya devam eder. 
Gemidekilerden âlim birinin önerisiyle onu denize atarlar. Bir süre denizde kaldıktan sonra gemiye geri 
alırlar. Adam sakin bir şekilde oturmaya başlar. Anlamıştır ki gemi denize göre güvenli ve rahattır. Şimdi 
gemide olduğu için hep şükrediyor.
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H

“Yer, yer değilken; su, su idi”1 
(Her şey suydu)

Prof. Dr. FİKRET TÜRKMEN
Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü

Hinduizmin ilk metinlerinde suyun ilk madde olduğu böyle belirtilir.2 Yani “henüz bir şey yara-
tılmamışken, su vardı” anlamındaki bu cümle, aslında suyun bütün yaratıkların menbaı, (orijini) 
olduğunu göstermektedir. Buna “Materia Prima” ya da Hinduizm’de “Prakriti” de denmektedir.

Su, bütün kültürlerde temel olarak üç sembolik anlam ifade etmektedir. Bunlar:

1. Hayatın kaynağı

2. Arınma ve temizlenme vasıtası

3. Yenilenme vasıtası

Hayatın kaynağı olarak su, potansiyel gücü, imkânların sonsuzluğunu da temsil eder. Şekilsizliği, 
kaynakların kaynağı olması, bütün umutların onda toplanmasının sembolüdür.

Suyun üzerinde kalmak, kaynağa geri dönmek, muazzam bir haznede bütünleşmek, kaynaşmak 
ve oradan yeni bir güç almak demektir.

Farklılaşmamış kitle hâlindeki su, mesela buz, eridiği zaman veya buharlaştığı zaman, dağılmayı 
ve ortadan kalkmayı da işaret eder. Bu bir anlamda yukarda sözünü ettiğimiz üç sembolik an-
lamın tersini ifade etmektedir ki buna düalizm diyebiliriz. Yani var oluşun zıddı olan yok oluşu 
ihtiva eden bir anlamdadır.

1 Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenen 106K076 numaralı proje kapsamında hazırlanmıştır.
2 Chevalier, Jean-Alen Gheerbrant, Dictunnaire des Symboles T. 3. Paris, 1973 (I’Eau Maddesi)
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ANADOLU’DA SU MEDENiYETi

Suyun sıvı hâli, dağılma eğilimini; homojen hâli ise bir arada tutma ve bütünleştirme eğilimini 
gösterir.

Asya’da eski din ve kültürlerde su, “Materia Prima” yani ilk maddedir. Hindu metinlerinde “her 
şey suydu”, Taoizm’de “geniş suların kıyıları yoktu”, Brahmanizm’de ise “Dünyanın yumurtası 
suların yüzeyinde saklıydı, Tanrı’nın nefesi, ruhu, suların yüzeyinde saklı bulunur.” derken, Çin-
liler suyun doruksuzluk, kaos ve belirsizlik olduğuna inanmışlardır.

Bütün Avustralya ve Asya halklarında kozmik gücün “su”da olduğuna inanılmaktadır. Suya dalıp 
yüzeye bir parça toprak çıkaran yaban domuzu, Hint mitolojisinde şekil oluşumunun (embriyo-
nun) gün ışığına çıkışının sembolü olarak algılanmaktadır. Aynı durum Türk yaratılış kozmo-
gonisinde de yer alır. Erlik’i cezalandırarak suların dibine gönderen Tanrı Ülgen, sonunda onu 
affeder ve suların dibinden ağzında biraz toprakla suyun yüzüne çıkmasına izin verir. Söyleneni 
yapan Erlik, su yüzeyine çıkınca Tanrı, toprağa büyümesi emrini verir. Toprak büyür, Erlik bo-
ğulmak üzeredir. Tanrı “tükür” diye emir verir. Erlik’in tükürmesiyle yeryüzü oluşur.3

Kültürlerde ortak alegori olarak su, aynı zamanda gökyüzünün bir lütfudur. İslami düşüncede 
“rahmet” olarak algılanır. Dolayısıyla verimlilik ve doğurganlık sembolüdür.

Su, ritüel bir arınma aracıdır. Japonya’dan Müslüman ülkelere, Taoist Fuşuei törenlerinden Hris-
tiyanların kutsal su serpmelerine kadar, su serpme, abdest alma, yıkanma gibi temel ritüellerde su 
karşımıza çıkar. Su, Taoizm’e göre hem bilgeliğin sembolüdür hem de özgürdür. Hiçbir bağlantısı 
yoktur. O, aynı zamanda ayarlayıcıdır, ölçüdür. Mesela içkilere su karıştırılarak içilir hâle getirilir.

Musevi ve Hristiyan geleneğinde su, yaratılışın kökenidir. İbranilerde “Men” hassas suyu sem-
bolize eder. O, her şeyin kaynağıdır. Hem yaratıcı hem de yok edicidir. Su, eskiyi siler ve yeni 
bir duruma sokar. Suya dalma, İsa’nın toprağa konmasıyla örtüştürülür. İsa, toprağın bağrında 
yeniden dirilir. Vaftiz suyu açıkça hem arınma hem de yeniden doğma sembolüdür.

İnançlar su kaynaklarının etrafında toplanmıştır. Yer ve gök ikiliğin, fakat birbirlerini tamamla-
yan dikotomik ikiliğin sembolüdür. Yağmur suları saftır, deniz suları tuzludur. Nehirler hayırlı 
akıntılar olabildikleri gibi canavarlara da barınak olurlar, coşkun sular, fırtınalı denizler, karga-
şayı, kötülüğü ifade ederler.

Okyanus’un acı suları kalbin acısını ifade eder.

İslam geleneğinde de su pek çok gerçeği sembolize eder. Kur’an-ı Kerim’de gökten yağan su, ilahî 
işaretlerden biri sayılmıştır. Cennet bahçelerinde kaynak suları ve ırmaklar vardır.

Mevlâna Celâleddin Rûmi’de su, daha metafizik bir anlam kazanır. Evrenin ilahi temelini bir 
okyanusla sembolize eder. Bu okyanusun suyu ilahi özdür. Onun dalgaları varlıklardır. Divan-ı 

3 Mustafa Necati Sepetçioğlu, Yaradılış ve Türeyiş Destanı, İstanbul, 1969.
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ANADOLU’DA SU MEDENiYETi

Kebir’de, “yumurtaya benzer bir inci coştu, eridi, deniz doldu; deniz köpürdü, köpüğünden yer 
oldu, buğusundan gök” 4 der.

Toprağın ve toprakta yaşayan her şeyin döllenme aracı sudur. Eski sembollerden onun ruhu 
döllenme kaynağı olarak, ırmak, nehir, göl ve denizler, insanın ve varlığın akışını, arzu ve duy-
gularının dalgalanışını temsil eder. Toprak ve su sembolizminden yüzey genişliği ve derinlikler 
ayırt edilmelidir. Mitik veya epik kahramanların denizde veya karada dolaşmaları, onların hayatın 
tehlikelerine karşı açık oldukları anlamına gelir. Bu yüzden mitik anlatmalarda bu suyun derin-
liklerinden çıkan canavarlar tasavvur edilmiştir. Denizlerin derinlikleri böylece bilinçaltı sembolü 
olmuştur.

Su, bilinmeyen enerjinin, ruhun ölçüsüz güçlerinin, gizli motivasyonların sembolüdür. Bu yüz-
den su, bütün dinlerde, bütün beşeri tasavvur ve inançlarda cevherdir. Hayatın özüdür.

Jean Chevalier ve Alain Geerbrant’ın editörlüğünü yaparak hazırladıkları “Dictionnaire des 
Symboles” isimli dört ciltlik eserde “L’Eean=Su” maddesinden geniş ölçüde faydalanarak sundu-
ğumuz bu özet bilgiden sonra, Türk kültüründe su, ırmak ve denizler hakkındaki inanışlara ve 
bunların temel metinlere özellikle su ile ilgili olarak Prof. Dr. Bahaeddin Ögel’in ‘Türk Mitolojisi’ 
isimli eserinde5 geniş bir inceleme mevcuttur. Elbette edebiyat anlamında da derin izler bırakan 
“Su”, “Deniz” ve “Göl” işlenmiştir. Ancak biz su hakkında Türk geleneğindeki bilgileri aktarıp 
kısa yorumlar yapacağız.

Türk’ün hayatında geleneksel olarak su, her şeyi tutan temeldir. Bilinen en eski kaynaklarda Yer-
sub yani yer ve sular, Göktürk döneminden itibaren kutsal olarak tanınmışlar ve daha da önem-
lisi, kişileştirmişlerdir (antropomorfizm). Yer-su anlayış ve inancı, aynı zamanda vatan kavramını 
da ifade etmektedir. Göktürk kitabelerinde “Tanrı Türk’ün yeri ve suyu sahipsiz kalmasın diye… 
kağanları getirip tahta oturtuyordu.”6

İslami dönemde bu inancın İslamize edilerek devam ettiğini biliyoruz. Yarı Müslüman Şamanla-
rın (baksılar) dualarının birinde;

“Su ayağı Er Korkut, baksıların piri” diyor ve devamında da “su başında Süleyman, su ayağında 
Er Korkut, çağırınca gel, kaygu ve hastalığı bul” diyerek dilek diliyorlardı.7 Suyun başında Oş’taki 
Süleyman Dağı ile suyun ayağında da Er Korkut mezarı kastediliyordu. Dolayısıyla iki ulu kişi su 
vasıtasıyla birleştiriyor, su, bu iki kutlu kişinin sanki bekçiliğine bırakılıyor.

4 Mevlâna Celâleddin, (Haz. Abdülbaki Gölpınarlı), Dîvân-ı Kebîr C:I, Ankara 1992, s.252.
5 Bahaeddin Öğel, Türk Mitolojisi 2, Ankara 2003, s. 315-421.
6 Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, İstanbul 2000, s.37.
7 Abdülkadir İnan, “Kitab-ı Dede Korkut Hakkında”, Makaleler ve İncelemeler, Ankara, 1968; Tarihte ve Bugün 

Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar, Ankara, 2000, s. 135.
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Bu inanç sistemi ile ev ve halkın su kavramları arasında hâlen bazı Türk boylarında, koca evine 
gelen geline, kocanın ailesine ait akarsular ve kaynaklar gösterilmektedir.8

Su, Türklerde iyi ruhların bulunduğu yerler olarak da kutsal sayılmış ve suyu kirletmemek sure-
tiyle bu kutsallığa saygı gösterilmiştir. Dede Korkut Kitabı’ndaki “arı sudan abdest almak” sözü, 
bu konuda bize önemli ipuçları vermektedir. Yine Dede Korkut’ta geçen “kanlı kanlı sular geçit 
versin” duası, büyük ve geçit vermeyen sulardan geçmek, ancak “izinli”, “ermiş” kişilere nasip 
olduğunu anlatmaktadır.

Kırım’da bir seyahatimiz sırasında, Karlıgaç Kalesi’ne yakın bir yerde deniz kenarında bir kaynak 
suyu hakkında anlatılan efsanede, bu motifin tipik bir örneğine rastladık. Bu efsaneyi şöyle an-
lattılar:

“Çok güzel ve temiz bir kaynaktan su fışkırmaktadır. Bir deli de her gün o suyun kenarında yu-
varlanmakta, garip sesler çıkararak bir şeyler söylemektedir.

Bir Türk gemisi o pınardan su almak üzere kıyıya demirler. Bu delinin yaptıklarını gören kaptan, 
ne yaptığını sorunca, deli, “ibadet ettiğini” söyler. Kaptan sevap olur ümidiyle deliye İhlas ve 
Fatiha’yı öğretir ve “artık sadece bunları okuyarak ibadet et” diye tembih ederek ayrılır. Gemi bir-
kaç mil uzaklaşınca, geminin arkasından denizin üzerinde seğirterek gelen birini görürler. Kaptan 
güverteye çıkar ve denizin üzerinde batmadan yürüyebilen deliyi görür. Deli “Fatiha’nın sonunu 
unuttum, nasıldı, onu sormaya geldim” deyince kaptan, delinin ‘ermiş’, ‘izinli’ biri olduğunu an-
lar ve ‘sen bildiğin ibadetten şaşma, Fatiha’yı da bildiğin gibi oku’ der.”

Bu efsanede de “su üzerinde yürüme” motifi, suyun boğuculuk özelliğini ortadan kaldırmaktadır.

Türklerde su inancı ile ilgili Kaşgarlı Mahmut’tan günümüze kadar pek çok eserde, atasözünden 
kıssaya kadar edebi ve plastik sanatlarda işlenmiş malzeme mevcuttur.

Kaşgarlı Mahmut’ta derlenen sözlerin kaynağı halk olduğu için, bu sözlerin çok daha eski dönem-
lere ait olduğunu söyleyebiliriz. Halkın yüzlerce yıllık geçmişinden günümüze kadarki dünya 
görüşünü ve tecrübesini aksettirmektedir. Bunlardan birkaç örnek verecek olursak;

-Suw körmegince, etuk tartma.vb
‘Suyu görmeyince paçayı sıvama’ karşılığındaki bu söz günümüzde de aynen kullanılmaktadır.9

-Usukmışka sakıg kamug suj körünür.
‘Susamışa serap, büsbütün su görünür’

-Balık suvda, gözü taştın.
‘Balık suda, gözü dışarıdadır’.

8 Ögel, age., s.316.
9 Kaşgarlı Mahmut (çev. Besim Atalay), Divanü Lûgat-it Türk, C. III, Ankara, 1999, s. 426.
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-Kudhugda suv bar, it burnı tegmez.
‘kuyuda su var, fakat itin burnu yetişmez.’

-Ol keçişini suv iletti.
‘Geçit yerini su götürdü.’

-Bugday katında sarkaç savalır.
‘Buğdayın yanında karamuk da sulanır.’

-Suv içürmezke, süt ver.
‘Su vermeyene sen süt ver.’

-Eşyek ayur, başım bolsa sundırıda suv içgeymen.
‘Eşek, başım esen olsa denizden su içerim.’

-Buzdan suv tamar (Buzdan su damlar).
‘Huyu babasına benzer demektir.’

-Oglan suv töker, ulug yanı sınur.
‘Çocuk su döker, büyüğün ayağı kayıp bir yanı kırılır.’10

Yerleşik medeniyetin ürünü olan Kutadgu Bilig’de de su ile ilgili pek çok deyim ve atasözü yer 
almaktadır. Bugün de kullandığımız “yüz suyu” tabiri, aynı şekilde şeref, itibar, hatır anlamlarını 
ihtiva etmektedir.

Göktürk metinlerinde geçen Yeşil Irmak anlamındaki “Yaşıl-Ögüz” sözü Kutadgu Bilig’de, yeşil 
su, yağız yer ve yeşil çiçekler birlikte geçmektedir.

Yağız yer ile yeşil su, yaraşıp uyuştular.11

Yeşil su ise, kızıl ateşe konuk olmaz.12

Tanrı kime utanma ve göz suyu vermişse
Ona şerefle, yüz suyu ve devlet de verir.13

Yüzünü sulu, onurlu tutmak istersen eğer
Dilini söyletme yalan sözle, sen bundan sakın.14

Bahaeddin Ögel’in ‘Türk Mitolojisi’ adlı eserinin ikinci cildinde 315-422. sayfalar arasında su ve 
sular incelenmektedir. Yukarıdaki örnekleri de buradan aktardık. Ancak Türk mitolojisinde deniz 
ve okyanus konusuna geçmeden önce, “yaş” kelimesi üzerinde kısa bir bilgi vermek istiyorum. 
Yaş kelimesi sözlüklerde, taze, ıslak, yeşil, ömürdeki her bir yıl, hayat gibi anlamlara gelmektedir.

10 Öğel, age., s. 392.
11 Yusuf Has Hacip (çev. Reşit Rahmeti Arat), Kutadgu Bilig I, Ankara, 2007. Beyit, 3212.
12 Arat, age., beyit 2250.
13 Arat, age., beyit 2007.
14 Arat, age., beyit 4297.
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Yaş kelimesi aynı zamanda hayatın özü, cevheri anlamlarını da vermektedir. Bu kelime XIII. yüz-
yılda Yunus Emre’de:

“Şu dünyada tek nesneye

Yanar içim, goyner özüm

Genç yaş’ında ölenlere

Yaş ekini biçmiş gibi”

şeklinde geçer.15 Yaş kelimesi burada taze, yeşil anlamındadır. Aynı şekilde “göz yaşı”ndaki yaş 
ise “su”dur. Gözden akan su demektir. Kaç yaşındasınız? diye sorduğumuz zaman, “siz kaç defa 
tabiatın yeşerdiğini gördünüz?” sorusunu soruyoruz anlamında kullanılır.

Bütün bu anlamlarda su, hayatın özü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türk kültüründe, özellikle de mitolojisinde su hakkında daha çok bilgi verilebilir. Ancak süremi-
zi dikkate alınca bir noktada konuyu kesmemiz gerekiyor. Mitolojimizde deniz kavramı oldukça 
farklı algılanmıştır. Divanü Lûgati-t Türk ve Kutadgu Bilig’deki bilgiler bize Türklerin “okyanus” 
veya “deniz” kavramı hakkında net bir fikirlerinin olmadığını göstermektedir. Çünkü Türkler 
deniz ve derya kelimelerini daha çok nehir ve göller için kullanmışlardır.

Küçük bölge ırmakları da “ögüz” olarak isimlendirilmiştir. Geçitsiz sular ve ırmaklara “derya” 
denmiştir, Sırderya, Amuderya gibi. İrtiş Irmağı hakkında Bilge Tonyukuk yazıtında, “İrtiş ögüzüg 
keçigsizin keçdimiz”16 yani “geçit vermeyen İrtiş ırmağını geçtik” şeklinde bir cümle bulunmak-
tadır. Ögüz kelimesi ve su kelimesi Köktürklerde kullanılmaktadır. Uygurlarda da aynı anlamda 
kullanılmaya devam edilmiş, ancak Karahanlılar döneminde daha seyrek kullanılır olmuştur.

Genel olarak atalarımız akan sularda gizli bir güç vehmetmişler ve korkmuşlardır. Su ve seller için 
“kanın ırmak gibi akması”17, savaşta düşmanı yenip denize dökmek, yok etmek anlamıyla hâlen 
kullanılmaktadır. Tonyukuk Abidesinde “Tengri yarlıkadı yanydımız. Ögüzke tüşti”18 “Tanrı lut-
fetti dağıttık, nehre düştü” şeklindeki ifade ile denize dökmek ifadesi aynı kaynaklıdır.

Dede Korkut Kitabı’nda bu anlayış iyice nettir. Her ilin, her yurdun bir ırmağı bir çayı vardır.

“Soğuk soğuk sularım, sana içit olsun”

Karşı yatan kara dağı arar olsan

Ağam Beyreğin yaylası idi..

Soğuk soğuk suları arar olsan

15 Mustafa Tatçı, Yunus Emre Divanı, Ankara, 1991, s.257.
16 Muharrem Ergin, age., s.74.
17 Muharrem Ergin, age., s.41.
18 Muharrem Ergin, age., s. 68.
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Ağam Beyreğin içidiydi.

Ağam Beyrek gideli içenim yok”19

Yine Dede Korkut’ta su ile haberleşme ve suyun “iduk (kutsal)” sayılması ile ilgili başka kayıtlar 
da bulunmaktadır.

Çağnam çağnam kayalardan çıkan su!

Ağaç gemileri oynatan su!

Hasan ile Hüseyin’in hasreti su!

…

Ordumun haberin bitirmesin diğil mana

Kara başım, kurban olsun suyum sana!20

Aynı kutsallık İslamileştirilerek devam ettirilmiştir. Kazan Han “Su, Allah’ın didârını görmüştür” 
demekte ve suyun haberleşme unsuru olarak da kullanıldığı yine Dede Korkut Kitabı’nda görül-
mektedir.

Kanlı kanlı sulardan haber geçe

Kalın Oğuz iline haber vara.

Kanlı Koca oğlu Kan Turalı,

N’etmiş diyeler.21

Türk halk hikâyelerinde, masallarda, destanlarda, ırmaklara sandık veya bir sepette atılan çocuk 
motifi, çocuğu tehlikelerden korumak için suya emanet etme inancıyla ilgilidir. 22

“Derin” sözü de ırmak ve derya ile ilgili olup eski hâliyle “tering” şeklinde idi. Bu söz hem engin, 
hem çok, hem de ulu anlamında kullanılmıştır. Bilgin ve çok şey bilen kişilere, özellikle de dinî 
bilgileri çok olan kimselere “derin hoca” denilmektedir ki kaynağı yine su ile ilgilidir. Kutadgu 
Bilig’de “deniz bilgili” sözü çok açık kullanılmıştır.23

Kaşgarlı’da gördüğümüz çeşitli suları çeşitli şekilde isimlendirmeyi, Kutadgu Bilig’de sembolik ya 
da metafizik anlamlar yüklenmiş olarak görürüz. Irmaklar gibi bilgili sözü de en sık gördüğümüz 
kullanımlardandır.

19 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I, Ankara, 1997, s. 139.
20 Ergin, age., s. 101.
21 Ergin, age., s. 191.
22 Bkz. Fikret Türkmen, Tahir ile Zühre, Ankara, 1998. İncelemesini yaptığımız bu hikayenin muhtelif yerlerinde 

inançla ilgili örnekler bulunmaktadır.
23 Bk. Arat, age., 4698, 4813, 4868, 5199 numaralı beyitler.
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Bilgisi ırmak gibi, ne diyor dinle

Bilgi ile gönüller, göğüsle aydınlanır.24

Ayrıca bilgi denize, akıl ırmağa benzetilmiştir.

Senden işitmek gerek, ne söz var ise

Bilgide denizsin sen, akılda ırmak.25

Görüldüğü gibi Türkçenin temel eserlerinde ırmak, derya ve deniz kelimeleri bilgili, çok akıllı 
gibi sıfat olarak da kullanılmıştır.

Türklerde deniz anlayışı, yukarıda da temas ettiğimiz gibi, Köktürk ve Uygurlarda çok net de-
ğildir. Okyanus ve deniz için “taluy” sözünün kullanıldığı daha sonra Buda dininin etkisiyle 
okyanusu tanımış oldukları anlaşılmaktadır. Buda inancında sonsuz bir okyanus anlayışı vardır. 
Bu sonsuz deniz hem iyilik, hem de çok korkunç tehlikeleri barındıran bir su olarak düşünül-
müştür.26

Köktürk yazıtlarında;

“İlgerü Şantung yazıka tegi süledim, taluyka kiçig tegmedim.”27, “Doğuda Şantung ovasına kadar 
ordu sevkettim, denize ulaşmama az kaldı” şeklinde, okyanus için “taluy” sözü geçmektedir. 
Daha sonra bu kelime Moğolca’daki “dalay” sözünün etkisiyle “talay” olmuştur. Bu kelime çeşitli 
Türk boylarında “tufan” anlamında da kullanılır olmuştur.

Suya verilen önem, mezar taşlarına da çeşitli şekillerde yansımıştır. Ölünün defninden sonra 
mezarın üstüne bir testiyle su konulması, mezarların üstünde “kurdun kuşun” içmesi için bir 
suluğun bulunması, Türk mezar kültünde yaygın şekilde görülmektedir. Bütün bunların her 
halükârda ölüye faydalı olacağına inanılmaktadır.

Anadolu’da yaygın olarak görülen bu inanışlar Azerbaycan’ın defin geleneklerinde ve mezar taş-
larında da uygulanmıştır. Aşağıda bunlardan birkaç örnek görülecektir.

Azerbaycan’daki eski mezar sandukalarının üzerine küçük oyuklar bulunmaktadır. Bunların sa-
yısı genellikle dörttür. Bunlar, yağmur yağınca burada biriken suyu ‘kurdun kuşun’ içmesi için 
yapılmıştır. İnanışa göre, onların içtiği bu su ölü için bir sadakadır ve onun ahirette kurtuluşuna 
yardım edecektir, kendisine sevap yazılacaktır.

İkinci olarak, eski mezar taşlarında su ibriği tasvirlerine çok sık rastlanmaktadır. Bunun mezar 
taşları üzerinde tasvir unsuru olarak görülmesinin bir sebebi suyun temizleyici, arındırma özel-
liği ile açıklanabilir. Fakat bundan başka, ölü mezara gömüldükten sonra üstüne konulmuş olan 

24 Arat, age., beyit 2243.
25 Arat, age., beyit 2949.
26 Öğel, age., s. 404.
27 Muharrem Ergin, age., s.2.
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testi veya ibrik, bu şekilde kalıcı hâle getirilmiştir. Başka bir deyişle, onun ahirette susuzluğunu 
giderecek su gibi düşünülmüştür. Mezar taşı üstünde su ibriği tasviri, aynı zamanda ölünün din-
darlığına, hayatta iken abdestinde-namazında bir Müslüman olduğuna işarettir.

Bunlardan başka, Bakü İçerişehir’de Pazar Yeri denilen tarihi mekanda bulunan 1459 tarihli Şeyh 
Behlül oğlu Emir Tahmurs’a ait mezar taşı sandukasının üst yüzünde yazılmış olan bir hadis dik-
kat çekicidir: Kâle’n-Nebiyyü salla’llâhu aleyhi ve sellem / inne’l-kabra evvelü menzilin min menâzili’l-
âhira / el-mevtü ke’sün ve küllü ünâsin şâribuhû / el-kabru bâbun ve küllü ünâsin dâhiluhû. Burada 
şöyle denilmektedir: “Peygamber-selam ve dua O’na olsun – buyurdu ki: “Şüphesiz kabir âhiret 
yolundaki durakların birincisidir. Ölüm bir kâsedir, insanların hepsi onu içecektir. Kabir bir 
kapıdır, herkes oraya girecektir.” Üst ortasında bir suluğu olan bu sandukada ölümün sembolü 
olarak bir kâse çizilmiş olması, bu eski inancın resmedilmesinden başka bir şey değildir.

Görüldüğü gibi su, Türk inanç sisteminde olağanüstü bir öneme sahiptir. Gerek günlük hayatta 
gerekse öbür dünya ile ilgili inanç ve pratiklerde su, daima ön planda, gerçek ve metafor olarak 
hayatımızı etkilemiştir.



Minyatür: Cihangir Aşurov
Eser Adı: ¨Kuş’u Hayvanların Selamlaması¨

Hoca Ahmet Yesevi / Divan-ı Hikmet

Yaşım yirmiye geldi, ben aştım makam, 
Şükür Allah’a pir hizmetini ettim tamam, 
Dünyadaki kurtlar kuşlar etti selam, 
O yüzden Tanrı’ya yakın oldum işte…
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Geçmişten Günümüze 
Türklerde Su Kültü

CEYHUN ÇİFCİ
Özel Maya Lisesi

Su kültü, insanlık tarihi kadar geçmişi olan bir olgudur. Dünyada, tarihî geçmişi olan milletlerin, 
başta destanları olmak üzere kültür ve edebiyatlarında önemli bir yeri vardır. Farklı kültürlere 
mensup toplumlarda görülen bir inanış olan su kültü, Türkler arasında ortak bir kült unsuru ola-
rak görülmektedir. Türklerde su kültünün iyi anlaşılabilmesi için mitolojiye değinmek ve yer-su 
ilişkisini açıklamak faydalı olacaktır. Türk toplumunda su kültü, mitolojiden itibaren çeşitli şekil-
lerde işlenmiştir. Suyun canlılık sembolüyle anılmasının kökeni mitolojiye kadar yansımaktadır. 
Özellikle yer-su ve ruh-su ilişkisi, mitolojik unsurlarda göze çarpmaktadır.

Göktürk Kitabelerinde Su Motifi

Göktürkler tarafından yazılmış olan ve Türklerin ilk alfabesi olarak kabul edilen bu yapıtlar, M.S. 
8. yüzyılın başlarına kadar dayanmaktadır. Türk kültürünü ve tarihini bize bir hitabet içinde 
anlatan bu yazıtın önemi büyüktür.

Evreni oluşturan dört temel öğeden birisi olan su, kitabelerde insanlık tarihinin vazgeçilmez un-
suru olarak açıklanmıştır ve kutsal kabul edilmiştir. Kitabelerde suyun bereket sağlamaktaki rolü 
iyi bilindiği için hayatın kaynakları arasında gösterilmiştir. Yer-su inanışı çerçevesinde toprak ve 
su yan yana anlatılmıştır. Yazıtta şu cümle bulunmaktadır; “Türk milleti, yerinden ve suyundan 
ayrılmazsan iyilik göreceksin.”

Yer-su terimiyle ifade edilen tabiat kültü, zamanla gelişerek vatan kültü hâline gelmiştir. Tonyu-
kuk yazıtında, Göktürk vatanına saldıran düşmanlar, Tanrı Umay ve yer-su ruhlarının yardımıyla 
gafil avlanarak basılmışlardır. Yine bu yazıtta, Iduk Dağı ve Iduk suyu ifadeleri geçmektedir. Gök-
türk Kitabelerinde ifade dilen mukaddes yer-sub, vatan kültü olan yer-su’dur. Batı Göktürkleri 
de ateş ve havanın yanı sıra suyu takdis edip toprağa büyük önem vermişlerdir (İnan, s. 31, 491). 
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Genel olarak bakıldığında, yer-su ilişkisi ve suyun kutsallığı kitabelerde işlenmiştir. Suyun öne-
mine vurgu yapılırken, toprak ve su, bir ortak güç unsuru olarak belirtilmiştir. Toprak, canlıları 
içinde barındıran ve besleyen, koruyucu olandır. Su ise kutsaldır ve yaşam kaynağıdır.

Tonyukuk yazıtında geçen bir cümle şu şekildedir: Tonyukuk artık ordusunu ileriye götüremeye-
ceği zaman, Tengri ile ıduk yer-sub’un onun üzerinde baskı yaptığı düşüncesindedir. J.P. Roux’a 
göre Çin imparatoru, Türk halkını ortadan kaldırmak istediğinde, yukarıda Türklerin Tengrisi ile 
aşağıda Türklerin yer-sub’u şöyle demektedir: “Türk halkı bir hiç hâline gelmesin. Bir halk hâline 
gelsin ve bir halk olsun” (Roux, s.111). Burada geçen cümlelerden anlaşılacağı üzere, Göktürk 
devletinde ordudan halka, yöneticilerden komutanlara kadar uzanan geniş bir kitlede suyun kut-
siyeti bilinmekte ve buna bağlı olarak çeşitli ritüeller yapılmaktadır. Roux burada, tıpkı göklerin 
yıldızları gibi dünyanın ayrıcalıklı kısmı olan yer-subun, tek veya çoğul olarak, tehlikeli anlarda, 
halkı galeyana getirmek gerektiğinde veya ulusal birliği gerçekleştirme ihtiyacı olduğu zaman, ya-
zıtlarda belirtildiği gibi, Tengri ile birlikte harekete geçtiğini, fakat Tengri olmadan hiçbir zaman 
müdahale etmediğini anlatmaktadır (s.111).

Türk Destan ve Efsanelerinde Geçen Su Motifi

Su kültü, destanlarımızda ve tarihimizde geniş bir havzaya sahiptir. Su hayattır ve her koluyla 
hayatımızın bir parçasıdır (Olgun, s.1)

Yaradılış Destanındaki şu cümlelerde su motifi işlenmektedir: “Yer gök hiç bir şey yokken dünya 
uçsuz bucaksız sulardan ibaretti. Tanrı Ülgen bu uçsuz bucaksız dünyada durmadan uçuyordu. 
Göklerden gelen bir ses Tanrı Ülgen’e denizden çıkan taşı tutmasını söyledi. Göğün emri ile otu-
racak yer bulan Tanrı Ülgen, artık yaratma zamanı geldi diye düşünerek şöyle dedi: Bir dünya 
istiyorum, bir soyla yaratayım. Bu dünya nasıl olsun, ne boyla yaratayım? Bunun çaresi nedir, ne 
yolla yaratayım? Su içinde yaşayan Ak Ana, su yüzünde göründü.” Bu cümlelerde geçen su motifi 
çok önemlidir. Suyun kutsallığını ve su-yer ilişkisini açıklamaktadır. Aynı şekilde Türeyiş desta-
nında da şu cümleler yer almaktadır: “Uygurların yurdunda Hulin isimli bir dağ vardı. Bu dağdan 
Tuğla ve Selenge isimli iki ırmak çıkardı. Bir gece oradaki bir ağacın üzerine gökten ilâhi bir ışık 
indi. İki ırmak arasında yaşayan halk bunu dikkatle izlediler.” Bu iki destanda geçen cümlelerden 
hareketle, hiçbir şey yokken suyun varlığı, onun önemini, önceliğini ve kutsiyetini ortaya koy-
maktadır. Yaratılış ve Türeyiş destanları; “ Yer yer değilken, su su idi” şeklinde başlamaktadır. 
Burada su motifi, her şeyin başlangıcı, var oluşun timsali olarak anlatılmaktadır. Suyun hayat 
kaynağı olma motifi bu iki destanda işlenmiştir.

Köroğlu destanında ise suyun âb-ı hayat rolü ve iyileştirici özelliği anlatılmaktadır. “…Bir gün Ali 
kişi, oğlunu yanına çağırarak buradaki dağların birinde bir pınar olduğunu, yedi yılda bir Cuma 
akşamı, doğu ve batı tarafından birer yıldızın doğarak bu pınarın üzerinde çarpıştığını ve nur 
döküldüğünü söyler. Bu pınarın köpüğünde yıkananın güçlü bir yiğit, suyundan içeninde âşık 
olduğunu ve gidip o pınarı bulmasını, gelirken de bir kap su getirmesini ister.” Burada geçen an-
latımda su motifi çok açık bir biçimde irdelenmektedir. Suyun içildiği takdirde iyileştirici olacağı, 
yıkanıldığında ise kutsal kuvvet vereceği anlatılmaktadır. Türk kültüründe var olan su kültünün 
izlerini burada görmek mümkündür.
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Türk destanlarındaki ünlü motiflerden bir diğeri ise, sudan çıkan atlardır. “Her yıl ilkbaharda 
çözülen buzların çıkardığı ses, sudan çıkan atların kişneme sesi olarak kabul edilmiş ve buna bir 
kutsallık verilmiştir. At, gölün köpüklü sularından çıkarak diğer bir atla çiftleşir ve tekrar gölün 
köpüklü suları arasında kaybolur” (Kırzıoğlu, Ahmet. Aygır Gölü).

Türk kültüründeki su motifi, efsanelerimizde de sıkça ele alınmıştır. Özellikle hayat suyuyla 
alakalı simgeler, çok sayıda efsanede yer bulmuştur. Türklerde kutsallığına inanılan bu suların 
ölümsüzlük verdiği ve her türlü hastalığa şifa olduğu, efsanelerde anlatılmaktadır. Efsane kahra-
manı bu sudan içer ve ölümsüzlüğe erişebilir, hiçbir şey ona zarar veremez yahut suyu içen hasta 
veya yaralı kahraman iyileşir, eskisinden çok daha kuvvetli bir duruma gelir.

Dede Korkut Hikâyelerinde Su Motifi

Türk kültüründe su, kutsaldır. İrtiş ırmağı ve Issık gölü, bazı Türk boyları tarafından takdis edi-
lirken, Sirderya ve Amuderya civarında yaşayan Türkler’de de suda ölmek bir şeref sayılmıştır. 
Dede Korkut, efsaneye göre elinde kopuzuyla ölümü, Sirderya üzerine serdiği seccadede bekle-
miştir (Olgun, s.3).

Dede Korkut kitabında, ‘Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı Boyu’ isimli öyküde Salur Kazan 
şunları söylemektedir; “Kazan’ın önüne bir su geldi. Kazan, su hak dizarın görmüştür, ben bu 
suyla haberleşeyim dedi. Görelim nice haberleşti?

 Çığnam çığnam kayalardan çıkan su

 Büyük büyük ağaç gemileri oynatan su

 Hasan ile Hüseyinin hasreti su

 Bağ ve bostanın zîneti su

 Ayşe ile Fatma’nın nikâhı su

 Şahbaz atların içtiği su

 Ak koyunların gelip çevresinde yattığı su

 Kızıl develerin gelip geçtiği su

 Ordumun haberini bilir misin, desene bana

 Kara başım kurban olsun, suyum sana

 Yoksa karış veririm şimdi sana (Orhan Şaik Gökyay, D.K. Hikâyeleri, s. 55-56)

Burada geçen “Hak su dîzarını görmüştür” motifi, İslam dininden belki de tasavvuftan gelen 
inanışların ürünüdür. Kendisini besleyen, barındıran, hayat ve şifa veren suyla konuşma ve bi-
linmezliği suya sorup onda görme isteği, bu öyküde aktarılmıştır. Burada Hasan ile Hüseyin’e 
telmih yapılmıştır.

Dede Korkut Kitabı’nda pınarlar ve bu pınardan çıkan periler de işlenmiştir. “… uzun pınar den-
mekle meşhur bir pınar var idi. O pınara periler konmuştu…” şeklindeki ifadelerle kutsal pınarın 
perili olduğu vurgulanmaktadır (Ögel, s.140).
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Buna ek olarak, Basat’ın Tepegöz’ü öldürmesi öyküsünde de su motifi peri-pınar sembolüyle 
aktarılmıştır. “Uzun pınar demekle ünlü bir pınar vardı. O pınara periler konmuşlardı. Birden ko-
yun ürktü. Çoban erkeçe kızdı, ileri yürüdü. Gördükü periler kanat kanata bağlamışlar. Çoban, 
peri kızının birini tuttu. Tamah edip onunla çiftleşti. Peri kızı kanat vurup uçtu.” (Gökyay, Şaik. 
S. 174-175). Eski Türk kültüründe pınar tanrıçaları çoğu kez bitki tanrılarının sevgilileriydiler. 
Aynı zamanda yer altı su kaynakları, kuyular, içlerinde su çıkan mağaraların tanrıların ve ruhların 
dünyaya çıktıkları geçitler olduğuna inanırlardı (Ökse, s.45).

Dede Korkut Hikâyelerinde su motifi çok çeşitli şekilde anlatılmıştır. Türk kültüründe suyun ne 
kadar farklı bir önemi olduğunu, su etrafında sayısız ritüellerin yapıldığını, gerçek ve gerçeküstü 
motiflerin vurgulandığı bu destan, Şamanizm’den İslâmiyete uzanan inanç ve kültürel değişmele-
rin su üzerindeki yansımasını bize göstermektedir.

Halk Hikâyelerinde Su Motifi ve Âb-ı Hayat Rolü

Su kültü, halk hikâyelerinde çok sık olarak anlatılmıştır. Halkın realistik bir çizgide anlattığı ve za-
man zaman efsaneleştirdiği hikâye ve kahramanlar için su kültü, büyük bir sembol konumundadır. 
Halk hikâyelerinde su kültünü sembolize eden ana kavram Âb-ı Hayat olmuştur. Bu sebepten ötürü, 
halk hikâyelerinde suyun sonsuzluk ve ölümsüzlük etkisi, çeşitli şekillerde ele alınmıştır.

“Türk kültür ve inanç sistemine baktığımızda, suyun ölümsüzlük verme özelliği “bengisu” ke-
limesiyle karşımıza çıkmaktadır. Daha sonraları ise İslam kültür dairesi ile oluşturulan sentez 
sonucu ab-ı hayat ifadesi aynı anlamda kullanılmıştır” (Genç, s.2). Türk kültüründe çok eskiden 
beri devam etmekte olan su kültü, halk hikâyelerinde genelde bir kutsiyet ve sonsuzluk çerçeve-
sinde ortaya çıkmaktadır.

Türkler her çağda suya ayrı bir önem vermiş olup, ona bazı değerler ve semboller atfetmiştir. 
Bunlardan en dikkat çekeni ise, kuşkusuz suyun sonsuzluk ile aynı noktada kesişmesidir. Nite-
kim “akıp giden su” veya “su ayağı”nın sonsuzluğa gittiğine, Türkler de inanıyordu (Ögel, s.327). 
Âb-ı Hayat suyu, içen kişiye ölümsüzlük kazandıracağına inanılan sudur. Mitolojiden itibaren 
Türk kültüründe sürekli işlenen bir kavram olmuştur. Onay’a göre Âb-ı Hayat, kaynağı karan-
lıklar demek olan zulmat, zulumat, zulmet denilen ve menbaı meçhul diyarda bulunan sudur ki, 
içen ölmez, dünya durdukça yaşarmış (Onay, s.7). Âb-ı Hayat ifadesi, İslami içerikle de yorum-
lanmıştır. Tasavvufta âb-ı hayat, vahdet sırrına ermek olarak kabul edilir.

Suyun sonsuzluk iyesi halk hikâyelerinde anlatılırken, özellikle Hızır-İlyas olayına da değinil-
mektedir. Âb-ı Hayat suyunu ilk olarak bu iki peygamberin içtiği bilinmektedir. Ocak’a göre 
Hızır, içtiği hayat suyuyla şahsında hayatın cevherine sahip olmuştur (s. 126). Hz. Hızır, Musa 
peygamber zamanında yaşadığı bilinen hikmet ve ilim sahibi bir peygamberdir. Kur’an-ı Kerim’de 
direk olarak olmasa da, Kehf sûresinde (60-82. ayet) Hz. Musa ile ilgili kıssada geçen şahsın Hızır 
olduğu anlaşılmaktadır. Hızır, Allah’ın bir lütfu olarak, kendisine ilim bahşedilip Hz. Musa’ya ha-
kikatın bilgisini sunmakla görevlendirilmiş olduğu bilinmektedir. Ancak halk arasında, bir kimse 
zor bir durumla karşılaştığında imdada yetiştiğine inanılan bir velî kişi olarak anılmaktadır. Hiç 
ölmediğine ve her an her yerde bulunma kabiliyetine sahip olduğu anlatılır.
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Ahmet Ocak’a göre Hızır ile âb-ı hayat arasındaki ilişki, şu sözlerden daha iyi anlaşılmaktadır: 
“Hızır’la buluşacakları o kayanın dibinde bir kaynak vardı ki, buna hayat kaynağı denilirdi, hiç-
bir şey yoktu ki, suyundan isabet etsin de dirilmesin. Balığa da bu sudan isabet etmişti” (Ocak, 
s.48, 2007). Türk mitolojisinde de sonsuzluk suyunun nerede bulunduğuna dair cümleler, halk 
hikâyelerinde pek çok kez aktarılmıştır: “Göğün on ikinci katına kadar yükselen bir dağın üstün-
de bir kayın ağacı vardı. Âb-ı Hayat suyu da bu ağacın altındaki kutsal bir çukurda bulunurdu 
(Ögel, s.107).

Bunların dışında halk hikâyelerinde su, aynı zamanda parlak geleceğin simgesi olarak gösteril-
mektedir. Hikâyenin kahramanları, özellikle rüyada su içerler ve bu içilen suyun hayatta aydınlık 
bir gelecek vereceğine inanırlar. Hikâyelerde korkmuş kişilere su içirilir ve ardından ‘su şifa verir, 
tüm korkunu alır götürür’ denilir. Suyun şifa verici özelliği de bu anlatılarda geçmektedir. Bazı 
hikâyelerde su motifinin anlatıldığı deyimler kullanılmıştır. Halk açısından su, paklığın simgesi-
dir. “And olsun suyun paklığına”, “Son Çarşamba’daki suyun temizliği hakkı” gibi ifadeler, Türk 
halk inançları içerisinde özel bir yer tutmaktadır.

Halk hikâyelerinde su, zor durumda olanın çaresi olarak da sunulmaktadır. “Suya muhtaç olma” 
deyimi, bu noktadan hareketle hikâyelerde sık olarak geçer. Su kültü, halk hikâyelerinde İslam’la 
iç içe bir biçimde sunulmaktadır. İslami motif ile su sembolleri bir araya getirilerek hikâyelerde, 
su etrafında yapay dini ritüellerin oluşması sağlanmıştır.

Anadolu’da Su Etrafında Oluşan Dua ve Ritüeller

Anadolu, tarihî geçmişiyle, kültürel zenginliğiyle ve geçmişten günümüze kadar bir çok Türk 
devletine vatan olma özelliğiyle bambaşka bir coğrafyadır. Bu topraklarda su, her zaman en 
önemli yaşam kaynağı olmuştur. Suyun bu kadar öncelik arz etmesi sonucunda, su etrafında 
sayısız ritüel ve inanışlar oluşmuştur. Sudan beklenen şeyler, ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya 
çıkmış, bu beklentilerin gerçekleşmesi için ise farklı uygulamalara gidilmiştir.

Öncelikli olarak suyun etrafında oluşturulan kutsallık kavramına değinmek gerekir. “Kutsal 
mekânla temas genellikle su, ağaç ve toprakla sağlanmaktadır. Su kültüne bağlı olarak kutsalla 
bütünleşme ve koruma sağlama, çoğu zaman içilen veya vücuda sürülen su ile gerçekleştirilir. 
Anadolu’da bir çok yerde nehirler, ırmaklar ve onların kaynakları ile ilgili kutsallık bağlamında 
ritüeller yapılmaktadır” (Oymak, s.44). Buradaki kutsallık, suyun çeşitli hastalıkları iyileştirdiği-
ne inanılması, şifa kaynağı olması, insanlar üzerinde olumlu etki yaratması, iyilik timsali olması, 
günahlardan arındırması gibi kavramları içermektedir. Farklı mekânlarda su etrafında oluşturul-
muş kültlerden örnekler verildiğinde, konunun daha iyi anlaşılması sağlanacaktır; Anadolu’da 
su kültü çerçevesinde varlığını sürdüren yerler oldukça fazladır. Malatya’da Akçadağ ilçesindeki 
barajın yanında bulunan çınar ağacının hemen arkasında su pınarı bulunmaktadır. Buradaki çı-
nar ağacının kutsal olduğuna ve suyunun hastalıklara şifa verdiğine inanılır (Ağaç-su birlikteliği 
eskiden beri Türk kültüründe yer almış bir olgudur). İşte bu suyun çevresinde de farklı ritüel ve 
uygulamalar yapılmaktadır.
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Anadolu’da su etrafında sayısız dilekte bulunulmakta ve dualar yapılmaktadır. “Dilek amacıyla su 
kaynaklarına metal para atılması, yiyecek saçılması yaygın bir davranıştır. Bunun yanında Hıd-
rellez gününde insanların Allah’a dilekçe yazıp suya attıkları görülmüştür” (İnan, s.493). Suyun 
bedensel hastalıklar için özel bir takım yöntemlerle kullanıldığı da belirlenmiştir. Kullanılacak su, 
özel tekniklerle vücuda sürülür, yıkanılır yahut içilir. Dualar eşliğinde yapılan bu uygulamadan 
sonra hastalığı olan kişinin iyileşeceğine kesin gözüyle bakılmaktadır. Dinsel bir motifte eklenen 
bu ritüel, günümüze kadar gelmiştir. “Aynı zamanda suyun olumlu etkisi, günahları yıkamakta-
dır. Hem saflaştırıcı hem de canlandırıcı olmaktadır” (Eliade, s.109).

Bir diğer su motifi de kullanılan suyun gelecekte kısmet açacağı, güçlü kılacağı, bereket vereceği 
üzerinde oluşmuştur. İsmet Eyüboğlu bu noktada şunları belirtir: Gece gizlice ay ışığında yıkanan 
kimselerin ay gibi parlak olacaklarına, bu inanca uymayan kimselerin, periler tarafından kaçırı-
lacağına inanılır (s. 62). Kısmet açmak için suya yüzük atılması, kötü rüyanın suya anlatılması, 
suyun bereketli olması için kurban kesilmesi gibi farklı uygulamalar, Anadolu’da uygulanmaya 
devam edilmektedir. Tüm bu uygulamaları saf ve temiz bir suda yapılması gerekliliği vardır. Kir-
lenmiş bir sudan hayır çıkmayacağı ve iyiliklere sebep olamayacağı anlatılmaktadır. J. P. Roux, 
Türk devletlerinde, geçmişten itibaren suyun kirletilmesinin, kanın temiz bir suda yıkanılmasının 
yasaklanmış olduğunu belirtmiştir (1994, s. 114).

İnsanlar başlarına herhangi bir darlık ve sıkıntı geldiğinde su kültüne bağlı olarak çeşitli ritüeller 
sergilemektedirler. Türklerde yer-su inanışları çerçevesinde dağ, tepe ve ağaç gibi, su kaynakları 
da dua ve dilek mekânları olarak kabul edilmektedir (Oymak, s.45).

Kutsal Sular

Türk kültüründe her zaman var olan suyun kutsallığı, geçmişten itibaren din ile iç içe bir şekil-
de gelişmiştir. “Türk inançlarında kutsal su kavramı içine, akıntılı olan bütün sular, ırmaklar, 
dereler ve pınarlar girmektedirler. Gerek efsanelerde gerekse gerçek hayatta dinî düşüncenin ve 
ibadetin vazgeçilmez unsurları olarak görülen birçok büyük nehir de vardır. Su, evrendeki dört 
elementten biridir ve kutsal su, bütün dünya mitolojilerinin en önemli motifi olmuştur” (Örnek, 
s.103-104). Türkler su kültü bağlamında dinî ritüellerle birlikte bir kutsallık oluşturmuşlardır. 
Şifa verme özelliği, suyun kutsallaşmasında en önemli etkendir. Farklı bir olay sonucunda bulun-
muş olan ve bir yönüyle fayda sağlamış olan su veya velî bir zat ile ilişkilendirilmiş olan su, kutsal 
olarak kabul edilmektedir.

Hun devleti dönemindeki kayıtlara bakıldığında kutsal suyun halk nezdinde kabul edildiği gö-
rülmektedir. Hunlar, yalnız sulara ve ağaçlara kurbanlar verirlerdi (Çobanoğlu, s.288). Kurban 
adanan bu sular, kutsal kabul edilirdi. Bu suyun, ölüleri ve hastaları iyileştirdiğine, gençlik iksiri 
olduğuna inanılırdı.

Yatırlarda ve velî kişilerin adıyla dinî bir içerikte yayılarak kutsiyet kazanmış olan sular mevcut-
tur. Pirlerin kutsal suları olduğu gibi bizzat kendisi pir olarak bilinen sular vardır. Şifa kaynağı 
olarak bilinen kutsal sular da vardır. Tunceli bölgesi, kutsal su kültü açısından Anadolu’da birinci 
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sırada gelmektedir. Bu bölgede, kutsal kabul edilen suların yanında gezmek, tuvalet ihtiyacı gi-
dermek, gürültü yapmak gibi aktiviteler yasaklanmıştır. Oymak’a göre, kutsiyet atfedilen sular, 
diğer kutsal unsurlar gibi halk tarafından amaçlarının dışında kullanımları yasak ve tehlikeli gö-
rülmekte, suların da buna müsaade etmediği ifade edilmektedir (Oymak, s.48).

Kutsal su konusunda, zemzem suyuna değinmek gerekmektedir. Türk kültüründe çok büyük 
öneme sahip olan zemzem; Kâbe’nin yanında bulunan kuyudan çıkarılan suya verilen ad olmuş-
tur. Kur’an’da zemzemle ilgili bir ayet bulunmamaktadır. Rivayetlerden nasıl oluştuğu anlaşıl-
maktadır. Zemzem suyu, İslam dininde mukaddes kabul edilen bir sudur. Kaynağının hiç tüken-
meyeceği söylenir. Binlerce yıldan beri çöl sıcaklarında kavrulan insanlara şifa olarak verilen bu 
suyun kaynağı hiç kurumamıştır. Kaynağı, yapılan araştırmalarda bulunamamıştır ve üzerinde 
hiçbir kimyasal işlem uygulanmadan içilmektedir. Yaşar Kalafat, yaptığı araştırmalarda, zemzem 
suyunun Ağrı, Nahcıvan, Tebriz gibi bölgelerde kaynağını cennetten aldığına inanıldığını tespit 
etmiştir. Anadolu’da kutsallığı sebebiyle zemzem suyunun korunması esastır. Aç olan kişinin bu 
suyu içerek doyacağına, susuz kişinin bu suyu içtiğinde bir daha çok geç susayacağına inanılmak-
tadır. Yeryüzünün en hayırlı suyu olduğu inancı, Anadolu’da hâlen mevcuttur.

.......

Türklerde su kültü, mitolojiden günümüze kadar canlılığını yitirmeden gelmiştir. Su, tüm ya-
şayan varlıklar için hayattır ve ondan yoksun kalmak düşünülemez. Önemi bu kadar büyük 
olan bir maddenin etrafında sayısız motiflerin ve ritüellerin oluşması da kaçınılmaz olmuştur. 
Besleyen, koruyan ve bereket kaynağı konumunda bulunan su, diğer kültürlerde olduğu gibi 
Türk kültüründe de ortak bir kült unsurudur. İslam öncesi inanışlarda yer-su, ruh-su bağlamın-
da oluşturulan motif, İslam’ın gelişiyle birlikte zengin bir dinî içerik kazanmıştır. Her dönemde 
yenilikler kazanan bu inanışlar, bünyelerinde coğrafi, kültürel, ekonomik ve dinî özelliklerini 
barındırmışlardır. Bu sebeple farklı su motifleri ortaya çıkmıştır. İslam dininin kabul edilmesiyle 
birlikte su motifi, insanların manevi dünyalarını daha çok etkilemeye başlamış ve İslami motifler-
le de birleşerek zamanla vazgeçilmez inanışlar olarak geleneklerde yer etmişlerdir. Özelikle velî 
kişilerin, evliyaların, yatırların, türbelerin, zemzem suyu gibi kutsiyet atfedilen motiflerin su ile 
ilişkilendirilmesi, bunun en büyük örneği olmuştur. Bir diğer nokta ise bu motiflerin, suyun çık-
tığı kaynakla da dolaylı olarak gelişmesidir. Suyun kaynağı, su kültünün oluşmasında bir temel 
teşkil etmektedir.

Su kültünün oluşmasında Türklerin zengin bir kültüre sahip olmaları, farklı kültürlerle etkileşim 
içinde olmaları, farklı dinlere mensubiyetleri gibi etmenler belirleyici olmuştur. Bu zengin kültü-
rel çeşitlilik ve farklı coğrafyalar içinde bulunulması, su etrafında oluşan motiflerin de artmasına 
sebep olmuştur. Tabiatta oluşan bir takım nesnelere değişik anlamlar yüklenmiş ve bunların 
bazıları da su kültüyle ilişkilendirilmiştir. Geçmişten itibaren Tanrı ile güçlü bir bağ kurma, ceza-
landırılmaktan sakınma, lütûfa mahzar olma gibi istekleri neticesinde insanlar, doğada bulunun 
bazı nesneleri özel bir güce sahip olarak kabul etmiş ve bu nesnelere kutsiyet yüklemiştir. İslami-
yetle beraber bu uygulamalar devam edecektir. Su etrafında oluşturulan bu motiflerin de benzer 
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sebeplerden kaynaklandığını görmek mümkündür. İslam’ın istenildiği derecede anlaşılamaması 
da günümüzde bu tür uygulamaların hâlen devam etmesinin en önemli sebebi olmuştur.

Sonuç olarak su, var olduğu sürece, etrafında oluşturulan kültler de varlıklarını devam ettire-
ceklerdir. İnsanın doğasında var olan bilinmeyene yönelme olgusu, su kültünün devam ettiril-
mesindeki önemli bir etkendir. Çünkü insan, bilinmeyen bir durum ve baş edemediği bir sorun 
karşısında farklı arayışlara gitmektedir. Su kültü ve bu kült etrafında oluşan motiflerin temelinde 
de bu durum yatmaktadır.
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Su; Sayısız Yüzü Olan 
Bir Sevgili Gibi…

Dr. ÇİĞDEM USTA
Rize Fener Lisesi

Ölümün hükümdarlığına gölge düşüren, ölümsüzlüğün habercisi bir okyanus. Parayı pul, zalimi 
kul eden huzur beşiği bir deniz. Yağmur damlasından büyüyen ve yine yağmur olan, “ben”de 
“biz”i “biz”de “ben”i bulan bir göl. Gezgin, yarenler hası bir nehir. Çılgın, gözü pek, azalırken 
çoğalan bir şelale. Mütevazı, semazen akışlı, yolunun yolcusu bir dere.

İnsanoğlu ezelden beri suyu bir âşık gibi sever. Çok candan, içten, tutkun bir âşık gibi… Suyun 
can veren, var eden nefesini görüp onun kutsallığına kâni olur. Onun dâhil olduğu mucizeler an-
latıp dinler. Su, mucizelerin baş tacıdır. Hz. Musa’nın Kızıldeniz’i yarışındadır. Cebrail’in zemze-
mi çıkarışında... Nuh’un inananla inanmayanı ayırışında... Hz. Peygamber’in susuzluktan kırılan 
ümmetine çare oluşunda... Su hep oradadır, kendine ayrılan kutsal yerde…

İnsanoğlu kalu beladan bu yana suyun var edişini sever. “Can suyu” diye bir ifade vardır ki bu 
var edişi anlatır. Suyun “esas” olduğunu bilir. Su olmazsa yaşam olmaz. Su yokken insan yoktur. 
İnsan yokken su vardır. Su, yaratılışın özüdür, esasıdır. Bunu görür. Altay Türkleri yaratılış efsa-
nesine göre, başlangıçta Dünya yalnız sudan ibarettir. Yer, sudan gelmiştir. İnsan suyla karışan 
topraktan, balçıktan yaratılmıştır. Dünyayı koruyan, kollayan, düzenini sağlayansa yine onun 
nimetleri balıklardır.

Dünya bir deniz idi, ne gök vardı, ne bir yer,

Uçsuz, bucaksız, sonsuz, sular içreydi her yer…

(Tanrı) Ülgen yere bakarak: “Yaratılsın yer!” demiş.

Bu istek üzerine denizden yer türemiş…

Bu dünyanın yanına yaratılmış üç balık
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Bu büyük balıkların üstüne dünya konmuş…

Bir toprak parçacığı sularda yüzüyordu

Toprağın üzerinde bir de kil duruyordu

Toprak üstündeki şey dedi nedir acaba

İnsanoğlu bu olsun insana olsun baba.

Görünmeğe başladı insan gibi bir şekil

Birden insan olmuştu toprak üstündeki kil (Ögel 1993: 432-435).

Başkurt Türkleri’nin destanı Ural Batır da başlangıçta her yerin sudan ibaret olduğunu anlatan 
mısralarla başlar. Onun öncelerin öncesinde olduğuna şahitlik eder.

Öncelerin öncesinde

Henüz insan olmamışken

Gelip ayak basmamışken

(O taraflarda kuru yer

Varlığını hiç kimse bilmemişken)

Dört tarafı denizle sarılmış

Varmış, de, bir yer… (Kara Düzgün 2007: 266)

İnsanoğlu, fî tarihinden bu yana suyun bâkiliğini, fâniliğe kayıtsızlığını sever. Sadık bir âşık gibi sever. 
Ölümsüzlük veren varlık sıfatını ona layık görür. Doğu ve Batı’nın, tabii Türklerin de ölümsüzlük 
suyundan bahseden nice anlatısı vardır. Altay Türklerinin efsanelerine göre Dünya Dağı’nın üze-
rinde göğün on ikinci katından yükselen bir kayın ağacı vardır. Kayın ağacının altındaki kutsal 
çukurda ise “hayat suyu” saklıdır. Bu suyu içen büyük hayale kavuşur, ölümsüz olur:

Büyük bir dağ yükselir, on iki gök katından

Dağda bir kayın vardı, yaprakları altından

Kayının altındaysa küçük bir çukur vardı

Bir karış bile değil, o kadar yüzlek dardı

Bu çukur hep doluydu kutsal hayat suyuyla

İçen ölmez olurdu, ebedi bir duyuyla (Ögel 1993: 107)

Efsaneler, hayat suyunu arayan kahramanlarla doludur. Türk kültüründe çok işlenen bir doğu 
anlatısına göre, İskender-i Zülkarneyn, ordusuyla geldiği bir memlekette Âb-ı Hayat’ın (hayat 
suyu) yerini öğrenir. Âb-ı Hayat, yakındaki bir denizin ardında, Karanlıklar Ülkesi’ndedir. İsken-
der, İlyas ve veziri Hızır’ı alarak oraya gider. İskender tek başına, diğerleri birlikte suyu arayacak-
tır. Bulan bulmayana haber verecektir. İskender, karanlıkları aydınlatan iki mücevherden birini 
İlyas ve Hızır’a verir. Yolculuk başlar. Hızır ve İlyas epey aradıktan sonra yorulurlar ve bir pınarın 
başına otururlar. Yemek yemeye başlarlar. Hızır’ın elindeki pişmiş balığa pınardan birkaç damla 
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su damlar. Balık canlanır. Anlarlar ki bu su, Âb-ı Hayat’tır. İkisi de içip ölümsüz olur. Ancak gelen 
ilahî emirle İskender’e suyu bulduklarını söylemezler (Pala 2000: 12-13).

Başkurt Türklerine ait Ural Batır destanında da suyun sonsuzluk verebildiğine inanılmıştır. Ural, 
insan ve hayvanları ölümsüzlüğe kavuşturmak için Tirihıv’ı (hayat suyu) aramaya çıkar. Türlü 
mücadelelerden sonra Tirihıv’a ulaşır ama cinler-periler suyu içip bitirmiştir. Zaman atı durma-
dan, soluklanmadan, yorulmadan koşar. Aradan yıllar geçer. Ölüm vakti gelir. Ural Batır, ölüm 
döşeğindeyken bir er çıkıp gelir ve Tirihıv’ın tamamen kurumadığını, bu yüzden yedi gece yedi 
gündüz orada kalıp damlaları biriktirdiğini ve bir boynuzluk su getirdiğini söyler. Suyu içmesi 
için Ural Batır’a verir. Ural Batır suyu reddeder. Destanın bu kısmı insanın olmayanı olduran, 
mucizeler kaynağı suyun gücüne iman edişinin en güzel ifadeleridir:

O zaman Ural Batır, yavaşça doğrulup kalkmış, Tirihıv’ın son damlaları konulan boynuzu sağ eliyle 
alıp sonra halka baş eğip teşekkür etmiş de boynuzdaki suyu ağzına almış. Lakin suyun bir damla-
sını da yutmayıp bir önüne, bir arkasına dönüp, bir sağa bir sola bakıp bütün etrafına püskürtmüş. 
Sonra kendisi:

-Ben, bir kişiyim, siz çok kişi. Ben değil, yer-su ölümsüz olsun; yerde insanlar şat, rahat yaşasın (der).

Ural Batır, böyle deyip sözünü bitirir bitirmez, etraf özgerip parlamış. Ayak altına yemyeşil ot dö-
şenmiş, ağaçlar yeni yaprak çıkarmış. Yer üstünde çeşit çeşit çiçekler, ağaçta türlü türlü meyveler 
kızarıp pişmiş. Güller, çiçek açıp göz kamaştırmakta, kuşlar gelip sayramaya başlamış. Şırıldayan 
pınarlar akmış, koyu kamışla kaplanmış, yuvarlak göller meydana gelmiş. Bu göllerde öyle Akidil’e, 
Yayık’a, Hakmar’a gelip koşulan yeni nehirlerde bu zamana değin gözükmeyen akkuşlar ötüşüp 
yüzmekte, baş üstünde ak martılar ötüşüp uçmaya başlamış (Ergun-İbrahimov 2000: 80).

İnsanoğlu bir anne kucağına verildiğinden bu yana suyun kol kanat gerişini, şefkatini sever. Vefalı bir 
âşık gibi sever. Eski Türkler tabiat ananın kıymet bilir çocuklarıdır. Derya içre deryayı bilen-
lerdendir. Suyu damla damla çözüp anlarlar. Afetlerden koruyan, insanlara yardımcı olan “su 
iyeleri” dedikleri su ruhları olduğuna inanırlar. Göktürkler savaşlarda onlara yardım eden böylesi 
ruhlara, Yer-Su der. Bu ruhlar, sarıp sarmalar. Kendilerini bileni, değer vereni koruyan ruhlardır. 
Göktürkler yazıtlara onların yüceliğini nakşetmiştir. Böylece “su”ya minnettarlıklarını devlet ka-
tında resmileştirmiştir.

Tengri Umay ıduk Yer Sub basa berti erinç (Tekin 1995: 90).
Tanrı Umay, kutsal Yer ve Su (düşmanla mücadelemizde) yardımcı oluverdi şüphesiz.

Bugün de bu inanışın izleri görülmektedir. Tatar Türkleri’nde su iyesi inancı, çeşme iyesinde 
devam etmektedir. Tatar köylerinde dağ eteğinde doğal olarak oluşan su kaynaklarında çeşme 
iyelerinin yaşadığına inanılır. Gelin olup başka köye giden kızlar düğünden sonra çeşme iyesinin 
merhametini isteyip suya gümüş para atar (Zaripova Çetin 2007: 27).

Su engindir, bolluktur, berekettir. Cömerttir. İnsanlar suyun cömertliğini karanlık zamanlardan 
bu yana sever. Hasretlerine kavuşturması için ondan medet umar. Yârine kavuşamayan âşıklar, 
yâre kavuşmak için suyun yardımına başvurur. Yeri gelir, su, sevgilinin taştan gönlünü delen 
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gözyaşı olur. Yeri gelir, gül bahçesi olan sevgilinin güzelliğini sulayan bir ırmak olur (Pala 2000: 
12). Yeri gelir Rize türküsündeki gibi aşığı sevdiğine götürecek bir dere olur.

Dere akayi dere

İki kıyi bi yere

Al getür beni dere

Yarin olduğu yere

İnsanoğlu iyiyi var eden suyun kötüyü de yok etmesini sever. Su, hastalıkları yok eden bir sihirbazdır. 
Şifa veren, derde derman olan lokman hekimdir. Türkiye’de şifalı olduğuna ve çeşitli rahatsızlıkları 
iyileştirdiğine inanılan pek çok kaynak vardır. Şifalı suların kimi fiziksel özellikleri nedeniyle 
kimi ise manevi yönden önemlidir. Etrafında bir inanç, efsane, menkıbe gelişmiştir. Tarsus’ta yer 
alan St. Paul kuyu suyu, bu kutsal sulardan sadece biridir. Aziz Paul, Hristiyanlığın yayılmasında 
rol oynayan en önemli isimdir. St. Paul kuyusu, Aziz Paul’un yaşadığına inanılan evin bahçesin-
dedir. Hristiyanlar tarafından kutsal sayılır ve suyundan içilir.

Siirt’teki “Yeşil Su” da mukaddes sulardan biri kabul edilir. Yörede anlatılan efsaneye göre İsmail 
Fakirullah Hazretleri, bir gece taziyeye giderken susuz bir kuyuya düşer. Üç gün kuyuda kalır. 
Üç günün sonunda onu bulan evliyaları tarafından kuyudan çıkarılır. Kuyu birden suyla dolar. 
İsmail Fakirullah Hazretleri eve dönmez, orada kendine bir yer yaptırır. Sekiz sene boyunca bu-
rada kuru üzümle beslenir ve ibadet eder. Bugün çocuğu olmayan kadınlar bu suyu içer ve suyla 
yıkanır (Karakaş 2012: 2154).

Çamuruyla meşhur Sandıklı Hüdai Kaplıcaları için anlatılan efsane de suyun etrafında gelişen 
gizem halkasına bir yenisini eklemiştir.

“Yıllar önce krallığın birinde kral ve güzel kızı mutlu bir yaşam sürerlermiş. Taa ki bu güzel kız 
hasta olana dek bu mutluluk sürmüş. Kız hastalanmış ve vücudunun her yerinde yaralar çıkmış. 
Kral, kızının hastalığının günden güne artmasına ve kızının acılar içinde kıvranmasına dayana-
maz olmuş. Kral, bir gün askerlerini çağırmış ve kızını kimselerin yaşamadığı bir yere tüm ihti-
yaçlarını karşılatarak bıraktırmış. Kız, yemyeşil, sıcak su akan bu derenin kenarında yaşamaya 
başlamış. Zamanla burada yaşayan hayvanlarla arkadaşlık kurmuş. Bir gün ayağı kırılan bir kö-
peğin, kırılan ayağını derenin kenarında çamurlara batırarak tedavi ettiğini gözlemiş. Köpek kısa 
bir süre içerisinde iyileşmiş. Buradaki sıcak çamurun faydalı olduğunu gören kız aynı çamuru 
tüm vücuduna sürmüş. Kızın hiç iyileşmeyen yaraları kısa bir sürede iyileşmiş” (Yardımcı 2013).

Su, ezelden gelip ebede uzanan bir yolcudur. Sevinçlerin, gamların, sırların tanığıdır. Binlerce 
hikayeye, değişik kahramanlarla milyonlarca kez şahit olmuştur. Bu yüzden bilgedir, âriftir. 
İnsanoğlu suyun bilgeliğini sever. Onu geçmişten gelecekten haberci tutar. 

İnsanoğlu, bilinmeyen zamanlardan beri suyun berraklığını, şeffaflığını sever. Su temizdir. Yalnız kir-
lenen bedenleri değil, ruhları da temizleyendir. Tövbeye kapı açandır. Umudu çağıran, kara gü-
nün kararıp kalmadığını gösterendir. Eşref-i mahlûkat olarak yaşamak için bir şans verendir. 
Türklerde başkasının kıskançlığıyla, kötü bakışıyla kirlenen bahtın suya dökülen kurşunla temiz-
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lenmesi yani “kurşun dökme” geçmişten gelen yaygın bir ritüeldir. Yine loğusa kadınların doğum 
zorluğunun sıkıntısını kırk tas suyla yıkaması; günahkar insanların günahlarından kırklanarak 
arınması önemli geleneklerdendir.

Su, sayısız yüzü olan bir sevgili gibi… Yokluğu kemlik, varlığı şenlik bir sevgili… Güneşin imre-
nip bulutlara hapsettiği… Yerin kıskanıp kuyulara sakladığı… Bütün zindanlardan kaçan, damla 
damla gökten inen, zerre zerre yukarı çıkan, asi… Özlemleri bitiren, hasretlere kavuşturan, cö-
mert… Sırlarını açmayan, sırları açan, haberci… Duayla, adakla, hasretle beklenen… Aziz, adı 
gibi aziz, su gibi aziz bir sevgili…
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Edebiyatımızda, âb, mâ, zülâl şekilleriyle de kullanılan su, birçok yönlerden ele alınmış, çeşitli 
gözlem ve inanışlara konu olmuştur. “Su”da her şeyden önce bir hayat vericilik özelliği vardır. 
Gelişip büyümeye zemin hazırlar. Yıkıcılık, boğuculuk özellikleriyle tehlike; temizleyicilik, güzel-
leştiricilik özellikleriyle de vazgeçilmez bir unsur olarak insan hayatında yer alır. Âb-ı hayât ise; 
ölmezlik suyu, damlaları sonsuz hayat bağışlayan tatlı ve lezzetli su, bengisu anlamlarına gelir.

Âb-ı hayvân, âb-ı bekâ, âb-ı câvid, âb-ı câvidânî, âb-ı zindegân, âb-ı İskender, âb-ı hurşit, çeşme-i hayât, 
çeşme-i hayvân, aynü’l-hayat, âb-ı Hızr ifadeleri de “âb-ı hayat” yerine kullanılmıştır. Bu suyun 
bulunduğu zulûmat ülkesini İbrahim Hakkı, altı ay gece, altı ay gündüz olan Kuzey Kutbu olarak 
belirler. Taberî ise Azerbaycan’ın kuzeyinde bir yer olarak gösterir.

Âb-ı hayat efsanesi, halk hikayelerine ve folklorümüze de girmiştir. Bingöl adı, eskiden âb-ı hayat 
kaynağının orada bulunmuş ve günün birinde parçalanıp bin tane göl meydana getirmiş olması 
ile açıklanır. Köroğlu destanında anlatıldığına göre Köroğlu, avladığı kuşu gölde yıkarken kuş 
canlanır. Bunu haber vermeye gider. Geri döndüğünde ise göl bin parçaya bölünmüş ve Bingöl 
olmuştur.

Bir anlatmaya göre de Köroğlu’nun bir adamı orada kuş avlamış, onu bir kaynağın sularında 
yıkarken kuş canlanıvermiş; kanadından damlayan sular bin tane göle dönüşmüş. Bu efsanenin 
başka anlatmaları da vardır. Bunlardan biri de Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’ndedir. Köroğlu 
hikâyelerinde bir motif olarak rastlanan ve içene yiğitlik, şairlik, vücut sağlığı kazandıran her biri 
ayrı yerde üç köpük, bazı Anadolu anlatmalarına göre Bingöllerden inen suların üzerinde yü-
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zermiş. Anadolu Karaçaylıları ise âb-ı hayatın Alburuz Dağı’nda bulunduğuna inanırlar. Kuzgun 
onun kaynağından içmiş, bu nedenle uzun yaşarmış. Suyun halk inanışları çerçevesinde iyileşti-
rici, olağanüstü güçleri olan, kutsal bir yeri vardır.

Ayrıca Türklerde “kutsî pınar” anlayışının çok yaygın olduğu da bilinmektedir. Su kaynağı kut-
saldır. Bu konuyla ilgili olarak Dede Korkut kitabından alınan şu örneği verebiliriz: “Uzun bınar 
dimek ile meşhur bir bınar var idi. Ol bınara periler konmuş idi…. Çoban yine bu bınara geldi. 
Gördü kim bir yığınak yatur, yıldır yıldır yıldırar…..”( Ergin 1999: 69) Doğu ve Batı dünyasında 
çok eskiden beri varlığına inanılan âb-ı hayat, Türkçe’nin eski ve yeni edebiyat eserlerinde, zengin 
anlamlar çağrıştıracak şekilde sık sık karşımıza çıkar.

Su, akıcılık özelliğiyle ömre, devamlılığı ile sevgilinin saçına benzetilir. Genel olarak doğayı seven ve 
bu sevgiyi edebi eserlerde de gelenekselleşmiş bir yapı içerisinde yüzyıllar boyu devam ettirmeyi ihmal 
etmeyen Türk duyarlılığı, bazen sevgisini derya, gözyaşını ırmak, bahar mevsimindeki ırmakları, ya-
şama arzusuna da karşılık gelen bir metafor ile ölümle taban tabana zıt gençlik şeklinde ifade etmiştir.

Gürleyen çayların umman çağında,

Oyanır dağları oyadan insan.

İnsaf mı baharın oğlan çağında

Göz yumup,

Köç etsin dünyadan insan?..

Kur’an’da, “Ve canlı olan her şeyi sudan yarattık.” (Enbiyâ sûresi 21/30). ayetiyle hayatın kay-
nağının su olduğu belirtilir. Su sevgisinin dikkat çekici biçimde işlendiği bir tür de destanlardır. 
Yaratılış destanında da “evvelce ancak su vardı” (Sakaoğlu, Duymaz 2000: 168) ifadesiyle Tanrı 
(Kuday)’ya yaratma ilhamını veren unsurun su olduğu anlatılır. Yaratılış sırasına göre ikinci sırada 
yer bulunmaktadır. Yaratılış’ta hayat bağışlayan ödül biçiminde takdim edilen suyun bir başka 
destanda Türkler için susuzluk çekme biçiminde cezaya dönüşüverdiğine de tanık oluruz. Yer-su 
kültü sekizinci yüzyıldan itibaren Türklerde görülmektedir. İrtiş ırmağını ulu sayan Kimekler 
“Su Kimeklerin Tanrısıdır” derler. Isıkgöl kültü de Barshanlıların su kültlerinden biridir. Salur 
Kazan’ın hikayesinde ilahiye benzeyen bir söyleyişle su kutsallaştırılır, bağın bostanın süsü, Ha-
san ile Hüseyin’in özlemi olur.

Hava, toprak, su ve ateşle birlikte yaşamın kaynağı dört unsurdan (anâsır-ı Erbaa) biri olan su, 
insan tabiatına, temizlik (safâ), cömertlik (sehâ), kavuşma (visâl), iyilik gibi özellikleri kazandır-
mıştır. Yunus Emre bu durumu Risâletü’n-Nushiyye’sinde şöyle anlatır:

Suyla geldi bile dört dürlü hal

Ol safâdur hem sehâ lutf u visâl
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Edebî eserlerde su, görünümü, rengi dolayısıyla da genellikle temizliğin, saflığın bir sembolü 
olarak kullanılagelmiştir. Zaman zaman da insanı boğması, akıcılığı gibi nedenlerle ömür için 
benzetme unsuru olur. Oldukça zengin bir mecaz örgüsüyle çevrelenmiş dilimiz sanatkârların 
kaleminde ırmakları bile ağlatacak bir duygu yoğunluğuna ulaşır. Nitekim dilimizin usta şair-
lerinden Faruk Nafiz’in kaleminde su, “Çoban Çeşmesi” şiiriyle eski yaşamları sorgulayan sitem 
dolu bir kimlikle karşımıza çıkar.

Ne şair yaş döker ne âşık ağlar

Tarihe karıştı eski sevdalar

Beyhûde seslenir beyhûde çağlar

Bir sağa bir sola çoban çeşmesi.

16. yüzyılın büyük şairi Fuzûli’nin kaleminde ise Dicle nehri, sevdiğini aramaya çıkmış, başını 
taştan taşa vuran bir insan kimliğine bürünmüştür. Sesli bir şiirdir bu. Hemen her beytinde suya 
farklı anlamlar yükleyen Fuzûlî, suyun çaresizlik, sitem, coşku, keder, kırılganlık, kıskançlık gibi 
insana özgü duygularla kişileştirilerek bütün bir kaside boyunca akışını ve en büyük sevgiliyi 
arayışını okuyucuya adeta duyurur. Bana göre şiirin asıl önemli tarafı bu yüksek sesinde, müzi-
ğinde ve ritmindedir. Hayatın kaynağı olan su, herhalde çok az şiirde Fûzûlî’nin Su Kasidesi’ndeki 
kadar can bulmuş ve mısra mısra, hareketini okuyucusuna bu kadar net duyurabilmiştir. Küçük 
bir örnek:

Hâk-i pâyîne yetem der ömrlerdir muttasıl,

Başını taştan taşa urup gezer âvâre su

Yukarıdaki alıntıda, bir yere yetişmek için acele etmek, koşturmak, başını taştan taşa vurmak, bir 
nevi çaresizlik veya sevgiliye ulaşmak için her şeye razı olma; ama asla vazgeçmeme hâli, avare 
dolaşma fiilleri, ömrlerdir gibi süreklilik bildiren kelimeler bir araya gelerek “su” merkezli şiirsel 
ve oldukça duyarlı bir şair dokunuşunun bütün bir edebiyat tarihine mal olmuş unutulmaz ve 
ebedî sesi olurlar.

Kerbela’nın ıstıraplı toprağından yankılanan bu ebedi su sesi asırlar sonra Türk vatanında “mer-
mer şadırvanda şakırdayan su” biçiminde Tanpınar’ın kalemiyle buluşacak ve büyük Türk duyar-
lığını içinde barındıran bir estetik yapıyla gür akışını devam ettirecektir:

Bursa’da bir eski cami avlusu

Küçük şadırvanda şakırdayan su…

Orhan zamanında kalma bir duvar…

Onunla aynı yaşta ihtiyar çınar.
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Yahya Kemal’siz bir su edebiyatı düşünülebilir mi? Divan şirinin zirvesi Şeyh Gâlib’in “Bir şûlesi 
var ki şem’-i cânın / Fânûsuna sığmaz âsumânın” beytinde en yüksek tanımını bulmuş olan ruh, 
Yahya Kemal’in şiirinde sık sık denizle yan yana getirilir; ruh, hiç konmadan uçan kıyısız bir 
denizdir. Açık Deniz şiirinde gurbet duygularıyla birlikte sığındığı bir limandır. Yahya Kemal 
okuyucusunu su ilhamlı bir nostalji vapuruna bindirir ve onu sonsuzluk, gurbet, umut, özlem 
duygularının içine çekerek liman liman dolaştırır.

Şekvânı dinledim ezelî muztarip deniz!
Duydum ki ruhumuzla bu gurbette sendeniz.
….
Uçmakta konmadan kıyısız bir denizde ruh
…
Ufkunda bir dakika görünmeksizin kara
Hür gökte, hür denizde uçar hür ufuklara.
…
Kandilli yüzerken uykularda
Mehtâbı sürükledik sularda.

Fazıl Hüsnü Dağlarca da su ilhamıyla güzel dilimizi ötelere akan arınmış bir ses ırmağı olarak 
bayraklaştırır ve bizi çok ulu bir yerde, “Türkçe katında yaşatır”:

Seslenir seni bana ovam dağım.

Nere gitsem bulur beni arınmış,

Bir çağ ki akar ötelere,

Türkçem benim ses bayrağım.

Hayâli Bey’in şiirinde de su, kıymeti bilinmeyen bir değerler hazinesi olarak “derya” şeklinde 
karşımıza çıkar.

Cihân-ârâ cihân içindedir ârâyı bilmezler
O mâhîler ki deryâ içredir deryâyı bilmezler

(Cihanı süsleyen cihanın içindedir, süsleyeni bilmezler/O balıklar ki denizin içindedir, denizi bilmezler.)

Zâtî Divanı’nın güzel beyitlerinden birinde su kimsesizlik vurgusu yapmak için malzeme olur. 
Kimsesiz olan şair için bulutlar su koymuş, yağmur da onu yıkamıştır.

Şu denli bî-kes olmuştur ki Zâtî ölicek anı
Bulutlar su koyup bârân yuyup yeller götürmüş
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Aynı duygu içinde su vurgusunu Yunus Emre’de de görüyoruz:

Bir garîb ölmüş diyeler
Üç günden sonra duyalar
Sovuk su ile yuyalar
Şöyle garîb bencileyin
...

Su, Türk kültür ve edebiyatının her döneminde önemli bir yer tutmuş, zaman zaman kutsal kabul 
edilmiş, daha çok da olumlu yönleri ile kullanılagelmiştir. Edebiyatımızda su kavramının çoğun-
lukla yaşamın kaynağı, temelli anlamlar içinde kullanıldığına tanık oluruz. Ölümsüzlük, hayat 
vericilik, vefa duygusu, süreklilik, arayış, dört unsurdan biri oluşu, temizlik, değer temsili gibi 
benzetmeler hep aynı temele bağlı olarak şiirlerde yer almaktadır.

Tasavvuf dünyasında da çok sevilip kullanılan su, umman marifetiyle mutasavvıfın ayrılığıyla 
sınandığı “ Bir” i, Tanrı’yı temsil eder.

Su ile ilgili daha geniş çalışmalar yapılmasının, dilimizin anlam ve mecazlar dünyasının genişliği-
nin, sanatkârların duygu ve düşünce dünyasının ve sanatsal yönünün ortaya konması bakımın-
dan oldukça önemli olduğunu da belirtelim.
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İnsan hayatının en önemli unsurlarından biri olarak kabul edilen su, hayata dair hemen her şeyde 
varlığını göstermiştir. Sadece edebî metinlerde değil, din ve tasavvuf kültüründe, Osmanlı döne-
minde, diğer dinlerde ve kendi kültür ve medeniyetimizde de çeşitli yönleriyle önem kazanmıştır. 
Kur’an-ı Kerim’de su anlamına gelen mâ’ birçok kez zikredilmiştir. Hadislerde de suyun önemi, 
korunması, paylaşımı, kaynakları ve kullanımıyla ilgili ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir (Kut-
lu 1998: 47; Günay 2009: 432-436). Tasavvuf terminolojisi içinde de su, bilinenin dışında yeni 
mecazî anlamlar kazanmıştır (Uludağ 1996: 11, 15-17; Kutlu 1998: 47). Osmanlı döneminde 
suyla ilgili kararların alınmasında İslam hukukunun kuralları uygulanmıştır. Ayrıca Osmanlılar, 
İslam hukukundaki su kullanımına ait düzenlemelerin yanı sıra fethettikleri yerlerde karşılaştık-
ları sorunların çözümü için yeni yasalar çıkarmış ya da bazı düzenlemeler yapmışlardır (İnalcık 
2009: 437-440).

İslam dini dışındaki diğer dinlerde de su önemli kabul edilmiş, suya farklı kültür ve inanışlara 
göre çeşitli anlam ve görevler yüklenmiştir (Kutlu 1998: 47; Gürkan 2009: 440-442). Birçok me-
deniyette olduğu gibi bizim medeniyetimizde de dört temel unsurdan biri olarak önemsenen su, 
tarih boyunca insan düşüncesini etkilemiş, mitolojik ve efsanevî anlatımlardan bilimsel tahlillere 
varıncaya kadar pek çok alanda çeşitli fikirlerin üretilmesine vesile olmuştur. Önemli yerleşim 
yerlerinin suya bağlı olması, suyun mevsimlere göre farklı görünümleri, insanın suya ulaşma ça-
baları ve bu uğurdaki mücadeleleri suya bakış açısının şekillenmesinde etkili olmuştur. Su, hem 
olumlu hem de olumsuz özellikleriyle insan hayatı içinde vazgeçilmez bir yer tutmuştur (Pala 
2009: 442-443).

Divan şiirinde de su, çeşitli yönleriyle çok sık ele alınmıştır. Kelimenin eş anlamlıları Farsça âb, 
Arapça mâ’ ve zülâl de divan şiirinde kullanılmıştır. Su ve suyla ilgili unsurlar, divan şairinin hayal 
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dünyası içinde özellikle çeşitli benzetmelere konu olmuştur. Ayrıca bu benzetmelerin yanı sıra 
divan şairleri, şiirlerinde su ile ilgili atasözlerine ve deyimlere, telmih unsurlarına, bazı inanç ve 
âdetlere de yer vermişlerdir. Su dağıtmak, Kâbe’ye su götürmek, çeşme ve sebil yaptırmak vb. 
hayır işleri ya da suyu ilgilendiren çeşitli imar faaliyetleri sebebiyle yazılan, tarih düşülen şiirlerde 
de su’dan söz edilmiştir (Kutlu 1998: 48).

Divan şiirinde âşığın gözü çeşme, gözyaşı ise bu çeşmeden akan bir sudur. Âb-ı revân (akarsu) 
tamlaması da sevgilinin boyunu ifade eder. Âşık sevgilinin taş yüreğini eritmek için devamlı akan 
gözyaşı suyunu kullanır. Sevgilinin mahallesini gözyaşıyla sulayıp süpürür. Kâbe olan sevgilinin 
eşiğine gözyaşı suyunu götürmekle sevaba girer (Pala 1989: 13).

Hayat verici olmasıyla su, sevgilinin dudağına, kesilmeden devamı nedeniyle sevgilinin saçına 
benzetilir. Ayrıca sevgilinin yanağı ve yüzüyle de su arasında benzerlik ilişkisi kurulur. Âşığın aşk 
ile yanan gönül ateşini söndürmek için su, sürekli akar. Ancak bu ateş kolayca sönmez. Susuzlu-
ğu gideren su, vuslatı simgeler (Pala 1989: 13).

Su, akıcılığı sebebiyle şiire de benzetilir. Bu amaçla “şi’r-i âb-dâr”, “nazm-ı âb-dâr” vb. tamlama-
lardan yararlanılır. Âşığın sevgilinin oklarını (kirpik) ve hançerini (gamze) arzulaması, bu silah-
ların çeliğinde bulunan su’dan dolayıdır. Kılıç veya hançere su verilmesi sebebiyle söz konusu 
edilir. Demire su verilip çelik hâline getirilir. Söz konusu özelliği ifade etmek için “âb-ı tîğ” veya 
“tîğ-ı âb-dâr” tamlamaları kullanılır. Rengi, parlaklığı ve temizleyiciliği nedeniyle su aynaya, gü-
müşe benzetilir. Gerçek ve mecazî anlamda kurulan tamlamalarla çeşitli hayallere konu olur (Arı 
2001: 1).

Su, bir yerde durmaması, sürekli akması, saray ve köşk kenarlarında ya da servi ağacının diplerin-
de dolaşması, coşması, inlemesi nedeniyle âşıkla ilgili benzetmelerde de yer alır. Benzetmelerde 
incinin su içinde olması da çok işlenen bir unsurdur. Bazı beyitlerde de “su üzerinde yürümek” 
kerametinden söz edilir (Kutlu 1998: 48).

Canlıların hayatını sürdürebilmesi için en önemli unsurlardan biri sudur. İnsanın yapısını mey-
dana getirdiği düşünülen dört temel unsurdan “anâsır-ı erba’a”dan biridir. Suyun en önemli özel-
liği hayat vericiliğidir. Tahrip edici, boğucu ve batırıcı olma özelliği nedeniyle tehlikeli; temizle-
yici, güzelleştirici ve geliştirici olması yönüyle de nimet olarak kabul edilir. Su, ekmekle birlikte 
cömertlik sembolü olarak kullanılır. Akıcılık özelliğiyle ömre benzetilir. Yüzünü yerden kaldır-
madığı için tevazu sembolüdür (Pala 1989: 13).

Su, divan şiirinde çok yararlanılan bir benzetme ve hayal unsuru olması nedeniyle divan tahlili 
çalışmalarının çoğunda su ve suyla ilgili unsurlar ayrı başlıklar altında ele alınmıştır. Divanlarda 
suya dair hangi unsurların nasıl kullanıldığına dair bazı tespitlerde bulunulmuştur (Kurnaz 1987: 
483-493; Sefercioğlu 1990: 365-374; Çavuşoğlu 2001: 269-272; Tolasa 2001: 435-443).

Divan şiirinde su söz konusu olduğunda ilk akla gelen şiirlerden biri, şüphesiz Fuzûlî’nin Pey-
gamber Hz. Muhammed (s.a.s.) için yazdığı su redifli na’t kasidesidir (Akyüz-Beken vd. 1990:31-
33). Çok okunan, bilinen ve birçok şerhleri yapılan (Çalışkan 1992; Akar 1994; Pala 2004) bu 
şiir dışında başka “su” redifli çok sayıda şiir vardır. Su redifli şiirler arasında Ahmet Paşa’nın “âb” 
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redifli iki kasidesi (1992: 99 – 104) ile Necâtî’nin “âb” redifli kasidesini (1992: 57-59), Hayâlî’nin 
su redifli gazellerini de (1992: 249-250) saymak gerekir. Daha çok gazellerde kullanılan “su” 
redifine 50 şairin 62 gazelinde rastlanmıştır. Redif olarak kullanılmasının dışında bir motif olarak 
başka şiirlerdeki beyitlerde sıklıkla suya yer verilmiştir (Üzgör 2000: 239-248). Necâtî’nin;

Cennete dönmüş durur elkıssa yârân kaplıca
Ol periler mecma-ı ser-çeşme-i cân kaplıca

beytiyle başlayan 11 beyitlik Bursa kaplıcasının övgüsünü yaptığı “kaplıca” redifli gazeli ile (1992: 
361) Nev’î’nin;

Safâ virüp dile âb u havası kaplıcanun
Keder komadı giderdi safâsı kaplıcanun

beytiyle başlayan 5 beyitlik “kaplucanun” redifli gazeli (Tulum-Tanyeri 1977: 388) de su şiirleri 
arasında yer alan dikkat çekici örneklerdendir.

“Su” redifli şiirlerde doğrudan su ile ilgili unsurlar ve divan şiirinde kullanılan suya dayalı maz-
mun ve benzetmeler yer alır. Ancak diğer şiirlerdeki beyitlerde de özellikle gazel ve kasidelerde, 
su yapılarına düşürülen tarihlerde sık sık su ve suyla ilgili çeşitli unsurlara rastlanır. Su redifli 
şiirler dışında suyla ilgili hangi unsurların kullanıldığını göstermek amacıyla farklı yüzyıllarda ya-
şamış divan şairlerinin şiirlerinden seçtiğimiz örnekleri aşağıda veriyoruz. Bu örnekler yardımıyla 
“divan şiiri-su” ilgisinin hangi kavramlar etrafında geliştirildiğini göstermeye çalışacağız. Bâkî,

Ârızın âb-ı nâbdır gûyâ
Zekanın bir habâbdır gûyâ (Bâkî G. 14/1-109)1

“Yanağın sanki saf su, çene çukurun ise o suyun içindeki bir su kabarcığı gibidir” beytinde şair, 
sevgilinin yanağını saf suya, çene çukurunu da su üzerindeki hava kabarcığına benzetmiş, su ile 
sudaki hava kabarcığından benzetme unsuru olarak yararlanmıştır.

Yüzüne benzerem dese nola su
Köpüklü bir delidir nolsa söyler (Hayalî G. 187/3-153)

“Su yüzüne benzerim derse ne olur? Ne olsa söyler, köpüklü bir delidir” beytinde şair, suyu kö-
püklü deliye benzetir. Deli her şeyi söyleyebileceğine göre, deli olan suyun da sevgilinin yüzüne 
benzediğini söylemesine şaşırmamak gerektiğini belirtir.

Ârızında ol iki zülf-i girih-gîrin senin
Suya konmuş iki garrâ tâze sümbüldür bana (Bâkî G. 12/2-109)

“Yanağındaki o iki dolaşık zülfün, bana suya konmuş iki taze sümbüldür” beytinde de şair, sevgi-
linin yanağını suya, yanağın iki yanından aşağıya doğru sarkan kıvırcık zülüfleri de su içindeki iki 

1 Beyitlerin sonunda bulunan şiir, beyit ve sayfa numaraları divanların kaynakçada verilen baskılarına aittir.
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sümbüle benzetmiştir. Beyitte yanağın suya benzetilmesi ve saçın da bu suya konmuş iki sümbül 
olarak hayal edilmesi dikkat çekicidir.

Budur tâze olduğı yâşumla rûyun
Olıcak deste-i gül suda solmaz (Aynî G. 208/5-457)

“Gözyaşımla yüzünün taze olması, gül destesinin suda olunca solmamasındandır” beytinde şair, 
sevgilinin yüzünün gözyaşıyla ıslandığı için taze kaldığını söyler. Bu durumu gül destesinin suda 
solmamasıyla açıklar. Gül destesiyle sevgilinin yüzü, gözyaşıyla su arasında benzerlik ilişkisi kurar.

İki tâlibdür egilmişler kitâb-ı hüsnüne
Yâ iki mâhîye dönmiş suya tâlib kaşlarun (Nev‘î G. 246/2-376)

“Kaşların güzellik kitabına eğilmiş iki talip ya da suya ulaşmak isteyen iki balığa dönmüş” beytin-
de şair, sevgilinin kaşlarını onun güzellik kitabı üzerine eğilmiş iki talip (öğrenci) ya da su isteyen 
iki balığa benzetmiştir. Kaşın iki öğrenci ya da suya yönelmiş, su isteyen iki balığa benzetilmesi 
çok sık rastlanmayan benzetmelerdendir. Beyitte sevgilinin yüzü suya benzetilirken iki kaş da 
suya eğilmiş, su içinde hareket eden iki balık olarak hayal edilmiştir.

Ayn-ı dilden cûş edip gözden akar yaşım benim
Su terâzisi oluptur gâlibâ kaşım benim (Hayalî G. 7/1-273)

“Benim gözyaşım gönül pınarından coşarak gözümden akar. Galiba benim kaşım su terazisi ol-
muştur” beytinde de kaş “su terazisi”ne benzetilmiştir.

Nâzı âb etmiş de bir fevvâre resm etmiş hayâl
İşte ol sudur atılmış kâmetin olmuş senin (Nedîm G. 72/2-311)

“Nazı su olarak kabul etmiş bir de fıskiye resmi hayal etmiş, işte o fıskiyeden atılan su senin bo-
yun olmuş” beytinde Nedim, sevgilinin nazını suya, boyunu da o suyun fıskiyeden akan hâline 
benzetmiştir. Fıskiye ve suyu benzetme unsuru olarak kullanmıştır.

Kadeh fıskıyye mey su halka-i rindân anun havzı
Sarây-ı sevka şadırvan olupdur Bâkıyâ meclis (Bâkî G. 208/5-228)

“Ey Bâkî, kadeh fıskiye, içki su, rintlerin halkası onun havuzu meclis, şevk sarayının şadırvanı 
olmuştur” beytinde şair, meclisi şevk sarayının şadırvanı olarak hayal etmiş, meclisi meydana 
getiren unsurları (kadeh-mey-rintlerin halkası) da şadırvanın bir parçası durumundaki fıskiye, 
su ve havuza benzetmiştir. Suyla ilgili farklı unsurları bir araya getirerek ilgi çekici bir benzetme 
yapmıştır.

Dört unsur (anâsır-ı erbâ’a); ateş, su, hava, toprak, her şeyin temeli sayılmaktadır. Dolayısıyla 
bu unsurlar divan şiirinde de sıklıkla söz konusu edilmiştir. Bunlarla ilgili mitolojik ve efsanevî 
anlatımlara da telmih unsuru olarak çeşitli kaynaklarda yer verilmiştir (Pala 2012). Su dört temel 
unsurdan biri olması nedeniyle bazı beyitlerde diğer üç unsurla ya da üç unsurdan biriyle birlikte 
kullanılmıştır.
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Aks-i rûyun suya salmış sâye zülfün toprağa
Anber etmiş toprağın adın suyun ismin gül-âb (Fuzûlî G. 27/3-143)

“Yüzünün aksi suya, saçın toprağa gölge salmış, toprağın ismini amber, suyun adını gül suyu 
yapmış” beytinde, şair sevgilinin yüzünün gölgesi suya düşünce o suyun gül suyuna dönüştü-
ğünü, saçının toprağa düşen gölgesinin de toprağı ambere dönüştürdüğünü söyleyerek “anâsır-ı 
erbâ’a”dan su ve toprağı bir arada kullanmıştır. Yüz-su-gül suyu, saç-toprak-amber ilgisiyle ben-
zetme yapmıştır.

Başta belâ vü çehrede toprak avuçta yel
Cânda cefâ vü sîne pür-âteş gözüm pür-âb (Şeyhî K.12/14-61)

“Başımda belâ, yüzümde toprak, avucumda rüzgâr, canımda cefa ve sinem ateş, gözüm su dolu” 
beytinde; Şeyhî içinde bulunduğu durumu anlatırken dört unsurdan (Toprak, yel (hava), ateş ve 
su) yararlanmıştır. Aynı zamanda beyitteki anlatım açısından bir paralellik yakalamıştır. Su, bu 
beyitte “anâsır-ı erba’a”dan olması sebebiyle söz konusu edilmiştir.

“La‘linün zikri ile dilde yanar âteş-i ‘ışk
‘Ârızun fikri ile gözden akar âb-ı zülâl (Aynî G. 306/3-532)

“Dudağını anmakla gönülde aşk ateşi yanar. Yanağının düşüncesiyle gözden âb-ı zülal akar” bey-
tinde şair beyti simetrik, paralel bir anlatımla kurmuş, gözyaşını da âb-ı zülal’e benzetmiştir. Dört 
unsurdan ateş ve suyu bir arada kullanmıştır.

Âyîne oldu bir nigeh-i hayretinle âb
Bi’llâh ne saht âteş-i sûzansın ey gönül (Nedîm G. 78/ 6-315)

“Bir hayret bakışınla su ayna oldu. Ey gönül billahi ne katı yakıcı ateşsin” beytinde gönlün çok 
yakıcı, güçlü ateşi bir bakışıyla suyu aynaya çevirmiştir. Beyitte anlatımı etkili hâle getirmek için 
“ayna-su” ilgisi ile “ateş-su” tezadından yararlanılmıştır.

Bâkîye âb-ı vaslun irmez ise
Âteş-i hecr ile yanar kül olur (Bâkî G. 156/5-199)

“Bâkî’ye kavuşma suyun ulaşmazsa, ayrılık ateşiyle yanar kül olur” beytinde şair, “âb-ı vasl, âteş-i hicr” 
tezadından yararlanmıştır. “Ayrılık-kavuşma”, “ateş-su” tezadı aracılığıyla anlam güçlendirilmiştir.

Bilmezüz niçe idesin ‘Aynî devâ n’eyleyesin
Gözde akan âb u yâ dilde yanan nâra ‘aceb (Aynî G. 53/7-339)

“Aynî gözden akan su veya gönülde yanan ateşe acaba ne yaparsın, nasıl çare bulursun bilmeyiz” 
beytinde, “su-ateş” tezadından yararlanılmıştır. Gözden su gibi akan gözyaşıyla gönülde yanan 
ateşin hangi çareyle ortadan kaldırılacağının bilinmediği ifade edilmiştir.

Divan şairleri bazen kendi şiirlerinin güzelliğini ve değerli olduğunu anlatırken, fahriye yaparken 
de su ve suyla ilgili unsurlardan yararlanmışlardır.
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Dostum nazm-ı Necâtî’den nazar men itme kim
Gönül açar bir akar sudur bizim eş‘ârımız (Necâtî G.241/7-259)

“Dostum Necâtî’nin şiirinden bakışı esirgeme, yasaklama, bizim şiirlerimiz gönül açan bir akarsu-
dur” beytinde Necâtî, kendi şiirini överken şiirinin akar su gibi gönül açıcılığını söyleyerek fahri-
ye yapar. Akarsuyun gönül açıcılığı ile şiirinin gönül açıcılığı arasında bir benzerlik ilişkisi kurar.

‘Aynî şi‘ründe durur şimdi senün âb-ı hayât
Niçeler ağzı suyın akıdur eş‘ârun içün (Aynî G. 394/7-597)

“Aynî, şimdi âb-ı hayât senin şiirindedir. Niceleri senin şiirlerin için ağzının suyunu akıtır” bey-
tinde Aynî, şiirinde âb-ı hayat olduğunu, bu nedenle de çoğu kişinin şiirleri için ağzının suyunu 
akıttığını söyleyerek övünür.

Eş’ârum içre vaşf-ı leb-i yâr gûyiyâ
Âb-ı zülâl içinde yatur la’l-pâredür (Bâkî G. 92/ 4-157)

“Şiirlerimde (anlattığım) sevgilinin dudağının özellikleri sanki âb-ı zülal içinde yatan lal parçasıdır” 
beytinde Bâkî, şiirlerini “âb-ı zülale”, sevgilinin dudağını da bu “su içindeki lal parçasına” benzetir.

N’ola meyl itseler eş‘âruna erbâb-ı safâ
Bâkıyâ şi‘r degüldür bu bir akar sudur (Bâkî G. 46/6-129)

“Ey Bâkî safâ erbabı şiirine meyletseler ne olur? Bu şiir değil bir akarsudur” beytinde şair, şiirinin 
beğenilmesinin nedenini şiirinin akarsu gibi olmasıyla açıklar. Şiirini ferahlık verici akarsuya 
benzetir.

Divan şiirinde genellikle âşığın sevgili için döktüğü gözyaşının çokluğu anlatılırken de suyla ilgili 
mübalağalara başvurulmuştur. Âşığın gözyaşı ile akarsu çeşitleri ya da deniz arasında bir benzer-
lik ilişkisi kurmuşlardır.

Kûyun yolunda döne döne aktı göz yaşı
Seyl-âb-ı dîde Dicle-i Bağdâd olup gider (Bâkî G.141/3-189)

“Senin bulunduğun yerin yolunda gözyaşı(m) döne döne aktı. Gözden sel gibi akan yaşlar 
Bağdat’ın Dicle’si olup gider” beytinde Bâkî, sevgilinin bulunduğu yere ulaşmak isteyen gözyaşla-
rının Dicle nehri gibi olduğunu söyleyerek mübalağa yapmıştır.

Döker pınar u denizler kaçan ki gözlerime
Hayâl-i serv-i hırâmân kâmetin görünür (Şeyhî G.73/5-169)

“Her ne zaman ki salınan servinin (servi gibi boyunun) hayali gözlerime görünse (gözüm) pınar 
ve deniz (gibi gözyaşı) döker” beytinde Şeyhî, sevgilinin servi boyunun hayali gözünün önüne 
geldiğinde döktüğü gözyaşının ne kadar fazla olduğunu anlatmak için suyla ilgili deniz ve pınar 
mübalağasından yararlanmıştır.
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Serv-i tek gelse kıyâma her kaçan ol şâh-ı gül
Gözlerüm yaşı olur ol dem benüm âb-ı revân (Muhibbî C. II, G. 599/4-346)

“O gül dalı her ne zaman servi gibi ayakta dursa o anda benim gözlerimin yaşı akarsu olur” bey-
tinde hem “servi-su” ilgisine dikkat çekilmiş hem de âşığın gözyaşı mübalağa edilerek akarsuya 
benzetilmiştir.

Kaddine karşı gözüm nicesi yaş dökmeye kim
Demiş ol serv-i revân âb-ı revân severim (Ahmet Paşa G.222/3-225)

“Boyuna karşı nasıl gözümden yaş dökmeyeyim ki o servi boylu sevgili akarsuyu severim demiş” 
beytinde, sevgilinin servi boyu karşısında âşığın akarsu gibi gözyaşı dökmesinin kaçınılmaz oldu-
ğu “servi-su” ilgisiyle açıklanmıştır. Servi suyu sever, akarsu kenarında olur. Servi boylu sevgili 
de âşığın akarsuya dönen gözyaşını ister ve âşığın gözyaşıyla sulanır.

Gözlerüm yaşı Muhibbî yine cû oldu akar
Benzer ol ârızı gül serv-i hırâmân görinür (Muhibbî C. I, G.195/5-137)

“Muhibbî gözlerimin yaşı yine ırmak oldu akar. O yanağı gül sevgili salınan serviye benzer gö-
rünür” beytinde gözyaşı ırmağa, sevgilinin boyu da salınan serviye benzetilmiştir. Yukarıdaki 
örneklerde olduğu gibi bu beyitte de “servi-su” ilgisinden yararlanılmıştır.

Divan şiirinde kullanılan suyla ilgili telmihler arasında Âb-ı hayat, Zemzem ve Kevser önemli bir 
yer tutar. Âb-ı hayatın divan şiirindeki kullanımları ve özellikleri konusunda yapılmış bir çalışma 
da vardır (Güler 2007).

Tatlı sözler kim gelir şîrîn lebinden dilberin
Âb-ı hayvândır sanasın çeşme-i cândan tamar (Ahmet Paşa K.43/5-114)

“Dilberin (sevgilinin) tatlı dudağından dökülen sözler sanki can çeşmesinden damlayan  
âb-ı hayat gibidir” beytinde, sevgilinin sözleri, can çeşmesinden akan âb-ı hayata benzetilmiştir.

Der-i cânân koyup cihân gözeden
Âb-ı hayvânı kor serâba gider (Şeyhî G.48/6-144)

“Sevgilinin kapısını bırakıp dünya işlerinin peşine düşen âb-ı hayatı, ölümsüzlüğü bırakıp hayale 
kapılmış gibi olur” beytinde sevgilinin kapısında olmak âb-ı hayat, o kapıyı terk etmek ise, dünya 
işlerine dalmak, hayale kapılmak olarak değerlendirilmiştir.

Dâyimâ müstağrakuz bahr-i hayâl-i valsına
Hızrveş biz ölmezüz çün âb-ı hayvân bulmışuz (Aynî G. 205/6-455)

“Daima sevgiliye kavuşma hayalinin denizine dalmış durumdayız. Biz, Hızır gibi ölmeyiz çünkü 
ölümsüzlük suyu bulmuşuz” beytinde Hızır ve âb-ı hayata telmih yapılmıştır.

Âteş-i ‘ışkunda yanmış cânlara
Lebleründür âb-ı hayvândan ‘azîz (Aynî G. 212/6-460)



g e l e n e k s e l  t ü r k  s a n a t ı n d a  v e  e d e b i y a t ı m › z d a  s u50

ANADOLU’DA SU MEDENiYETi

“Aşkının ateşinde yanmış canlara dudakların ölümsüzlük suyundan daha azizdir” beytinde, 
âşıklar için sevgilinin dudağının ölümsüzlük suyundan daha üstün olduğu vurgulanmıştır.

Eşiğin ile yaşım hemdemdir
Meğer ol Ka’bedir bu zemzemdir (Necâtî G.66/1-179)

“Eşiğin ile gözyaşım dost, arkadaştır. Çünkü senin eşiğin Ka’be benim gözyaşım ise zemzemdir” 
diyen Necâtî, kendisinin gözyaşıyla sevgilinin eşiğini birbirinden ayrı düşünülemez iki dosta ben-
zetir. Bu ikisi arasındaki yakınlıkla Ka’be ile zemzem arasında bir benzerlik ilgisi kurar. Sevgilinin 
eşiği âşık için Kâbe, gözyaşı ise zemzemdir.

Lebinden cür’adur cennetde Kevser
Hayât âbı dehânından nişândur (Aynî G. 197/2-448)

“Cennetteki Kevser dudağından (bir) yudumdur, hayat suyu ağzından işarettir” beytinde, şair 
sevgilinin dudağını Kevser, ağzını da âb-ı hayat belirtisi olarak kabul etmiştir. Kutsal ve olağanüs-
tü özellikteki sularla benzerlik ilişkisi kurarak sevgilinin ağzını ve dudağını övmüştür.

Bihişt-i câvidânîdür cemâlün ol dehen gûyâ
Leb-â-leb âb-ı Kevserle tolu bir la’lden kûze (Bâkî G. 417/3-357)

“Yüzün ebedilik cennetidir. O ağzın sanki ağzına kadar Kevser suyuyla dolu lal taşından bir su 
testisi(dir)” beytinde şair, sevgilinin yüz güzelliğini cennete, ağzını da Kevser’le doldurulmuş, lal 
taşından su testisine benzetmiştir.

Su, divan şiirinde çeşitli inançlar dolayısıyla da söz konusu edilmiştir.

Gözümde aglamakdan kalmadı yaş
Ölicek agzuma kim tamzurur su (Mesîhî G.199/3-245)

“Gözümde ağlamaktan yaş kalmadı. Ölünce ağzıma kim su damlatır” beytinde, halk arasında yay-
gın olan bir inanca işaret edilmektedir. Bu inanca göre şeytan ölmek üzere olan insanın imanına 
karşılık ona su verir. Bu inanç dolayısıyla ölmek üzere olan kimsenin ağzına su ya da zemzem 
damlatılarak şeytanın su karşılığı kişinin imanını alması engellenmiş olur.

Gözünden şöyle bimâr oldu nergis
Ki ebr ağzına pembeyle sıkar su (Necâtî G.441/5-347)

“Sevgilinin gözünden nergis öylesine hasta oldu ki bulut ağzına pamukla su sıkar” beytinde halk 
arasında uygulanan hastanın ağzına pamukla su verme âdeti hatırlatılmıştır. Necâtî’nin,

Ölürem hecr ile göster ârızın kim hoş değil
Hastadan rıhlet deminde suyu pinhân eylemek (Necâtî G. 315/4-292)

“Ayrılık yüzünden ölürüm yanağını göster. Çünkü ölmek üzere olan hastadan suyu esirgemek 
hoş olmaz” beytinde, sevgilinin yanağı suya benzetilmiş, ölmek üzere olan âşıktan tıpkı ölüm-
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cül hastadan su esirgenmeyeceği gibi sevgilinin yanağını uzak tutmaması gerektiği belirtilmiştir. 
Ayrıca bu benzerlikten yola çıkılarak ölmek üzere olan kimseye su verilmesi gerektiği inancına 
telmih yapılmıştır.

Ey tabîb-i dil ü can ko lebün öpsün Nev’î
Men’ iderler mi sudan hîç ölecek bîmârı (Nev‘î G. 535/5-544)

“Ey can ve gönül tabibi (sevgili) bırak Nev’î dudağını öpsün. Hiç ölecek hastaya su yasaklanır mı?” 
beytinde de sevgilinin dudağı suya benzetilmiştir. Ölmek üzere olan hastayı susuz bırakmamak 
gerektiği gibi âşığın da sevgilinin dudağından mahrum kalmaya dayanamayacağı vurgulanmıştır.

Rûhunda hâl-i fettânın görelden
Bilindi bu ki batmaz suya câdû (Necâtî G. 441/4-347)

“Yanağındaki fettan benini gördüğümden beri (onun) suya batmayan bir cadı olduğu bilindi” beytinde 
sevgilinin yanağı suya, yanak üzerindeki fettan beni cadıya benzetilmiş, suya benzeyen yanağın üzerin-
deki siyah benin (cadının) hâli, cadıların suya batmama özelliklerine telmih yapılarak izah edilmiştir.

Ne gönül kodu ne göz hâl-i ruh u ârız-ı dost
Oda yanmaz suya batmaz nice câdûdur bu (Necâtî G. 442/2-347)

“Sevgilinin yanağı ve yanağındaki beni ne gönül ne de göz koydu. Bu (sevgili) ateşte yanmaz suya 
batmaz nasıl bir cadıdır?” beytinde de yukarıdaki örnekte olduğu gibi cadıların suya batmadığı ve 
ateşte yanmadığı inancı hatırlatılmıştır.

Görüp zülfün ‘izârun üzre bildüm
Mukarrer batmaz imiş suya câdu (Bâkî G. 398/ 2-345)

“Yanağının üzerindeki siyah zülfünü görüp bildim, karar verdim cadı suya batmazmış” beytinde 
de yanak su, üzerindeki siyah zülüf de suya batmayan cadı olarak hayal edilmiştir.

Çün çeşme vü pınar perîler durağıdır
Çeşmimden ey nigâr perî-vâr kaçma gel (Ahmet Paşa G.174/3-203)

“Ey resim gibi güzel sevgili gözümün önünden peri gibi kaçma gel. Çünkü çeşme ve pınar, peri-
lerin durduğu yerdir” beytinde Ahmet Paşa, perilerin su başlarında bulunduğu inancına (Onay 
1992: 105) gönderme yapar. Âşığın gözü çeşme ve pınar gibi su, gözyaşı akıttığı için periye ben-
zeyen sevgili de bu su başından uzak olmamalıdır.

Geçmişte yaya olarak uzun yoldan gelenler, yorgunluklarını çıkarmak için ayaklarını yıkar ya da 
ayaklarına su döktürürlerdi. Bu nedenle misafirin ayağına su dökmek de misafiri ağırlamak ona 
itibar etmek anlamına gelirdi. Ayrıca yolculuk için evden çıkan kimsenin arkasından ayna üzerine 
su dökme âdeti de vardı (Onay 1992: 49). Necâtî;

Hayâli serv-kaddinin dile gelmedi haylıdan
Ayağına su dökmeli olupdur çeşm-i pür nemden (Necâti G.392/5-325)
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“Uzun zamandır servi gibi boyunun hayâli gönlüme gelmedi. Yaşlı gözlerimden ayağına su dö-
külmesi gereken, beklenilen yolcu oldu” beytinde sevgilinin hayali uzun zamandır gönlüne gel-
mediği için, eğer gelirse hürmeten gözyaşıyla ayağına su dökeceğini söyleyerek “ayağa su dökme” 
âdetini hatırlatır.

Ger ârızına karşı mu’ârız gelirse su
Göz yaşını ayağına döker kendiden gider (Şeyhî G.53/3-149)

“Su eğer senin yanağına karşı gelirse (onunla boy ölçüşmeye kalkarsa) ayağına göz yaşını döküp 
kendinden geçer” beytinde de Şeyhî, suyun sevgilinin yanağıyla yarışamayacağını, sevgilinin ya-
nağının daha üstün olduğunu vurgulamıştır. Suyu kişileştirerek sevgilinin yanağının güzelliği 
karşısında gözyaşını onun ayağına döküp (bu yolla sevgiliye hürmet eden) kendinden geçen âşığa 
benzetmiştir. Bu beyitte de yukarıdaki örnekte olduğu gibi dolaylı olarak itibar etme, saygı işareti 
olan “ayağa su dökme” âdetine gönderme yapılmıştır.

Bostân-ı câna gelmeyeli haylî dem durur
Su dökmelidir ol gül-i handân ayagına (Hayalî G. 91/3-388)

“Can bostanına gelmeyeli hayli zaman olmuştur. O gülen gülün (sevgilinin) ayağına su dökmeli-
dir” beytinde de uzun süre ortada görünmeyen sevgiliyi görünce onun ayağına su dökmek gerek-
tiği söylenmiştir. Böylece sevgiliye duyulan saygı ve sevgi gösterilmiş olacaktır.

Hâk-i kûyun var iken cennet anılmak sanemâ
Şuna benzer ki teyemmüm edeler su olıcak (Necâti G.278/3-275)

“Ey put gibi güzel (sevgili) senin mahallenin (bulunduğun yerin) toprağı varken cennetten söz 
etmek, su olduğu halde teyemmüm etmeye benzer” beytinde sevgilinin bulunduğu yerin toprağı 
cennetle kıyaslanmış ve cennetten daha üstün tutulmuş, bu durum su varken toprakla teyem-
müm etmeye benzetilmiştir. Su bulunan yerde teyemmüm edilemez, toprakla abdest alınamazsa, 
sevgilinin bulunduğu yerin toprağı da cennetle kıyaslanamaz denilmiştir.

Suyla ilgili tabiat olaylarına dair gözlemler de divan şiirinde dile getirilmiştir.

Bahâr eyyâmı geldi tâze ‘âşıklık zamânıdur
Sular cûş itdügi demdür bulanıklık zamânıdur (Bâkî G. 181/1-212)

“Bahar günleri geldi yeniden âşık olma zamanıdır. Suların coşup bulandığı zamandır” beytinde 
bahar günlerinin âşıklık ve suların coşup bulandığı zamanlar olduğuna dikkat çekilmiştir.

Gül ruhlarının şevki yaşım kana boyadı
Olur çü bahâr erse sularda bulanıklık (Necâti G.280/4-276)

“Gül yanaklarının coşkusu gözyaşımı kana boyadı. Çünkü bahar gelirse sular bulanır” beytinde 
sevgilinin gül yanağının coşkusu bahara, bu gül yanak karşısında akıtılan kanlı gözyaşı da bahar 
mevsiminin bulanık akan sularına benzetilmiş ve baharda suların bulanık aktığı belirtilmiştir.
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Dem-i vaslun irişse çeşm-i ‘âşıkda bükâ artar
Sular tugyân ider evvel bahâr oldukça mâ artar (Bâkî G. 64/1-139)

“Kavuşma zamanı geldiğinde âşığın gözündeki yaş ve ağlaması artar. Bu (durum) ilkbahar geldiğin-
de suların coşup artmasına benzer” beytinde sevgiliye kavuşma zamanı ilkbahara, kavuşma heyeca-
nıyla âşığın ağlayıp gözyaşının artması da ilkbaharda suların coşup taşmasına benzetilmiştir.

Hurrem olsa gam degül eşk-i revânum görse yâr
‘Âdeti tefrîh-i ruh itmekdür akar sularun (Bâkî, G. 253/4-257)

“Sevgili akan gözyaşımı görüp sevinse, mutlu olsa gam değil. Akarsuların âdeti ruhu ferahlatmak-
tır” beytinde, âşığın gözyaşlarının sevgiliyi mutlu etmesine şaşırmamak gerektiği belirtilmiştir. 
Akarsu ruhu, âşığın gözyaşı da sevgiliyi ferahlatır denilerek “akarsu-gözyaşı” arasında ferahlatıcı 
olmak bakımından benzerlik ilişkisi kurulmuştur.

Zîb ü fer virmek içün rûy-ı ‘arûs-ı çemene
Yâsemen şâne sabâ mâşıta âb âyine-dâr (Bâkî, K. 18/15-40)

“Çimen gelinin yüzüne güzellik ve parlaklık vermek için, yasemin tarak, sabâ gelin süsleyici ka-
dın, su ise ayna tutan(berber)(oldu)” beytinde “su-ayna” ilgisine yer verilmiştir.

Ruhsâr-ı zerdüm üzre akıtma eşk-i çeşmüm
Şâhum hazer gerekdür fasl-ı hazân suyundan (Şeyhülislâm Yahyâ G. 299/4-323)

“Ey şahım (sevgilim) sararmış yüzümün üstüne gözyaşımı akıtma sonbahar suyundan çekinmek 
gerekir” beytinde, âşığın sararmış yüzü ile sonbahar arasında benzerlik ilişkisi kurulmuş, sonba-
har suyundan çekinilmesi gerektiği, bu suyun tehlikeli olduğu hatırlatılmıştır.

Su gibi zencirler tutmaz dil-i dîvâneyi
Hâsılı âvâralık vakti bahâr eyyâmıdur (Bâkî, G. 123/4-177)

“Deli gönlü su gibi zincirler tutmaz. Hasılı avarelik vakti bahar günleridir “beytinde, bahar günleri 
suların taşmasıyla birlikte deli gönlün de kontrol edilemeyeceği belirtilmiş, deli akan suyla deli 
gönlün zincirlenemeyeceği söylenmiştir.

Gözime ‘aks-i ruhun düşmek ile yanmada gönlüm
Hevâ-yı dil katı germ oldı cemre âba düşelden (Şeyhülislâm Yahyâ G. 283/2-307)

“Gönlüm yanağının aksi gözüme düştüğünden beri yanmada. Suya cemre düştüğünden beri gö-
nüldeki heves de çok ısındı” beytinde şair, cemrenin suya düşmesiyle suyun ısısının arttığına 
dikkat çekmiştir. Kendi gönlünün sevgilinin ateşe benzeyen yanağının aksi gözüne düşünce yan-
masıyla; suya cemre düşmesi arasında bir benzerlik ilişkisi kurmuştur.

N’ola gülse gül yüzün ben ağladukça rûz u şeb
Her tarâvet gülsitâna âb u bârândan gelür (Aynî G. 142/2-407)
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“Ben gece gündüz ağladıkça gül yüzün gülerse ne olur? Gül bahçesine her tazelik yağmur ve su-
dan gelir” beytinde, âşık sevgilinin gül yüzünün onun gözyaşlarıyla güzelleşeceğini söylemiş, bu 
durumu gül bahçesinin tazeliğinin, güzelliğinin su ve yağmurla mümkün olmasına benzetmiştir. 
Suyun hayat verici, güzelleştirici ve tazeleyici yönünü vurgulamıştır.

Kûyına girye ile vâsıl olursak ne ‘aceb
Bâga gelmez mi akar suyile Yahyâ niçe has (Şeyhülislâm Yahyâ G. 156/5-102)

“Yahya sevgilinin bulunduğu yere gözyaşı ile ulaşırsak buna şaşılmaz (çünkü) çoğu zaman çer 
çöp bağa akarsu ile gelmez mi?” beytinde, akarsuyun bağa küçük nesneleri taşıması gibi gözya-
şının da âşığı sevgilinin bulunduğu yere ulaştıracağı belirtilmiştir. Akarsuyun küçük nesneleri 
taşıma özelliğine dikkat çekilmiştir.

Girdâb sanma âb-ı revân üzre Nev’iyâ
Eyler hevâ-yı ‘ârız-ı yâr ile âb raks (Nev‘î G. 207/5-353)

“Ey Nev‘î akarsu üzerindekini girdap sanma, su sevgilinin yanağının hevesiyle raks eder” beytinde 
şair, akarsu üzerindeki girdabın sevgilinin yanağının hevesiyle suyun raks etmesi sonucu ortaya 
çıktığını belirtmiş, girdabı hüsn-i ta‘lil yaparak açıklamış, ayrıca suyu da kişileştirmiştir.

Suyla ilgili beyitlerde kimi zaman da divan şiirinin çok bilinen hikâyelerine telmih yapılmıştır.

Gûşunu sağır eyledi şebnem suyu gülün
Feryâd-ı bülbül ermese tan mı kulağına (Hayalî G.1/2-343)

“Gülün kulağını şebnem suyu sağır etti. Bülbülün feryadı kulağına ulaşmazsa buna şaşılır mı?” 
beytinde gül-bülbül hikâyesi hatırlatılmış, gülün bülbülün feryadını duymaması şebnemin gülün 
kulağını sağır etmesiyle izah edilerek hüsn-i ta’lil yapılmıştır.

Gördü sen Leylî-izârı oldu Mecnûn serv-i bağ
Bâğbân zencîr-i âbı ayağına etti bağ (Hayalî, G.239/1-171)

“Sen Leyla yanaklıyı gördü Mecnun bağ servisi oldu. Bağban su zincirini ayağına bağ yaptı” bey-
tinde Leyla ve Mecnun hikâyesine telmih yapılmış, bağ servisi olan Mecnun’un ayağı su zinciriyle 
bağlanmıştır. “Mecnun-zincir” ve “servi-su” ilgisine yer verilen beyitte eskiden delilerin zincirle 
bağlanması da hatırlatılmıştır.

Taş bağırlı olmasaydı bî-sütûn Ferhât için
Su yerine gözlerinden akıtırdı seyl-i hûn (Fuzûlî G. 230/3-242)

“Bî-sütûn taş bağırlı olmasaydı gözlerinden Ferhat için su yerine kan seli akıtırdı” beytinde de 
Ferhat ile Şirin’in hikâyesine gönderme yapılmış, dağ kişileştirilmiştir.

Divan şiirinin sevilmeyen tiplerinden rakiple ilgili beyitlerde de suyun farklı kullanımlarına rast-
lamak mümkündür. Bu tür örneklerde özellikle olumsuz özellikleriyle bilinen rakibin temizlen-
mesi için suyun ya da su ile yıkamanın yeterli olmayacağına dair düşüncelere yer verilmiştir.
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‘Aynî yaşun dökme pâk olmaz rakîb
Cîfe hergiz su ile olmaz nazîf (Aynî G. 262/7-498)

“Aynî rakip için gözyaşı dökme, leş asla su ile temiz olmaz” beytinde şair, divan şiirinin gelenek-
sel tiplerinden rakibe değinmiş, rakip için gözyaşı dökmenin faydasız olduğunu söyleyerek, “leşin 
suyla yıkanarak asla temizlenemeyeceği” düşüncesinden yola çıkmıştır.

Ol rakîbi it içün yaşum akar bî-fâyide
Tonuzı bin kerre yusan arı olmaz suyıla (Aynî, G. 429/5-623)

“O köpek rakip için gözyaşım faydasız akar. Domuzu bin kere suyla yıkasan temiz olmaz” beytin-
de de yine rakibe duyulan nefret ifade edilmiştir. Rakip köpek ve domuza benzetilmiş, gözyaşı ve 
suyun rakibi temizlemeye hiçbir zaman yetmeyeceği belirtilmiştir.

Kesici aletler yapıldıktan sonra sertlik sağlamak için yapılan işleme “su vermek” denir (Onay 
1992: 379). Suyla ilgili bazı beyitlerde de kılıç ve hançere su verilmesinden söz edilmiştir. Sevgi-
linin bakışı su verilmiş, çelikten yapılmış kılıç ve hançere benzetilmiştir.

Su verir her subh-dem göz yaşı tîğ-i âhıma
Çok beni incitme tîğ-i âb-dârımdan sakın (Fuzûlî, G. 223/2-239)

“Her sabah vakti gözyaşı âhımın kılıcına su verir. Beni çok incitme su verilmiş kılıcımdan sakın” 
beytinde, âşığın ah kılıcına gözyaşı ile su verildiği, dolayısıyla iyi su verilmiş bu kılıçtan korkul-
ması gerektiği söylenmiştir. Ayrıca kılıca su verilmesine telmih yapılmıştır.

Dil bir içim su istedi çeşme-i la‘l-i yârdan
Âb-ı zülâl-i hançerin gösterüp işte mâ didi (Bâkî, G. 528/3-428)

“Gönül sevgilinin lal çeşmesinden (kırmızı dudağından) bir içim su istedi. (Sevgili) Bakış han-
çerinin âb-ı zülalini (içimi hoş suyunu) gösterip işte su dedi” beytinde; sevgilinin âşığı bir içim 
su istediği kırmızı dudağından mahrum bıraktığı anlatılırken, “bir içim su, çeşme, âb-ı zülâl ve 
mâ”dan yararlanılmıştır. Hançer-su ilgisine de gönderme yapılmıştır.

Gâyetde teşne idi gönül âb-ı vasluna
Susızlıgını kesdi o şemşîr-i âb-dâr (Bâkî, G. 48/2-130)

“Gönül (sevgilinin) kavuşma suyuna çok susamıştı. (Gönül sevgiliye kavuşmayı çok istiyordu) 
(ancak) o su verilmiş kılıç (gamze, yan bakış) susuzluğunu azalttı” beytinde, sevgiliye kavuşmaya 
susayan âşığın, sevgilinin su verilmiş kılıç kadar keskin bakışları karşısında susuzluğunu unut-
mak zorunda kalması anlatılmıştır.

Suya dayalı bazı kerametler de divan şiiri örneklerinde söz konusu edilmiştir. Aynî,

Zâhid su üzre yüridügün satmagıl kim ol
‘Ârif katında mertebe-i hâr u has ola (Aynî G. 24/6-317)
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“Zahit su üstünde yürüdüğünden söz etme ki ârifler katında su üzerinde yürümek çalı çırpı mer-
tebesidir (küçük nesneler de su üzerinde durur)” beytinde, zahit keramet gösterip su üzerinde 
yürüdüğünü söylese de ârifler için bunun çok sıradan bir durum olduğuna dikkat çeker. Keramet 
göstermenin de zahidin mertebesini yüceltmeye yetmeyeceğini söyleyerek zahidi eleştirir.

Çenâre mürşid-i bâd-ı bahâr el virdi
Mürîd-i âb-ı revâna çenâr el verdi (Şeyhülislâm Yahyâ G. 450/1-477)

“Bahar rüzgarı mürşidi çınara el verdi. Akarsu müridine (de) çınar el verdi” beytinde bahar 
rüzgârı çınara el veren mürşit, çınar ise akarsuya el veren mürit olarak hayal edilmiştir. Tasavvuf 
kültüründe önemli yer tutan “mürşit, mürit ve el vermek” kavramları ile “bâd-ı bahar, âb-ı revân, 
çınar” arasında benzerlik ilişkisi kurulmuştur.

Fuzûlî dehrden kâm almak olmaz olmadan giryân
Sadef su almayınca ebr-i nîsandan güher vermez (Fuzûlî, G. 117/ 7-187)

“Fuzûlî ağlamadan dünyadan kam almak olmaz. Sedef de içine nisan bulutundan su almayınca 
güher (inci) vermez” beytinde şair, her şeyin sebep-sonuç ilişkisi içinde gerçekleştiğine dikkat 
çekmiştir. Nisan yağmurunun sedefin içine düşünce inci tanesine dönüştüğü inancını da hatır-
latmıştır (Onay 1992:320).

Su yapıları olarak değerlendirebileceğimiz çeşme, sebil, hamam, maksem, suyolu vb. yapılar için 
düşürülen tarihlerde de suyla ilgili unsurlara yer verilmiştir. Özellikle imar faaliyetlerinin çok yoğun 
olduğu Lale Devri şairlerinin divanlarının çoğunda su yapılarıyla ilgili tarih örneklerine rastlanır. 
Örneğin; Nedim Divanı’nda İstanbul’un çeşitli semtleriyle, özellikle dönemin sadrazamı Nevşehirli 
Damat İbrahim Paşa’nın Nevşehir’de yaptırdığı çeşme ve sebillerle ilgili çok sayıda tarih kıtası vardır. 
Bunlar arasında; Sultan Ahmet, Şehzade Sultan Bayezid, Başkadın ve Hatice Sultan’ın Üsküdar’da 
yaptırdıkları çeşmelere yazılan tarihler (Macit 1997: 139-140,150, 164), Kaptan Mustafa Paşa’nın 
Üsküdar’daki çeşmesi (Macit 1997: 185), Sadrazam İbrahim Paşa’nın Üsküdar’da yaptırdığı mak-
sem, bir çeşme ve sebil, Nevşehir’deki dokuz kubbeli hamam, Ürgüp’teki çeşme (Macit 1997:151-
151, 155,188) ile Dârü’s-sa’âde Ağası Beşir Ağa’nın yaptırdığı çeşmenin (Macit 1997: 177) tarihleri 
vb. sayılabilir. Nedim, “Tarih Berâ-yı Tecdîd-i Çeşme-i İbrahim Paşa Der-Üsküdar” başlıklı Üskü-
dar’daki bir çeşmenin İbrahim Paşa tarafından yenilenmesi, tamir edilmesi nedeniyle yazdığı tarihte:

Her vezire ‘arz edip derdin lisân-ı hâl ile
Âb-ı rûyun sarf edip ihsânın ümmîd eyledi (Macit 1997: 158)

“Her vezire hal diliyle derdini anlatıp yüzsuyu döküp yardımını umdu” beytinde ve devamında 
çeşmeyi kişileştirip konuşturarak, başından geçenleri ve nasıl tamir edildiğini anlatmıştır. Bu 
beyitte “âb-ı rûy sarfetmek (yüzsuyu dökmek)” deyimini kullandığı gibi diğer beyitlerde de su ve 
suyla ilgili başka unsurlara yer vermiştir.
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Zihî ser-çeşme-i dil-cûy-ı pâk-i rûh-perver kim
Anun reşkiyle âteşdir derûnu âb-ı hayvânın
Zihî mâü’l-hayât-ı can fezâ kim akdığı yerde
İçinden gül çıkar âteş yerine seng-i harânın
Bu âb-ı tâbını gördükçe anun derd-i hasretle
Gözünden âb akar ser-çeşme-i mihr-i dırahşânın (Macit 1997: 151)

beyitleriyle başlayan İbrahim Paşa’nın yaptırdığı çeşmelerden biri için yazdığı başka bir tarihte de 
su ve suyla ilgili “âb, ser-çeşme, âb-ı hayvân, cûy, mâü’l-hayât, âb-ı tâb” vb. unsurlardan yararlan-
mıştır. Bu tür örneklerin sayısı kolayca arttırılabilir.

Dilimizde suyla doğrudan ya da dolaylı yoldan ilgili çok sayıda atasözü ve deyim de bulunur. 
Atasözlerinin en bilinenleri arasında; “Su akarken testiyi doldurmalı; su aktığı yere yine akar; su 
başından (bendinden) kesilir; su bulanmayınca durulmaz; su bulununca (görülünce) teyemmüm 
bozulur; su içene yılan bile dokunmaz; su küçüğün, sofra (söz) büyüğün; su testisi su yolunda 
kırılır; su uyur düşman uyumaz; su yatağını bulur; suyu getiren de bir testiyi kıran da; suyun 
yavaş akanından insanın yere bakanından kork (sakın)” vb. sayılabilir (Aksoy 1984: 351-352; 
Türkçe Sözlük 2009: 1812-1813 ). Suyla bağlantılı deyimler arasında da “su almak, su basmak, 
su gibi akmak, su gibi bilmek (veya okumak), su gibi ezberlemek, (bir şey) su gibi gitmek, su 
katılmamış, su koyuvermek, sular kararmak, su vermek, su yüzüne çıkmak, suya düşmek, suya 
götürüp susuz getirmek, suya salmak, suya vermek” vb. örnekler (Aksoy 1984: 883-885; Türkçe 
Sözlük 2009: 1812-1813) vardır. Bu atasözleri ve deyimlerden bazılarını divan şairleri de şiirle-
rinde kullanmışlardır (Tanyeri 1999: 225-226).

Dîdesi havf-ı rakîb ile olup eşk-efşân
Su uyur düşman uyur haste-i hicrân uyumaz (Şeyh Galip G. 116/5-316)

“Su uyur, düşman uyur, gözü rakip korkusuyla gözyaşı döken ayrılık hastası uyumaz” beytinde 
şair, “düşmana karşı her zaman uyanık davranmak gerekir” anlamındaki “Su uyur düşman uyu-
maz” atasözüne farklı bir bağlamda yer vermiştir.

Gel gözüm yaşına bak bir bûse vir
Çün meseldür eylik eyle suya at (Cem Sultan G.23/3-56)

beytinde “İyilik yap denize at, balık bilmezse Hâlik bilir” atasözü kısaltılarak kullanılmıştır.

Kapunda çok revân oldı dahı çok seyl olur yaşum
Meseldür akdugı yirde dimişler yine akar su (Bâkî G.402/3-348)

“Yaşım kapında çok aktı, daha çok sel olur. Meseldir su aktığı yerde yine akar demişler” beytin-
de Bâkî, sevgilinin kapısında gözyaşı ırmağının sürekli akacağını söylerken; “Su aktığı yere yine 
akar” atasözünden yararlanmıştır.

Sarı saman altında su yürütmede mâhir
Hakkâ ki hazân faslı da kallâş-ı cihândur (Şeyhülislâm Yahyâ, G. 83/4-107)
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“Sarı saman altında su yürütmede usta, doğrusu (gerçekten) sonbahar mevsimi dünyanın kalleşi-
dir” beytinde şair, sonbahar mevsiminin özelliğini “hiç belli etmeden iş çevirmek, ortalığı karıştır-
mak” anlamına gelen “saman altından su yürütmek” deyimi ile kişileştirme yaparak açıklamıştır.

Ol boyu servin Hayâlî gözlemekden yolların
Lâle-i sahraların indi gözüne kara su (Hayalî, G. 457/7-248)

“Hayâlî o boyu servinin yollarını gözlemekten sahra lalelerinin gözüne kara su indi” beytinde de 
“karasu hastalığı yüzünden gözü görmez olmak, gelmesini çok istediği kimsenin uzun süre yolu-
nu gözlemek” anlamlarına gelen “gözüne kara su inmek” deyimine yer verilmiştir.

Agzum suyı akar göricek şekkerîn lebün
Sun bâri la‘lün agzuma hurmâ-yı ter gibi (Cem Sultan G.328/5-223)

“Tatlı, şekerli dudağını görünce ağzımın suyu akar. Bari taze hurma gibi dudağını ağzıma sun” beytin-
de Cem Sultan “çok beğenip imrenmek” anlamındaki “ağzının suyu akmak” deyimine yer vermiştir.

Yüz suyun kûyunda ister döke kara yerlere
Gönlümü anda çeken ya suyu ya toprağıdır (Hayalî, G. 183/3-152)

“Yüz suyunu senin bulunduğun yerde kara yerlere dökmek ister. Orada gönlümü çeken ya suyu 
ya toprağıdır” beytinde şair, “yüzsuyu dökmek” deyimi ile “su ya da toprağın gönül çekmesi” 
ifadelerinden yararlanarak sevgilinin bulunduğu yere ulaşma isteğinin nedenini açıklamaya ça-
lışmıştır.

Bin cevr edersen ağlamazam senden ey felek
Ol gül-ruh ile çünkü su sızmaz aramıza (Necâti G.489/4-368)

“Ey felek bin türlü eziyet etsen de senin yüzünden ağlamam. (Çünkü) o gül yanaklı sevgili ile 
aramıza su sızamaz” beytinde şair, âşıkla sevgili arasındaki yakınlığın hiçbir şekilde bozulmaya-
cağını, ne kadar birbirlerine yakın olduklarını anlatmak için aralarından su sızmayacağını söyler.

Bağ-ı hüsnünde şehâ bir doğru hizmetkârdır
Turmağile indi servün ayağına kara su (Muhibbî C.II, G. 660/3-375)

“Ey padişah gibi olan sevgili, güzelliğinin bağında servi doğru bir hizmetkârdır. Senin huzurunda 
durmakla ayağına kara sular indi” beytinde sevgilinin güzelliği bir bağa, düzgün, doğru servi de 
onun huzurunda emir bekleyen hizmetkâra benzetilmiştir. Sevgilinin karşısında onun emirlerini 
yerine getirmek için bekleyen servinin ayağına yorgunluktan karasu inmiştir. Beyitte “ayağına 
kara su inmek” deyimine yer verilmiştir.

Ben muallimden dahı doğru elif öğrenmedim
Serv-kaddin vasfını ezber okurdum su gibi (Necâti G.560/4-400)

“Ben öğretmenden dahi doğru elif öğrenmedim (ama) sevgilinin servi boyunun özelliklerini su 
gibi ezberden okudum” beytinde “su gibi ezber okumak” deyimi kullanılmıştır.
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Fürkat susuzlarını kandır zülâl-i vasla
Çünkim geçer bilirsin su gibi hüsn çağı (Necâti G.574/6-406)

“Ayrılığının susuzlarını kavuşmanın içimi hoş suyuna kandır. Bilirsin güzellik çağı su gibi geçer” 
beytinde şair, sevgiliye âşıklarına ilgi göstermesini güzelliğinin su gibi geçici olduğunu söyleyerek 
onu uyarmıştır. Beyitte “fürkat-vasl”, “susuzluk-zülale kanmak” tezatlarından yararlanılmıştır.

Sanavber ayağın öpmeğe Tubâ gibi baş eğmiş
Su gibi bir kez ey serv-i revân sahn-ı çemenden geç (Necâti G.42/5-168)

“Ey servi boylu sevgili bir kez olsun su gibi çimenlikten geç. Sanavber ayağını öpmek için Tubâ 
gibi baş eğmiş” beytinde, sevgilinin su gibi bir kez olsun çimenden geçmesi istenmiştir. Çünkü 
çimenlikteki ağaçlar sevgilinin güzelliği karşısında onun ayağını öpüp baş eğmeye hazır, önlerin-
den su gibi akıp geçmesini beklemektedirler.

Gevher-i eşküm eriyüp su gibi aksa n’ola
Böyledür ahvâli her kim ‘âşık-ı dîdârdur (Bâkî G. 110/4-169)

“Gözyaşı cevherim eriyip su gibi aksa ne olur. Her kim sevgilinin yüzüne âşıktır onun hâli böyle-
dir” beytinde, âşığın gözyaşı cevherinin eriyip su gibi aktığı söylenmiştir.

Gördiler hançerünün zahmı virür cana hayât
‘Âşık-ı teşne-cigerler bir içim su didiler (Bâkî, G. 184/5-214)

“Ciğeri susamış âşıklar hançerinin (bakışının) yarası(nın) cana hayat verdiğini gördüler, bir içim 
su dediler” beytinde, âşıklar için sevgilinin bakışının açtığı yaranın hayat veren bir içim su kadar 
kıymetli olduğu belirtilmiştir.

Sonuç

Sonuç olarak; su ve suyla ilgili unsurlar yardımıyla divan şairleri geniş hayal dünyaları içinde 
zengin anlatım yolları oluşturmuşlardır. Su, divan şiirinde teşbih, mübalağa, tezat, teşhis, telmih, 
irsal-i mesel vb. edebî sanatlar aracılığıyla yaygın ve çok çeşitli şekillerde kullanım alanı bulmuş-
tur diyebiliriz.

Suyla ilgili benzetmeler arasında yanak, yüz-su benzerliğine dayanan beyitler en sık rastlanan 
örneklerdendir. Ayrıca su-gözyaşı-âb-ı revân (akarsu), su-zincir-deli, su-fıskiye-boy, su-ayna, su-
mey, su-vasl, su-çiçek, su-servi, su-çemen, su-girdap, su-kılıç, su-hançer, su-rakip, su-mürit, su-
toprak, su-ateş, kaş-mâhî (balık), kaş-su terazisi vb. yanı sıra başka ilgilere dayalı benzetmelere 
de beyitlerde yer verilmiştir. Gözyaşı-su ilgisi mübalağaya konu olduğunda özellikle gözyaşının 
pınar, çay, ırmak ya da deniz kadar fazla olduğu belirtilmiştir. Benzetme ilgilerinin kurulmasında 
suda bulunan şeffaflık, parlaklık, temizlik, hayat vericilik vb. gibi temel özellikler etkili olmuştur.

Su, dört temel unsurdan biri olması nedeniyle de suyla ilgili beyitlerde söz konusu edilmiştir. 
Diğer üç unsur ateş, hava, toprak ya da bunlardan zıddı olduğu için daha çok ateşle birlikte kul-
lanılmıştır. Bazı beyitlerde bu unsurlarla ilgili telmihlere de yer verilmiştir.
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Suyun tabiattaki yerini ve önemini açıklayan, mevsimlere göre suda görülen değişiklikleri anlatan 
bilgiler de kimi beyitlerde bulunmaktadır. Bunlar arasında suyun bahar mevsiminde taşkın ve 
bulanık akması, insana ferahlık vermesi, tabiatın canlanmasındaki rolü, cemrenin suya düşmesi, 
yağmur suyunun özellikleri vb. sayılabilir.

Divan şairleri şiirlerinde çeşitli durumları ifade ederken suyla ilgili inanç, âdet ve geleneklerden 
de sıklıkla söz etmişlerdir. “Ölmek üzere olan kimseye su vermek, teyemmüm, su-peri, su-cadı” 
ilgisine dayalı inançlar, “ayağa su dökme, ölümcül hastanın ağzına pamukla su damlatma” âdeti, 
“su üzerinde yürüme kerameti” bunlardandır.

 “Zemzem, Kevser, âb-ı hayat, âb-ı zülâl” gibi farklı özelliklere sahip sular da beyitlerde yer almış-
tır. Sevgilinin dudağı âb-ı hayat, yanağı âb-ı zülâl olarak kabul edilmiştir. Ayrıca âb-ı hayat, Hızır, 
Zemzem ve Kevser telmih unsuru olarak da şiirlerde kullanılmıştır. Divan şiirinde sık kullanılan 
telmihlerden çift kahramanlı aşk hikâyeleri de suyla ilgili beyitlerde yer almışlardır. Gül-bülbül, 
Leyla-Mecnun, Ferhat-Şirin vb. gibi.

Kimi zaman da divan şairleri kendi şiirlerinin övgüsünde su ve suyla ilgili benzetmelerden yarar-
lanmışlardır. Şiirlerini akarsu ya da âb-ı hayata benzeterek övünmüşlerdir.

Çeşme, sebil, suyolu, maksem, hamam, köprü vb. su yapılarına düşürülen tarihlerde de suyla il-
gili bilgi ve kavramlara yer verilmiştir. Özellikle imar faaliyetlerinin yoğun olduğu Lale Devri’nde 
ve bu dönem şairlerinin şiirlerinde söz konusu örneklerle daha fazla karşılaşılır. Bu şairlerden biri 
de Nedim’dir.

Suyla ilgili atasözleri ve deyimlerin divan şiiri örneklerinde kullanımı da yaygındır. Seçtiğimiz 
örneklerde “iyilik yap denize at”, “su uyur düşman uyumaz”, atasözleriyle “saman altından su yü-
rütmek, yüzsuyu dökmek, ağzının suyu akmak, aralarından su sızmamak, ayağına kara su inmek, 
su gibi geçmek, su gibi ezber okumak, su gibi akmak, bir içim su” vb. deyimler kullanılmıştır. 
Örneklerden yola çıkarak atasözü ve deyimlerin ne kadar zamandan beri ve hangi değişikliklere 
uğrayarak günümüze ulaştığını tespit etmek mümkündür. Bu nedenle suyla ilgili atasözü ve de-
yimlerin kullanım özelliklerini belirlemeye yönelik örnekler önemlidir.

Değişik yüzyıllardan seçilmiş divan şairlerinin divanlarındaki şiirlerden alınan beyitlerden de an-
laşılacağı gibi “su redifli” şiirlerin dışındaki örneklerde de su olumlu ve olumsuz özellikleriyle bir 
kültür ve yaşam unsuru olarak, çok yönlü ele alınmıştır. Edebî sanatlar, benzetmeler, telmihler, 
mübalağalar başta olmak üzere, âdet ve inançlar, atasözleri ve deyimler, suyun özellikleri, kut-
sal sular, suyun tabiattaki yeri ve önemi, su yapılarıyla ilgili tarihler vb. gibi toplum yaşamında 
karşılaşılabilecek suya dair hemen her şeye divan şiirinde de farklı biçimlerde yer verilmiştir. Bu 
bağlamda suyun kültür ve edebiyatımızdaki yerinin tespitinde divan şiiri örneklerinin de ayrıntılı 
olarak incelenip değerlendirilmesi yararlı olacaktır.
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Klasik Şiirde Akarsu ile İlgili 
İnanışlar ve Kalıplaşmış İfadeler

Yrd. Doç. Dr. ESMA ŞAHİN
Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü

Günümüz insanına kıyasla tabiatla iç içe yaşayan eski insanların tabiat unsurları hakkındaki göz-
lem ve hayalleri, en güzel hâliyle şiirde kendini göstermiştir. Akarsular hem suyundan istifade 
edilmesi hem de kıyısına giderek ruhu rahatlatma ve dinlenme imkânı sağlaması, kimi zaman 
eğlence ve işret meclislerine mekân olması bakımından eski insanların yaşantısında önemli bir 
yer taşımaktaydı. Şiirde özellikle bahçe tasvirlerinin çoğunda yer alan akarsu, önemli ölçüde eski 
bahçe peyzajının vazgeçilmezlerinden biri olan servi imajıyla birlikte çok çeşitli benzetme ve 
hayallere konu edilmiştir. Şairler yaygın olarak kendi gönüllerini daima sevgiliye meyilli olması 
bakımından akarsuya, sevgiliyi ise serviye benzeterek güzel söyleyişler yakalamıştır. Bunların en 
meşhurlarından biri olan “O gönül çeken endama gönlüm gözyaşım gibi aktığı hâlde neden o 
salınan servi akarsuya meyletmez” anlamındaki Bâkî’nin şu beytidir:

Göñül akdı gözüm yaşı gibi ol kadd-i dil-cûya
Niçün meyl itmez ol serv-i hırâmânum akar suya (g.458/1)

Akarsu ve servi imajının birlikteliği, akarsuyun servinin su ihtiyacını karşılaması ve bahçelerde 
servilerin genellikle akarsu kenarlarında bulunması ile ilgilidir. Bu ayrılmaz birlikteliği Ahmedî, 
sevgilinin boyunun hayalinin, âşığın yaşlar akan gözlerini mesken etmesini açıklar biçimde “Ne-
rede servi olsa orada ırmak bulunur” sözleriyle açıkça ortaya koymuştur:

Kaddüñ hayâli dutdı gözümde vatan belî
Her kanda serv ola yiri cûy-bâr olur (g.164/5)
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Diğer yandan akarsu eski şiirde, durmaksızın akması nedeniyle geçiciliğin ve bilhassa ömrün 
geçiciliğinin sembolüdür. Bâkî’ye ait şu beyitte akarsu, tefekkürle seyredildiğinde ömrün nasıl 
süratle geçtiğini insana gösteren bir unsur olarak ele alınmıştır:

Gel bâga temâşâ ide gör âb-ı revânı
Seyr eyle nedür sür‘at-i ‘ömr-i güzerânı (g.545/1)

Bazı beyitlerde güzelliğin geçici olması da yine akarsu ile ifade edilmiştir. Mürekkepçi Enverî’nin 
sevgiliye hitaben “Güzelliğinin devrinde Enverî’nin gözyaşına dön bir bak. Bir gün olur akarsu 
gibi senin de güzellik zamanın gelir geçer” dediği beyti buna örnek gösterilebilir:

Devr-i hüsnüñde nazar kıl Enverî’nün yaşına
Bir gün olur kim akar su gibi devrânun geçer (g.64/5)

Yerde sürünerek akması bakımından akarsu alçak gönüllülüğü de temsil eder. Yahya Bey’in sev-
gilinin cemaline gönül saflığıyla erişmek niyetinde olanlara akarsu gibi alçak gönüllü olarak yü-
rümeyi öğütlediği beyti buna örnektir:

Dîdâra irmek ise safâ ile niyyetüñ
Alçak gönülli ol yüri âb-ı revân gibi (mus.4-III/4)

Aynı çıkış noktasından hareketle akarsu yere yüz sürmenin de sembolüdür. Bu bağlamda Beyânî, 
o servi boylu sevgilinin ayağına yüz sürmek isteyen kişinin dünya gül bahçesinde gözyaşlarını 
ırmak gibi akıtmasını söyler:

İsteyen ol serv-kaddüñ pâyına yüz sürmegi
Gülşen-i ‘âlemde eşkin cûy-bâr etmek gerek (g.428/4)

Akarken yatağında ne varsa silip süpürmesi ve suyunun her an yenilenmesi bakımından akarsu 
aynı zamanda saflığı ve temizliği temsil eder. Bu bakımdan Prizrenli Şem’î bütün akarsuları “sâde-
dil” ve “sâfî-meşreb” olarak nitelendirmiştir:

Kamu âb-ı revânlar sâde-dildür sâfî-meşrebdür
Dürer-bâr oldugı budur sehâbuñ pâk-gevherdür (k.10/8)

Bu ve benzeri pek çok hayal ve imajlarda sembolik olarak yer etmenin yanında şiirde akarsu 
hakkında geliştirilen bazı kalıplaşmış tabir ve inanışlar da dikkati çekmektedir. Mesela, saflığın 
ve temizliğin sembolü olması bağlamında akarsu için “yolunu pâk etmek” tabiri sıkça kullanılır. 
Mecma‘u’n-nezâ’ir’de Fakîrî mahlaslı bir şaire ait “Gözyaşlarım gönlümde zerre kadar toz bırak-
madı. Akarsu daima kendi yolunu temizler” manasındaki beyti buna güzel bir örnektir:

Eşk-i çeşmüm komadı zerrece göñlümde gubâr
Dâyimâ âb-ı revân kendü yolın pâk eyler (g.1450/3)

Aynı şekilde Zâtî, tövbe suyuyla günah kirini gönülden yıkayıp gidermeyi akarsular gibi yolunu 
temizlemeye benzetir:

Âb-ı tevbe ile güneh çirkini dilden yuyalum
Dôstlar yolumuz akar su gibi pâk idelüm (g.902/2)
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Zâtî, bu tabiri en çok kullanan şairlerden biri olarak bir başka beytinde sûfîye hitaben sevgilinin cemalini 
pâk olarak görebilenlerin yolunu akarsu gibi temizleyenler olduğunu ifade eder. Burada klâsik şiirdeki 
âşık–zâhit/sûfî çatışmasından hareketle daima riya ile suçlanan sûfîye inceden inceye âdeta “Senin yolun 
temiz ve pâk olmadığı için sevgilinin cemalini görmen mümkün değil” mesajı verilmeye çalışılmaktadır:

Sûfîyâ sâfî görür dil-dârınuñ dîdârını
Dâ’imâ âb-ı revân gibi yolın pâk eyleyen (g.1008/3)

Suyun insan ruhu üzerindeki rahatlatıcı etkisi bugün de bilinen bir gerçektir. Bu gerçekten ha-
reketle akarsuyun gerek sesi ve gerekse akıp giden görüntüsüyle seyredenlerin gönlüne ferahlık 
verdiği ve ruhunu rahatlattığı eski şiirde en çok işlenen konulardan biridir. Bu bakımdan “Akarsu 
gönlü ferahlatır/sıkıntıyı def eder” sözü âdeta bir mesel haline gelmiştir. Medhî’nin:

Benüm gönlüm gözüm bir dem açılmaz eşk-i çeşmümden
Melâlet def‘ ider dirler meseldür gerçi akar su (g.435/2)

şeklindeki beyti bunu açıkça göstermektedir. Âşığın gözyaşlarını gördüğünde sevgilinin sevinme-
sini, akarsuların ruhu rahatlatmasına bağlayan Bâkî’nin aşağıdaki beyti de buna örnek verilebilir. 
Kolayca anlaşılabileceği gibi beyitte âşığın gözyaşları akarsuya benzetilmiştir:

Hurrem olsa gam degül eşk-i revânum görse yâr
‘Âdeti tefrîh-i ruh itmekdür akar sularun (g.253/4)

16. yüzyıl şairlerinden Nev’î’nin aşağıdaki beyti de aynı hayalin başka sözcüklerle ifadesidir:

Eşküm revâne oldugına yâr şâd olur
Def‘-i melâl ider nitekim seyr-i cûybâr (g.84/4)

Sehî Bey’e göre ise akan gözyaşları, sevgiliyi sevindirirken âşığın yüzünü güldürmemiştir. Şair, 
akarsuların gönlü açtığı halde kendisinin bir türlü gülemeyişini âdeta hayretle karşılar:

Beni güldürmedi göz yaşı bir dem
Göñül açar egerçi kim akar su (g.195/2)

Bazı beyitlerde akarsuyu seyretmenin eski tıpta “sevdâ” adı verilen melankoliye de iyi geldiği 
söylenir. Şiirlerinde Muhibbî mahlasını kullanan Kanunî Sultan Süleyman aşk derdine düştü-
ğünden beri gözlerinin durmaksızın yaş dökmesini, ırmağın sevdayı tedavi etmek için iyi bir ilaç 
olmasına bağlar. Yani şairin çektiği aşk ıstırabının eseri olan gözyaşları aynı zamanda bu derdin 
ilacı durumundadır:

Gönlümi şeydâ kılaldan turmaz aglar gözlerüm
Cûybâr ile olur çün def‘-i sevdâya ‘ilâc (g.285/3)

Baharda ırmak sularının artıp taşması ve bulanması şairlerin sıkça dikkat çektikleri ve çeşitli 
benzetmelere konu ettikleri bir tabiat olayıdır. Öyle ki bu tabiat hadisesi şiir dilinde “İlkbaharda 
akarsular bulanır” şeklinde âdeta kalıplaşmış bir ifade olarak pek çok beyitte karşımıza çıktığın-
dan burada da değinmek yerinde olacaktır. Kadın şairlerden Leylâ Hanım’a ait şu beyitte bunun 
örneğini görmek mümkündür:
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Verd-i ruhsârıñ añup kana sirişkim boyanur
Nev-bahâr olsa meseldür ki akar su bulanur (g.36/1)

Akarsuyun kaynağından çıkarak aynı yatak içinde sürekli akmasından hareketle geliştirildiği an-
laşılan “su aktığı yere/yerde akar” sözü de, akarsu ile ilgili sık kullanılan tabirlerdendir. Bâkî, 
gözyaşlarının sevgilinin kapısında çokça aktığını ve böyle daha çok akıp giderek ortalığı sele 
vereceğini bu sözle dile getirmiştir. Şairin ifadelerine bakılırsa bu tabir alışılagelmiş durumların 
değişmediği/değişmeyeceği anlamını taşımaktadır:

Kapuñda çok revân oldı dahı çok seyl olur yaşum
Meseldür akdugı yirde dimişler yine akar su (g.402/3)

Emrî sevgilinin kılıcını bir kez daha göğsünde görmeyi umduğunu söylerken bu tabiri “su akdugı 
yire girü akar” şeklinde kullanmıştır. Olumsuz da olsa bir yönüyle ilgilenme anlamı taşıdığından 
âşıkların sevgiliden cefa görmeyi dahi makbul saymaları sebebiyle şair, onun yaralayıcı kılıcını 
bir kez daha sinesinde görme ve bunun değişmez bir kural olarak tekrarlanması isteğini bu sözle 
güçlendirerek ifade etmiştir. Beyitte kılıç ve su arasında benzerlik ilgisi kurulmakla birlikte kılıç 
mecazi olarak sevgilinin yaralayıcı bakışlarıdır. Üretim aşamasında kılıcın keskinliği ve parlak-
lığını artırmak için çeliğe su verilmesi, şiirde kılıç ve su arasında daima ilgi kurulmasına sebep 
olmuştur:

Umaram tîguñı bir kez dahi sînemde görem
Bu meseldür ki su akdugı yire girü akar (g.131/2)

İbrahim b. Bâlî’nin Hikmet-nâme’sinde yer alan bir beyitte bu tabir “Su aktığı arka akar” şeklinde 
karşımıza çıkar:

Tutar issine devlet ‘âkıbet rû
Ki dirler akdugı arga akar su (b.9327)

Muhyî ve Süheylî’nin beyitlerinde ise bu tabirin “Su aka geldiği yere akar”, “Su akagelen yerlere 
geri akar” şekilleri mevcuttur:

Irmasun ol serv ayagından yaşum
Akar aka geldügi yire çü su (g.517/5)
Gam yime gitdiyse ger nakd-i sirişküñ
Akagelen yirlere girü akar su (g.285/4)

Suyun daima yüksekten alçağa doğru akmasından hareketle geliştirilen “Akarsuyun meyli aşağı-
yadır/alçağadır” şeklindeki tabir de akarsu hakkında sıkça kullanılır. Mecma‘u’n-nezâ’ir’de mec-
muayı tertipleyen Edirneli Nâzmî’nin kendisine ait bir beyitte sevgilinin yanağı akarsuya, gönlü 
de aşağılara benzetilerek “Senin yanağının hayali sürekli gönülden geçiyorsa buna şaşılmaz. Çün-
kü akarsuyun meyli alçağadır” denilerek bu söze yer verilmiştir:
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‘Ârızuñ fikri revân dilden geçerse dem-be-dem
N’ola cânâ meyli çün âb-ı revânuñ pestedür (g.1084/4)

Bazı şairlerin beyitlerinde “akarsuyu sihirle durdurmak” şeklinde yapılan bir büyü çeşidi dikkati 
çeker. Prizrenli Şem’î’nin sevgilinin gözlerini, etkileyiciliği bakımından büyücüye benzettiği bir 
beytinde “Ey gül yanaklı servi! Gözün gerçi akarsuyu sihirle durdurur, fakat gözlerimin yaşını 
durdurmadı” diyerek büyücülerin sihirle akarsuları durdurma özelliğine gönderme yapmıştır:

Diñdürmedi gözüm yaşın ey serv-i gül-‘izâr
Gerçi gözüñ akar suyı sihr-ile turgurur (g.52/3)

Zâtî ise sevgilinin gözlerini anlatan şiirler yazarak gönlünü eğlendirdiğini söylerken arka planda 
gönlünü akarsuya, şiirlerini ise etkileyiciliği bakımından büyüye benzeterek şiirlerinin akarsuyu 
sihirle durdurduğunu ifade eder. Yani şairin aşk derdiyle dur durak bilmeyen gönlü ancak sözün 
büyüsüyle dizginlenebilmiştir:

Evsâf-ı çeşm-i dil-ber ile gönlüm eglerem
Şi‘rüm benüm akar suyı sihr ile turkurur (g.208/2)

Günümüzde de kullanılan “yanlışsız bir şekilde hafızaya alıp takılmadan tekrar etmek” anlamın-
daki “su gibi ezberlemek” deyimi eski şiirde kimi zaman “akarsu gibi ezberlemek” şeklinde de 
geçer. Üsküplü İshak Çelebi’nin aşağıdaki beyti buna örnek gösterilebilir:

Yazınsun gül bu nazmı defter itsün
Akar su gibi bülbül ezber itsün (şehr.1/58)

Yine bugün yaygın olarak “İyilik yap denize at” şeklinde kullanılan atasözünün bazı beyitlerde 
“İyilik yap akarsuya at” şeklinde geçtiği dikkat çekmektedir. Necâtî Bey’in “Ey hoş salınışlı servi! 
Gözümün yaşına meyl et. [Zira] derler ki iyilik yap akarsuya at” anlamındaki beyti buna örnektir:

Meyl it gözüm yaşına eyâ serv-i hoş-hırâm
Dirler ki eyle iylügi âb-ı revâna at (g.33/4)

Bazı beyitlerden anlaşıldığına göre Kadir gecesinde akarsuların akışının durduğuna dair bir inanış 
mevcuttur. Zâtî gece sevgilinin saçını seyretmekle gönlünü oyalamasını, akarsuların Kadir gecesi dur-
masına benzetmiştir. Anlaşıldığı gibi beyitte saçlar siyahlık bakımından Kadir gecesine, gönül de aşk 
duygusundan kaynaklanan coşkunluk yönüyle akarsuya benzetilmiştir. Sevgilinin saçlarını seyret-
mekle meşgul olan gönül bir an için tıpkı Kadir gecesinde ırmakların akmaması gibi durulmuştur:

Bu gice seyr-i zülfüñ ile göñlüm eglenür
Eyler akar sular şeb-i Kadr olıcak karâr (g.452/3)

Aynı inanışın dile getirildiği benzeri bir tablo Azmî-zâde Hâletî’nin aşağıdaki beytinde görülmektedir:

Vardı zülfinde karâr itdi göñül gerçekmiş
Şeb-i Kadr içre turur dirler idi âb-ı revân (g.624/2)
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Akarsularla ilgili Beyânî’nin bir beytinde karşımıza çıkan farklı bir inanış da taşlara çarpa çarpa akan 
ırmağın suyunun lezzetli olmasıdır. Şair, sevgiliden gördüğü eziyetlerle akıttığı gözyaşlarının şe-
ker kamışı bitirdiğini söylerken eziyetleri taşa, gözyaşlarını da bu taşlara çarparak akan ırmağa 
benzetmiş ve taşlara çarpa çarpa akan ırmağın suyunun lezzetli olduğunu ifade etmiştir:

Seng-i cevr-ile akan yaşum bitürdi ney-şeker
Taşlarla döginen âb-ı revân olur lezîz (g.82/4)

Nebzî’nin bir çeşmeye tarih düşürmek üzere kaleme aldığı şiirinin bir beytinde ise akarsuyun 
ömrü artırdığına dair bir inanıştan söz edilir. Şairin ifadelerine göre söz konusu çeşmeyi gelip 
görenler, gönlü neşeyle dolarak “Akarsu kişinin ömrünü artırır” derler:

Gelüp her kim nazar eyler sürûr-âlûd olup sadrı
Kişinüñ ‘ömrüni efzûn ider âb-ı revân dirler (k.13/4)

Eski şiirden su kültürüne katkıda bulunmak üzere pek çok bilgi devşirmek mümkündür. Bu ya-
zımızda sadece akarsular ile ilgili bazı inanışlara ve ifade kalıplarına yer vermeye çalıştık. Suyun 
ve suya dair bütün alt başlıkların taranıp içeriklerinin tespit edilmesiyle daha çeşitli ve zengin 
bilgilere ulaşılacağı muhakkaktır. Su unsuruna şiirde çokça yer verilmesi en başta şiirin ve sözün 
kendisinin duruluk ve akıcılık itibariyle suya/akarsuya benzetilmesiyle kendisini gösterir. Buna 
dair pek çok örnek vermek mümkün olmakla birlikte sözün büyük ustalarından Bâkî’nin kendi 
şiirini övmek üzere kaleme aldığı şu beyti enfestir:

N’ola meyl itseler eş‘âruña erbâb-ı safâ
Bâkıyâ şi‘r degüldür bu bir akar sudur (g.46/6)
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Fuzûlî ve Su Kasidesi

Doç. Dr. ÖZKAN ÖZTEKTEN
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü

Klasik Türk edebiyatının en önemli şahsiyetlerinden olan ve Azerbaycan Türkçesi sahasında yetiş-
miş XVI. yüzyıl şairi Fuzûlî’nin gerçek adı Mehmed’dir. Fuzûli, onun mahlasıdır. Irak coğrafyasında 
doğduğu ve yaşadığı bilinen Süleyman oğlu Mehmed Fuzûlî’nin doğum yeri hakkında açık bir bilgi 
olmasa da Türkçe ve Farsça divanlarının mukaddimelerine göre Kerbelâ doğumlu olduğu ağırlık 
kazanmıştır. Tezkirelerde Fuzûlî-i Bağdadî, yani Bağdatlı olarak anılması hem Bağdat çevresinde 
yetişmiş olmasından hem de Kerbelâ’nın idarî olarak Bağdat’a bağlı olmasındandır. Doğum tarihi 
de kesin olmayan Fuzûlî’nin, 1480’li yıllarda doğduğu tahmin edilmektedir (Mazıoğlu 1997: 9-10).

Yukarıda adı geçen üç şehir, Fuzûlî’nin aldığı iyi eğitimin de merkezleridir. Gerek Türkçe gerekse 
Farsça divanlarının mukaddimelerinde döneminin bütün bilimlerini öğrendiğini, ‘naklî’ ve ‘aklî’ 
bilimlerde kendini geliştirmek için ömrü boyunca çabaladığını söyler. Ayrıca Arapça ve Farsçayı 
oldukça iyi bilir. Sadece Türkçe değil, bu dillerle de eserler vermiştir (Mazıoğlu 1997: 11).

Türkçe olarak yazdığı eserleri; Dîvân, Leylâ ve Mecnûn, Beng ü Bâde, Hadîs-i Erba’în, Hadîkatü’s-
Sü’edâ ve 5 mektuptur. Farsça eserleri ise; Dîvân, Rind ü Zâhid, Sıhhat ü Maraz, Heft Câm (Sâkî-
nâme) ve Risâle-i Mu’ammâ’dır. Arapça eserleri de Matla’u’l-i’tikâd fi Ma’rifeti’l-mebde’ ve’l-Mead ve 
11 kasidedir (Mazıoğlu 1997: 35-54).

Fuzûlî’nin Hz. Muhammed’e (s.a.s.) övgü olarak yazdığı ve orijinal başlığı Kaside Der-Na’t-ı 
Hazret-i Nebevî olan 32 beyitlik şiirin redifi ‘su’ olduğu için yaygın olarak ‘Su Kasidesi’ diye bilinir.

Daha önce yaptığımız bir incelemenin (Öztekten 2007) sonuçlarına göre kaside metninde toplam 
81 cümle yer almaktadır. Bunların 68’i fiil cümlesidir. Bu durum da kasidenin başlıca istiaresi olan 
suyun akıcılığını kuvvetlendirircesine metinde hareketin ön planda olduğunu göstermektedir.



g e l e n e k s e l  t ü r k  s a n a t ı n d a  v e  e d e b i y a t ı m › z d a  s u72

ANADOLU’DA SU MEDENiYETi

Cümlelerin 64’ü üçüncü şahısta ve 36’sı geniş zamanda çekimlenmiştir. Bu oranlar, Hz. Muham-
med için yazılmış bir şiir için anlamlıdır: Şair, “o”nu “geniş zaman”lara, yani çağlara anlatmakta-
dır.

Kasidede en sık kullanılan söz, elbette, ‘su’dur. Su anlamındaki ya da çağrışımındaki diğer söz-
lerle birlikte kullanım sıklığı % 17’lik değere ulaşmaktadır. İkinci en yüksek sıklık ise gül sözün-
dedir. Bu da ‘gül’ün Hz. Muhammed’in sembolü olması (bk. Kortantamer 1993a) bakımından 
anlamlıdır.

Kasidenin en çarpıcı özelliği, kullanılan sözlerdeki seslerinin oranı incelendiğinde ortaya çıkmak-
tadır. Toplam olarak 2247 sesin yer aldığı şiirde en çok kullanılan ilk üç ünsüz sırasıyla r (172), 
n (125) ve m (118) ünsüzleridir. Bu oranlar ise şöyle bir ilgi çekici sonucu ortaya çıkarmıştır:

Türkçeye Arapçadan alıntılanmış ve “güzel ve alçak sesle şarkı söyleme” anlamındaki terennüm 
sözü, Arapçada ranama kökünden türetilmiştir. Benzer anlamlı ama daha kaba sesler çıkarma 
için Arapçada kullanılan na’ra sözü için bir sözlükte yapılan açıklamada ‘su dolabı’ (Rajki 2002) 
anlamının verilmiş olması da dikkat çekicidir.

O hâalde Fuzûlî’nin bu kasidesinde bilerek bu seslerin bulunduğu sözleri sıkça kullandığı, bu sa-
yede de bir şarkı yarattığı düşünülebilir. Çünkü bir şiir, “…yazıldığı dilin ses sisteminden alınma 
sesler üzerine kurulur ve onların yardımı ile iletilir… ses düzenlemelerinde ünlü ünsüz ilişkileri, 
çeşitli tekrar tipleri, kafiye, redif, mısra, paralellikler, vezin, ritim gibi ses araçlarından nasıl ya-
rarlanıyorsa, anlam-ses bağlantılarının dilde oluşturduğu yerleşmiş ses bağlantılarından da öyle 
yararlanır.” (Kortantamer 1993b: 277-278).

Bütün bu sonuçlara göre; Hz. Muhammed (s.a.s.) için yazılmış bu övgü şiirinin, içeriğine uygun 
olarak ‘o’nu yücelterek ‘bütün çağlar’a anlatan ‘hareket’li bir ‘terennüm’; yani ilahi olduğu söyle-
nebilir.
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Kasîde Der-Na’t-ı 
Hazret-i Nebevî

Türkiye Türkçesi 
Karşılığı

1. Saçma ey göz eşkden göñlümdeki odlara su

Kim bu deñlü dutuşan odlara kılmaz çâre su

1. Ey göz, bu kadar tutuşmuş ateşlere su çare olmaya-
cağı için gönlümdeki ateşlere gözyaşından su saçma.

2. Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem

Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâra su

2. Gökyüzünün rengi (gerçekte de) mavi (~ su rengi) 
midir, yoksa gözümden (akan) su mu onu çevrelemiş-
tir, bilmem.

3. Zevk-i tîguñdan ‘aceb yoh olsa göñlüm çâk çâk

Kim mürûr ilen bıragur rahneler dîvâra su

3. Suyun nüfuz edip duvarda yarıklar bırakması gibi, 
gönlüm (de) kılıcının (~ bakışının) zevkiyle, parça par-
ça (~ şakır şukur) olsa şaşırtıcı değildir.

4. Vehm ilen söyler dil-i mecrûh peykânuñ sözin

İhtiyât ilen içer her kimde olsa yara su

4. Yaralı gönül (senin) temreninden (~ bakışından) 
korkuyla söz eder; (çünkü) her kimde yara varsa, (o 
kimse) sakınarak su içer.

5. Suya virsün bâg-bân gül-zârı zahmet çekmesün

Bir gül açılmaz yüzüñ tek virse miñ gül-zâra su

5. Bahçıvan zahmet etmesin, gül bahçesini suya versin 
(~ yok etsin); (çünkü) bin gül bahçesini sulasa (da) yü-
zün gibi bir gül açılmaz.

6. Ohşadabilmez gubârını muharrir hattuña

Hâme tek bahmahdan inse gözlerine kara su

6. Baka baka kalem gibi, gözlerine kara su inse (de) 
yazıcı, (yazdığının) zerresini (senin yüzünün) çizgisi-
ne benzetemez.

7. Ârızuñ yâdıyla nem-nâk olsa müjgânum n’ola

Zâyi’ olmaz gül temennâsıyla virmek hâra su

7. Yanağının hatırasıyla kirpiğim nemlense n’olur? 
Gül niyetiyle, dikene su vermek boşa gitmez.

8. Gam(m) güni itme dil-i bîmârdan tîguñ dirîg

Hayrdur virmek karañu gicede bîmâra su

8. Gamlıyken hasta gönülden kılıcını (~ bakışını) esirge-
me! Karanlık gecede hastaya su vermek hayırdır.

9. İste peykânın göñül hecrinde şevküm sâkin it

Susuzam bir gez bu sahrâda menüm’çün ara su

9. (Ey) gönül, (onun) ayrılığında, temrenini (~ bakışı-
nı) iste (de) arzumu sakinleştir. Susuzum, bir dolaş bu 
çölde benim için su ara.

10. Men lebüñ müştâkıyam zühhâd Kevser tâlibi

Nite kim meste mey içmek hôş gelür hûş-yâra su

10 Ben dudak özlüyorum; kuru sofularsa, Kevser tali-
bidirler. Nitekim kendinden geçmişe içki, aklı başında 
olana da su içmek güzel gelir.
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11. Ravza-i kûyına her dem durmayup eyler güzâr

Âşık olmış gâlibâ ol serv-i hôş-reftâra su

11. Su, her zaman durmadan çevresindeki bahçeye geçer. Ga-
liba o hoş yürüyüşlü serviye (~ sevgiliye) aşık olmuş.

12. Su yolın ol kûydan toprag olup dutsam gerek

Çün rakîbümdür dahı ol kûya koymañ vara su

12. O çevreden toprak olup su(yun) yolunu kesmeli-
yim. Benim rakibim olduğu için, suyun o köye ulaşma-
sına izin vermeyin.

13. Dest-bûsı ârzûsıyla ger ölsem dôstlar

Kûze eyleñ topragum sunuñ anuñla yâra su

13. (Ey) dostlar, eğer el öpme arzusuyla ölürsem, topra-
ğımı testi yapın (ve) sevgiliye onunla su verin.

14. Serv ser-keşlük kılur kumrî niyâzından meger

Dâmenin duta ayagına düşe yalvara su

14. Servi, kumrunun yalvarmasından dik başlılık edi-
yor. Su onun eteğini tutsun, ayağına düşsün, yalvarsın.

15. İçmek ister bülbülüñ kanın meger bû (bu) reng ile

Gül budagınuñ mizâcına gire kurtara su

15. Bir hile ile bülbülün kanını içmek istiyor; su, (o) gül 
dalının bünyesine girsin (de) bülbülü kurtarsın.

16. Tıynet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme

İktidâ kılmış tarîk-i Ahmed-i muhtâra su

16. Su, temiz yaradılışını âlem ehline aydınlık (~ ber-
rak) kılmış (ve) Hazreti Muhammed’in yoluna uymuş-
tur.

17. Seyyid-i nev’-i beşer deryâ-yı dürr-i ıstıfâ

Kim sepüpdür mu’cizâtı âteş-i eşrâra su

17. (Ey) mucizeleri, en fesat ateşe su serpen insan tü-
rünün efendisi (ve) seçkinlik incisinin denizi

18. Kılmag içün tâze gül-zâr-ı nübüvvet revnâkın

Mu’cizinden eylemiş izhâr seng-i hâre su

18. Mermer taşı, (onun) peygamberlik bahçesinin par-
laklığını tazelemek için, (onun) mucizelerinden (ola-
rak) su(yu) ortaya çıkarmış.

19. Mu’cizi bir bahr-i bî-pâyân imiş âlemde kim

Yetmiş andan miñ miñ âteş-hâne-i küffâra su

19. (Onun) mucizeleri, âlemde, binlerce kâfir Mecusi 
tapınağına su yetiştirmiş sonsuz bir denizdir.

20. Hayret ilen barmagın dişler kim itse istimâ’

Barmagından virdügin şiddet güni ensâra su

20. Kim şiddet günü Ensar’a parmağından su verdiğini 
işitse, hayretle parmağını ısırır.

21. Dôstı ger zehr-i mâr içse olur âb-ı hayât

Hasmı su içse döner elbette zehr-i mâra su

21. (Eğer) dostu, yılan zehri içerse hayat suyu olur. Elbette 
düşmanı (da) su içerse yılan zehrine döner.

22. Eylemiş her katreden miñ bahr-i rahmet mevc-hîz

El sunup urgaç vuzû içün gül-i ruhsâra su

22. (O) abdest almak için el uzatıp yanağın gülüne su 
serpince, her damlada bin rahmet denizi dalga vur-
muştur.
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23. Hâk-i pâyına yetem dir ömrlerdür muttasıl

Başını daşdan daşa urup gezer âvâre su

23. Su, durmadan ömürler boyu (onun) ayağının top-
rağına erişeyim der; başını taştan taşa vurarak avare 
avare gezer.

24. Zerre zerre hâk-i der-gâhına ister sala nûr

Dönmez ol der-gâhdan ger olsa pâre pâre su

24. Su (onun) eşiğinin zerre zerre toprağına ışık saçmak 
ister. Parça parça olsa bile o eşikten dönmez.

25. Zikr-i na’tin virdini dermân bilür ehl-i hatâ

Eyle kim def’-i humâr içün içer mey-hvâre su

25. Ayyaşın sarhoşluktan kurtulmak için su içmesi 
gibi, hata sahibi de senin övgünü ve (seni) tekrarlama-
yı derman bilir.

26. Yâ Habîba’llâh yâ Hayre’l-beşer müştâkuñam

Eyle kim leb-teşneler yanup diler hem-vâre su

26. Ey Allah’ın sevgilisi, ey insanlığın hayrı; susayan-
ların yanıp daima su diledikleri gibi sana hasretim.

27. Senseñ ol bahr-i kerâmet kim şeb-i Mi’râcda

Şeb-nem-i feyzüñ yetürmiş sâbit ü seyyâra su

27. Miraç gecesi, bereketinin gece nemi durana ve ge-
zene su yetiştirmiş o keramet denizi sensin.

28. Çeşme-i hûrşîdden her dem zülâl-i feyz iner

Hâcet olsa merkadüñ tecdîd iden mi’mâra su

28. Mezarını yenileyen mimara su gerekirse, güneşin 
pınarından her an bereketin saf suyu iner.

29. Bîm-i dûzah nâr-ı gamm salmış dil-i sûzânuma

Var ümîdüm ebr-i ihsânuñ sepe ol nâra su

29. Cehennem korkusu yanık gönlüme keder ateşi 
salmış, (senin) ihsan bulutun o ateşe su serpsin (diye) 
umudum var.

30. Yümn-i na’tüñden güher olmış Fuzûlî sözleri

Ebr-i nîsândan dönen tek lü’lü’-i şeh-vâra su

30. (Senin) övgünün uğuruyla Fuzuli’nin sözleri, ni-
san yağmurundan suyun iri inciye dönmesi gibi (birer) 
mücevher olmuş.

31. Hvâb-ı gafletden olup bîdâr olanda rûz-ı haşr

Eşk-i hasretden tökende dîde-i bîdâre su

31. Aşktan tutuşmuş göz, mahşer günü geldiğinde gaf-
let uykusundan uyanıp hasret gözyaşından su döker-
ken,

32. Umdugum oldur ki mahrûm olmayam dîdârdan

Çeşme-i vasluñ vire men teşne-i dîdâra su

32. Ben (senin) vuslat pınarının, yüz(ün)e susamışa su ver-
mesinden mahrum olmayayım; umduğum budur.
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Fuzûlî’nin Su Kasidesi’nde Su 
Redifini Seçmesinin Sebepleri1

Prof. Dr. EMİNE YENİTERZİ
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü

Önemli bir ihtiyaç maddesi olan su, hayatın ve medeniyetin sembolü; edebiyat, felsefe, güzel sa-
natlar ve ilim dalları için bir konu; bilim adamları ve sanatçılar için de zengin bir ilham kaynağıdır. 
On altıncı yüzyılda yaşamış büyük şair Fuzûlî’nin “su” redifini kullandığı için “Su Kasidesi” olarak 
adlandırılan şiiri de klasik edebiyatımızın en çok şöhret kazanan manzumesidir. Otuz iki beyitten 
oluşan kaside, Hz. Peygamber’in övgüsünü, O’na duyulan saygı ve sevgiyi dile getiren bir na’ttir. 
Bu na’tte Peygamber sevgisi ile Fuzûlî’nin dehası bir araya gelmiş, eşsiz bir abide ortaya çıkmıştır.

Su redifi, daha önce birkaç şair tarafından kullanılmış, Fuzûlî’nin kasidesinden sonra su redifli şiir-
lerin sayısında artış olmuş ve tespitlere göre Fuzûlî dâhil 57 şair 68 şiirinde bu redifi kullanmıştır.2

Fuzûlî neden su redifini seçmiştir sorusuyla şiiri incelemeye başlayınca önce bir şaşkınlık yaşarız:

Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su
Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su (1)

“Ey göz! Gönlümdeki ateşlere gözyaşımdan su saçma. Zira bu denli büyük ateşlere su fayda et-
mez” anlamını taşıyan ilk beyitte Fuzûlî adeta “Su çare değildir!” diyerek suyu dışlar. Şairin diğer 
şiirleri göz önüne alındığı zaman bu düşüncede herhangi bir çelişki olmadığı fark edilir. Zira:

Aşk derdiyle hoşem el çek ilâcımdan tabîb
Kılma dermân kim helâkim zehri dermânındadır

mısralarında açıkça belirttiği gibi Fuzûlî, aşk derdiyle yanmayı tercih eden samimi bir âşıktır.

1 Konya Büyükşehir Belediyesi, KOSKİ ve Türkiye Yazarlar Birliğinin düzenlediği Su Medeniyeti Sempozyumu’nda 
bildiri olarak sunulmuştur.

2 Tahir Üzgör, “Su Redifli Şiirler ve Fuzûlî’nin Su Kasidesi’nin Kompozisyonuna Dâir”, İlmî Araştırmalar-Dil-
Edebiyat-Tarih İncelemeleri, S. 9, İstanbul 2000: 239–248.
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Kasideyi okumaya devam ederiz:

İste peykânın gönül hicrinde şevkim sâkin it
Susuzam bir kez bu sahrâda menüm-çün ara su (9)

şeklindeki dokuzuncu beyitte şair; “Ey gönül, sevgilinin ok temrenine benzeyen kirpiklerini iste, 
böylece onun yokluğunda hararetimi söndür (özlemimi gider). Susuzum, bu çölde bir defa da 
benim için su ara.” diyerek suya olan ihtiyacını dile getirir; kirpik-ok-demire su verme ilgisiyle 
sevgilinin bakışlarını/ilgisini suya; sevgiliden ayrı olmanın ıstırabını da çölde susuz kalmaya ben-
zetir, suyun önemini şairane bir söyleyişle ifade eder.

Kasidenin nesib (giriş) bölümü olan ilk on beş beyitte şair suyla âdeta oynar ve suyun zengin bir 
ilham kaynağı olmasının bütün avantajlarını kullanır. Methiyeye geçişi sağladığı girizgâh beytin-
de ise Fuzûlî asıl gayesini açıklar:

Tıynet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme
İktidâ kılmış tarîk-i Ahmed-i Muhtâr’a su (16)

“Su, Hz. Muhammed’in (s.a.s.) yoluna uymuş ve bütün dünyaya temiz yaratılışını açıkça göstermiştir.”

Bu beyitte şair, suyun özelliklerine dair vurgular yapmaktadır: Suyun; tıynetindeki (yaratılış, mi-
zaç, tabiat) temizlik, “iktidâ” (tâbi olma, uyma) kabiliyeti, bütün dünya ile “rûşen” (açık, net) 
ilgisi ve Hz. Peygamber’in yolunda (sırât-ı müstakîm) olması.

Bu vurgulardan hareketle, Fuzûlî’nin kasidesinde “su” redifini tercih etmesinin sebeplerini tah-
min etmek mümkündür. Şair, çıkış noktasının su ve Hz. Peygamber arasındaki benzer veya ortak 
özelliklere dayanan çağrışımlar olduğunu açıkça bildirmektedir. Öncelikle suyun; beyitte işaret 
edilen “iktidâ” özelliği ilginç bir tespittir. Zira içine konulduğu kabın rengine ve şekline bürünen 
suyun terbiye kabul eden bir yaratılışı vardır. İnsan da su ve toprağın karışımıdır (tıyn/tîn), vücu-
dumuzun %70’i sudur. İnsan; terbiyeye, eğitime kabiliyetli olduğu için peygamberler gönderil-
miştir. Öte yandan peygamberler de Cenab-ı Hakk’ın terbiyesiyle olgunlaşmış seçkin insanlardır.

Bu beyitten hareketle su ve Hz. Peygamber arasındaki benzer veya ortak yönlere geçmeden önce; 
suyun hayatımızda, kültürümüzde ve inançlarımızdaki önem ve yerine kısaca işaret etmek gerekirse; 
bu konuyu en güzel ifade eden ibare; “Su gibi aziz ol” duasıdır. Diğer yandan örnek/model insanların 
elinden su içilir, yolculuğa çıkanlar su gibi gidip su gibi gelmeleri için arkalarından su dökülerek 
uğurlanır, korkulu rüyalar suya anlatılır, ruhî sıkıntısı olanlar su atlarsa iyileşir, büyü-sihir maddeleri 
ve hıdrellezde dilek mektupları suya atılır, ölmek üzere olan insanlara son nefeste su verilir. Öte yan-
dan Fuzûlî’nin bütün hayatı boyunca hiç ayrılmadığı Irak coğrafyası da sıcağın hüküm sürdüğü, suya 
ihtiyacın arttığı, Dicle ve Fırat’ın da gürül gürül akarak şairlere ilham kaynağı olduğu bir bölgedir.

Günlük hayatın vazgeçilmez unsuru su ile Hz. Peygamber arasındaki ilgileri şu şekilde sıralamak 
mümkündür:
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Su - Hayatın Başlangıcı

Kur’an-ı Kerim’de suyun, hayatın başlangıcı, âdeta canlıların ham maddesi olduğu bildirilir: “İnkâr 
edenler, göklerle yer bitişik bir hâlde iken bizim, onları birbirinden ayırdığımızı ve canlı olan her 
şeyi sudan yarattığımızı görüp düşünmediler mi? Yine de inanmazlar mı?” (Enbiyâ, 21/30)

Diğer taraftan; “Ben gizli bir hazine idim, bilinmek istedim ve halkı (varlık âlemlerini ve insanı) 
yarattım” kudsî hadisinde belirtildiği gibi Evvel ve Ezel olan Cenab-ı Hak, kendisinden başka 
hiç bir şey yokken, birliğini ve güzelliğini adeta bir aynadan seyretmek için Hz. Peygamber’in 
nurunu yaratmıştır. Yaratılan ilk cevher olan bu nura, Nûr-ı Muhammedî denir. Sonra da Nûr-ı 
Muhammedî’den Levh-i Mahfûz, kalem, cennet, cehennem, gökler, yeryüzü, dağlar, denizler, 
bitkiler, hayvanlar ve son olarak da insanı yaratmıştır. Dolayısıyla Hz. Peygamber’in nuru bütün 
kâinatın mayası olmuş, bütün varlıklar varlığını o nurdan almıştır.

Hayatın başlangıcı ve kâinatın yaratılması ile su ve Hz. Peygamber konusunda şairane bir husus da 
“Sen olmasan, sen olmasan gökleri yaratmazdım” kudsî hadisine göre kâinatın Hz. Peygamber’in 
“yüzü suyu” hürmetine yaratılmasıdır:

Vechi var teşne-i âb-ı keremin olsa cihân
Ki yüzün suyuna halk oldu senin kevn ü mekân (Haylî)

Su - Hayatın Devamı-Devamlılık

Su, hayatın devamı için elzemdir. Su olmasa hayat olmaz. Klasik şiirimizde akarsuların devamlılığın 
sembolü olarak kullanılmasının sebeplerinden biri budur. Son peygamber Hz. Muhammed SAV 
de tebliğ ettiği din ve en büyük mucizesi olan Kur’an-ı Kerim’le hep canlıdır, peygamberlik görevi 
ebediyen sürecektir, gönüllerdeki saltanatı daimîdir. O’nun hayatiyeti na’t türüne verilen isimde de 
açıkça görülür. İnsanların vefatından sonra kaleme alınan övgü amaçlı şiirlere ağıt, mersiye/resâ gibi 
isimler verilirken, Hz. Peygamber için yazılan manzumelere na’t/medhiye gibi isimlerin verilmesi; 
Yüce Peygamber’in daima hayatla bağlantılı, daima diri olduğu telakkisini vurgulayan bir inceliktir.

Su - Rahmet

Kültürümüzde yağmura rahmet denir. Suyun rahmet özelliği bütün dünyaya yöneliktir. Hz. Peygam-
ber de; “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiyâ, 21/107) ayetinde belirtildiği gibi 
bütün âlemlere rahmet olarak yaratılmış ve gönderilmiştir. O’nun peygamberliği bütün kâinatı içine 
alır. Tebliğ ettiği İslam dini; akıl sahibi bütün varlıklara, insanlara hidayet vesilesi olmuştur. Kıyamette 
de şefaati ile inananları Allah’ın merhametine, affına kavuşturacak olan O’dur. Kendisinden önce ve 
sonra gelen bütün varlıklar için rahmet olmasından dolayı; Resûlü’r-Rahmet, Nebiyyü’r-Rahme, Rahmet 
ve Rahîm adlarının sahibidir. (DHŞ, 60b, 74b-75b, 137b, 254b).3 Taşlıcalı Yahyâ’nın aşağıdaki beytin-
de bu hususlara çağrışımla Hz. Peygamber, rahmet, su, susuzluk ve saka bir araya getirilir:

Anda ümemin hazretine teşne iriser
Rahmet suyuna zât-ı şerîfin ola sakkâ (Yahyâ Bey, Divan)

3 DHŞ: Kara Dâvûdzâde Mehmed, Tevfîku Muvaffıkı’l-Hayrât li-Neyli’l-Berekât fî-Hıdmeti Menba’ı’s-Saâdet 
(Delâil-i Hayrât Şerhi), Mevlâna Müzesi Küt. Nu: 4914.
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Su - Nimet

Su, büyük bir nimettir. Bunu susayınca veya sularımız kesilince daha iyi anlarız. Hz. Peygamber’in 
bir adı da Nimetullâh’tır. (DHŞ, 139a). Cenab-ı Hak, Hz. Peygamber’e iman edip emirlerine uyan, 
yasakladıklarından da kaçınanları dünyada ve ahirette türlü nimetlerle mükâfatlandıracaktır. Bu 
nimetlere ulaşmak Hz. Muhammed (s.a.s.) ile mümkün olduğu için O’na Nimetullâh denmiştir:4

Onunçün nâmı oldu Ni’metullâh
Cihâna rahmet-i Mevlâdır ol şâh (Hasîb, Dürretü’l-Esmâ)

Su – Yeri Doldurulamayan Tek Olmak

Su, yerini alabilecek başka bir madde olmayan, çok önemli bir ihtiyacımızdır. Hz. Peygamber 
de yerine başka hiç bir varlığın geçemeyeceği tekliğin sahibi, eşsizliğin örneğidir. Bu husus 
kelime-i tevhitte açıkça ilan edilir. Cenab-ı Hakk’ın adıyla birlikte adı anılan tek varlık/insan Hz. 
Peygamber’dir. Nitekim Hz. Peygamber, Nûr-ı Muhammedî dolayısıyla yaratılışından başlayarak; 
ilim, ahlak, fazilet, Allah’a yakınlık gibi konularda herkesten farklı ve üstün olduğu için eşsiz 
anlamında Vahîd isminin sahibidir (DHŞ, 50a-50b).

Su - Medeniyet

Susuz medeniyet olmaz. Bu yüzden bütün yerleşim merkezleri su kaynaklarının bulunduğu yer-
lerde kurulmuştur. Hz. Peygamber de cahiliye karanlığı içindeki insanlığa medeniyeti getirmiştir. 
Geçmişte adı Yesrib olan Medine, Hz. Peygamber’in hicretinden sonra medenileşmeye başladığı 
için şehrin adı Medine (-i Münevvere) olarak değişmiştir. Bu müspet değişimi, medenîleşmeyi 
vurgulamak için şehre 97 farklı isim verilmiştir.5

Su - Maneviyat

Tasavvufî kültürümüzde kan maddiyatın, su ise maneviyatın sembolüdür. Kadı Burhaneddin’in; 
“Aşk kimyası gönlümdeki kanı su, gözümün yaşını kan, benzimin gümüşünü de altın eder” ma-
nasını taşıyan beytinde bu hususu şairane bir ifadeyle belirtir:

Kanı gönülde su ve gözümün yaşını kan
Benzim gümüşün altın eder kîmyâ-yı aşk

Maneviyatın kaynağı ise din ve inançtır. Hz. Peygamber, maddiyata değer vermeyip insanları iç 
dünyalarında zenginleşmeye teşvik etmiştir. İnançtan kaynaklanan maneviyat insanları güçlü, 
kararlı, azimli, çalışkan, ümitli, sabırlı, merhametli, hoşgörülü ve sevgi dolu bir hâle getirir. Böy-
lesine engin gönüllü insanlar, Hz. Peygamber’in ahlakına bürünenlerdir.

Su - Temizlik

Su, temizliğin sembolüdür. “Allah sizi temizlemek için üzerinize gökten su indiriyordu.” (Enfâl, 
8/11) ve “Biz ölü toprağa can vermek, yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara su vermek için 
gökten tertemiz su indirdik.” (Furkân, 25/48) ayetlerinin işaret ettiği gibi su, hem temizdir hem 

4 Müfessirler Kur’an-ı Kerim’de üç ayette (İbrâhîm, 14/28, 34; Nahl, 16/83) yer alan bu ibare ile Hz. Peygamber’in 
kastedildiğini belirtirler.

5 Nebi Bozkurt-Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Medine”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 28, Ankara 2003: 305–306. 305–311.
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de en önemli temizleme ve temizlenme aracıdır. Şeffaf ve berraktır, içi ve dışı temizdir, içindeki 
yabancı cismi görmek mümkündür.

Hz. Peygamber de zâhirî ve bâtinî bütün günahlardan, maddî ve manevî bütün kirlerden uzak; 
bedenen ve ruhen tertemiz olduğu için Mutahhar ve Tâhir isimlerinin sahibidir. Tâhir ismi O’nun 
zâhirî, Mutahhar ismi de manevî temizliğine işaret eder (DHŞ, 53a-54b).

Birer ismi olup Tâhir Mutahhar
Müsemmâ oldu onlarla Peyamber (Hasîb, Dürretü’l-Esmâ)
Ey Mutahhar geldiğin dem kim vücûda anadan
Kâfirin deyri yıkıldı titredi Lât u Menât (Nesîmî, Divan)

Su – Hayır (Hayr)

Yunus Emre’nin;

Bir hastaya vardın ise bir yudum su verdin ise
Yarın anda karşı gele Hak şarâbın içmiş gibi

beytinde ifade ettiği gibi susayanlara, özellikle de hastalara su vermek Cenab-ı Hak tarafından 
mükâfatlandırılma sebebidir.

Gam günü etme dil-i bîmârdan tîgin dirîğ
Hayrdır vermek karanu gecede bîmâra su (8)

beytinde de Fuzûlî; enfeksiyona bağlı hastalıklarda gece ate ş yükselmesinin su kaybına sebep ol-
duğunu, bu yüzden hastaların suya iştiyak ve ihtiyacının arttığını; gece hastanın başında bekleyip 
ona moral vermenin hem de bir takım isteklerini yerine getirmenin insana sevap ka zandırdığını 
edebî bir ifadeyle ele alır.

“En üstün sadaka, su vermektir” (Nesâî) ve Sa`d İbnu Ubade’nin, Resûlullâh’a (s.a.s.): “Senin ho-
şuna giden sadaka hangisidir?” sorusuna “Su!” cevabını verdiği hadisleri, ihtiyacı olana su verme-
nin sadaka olduğunu bildirir. Diğer yandan canlıların su ihtiyacını gideren daimî bir su kaynağı 
(çeşme, kuyu, sebil) oluşturmak, sadaka-i cariye cinsinden hayır hasenata yönelik amellerin en 
makbullerinden, en hayırlılarındandır: “Şu yedi şeyi yapan, öldükten sonra da devamlı sevap ka-
zanır: İlmî bir eser yazan, çeşme yapan, su kuyusu açan, meyveli ağaç diken, cami yapan, Mushaf 
yazan, arkasında sâlih bir evlat bırakan.” (Ebu Davud)

Fuzûlî’nin Su Kasîdesi bu gözle değerlendirilirse, Peygamber sevgisini dile getiren bu şaheser şiir 
de Peygamber âşıklarının yanık gönüllerine su serpen bir sevgi pınarı; şair Fuzûlî’nin daimî bir 
sevap kaynağıdır.

Ayrıca Hz. Peygamber; bütün insanların, peygamberlerin ve kulların en hayırlısı kabul edilir, 
bu yüzden Hayrü’l-beşer, Hayrü’l-Mürselîn ve Hayrü’l-ibâd isimleriyle anılır. Fuzûlî de şiirinde 
Hayrü’l-beşer ismine yer verir:
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Yâ Habîba’llâh yâ Hayre’l-beşer müştâkınam
Eyle kim leb-teşneler yanıp diler hem-vâre su (26)

Su – Sevgi / Gözyaşı – Hasret

Yukarıdaki beyitte Fuzûlî; “Ey Allah’ın sevgilisi! Ey insanların en hayırlısı! Susuzluktan dudağı 
kuruyanlar nasıl yanarak su isterse, ben de seni öyle özlüyorum” derken Hz. Peygamber’e olan 
hasret ve sevgisini dile getirir. Şair; susuzluktan dudağı çatlayan, ciğeri yanan bir insanın suya 
olan ihtiyacıyla bu sevgiyi ifade ederken;

Hâb-ı gafletten olan bîdâr olanda rûz-ı haşr
Eşk-i hasretten tökende dîde-i bîdâra su (31)

beytinde; su-gözyaşı-hasret ve sevgi ilgilerini verir. Dolayısıyla su, sevginin de sembolüdür, Hz. 
Peygamber de hem Allah’ın (Habîbullâh), hem de insanların (Habîb-i İbâd) sevgilisi, en çok se-
vilmeye layık eşsiz insandır.

Su - Mucize

Çöllerle kaplı Arabistan yarımadasında su çok kıymetlidir. Rahmet Peygamberi olan Hz. 
Muhammed’in (s.a.s.) suyla ilgili mucizeleri büyük önem taşır. Bu yüzden Fuzûlî, Hz. Peygamber’in 
suya dair mucizelerine altı beyitte yer verir:

Seyyid-i nev’-i beşer deryâ-yı dürr-i ıstıfâ
Kim sepipdir mucizâtı âteş-i eşrâra su (17)
Kılmağ için tâze gül-zârı nübüvvet revnakın
Mu’cizinden eylemiş izhâr seng-i hâra su (18)
Mu’cizi bir bahr-ı bî-pâyân imiş âlemde kim
Yetmiş andan bin bin âteş-hâne-i küffâra su (19)
Hayret ilen parmağın dişler kim etse istimâ
Parmağından verdiğin şiddet günü Ensâr’a su (20)
Dostu ger zehr-i mâr içse olur âb-ı hayât
Hasmı su içse döner elbette zehr-i mâra su (21)
Eylemiş her katreden min bahr-ı rahmet mevc-hîz
El sunup urgaç vuzû içün gül-i ruhsâra su (22)

Bu mısralarda da belirtildiği gibi, çeşitli vesilelerle, muhtelif zaman ve mekânlarda Hz. 
Peygamber’in su ile ilgili birçok mucizesi vardır. Henüz doğumu esnasında Sâve Gölü’nün suları 
çekilmiş, tamamen kurumuş;6 susuzluk anlarında parmaklarından sular akmış, az suları çoğalt-
mış, susuz kuyuyu suyla doldurmuş, acı suyu tatlı suya çevirmiş, kayadan su çıkarmıştır.7

6 Bu olay mucize değil, irhâstır.
7 Emine Yeniterzi, Divan Şiirinde Na’t, Ankara 1993, s. 293.
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Su - Kutsiyet

Hayat suya bağlı olduğu için tarih boyunca bütün din ve kültürlerde suya büyük önem verilmiş, 
kutsiyet izafe edilmiştir. Ebedîliğin sırrı âb-ı hayâtta aranmış, zemzem şifa kaynağı kabul edilmiş, 
cennette Kevser suyundan içmek inananların ümidi olmuştur. Bu yüzden şairler Hz. Peygamber’i, 
Kevser’in sâkîsi veya âb-ı hayatın kaynağı olarak tasvir ederler:

Sensin Şefî’-i mahşer sâni’-i sun’-ı ekber
Sâkî-i havz-ı Kevser şey li’llâh yâ Muhammed (Şeyyâd Hamza)
Ey menba’-ı mürüvvet ü mâ’ü’l-hayât-ı feyz
Ey sâhib-i şefâ’at hem kevser âfitâb (Cezmî)
Şehâ bu milket-i dâr-ı fenâda
Bu gün ser-çeşme-i âb-ı bekâsın (Tâcîzâde Ca’fer Çelebi, Divan)

Su - Ateş

Su ateşi söndürür. En büyük ateş ise insanların en büyük korkusu olan cehennem ateşidir. Ce-
hennem ateşini söndürecek olan da Hz. Peygamber’in şefaatidir. Fuzûlî;

Bîm-i dûzah nâr-ı gam salmış dil-i sûzânıma
Var ümîdim ebr-i ihsânın sepe ol nâra su (29)

“Cehennem korkusu, yanan gönlüme gam ateşi salmış ama senin ihsan bulutunun o ateşe su 
serpeceğinden ümitliyim” derken; Hz. Peygamber’in mahşerde ortaya çıkacak olan şefaatini ha-
tırlatır. Şair, yüce Peygamber’in yaratılışındaki rahmetten o kadar emindir ki; kulun günahını arz 
etmesinin Hz. Peygamber’in şefaatinin ortaya çıkması için bir vesile olduğunu iddia eder:

Ol kadar zevk-i şefâat cevher-i zâtında var
Kim gelir arz-ı hatâ manâda bir ihsân sana

Bu söyleyiş Fuzûlî’nin dehasına yakışır biçimde, günahkârlığına şairane bir mazerettir. Nitekim:

Ger bende ola tamâm-ı tâat
İzhâr neden bulur şefâat

“Ya Resulallah! Eğer benim ibadetlerim tam olup da hiç günahım olmazsa, senin şefaatin nasıl 
ortaya çıkacak?” ifadesi de, diğer peygamberlerin “Nefsim” diyeceği çetin mahşer gününde; “Üm-
metim” diyecek olan “Makâm-ı Mahmûd”un sahibi Hz. Peygamber’in şefaat yetkisini ve üstünlü-
ğünü, Cenab-ı Hakk’ın Habib’ine verdiği değeri belirten şairane tarzına uygundur.

Su - Bereket, Zenginlik

Su bereketin sebebidir. Bizzat suyun kendisi bu bereketi aksettirir; okyanus, deniz, göl, akarsular, 
buhar, buz, yağmur, kar, çiğ gibi tezahürler suyun zenginlik ve bereketin sembolü olduğuna işa-
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ret eder. “[Resulüm!] Kuşkusuz biz sana Kevser’i verdik.” (Kevser, 108/1) ayeti de İlahî bir nimet 
olarak Hz. Peygamber’e bolluğun, bereketin, çokluğun veya zenginliğin verildiğini belirtir.8

Su – İlim

Su ilmin sembolüdür. Geçmişte derin ilmi, engin bilgisi olan insanlara mütebahhir denirdi. İlim 
anlamına gelen feyz kelimesinin de asıl anlamı suyun taşmasıdır. Nerede feyz varsa, orada su 
vardır. Nitekim şairin Türkçe Divanı’ndaki bir diğer na’tte:

Cân verir la’lin temennâsında bin âb-ı hayât
Feyzine leb-teşne yüz Hızr u Mesîhâdır senin

beyti feyz-su ilgisine açık bir delildir. Hz. Peygamber de; hiç bir öğrenim görmediğini ve okuma yazma 
bilmediğini belirten Ümmî adı yanında; bütün ilimlere vâkıf manasına gelen Âlim isminin de sahibidir:

İnsânı bu esrâr-ı nihân eyledi hayrân
Ümmîdir adın olmuş iken Âlim ü Dânâ (Yahyâ Bey, Divan)

Fuzûlî, bir diğer na’t şiirinde de ümmî olmasına rağmen insanlığı cahiliye karanlığından kurtaran 
yüce Peygamber’in İlahî bir lütuf ve mucize olan ilmine işaret eder:

Hîn-i da’vâ-yı nübüvvet müdde’î ilzâmına
Câhil iken il senin ilmin yeter bürhân sana

İlim ile su/deniz benzerliği konusunda Hz. Peygamber’in “ilim denizi” olarak nitelendirildiği aşa-
ğıdaki beyit güzel bir örnektir:

İlm bahri vü fezâyil mecma’ı
Lutf kânı vü fevâzıl menba’ı (Ahmedî, İskender-nâme)

Su - Güç

Su güç ve enerji kaynağıdır. Günümüzde enerji üretimi için hidroelektrik santraller kurulmakta; 
okyanuslarda dalgalar, denizlerde gelgitler ve akarsulardaki akıntılar kullanılmaktadır. Geçmişte 
çarklar (su dolabı) ve su değirmenleri aynı amaçla kullanılıyordu. Suyun ilginç bir özelliği de çok 
azının bile güce sahip olması veya güçsüz görünürken güçlü olmasıdır. Örneğin damlalar çok 
zayıf, çok nahiftir ama sürekli damlalar mermeri deler. Hz. Peygamber de; askerî, siyasî, iktisadî 
ve iktidar gücü yokken; bütün bu güçlere sahip müşrikleri mağlubiyete uğratmıştır. Maddî gücü 
yoktur ama kudret sahibi Allah’ın yardımı, lütfu O’nunladır. Kendisine verilen her görevde başa-
rılı olmuş, her işini mükemmellikle yapmış, yenilgiye düşmemiştir. Bu yüzden Kavî, Zü-Mekânet 
ve Zü-Kuvvet gibi adlarla isimlendirilmiştir (DHŞ, 133b, 136a).

Onun bir ismi de Zü-Kuvvet oldu
Ona kuvvet her emre kudret oldu (Hasîb, Dürretü’l-Esmâ)

8 Su Kasidesi’nin: Men lebin müştâkıyam zühhâd kevser tâlibi / Nitekim meste mey içmek hoş gelir hûş-yâra su 
şeklindeki 10. beytinde Kevser farklı anlamda kullanıldığı için bu beyit yukarıda verilmemiştir.
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Su - Hareket

Su, daimî hareketin, dinamizmin sembolüdür. Zira durgun su kirlenir, bozulur, kokar veya yok 
olurken akarsular her zaman temizdir, canlıdır:

Ey fikri bağlanmış, ayağın çözülmemiştir,
Hareketin de sır olduğunu, gördün âhir!

Hareketle; sıkıntı, feraha döner yakîn;
Kaynak olsun, ırmak olsun su, akıp arınır! (Mevlâna)

Hz. Peygamber de; “İki günü birbirine eşit olan ziyandadır” hadisiyle daimî hareketi, faal olmayı 
tavsiye etmiş; tembelliği, boş durmayı asla tasvip etmemiştir.

Su - Şifa

Su, aynı zamanda bir şifa kaynağıdır. Kaplıca ve içmecelerin tedavi amaçlı yaygın kullanımı ma-
lumdur. Geçmişte akıl ve ruh hastalarının tedavisinde; su kenarlarında suyun sesini dinleme, su-
yun akışını seyretme gibi teskin yöntemleri kullanılır; stresten kurtulmak için açık havaya çıkılır, 
bahçelerde gezilir, subaşlarında oturulurdu:

Hurrem olsa gam değil eşk-i revânım görse yâr
Âdeti tefrîh-i rûh etmektir akarsuların (Bâkî, Divan)

Vücuttaki bütün hücrelerin suya ihtiyacı vardır. Günde 1,5–2 litre su içmek bu ihtiyacı giderir, 
ayrıca bedendeki toksinleri atmaya yardımcı olur. Ani korkularda su içmek, öfkelenince de ab-
dest almak faydalıdır, hadisle de tavsiye edilir: “Öfke şeytandandır, şeytan ateşten yaratılmıştır. 
Ateş ancak su ile söndürülür, o hâlde öfkelendiğiniz zaman onu yenmek için abdest alınız.” (Ebû 
Dâvûd)

Hz. Peygamber de; insanlardaki küfür, cehalet ve kötü huy hastalıklarını tedavi eden bir tabibe benzetilir-
ken; bedensel ve ruhsal hastalıklara, delilere, cüzamlılara elini sürerek şifa verdiği için bir adı da Şâfî’dir. 
(DHŞ, 155b) Bu yüzden edebiyatımızda şifâ, devâ, dermân, merhem, tabîb gibi benzetmelerle ele alınır:

Hazret-i Hakk’a ol şifâ-yı kulûb
Hem habîb oldu hem dahi mahbûb (Yahyâ Bey, Şâh u Gedâ)

Yaraşır sana dersem cân tabîbi
Ki zahma merhem ü derde devâsın (Tâcî-zâde Ca’fer Çelebi, Divan)

Senin aşkın kamu derde devâdır yâ Resûlallâh
Senin katında hâcetler revâdır yâ Resûlallâh (Şeyyâd Hamza)

Su - Âfet

Su asıl olarak rahmettir ama Cenab-ı Hakk’ın lutuf (Latîf) ve kahır (Kahhâr) sahibi olması gibi; sel 
veya tufan olarak insanları helak eden afete dönüşebilir. Hz. Peygamber de kendisine itaat eden-
leri, İlahî emirleri yerine getirenleri ve Cenab-ı Hakk’ın yasaklarından uzak duranları rahmetle 
müjdelediği için müjdeleyici anlamında Beşîr ve Mübeşşir isimlerinin sahibidir. Diğer yandan 
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Nezîr ve Münzir adları da O’nundur. (DHŞ, 79a-80a) Uyarıcı, korkutucu manasını taşıyan bu 
isimler, ümmetinden Cenab-ı Hakk’ın emirlerini terk edenleri, yasakladığı fiilleri işleyenleri ve 
kendisine isyan edenleri ilahî ceza ile ikaz ettiği, korkuttuğu için verilmiştir:

Beşîr-i rahmet-i Rahmân Muhammed
Nezîr-i hiddet-i nîrân Muhammed (Şeyhoğlu Mustafa, Hurşîd-nâme)

Kur’an-ı Kerim’de bu isimler; “Biz seni hakikaten bir Şâhid, Mübeşşir ve Nezîr olarak gönderdik” 
(Ahzâb, 33/45) ayetiyle verilir:

Cümle âlem milkine Şâhid Mübeşşir hem Nezîr
Eyledi Hak çünkim “erselnâk” ey Fahr-i Cihân (Kıvâmî, Fetih-nâme-i Sultân Mehmed)

Su - Güzellik

Su bulunduğu yeri güzelleştirir. Tabiatta susuz güzellik yoktur. Hz. Peygamber de; “Biz in-
sanı en güzel biçimde yarattık” (Tîn, 95/4) ayetine mazhar olan; maddî ve manevî, fizikî ve 
ahlakî güzelliğin zirvesindeki eşsiz insandır.9 O’nun güzelliğini Kanunî (Muhibbî) şu mıs-
ralarla anlatır:

Çün ezel ressâm-ı kudret yazdı hüsnün ber-kemâl
Sun’-ı nakşıdır erişmez ona hîç vehm ü hayâl

“Hz. Peygamber’in güzelliği henüz kâinat yaratılmadan önce Cenab-ı Hakk’ın sanatkâr kudretiyle 
en mükemmel biçimde resmedilen öylesine İlahî bir nakıştır ki insanlığın bu güzelliği hayal et-
mesi dahi mümkün değildir.”

Su - Ayna

Su ayna vazifesi görür. Şairler, insanlığın özü olan Hz. Peygamber’i Cenab-ı Hakk’ın sıfatlarını, 
güzelliğini/Cemâlullah’ı aksettiren bir aynaya benzetirler. Aşağıdaki beyitte eskiden gümüş ayna-
ların okside olmaması için mahfazaya konmasından hareketle; Hz. Peygamber’in Allah’ın mutlak 
güzelliğine bir ayna, bütün insanlığın da bu aynaya kılıf olduğu anlatılır:

Dünyâda kadrini kaçan idrâk ede bu halk
K’onlar niyâm oldu sen âyîne-i Hudâ (Ahmed Paşa, Divan)

 Kültürümüzde gönül de aynaya benzetilir. Hz. Peygamber’in temiz gönlü asla tozlanmayan, kirlen-
meyen, cilaya ihtiyacı olmayan, her an İlahî tecellilerin aksettiği pırıl pırıl bir aynaya benzer:

Gevher durur ki saykala hîç ihtiyâcı yok
Âyînalıkda tab’-ı münîri Muhammed’in (Cem Sultan, Divan)

Su - Deniz, Bulut, Pınar

Suyun şairler için zengin bir ilham kaynağı olmasının sebeplerinden biri de deniz (bahr, deryâ, 
kulzüm, lücce, ummân), bulut (ebr, sehâb), pınar (ser-çeşme, menba’), çiğ (şeb-nem, jâle), damla 

9 Bu konuda ayrıca; “Ben Arapların en güzeliyim” mealindeki hadis hatırlanabilir.



87g e l e n e k s e l  t ü r k  s a n a t ı n d a  v e  e d e b i y a t ı m › z d a  s u

ANADOLU’DA SU MEDENiYETi

(katre-katarât), yağmur (bârân) gibi çeşitli tezahürlerle ortaya çıkmasıdır. Şairler suya dair bütün 
bu unsurları Hz. Peygamber’le bir araya getirmiş, şairane teşbihlerde kullanmışlardır:

Sensin ol bahr-ı kerâmet kim şeb-i Mi’râcda
Şeb-nem-i feyzin yetirmiş sâbit ü seyyâra su (27)

Müntehî şer’ine edyân-ı tamâmî-i rüsül
Bahrsen sâ’ir-i erbâb-ı risâlet emvâc (Fuzûlî, Divan)

Sehâb-ı rahmet oldu göğe ağdı
Hak’ın ihsânı bârân gibi yağdı (Yahyâ Bey, Yûsuf u Züleyhâ)

Men’ etme teşneden katarât-ı terahhumu
Çün menba’-ı keremsin ü ser-çeşme-i sehâ (Şeyhî, Hüsrev ü Şîrîn)

Mefharısın kâ’inâtın mümkinâtın efdali
Bahr-i cûdundan senin bir katredir ummân u Nîl (Kıvâmî, Fetih-nâme-i Sultân Mehmed)

Sonuç

Klasik Türk edebiyatının eşsiz bir örneği olan Su Kasîdesi, yine bu edebiyatın dâhî şairi Fuzûlî’nin 
dinî ve edebî kültürü bir araya getirdiği abide bir eserdir. Fuzûlî, bu şiirde tefekkür, tahassüs ve 
tahayyülün bütün imkânlarını kullanmış; su redifiyle, “âlemlere rahmet olarak gönderilen” Hz. 
Peygamber arasında çok zengin bağlar kurmuş; suyun hayatımızdaki, Yüce Peygamber’in de ina-
nanların gönüllerindeki yerini şairane üslubuyla dile getirmiştir. Şair, adeta susuz hayat olmadığı 
gibi, Hz. Muhammed (s.a.s.)’siz sevgi ve inanç olmayacağını kasidesinde tekrar tekrar vurgular.

“Fuzûlî, su redifini seçerken bunları düşünmüş müdür?” sorusu akla gelebilir. Kanaatimizce şair, 
burada belirtilen hususların çok daha fazlasını düşünmüştür. Ancak düşünmemiş olsa bile, bize 
bütün bu yorumları yapma imkânı tanıdığı, şiirinde bu denli genişlik ve derinliğe yer verdiği için 
Fuzûlî büyük bir şairdir, bir dâhîdir.
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Kaygusuz Abdal’ın Eserlerinde 
‘Su’ Motifi
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Kaygusuz Abdal’ın eserlerinde su; “âb, mâ, rahmet, merhamet, yağmur, mevc, deniz, balık, bulut, 
hasret, gözyaşı, şifâ, katre, nutfe, umman” gibi mefhumlarla ifâde edilmektedir. Bu cümleden olarak 
onun eserlerinde geçen bu su ile ilgili mefhumları şu noktalar ile sınırlamak mümkündür:

A. İnsan Vücudunun Teşekkülündeki Su,
B. Kaside-i Dolabnâme’ deki Su,
C. Balık-Öküz (Deniz-Kara) Teşbihindeki Su,
D. Atasözleri ve Deyimler’de İfade Edilen Su vb.

Şimdi bunları Kaygusuz Abdal’ın eserlerinde geçen metinlerin ışığında kısaca ele almaya çalışalım.

A. İnsan Vücûdunun Teşekkülündeki Su

Kaygusuz Abdal, Divan’ında insanın “Bir katre meniden”, Mesnevî’sinde “Bir katre sudan”, 
Vücûtnâme’sinde “nutfe ve kan pıhtısından” yaratıldığını ifâde eder (Divan, Mr., v. 318a; Birinci 
Mesnevî, Mar., v. 77a; Vücûdnâme, v. 3a-b.). Bu tezini Kur’an’dan âyetler getirerek delillendirmeye 
çalışır.

Demek oluyor ki, insanoğlunun yaradılışında var olan “su”, Kaygusuz’da; “meni, su, nutfe, kan 
pıhtısı” ile ifade edilmektedir. Zira Allah, “Biz her şeyi sudan halkettik” demiyor mu? Öyle ise 
insanın yaradılışı su ile başlar ve devam eder. Nasıl ki yeryüzünün ¾’ü su ise, insan vücûdunun 
da 2/3’ü sudan ibarettir.
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Kaygusuz Abdal, Vücûdnâme adlı eserinin başında insanın yaradılışını, ana rahmine düşen nutfe-
den itibaren ele alarak, Mü’min Sûresi’nin 12-14 âyetlerini de delil olarak getirir:

“-And olsun biz insanı, çamurdan (süzülmüş) bir hülasadan yarattık. Sonra onu sarp ve metin 
bir karargâhta bir nutfe yaptık. Sonra o ‘nutfeyi’ bir ‘kan pıhtısı’ hâline getirdik, derken o ‘kan 
pıhtısı’nı bir çiğnem et yaptık; o bir çiğnem eti de kemiklere, bilahare onu başka yaradılışla inşa 
ettik. Sûret yapanların en güzeli olan Allah’ın şânı bak ne yücedir.”

Kaygusuz Abdal, ana rahmine düşen bu nutfenin yedi seyyâre tarafından nasıl terbiye edilişini ve 
vücuda gelişini, ayrıca bu insan vücudunun “anâsır-ı erbaâ” ile olan alâkasını detaylı bir şekilde 
anlatır. Öyle ise kısaca konumuzla ilgisi bakımından “anâsır-ı erbaâ”nın (toprak, su, yel, ateş) 
geçtiği metinleri vermeye çalışalım:

Sen nesün şöyle mücerred söylegil
Nitelüğünden bize şerh eylegil

Sen heman od u yil – toprak – su mısın
Dahı nesnen var mı heman bu mısın (Gülistan, Mar., v. 89b.)

Ten toprag-ıla su od u yil dür
Yokdur şebâti gül ki misâldür (Mesnevi, Mar., v. 131b.)

Bu suret tertibine yokdur sebât
Bu ki degül ab u ateş hak u bâd (Gülistan, Mar., v. 180a.)

Yukarıda da görüldüğü gibi Kaygusuz Abdal’ın eserlerinde (manzum+mensur) “anâsır-ı erbaâ”, 
önemli şekliyle geçmektedir. İnsan bedeni bu dört unsurdan vücûd bulmuştur. Yine Kaygusuz 
Abdal bu durumu Mesnevi’sinde şöyle anlatır.

Âdemün vücûdı bir şehirdür. Dört türlü (toprak-su-ateş-yel) cevherden bünyâd olmışdır. Bu vücûd 9 
dürlü cevherden müteşekkildür. O da; kemük, sinür, damar ve deri bu dörü ata canibindendür. Amma 
ilük, kan yag ve kıl ise ana canibindendür. Ve bu şehrün 12 burc u bedeni ve 12 kapusı vardur. Bu kapu-
lar bâzan açılur, bâzan da kapanur. Âdemün vücudunda tamam 777 mahallesi vardur ki sinir’lerdür. 
Üç yüz altmış altı çarşı’sı vardur ki kemik’lerdür. 444 çarşısı yaz-kış akar, damar’lardur, kesilmez. Bu 
şehrün ortasında bir punar vardur ki bu şehrün cümle yerine su oradan gider ki o da yürek ve ciğerdür.

Kaygusuz bu hususu manzûm olarak da şöyle ifade eder:

Görürem bu ulu şehr-i mu’azzam

Ona nisbet degül ne Mısru ne Şam

Yidi yüz yitmiş yididür mahallesi

Âleme tolmış ol şehrün kavgâsı

Üç yüz altmışaltı çarşudur bâzâr

Her neki vardur cihanda anda var (Mesnevî, Mar., v. 79b-80a.).
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Kaygusuz’un eserlerinde anâsır-ı erbaa ile ilgili olarak pek çok atıfa rastlamak mümkündür.Çün-
kü O, Vücûdname adlı eserinde, “İnsan vücûdunun teşekkülündeki anâsır-ı erbaa’yı” da şöyle 
anlatır (bk. Mar., v. 169a-b, 141a, 173a, 182b, 198a, 131b). Onlar da:

Her âdem anadan doğar, kuvvet bulur, âdeme kuvvet anadandır.

Birincisi: Yiğitlük’dür ki, Kudret eline gelür suya tâbidür.

İkincisi: Oğlanlık’dur ki kuvvet ayağına gelür, hâk’e tâbidür.

Üçüncüsü: Civanlık’dur ki kuvvet beynine (belüne) gelür ki âteş’e tâbidür.

Dördüncüsü: Pirlük’dür ki kuvvet lisânuna gelür, yil’e tâbidür. (Vücûdnâme, İst. Üniv. Ktp., nu: 
6817, v. 5b; Güzel, A., Vücûdnâme, s. 139).

Âdemün huyu toprağa benzeye, erliği suya benziye, şevkı kızgınlığı od’a benziye, yel gibi de cüm-
leye yol bula.” (Saraynâme, Mar., v. 64b ). Âdemdeki ruhlar ise:

Birincisi ruh; Nebât’dur ki suya tâbidür.

İkinci ruh; Hayvân’dur ki yemek yemeye türâba tâbidür

Üçüncü ruh; İnsanî’dür ki ışka, ışk ise suya, ateşe tâbidür.

Dördüncü ruh; Melek’dür ki kudret-i Hakk’a yele tâbidür (Vücûdnâme, v. 4b).

Kaygusuz Dilgüşa adlı eserinde de “Sular damarım, yer vücudum” (Dilgüşa, Mar., v. 230a-b; 
Güzel,A., Dilgüşâ, s.19) demek sûretiyle de anâsır-ı erbaaya temas etmektedir.

B. Kaside-i Dolabnâme’deki Su Motifi

Buradaki dolap tâbiri, “su dolabı”dır. Bundan dolayı da adı Dolabnâme olmuştur. Burada “su 
dolabı”nın aşağıdan yukarıya su çekerken iniltisi, Hakk’ın nimetini Hakk’dan alıp, halka veriş 
sesidir. Allah’ın verdiği nimetlere şükür sesidir. Devâmlı su çekerken durmayan dolabın iniltisi, 
hasta kişinin Rabbından şifa dileyişinin; “duâmı kabûl eyle Yârab!” deyişidir.

Dolabın dönüşü, onun rabbına karşı olan kulluk görevini ifâ ederken gece-gündüz demeden, 
hem dünya, hem de ahiret için çalışan mürşid-i kâmil’in ibâdetidir.

Dolap, burada yerden aldığı suyu herkese eşit olarak dağıtır, meyveleri, sebzeleri, kuşları, kurtları 
vb. bütün canlıları sular, onlara yeni bir hayât verir.

Dolap da, susuz dönmez. Çünkü onun vazifesi su dağıtmaktır. Suyun ise, Dini-Tasavvufi Türk 
edebiyatında önemli yeri vardır. Su temizleyici, yaşatıcı, can verici, kuşatıcı, saflık yönleriyle bilinir.

Dolapla ilgili olarak bu bilim dalında önemli manzum ve mensur eserlere rastlıyoruz. Bilhassa 
Yûnus Emre’nin Dertli Dolab’ı ile Kaygusuz Abdal’ın Kaside-i Dolabnâme’si; iyi bir Müslümanın, 
yâni insan-ı kâmil olabilmenin, zahmetini, çilesini, sabrını, zerafetini ve zaferini dile getirirler.

Dertli Dolab’da Yûnus Emre, su dolabına Niçin inilersin? diye sorar. Dolap da ona şöyle cevap verir:

“Benim derdim vardır, o derdim de Mevlâ’ya olan aşkımdır. İşte onun için ve Allâh’ın emri böyle olduğu 
için, hem hizmetimi-ibadetimi yaparım, hem de inilerim-şükrederim. Ben dağda bir ağaç idim. Bir gün 
bir şahıs geldi, beni bu dağda buldu, dalımı budağımı kırdı ve beni dolaba layık gördü. Sonra dülgerler 
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beni yondu, her âzâmı yerli yerine koydu ve ben böylece dolab oldum. Suyu alçaktan alıp yukarı çeke-
rim, dönüp yukarıdan aşağı dökerim. Gördüğünüz gibi ben, gece-gündüz durmadan neler çekerim. Bir 
dağın ağacı olmama, alçaklardan su alıp yükseklere dökmeme ve bütün acılarıma rağmen hiç şikâyetçi 
değilim. Bilâkis Mevlâ’mın beni böyle bir hizmete lâyık gördüğünden dolayı da ona duacıyım.”

Derviş Yûnus, neticede Allâh’a olan aşkını ve günahlarının affı için döktüğü gözyaşlarını dile 
getirir ve onun için inlediğini ve bu iniltinin bir acı iniltisi olmadığını, bilâkis şükrâne tesbihi 
olduğunu söyler. İşte Yunus’un Dertli Dolabı:

Dolab niçün inilersin derdüm vardır inilerem

Ben Mevlâya âşık oldum anun içün inilerem

Benüm adum dertlü dolab suyum akar yalap yalap

Böyle emreylemiş Çalab anun içün inilerem

Beni bir dağda buldılar kolum kanadum kırdılar

Dolaba lâyık gördiler anun içün inilerem

Dülügerler beni yondı her âzâm yirine kondı

Bu inildüm Hakk’dan geldi anun içün inilerem

Suyum alçakdan çekerem dönüp yüksekden dökerem

Görün şu ben ne çekerem anun içün inilerem

Ben bir dağun ağacıyam ne tatluyam ne acıyam

Ben Mevlâ’ya duacıyam anun içün inilerem

Derviş Yûnus eydür ahı gözyaşı döker günahı

Hakk’a âşıkam vallahi anun içün inilerem1

İkincisi Kaygusuz Abdal’ın Kaside-i Dolabnâme’sidir. Menâkıbnâme’ye göre Kaygusuz Abdal, bu 
kaside’yi Hac’dan dönüşü esnasında Âsi Suyu üzerinde kurulu bulunan, fakat döndürülemeyen 
Su Dolabı için söylemiştir.

Kaygusuz Abdal, 40 dervişi ile Hac farizasını ifâ ettikten sonra, Anadolu’ya şeyhi Abdal Mûsâ’ya 
gelmek üzere yola çıkar. Şam’a gelir. Şehre girmezler. Halid bin Velîd ve Baba Amr orada ya-
tardı. Ziyaret ederler. Oradan Kal’a-ı Humus’a gelirler. Âsi Suyu üzerine konup otururlar. Âsi 
Suyu’ndan Humus Kalesine su çıkarılacaktı. Humus kalesi ise yüksekti. Bu bakımdan su çıkar-
mak için büyük ve ağır bir dolap yapmışlardı. Dolab yapılır, Âsi Nehri üzerine konur, fakat Dolab 
dönmez. Meğer ki bu dolabı yapan kişi Nasranî imiş. Usta, Dolab’ın dönmeyişinden dolayı çok 
üzülmüştür. Bu sebeple Dolab’ın dönüş şekli Menâkıbnâme’de geçtiği şekliyle şöyledir:

1 Timurtaş, F. K.,Yunus Emre Divanı, İst., 1972, 175.
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“İsâ b. Meryem, Mûsâ Kelimetu’llah ve Hz. Davud hürmetine dönmesi için Dolab’a and verilir:,

Ya Dolab! Hz. İsâ hürmetine dön! Dolab dönmez, bu sefer,
Ya Dolab! Hz. Mûsâ hürmetine dön! Dolab yine dönmez. Nihayet,

Ya Dolap! Hz. Muhammed hürmetine dön derler ve Dolap hemen durduğu yerden hareket edip, su 
üzerinde dönmeye başlar, Bunu gören Hristiyan usta, İslâmiyetin büyük bir din olduğunu kabul 
ederek Müslüman olur. Bu yüzden de dolap; Muhammedî Dolab adını alır. Haber etrâfa yayılınca, 
herkes bu dolabı görmeye gelirler. Görenlerin kalbinde dolabın iniltisi başka bir tesir bırakıyor-
du. Dolabnâme’deki bu serüveni Kaygusuz, bir su dolabının iniltisinin meydana getirdiği tesiri 
de şöyle dile getiriyordu.

“Niçin yüzünü dâima suya sürdüğünü, bağrının niçin delik ve gözlerinin niçin yaşla dolu oldu-
ğunu, bu kadar zahmeti niçin çektiğini” sorar. Dolap şöyle cevap verir:

“Ben yüce bir dağda ulu bir ağaç idim. Dallarım göklere ulaşırdı. Kuşlar, kumrular budaklarımda 
yuva yapardı. Birgün bir şahıs gelip nacağı saldı. Bağrıma kemend takdılar, sokak sokak dolaştır-
dılar. O zamanda beri ben dost! diye inilerim. Felek bal tattırdığı herkese sonunda zehir sunma-
mış mıdır? Süleyman, İskender, Kayser, Kisra, Sam sonunda yok olmadılar mı?”

Kaygusuz, neticede insanın ancak Allah’ın fazlına dayanması gerektiğini söyliyerek şiiri bitirir.

Kaygusuz’un bu Dolap kasidesi; kâfiyeleri ayrı, sualli-cevaplı iki kasideden müteşekkildir. Biri 
11, diğeri 28 beyittir. Vezni mefâîlün/mefâîlün/ feûlün’dür. İmâlesi pek çoktur.

Birinci Kaside, Kaygusuz’un Dolab’a hitabı şeklindedir. İkinci Kaside ise, Dolab’ın Kaygusuz’a cevabıdır.

Bu eser, dini-tasavvufi Türk edebiyatı’nda aynı zamanda bir Dolabnâme türünü de beraberinde 
getirmiştir. Bu sebeple bunun ayrı bir değeri vardır. Ayrıca bu eser, bir ağacın devriyye tarzı, ba-
şından geçenleri ihtiva eden bir ser-güzeşt hayâtıdır. Şiir son derece şâirâne ve hakimânedir. Eseri 
aynen vermeye çalışalım:

Kasîde-i Dolab

Su’al itdüm bugün ben bir dolaba

Didüm niçün sürersün yüz bu âba

Neden bagrun delükdür gözlerün yaş

Sebeb nedür sataşdun bu ‘İtâba

Karârun yok gice gündüz dönersün

Dökersün derdlü gözlerden hûn-âba

Elif kaddün bükülmiş çenge dönmiş

İnildüni düzeltmişsün rebâba
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Gözün yaşı revân oldı seher-gâh

Giceler varmadun bir lahza hâba

Niçün feryâd-ile zârı kılursun

Meger derdün senün gelmez hisâba

İnildünden delindi derdlü bagrun

Figanundan ciger döndi kebâba

Nice virdi haber sana bu devran

Ki derdün defteri sıgmaz kitâba

Ne cevr itdi sana bu çarh-ı gaddâr

Ki devr içre düşübsen bu ‘İtâba

Duhânundan boyandı göge gökler
Firâkundan kara yirler türâba

Su’al itdüm dolabu döndüginden

Dönüben çün dolab geldi cevâba

Cevâb dâden-i dolâb Baba Kaygusuz Sultan

Dolab eydür eyâ çeşmüm çerâğı

İşitmege cevabum aç kulağı

Benüm budur sorarsan ser-güzeştim

Ki ben yaylar idüm bir yüce tagı

İrişmezdi boyuma altmış arşun

Belüme dahı on âdem kucagı (kuşağı)

Geçürmişdüm serâdan göklerümi

Süreyyâ’ya yitürmişdüm budâğı

Tokuz ay derneşüb bin dürlü kuşlar

Budagumda tutarlardı otagı

Öterdi Tûti vü Kumri vü Dürrâc

Geçürdüm bir zaman (ben) niçe çağı

Hevâ Murg-ı kebûter bagun gezerken

Örilmiş ‘ömr kuşunun tuzağı
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Kazâ irdi meger dest-i kaderden

Ki bir şahs irişüb çaldı bıçağı

Yıkılup yatdum ol dem yüzüm üzre

Kırıldı kalmadı budum budagı

Delüp boynuma takdılar kemendi

Sürüdiler dolandum her sokagı

Nice müddet sokaklarda yüzime

Gelüb giçen basarlardı ayagı

Yidi Eyyüb-veş bagrumı kurtlar

Ciger-kânun döker çeşmüm kapagı

Zekerriyâ gibi biçüb belümden

Dolab içün düzetdiler yaragı

Temür mıhlar dokunub yüregüme

Kazâ dest-i ile çarhun çomagı

Dolab oldum gice gündüz dönerem

Su üstinde tutar oldum otagı

İnilerüm dün (ü) gün dost diyüben

Gözüm yaşı sular bustânı bağı

Kime dost oldı devrân bu cihânda

Ki sonra olmadı anunla bagı

Felek kime tadurdı bir kaşuk bal

Ki sunucu sunar tas-ıla agu

Süleymân’un sürerdi tahtına yil

Kara topraga koymışdur yatagı

Sikender kim cihânı Kâf – ber-Kâf

Tutub hükmine sürerdi yasagı

Girüp zulmetde ister âb u hayvân

Dolu zehr ile sundılar bayagı (âb u hayvân)

Cihanda varlıgı başdan başa hep

Fenâ yurdı durur mihnet ocagı



g e l e n e k s e l  t ü r k  s a n a t ı n d a  v e  e d e b i y a t ı m › z d a  s u96

ANADOLU’DA SU MEDENiYETi

Kanı Rüstem kanı Husrev kanı Sâm

Belürmez birünün ucı bucagı

Bekâ yurdı degüldür ki bakasun

Fenâ ehli tutar bunda otagı

Bu dünyâ bir büyûtu’l-’ankebût’dur

Pes ol oldı megeslerün duzâgı

Olublar (Alâi) Gaybî bunda tekye kılan

Hak’un fazlı durur ancak tayagı

Sabır seccâdesün ki altına salmış

Tevekkülde kuşanmışdur kuşagı

Sözini Kaygusuz ‘ârife söyle

Ne bilsün şekkeri tana buzağı2*

Kaygusuz’un bu kasidesinde; hem Kaygusuz hem Gaybî hem de asıl adının kısaltılmış şekli olan 
Alaî geçmektedir. Bizim kanaatimize göre Alaî (Alâyî) kelimesi Alaaddin’in kısaltılmış şeklidir. 
Seyfeddin, Şemseddin, Bedreddin gibi isimlerin Seyfî, Şemsî, Bedrî olarak kısaltılması gibi, Ala-
addin de Alâî (Alâyî) olarak kıslatılmıştır. Ayrıca kafiye ve veznin de bu kısaltmada âmil olduğu 
âşikardır. Buna göre Kaygusuz Abdal’ın asıl adı. Alaaddin Gaybî’dir.

Bu kaside, Kaygusuz, Gaybî ve Alâî imzalarını birarada taşıması itibariyle, böylece kendisinin asıl 
ismini de bildirmiş olması bakımından bizim için son derece önemlidir.

C. Balık-Öküz Teşbihinde Su

Kaygusuz Abdal; balık ve öküzü, deniz ve kara (su toprak) olarak vasıflandırır. O, Gülistan adlı 
manzûm eserinin başında dünyanın yaradılışını kısaca şöyle anlatır:

“Öyle bir zaman idi ki kâinat yoktu. Her sıfat zât içinde gizliydi. İnsan vücûdu da yoktu. Âlem ve in-
san hepsi birdi. İkilik yoktu; her şey, yer ve gök hazine içinde bir “su” idi. Allâh, önce Mustafa’yı yarattı. 
Onun cânı, canların ilkidir. Cihân Mustafa’nın canında sır idi. Allâh (Mustafâ’nın Cânında) bu cevhere 
bakınca, cevher dirildi ve bütün cihân meydana geldi. Önce su oldu, aktı; denizler ve karalar meydana 
geldi. Denizin buğusundan felekler ve feleklerin içinde melekler yaratıldı. Cihân istikâmet tuttu ve her 
mekân yerli yerinde düzeldi… Dünya önce denizle doluydu. Bu hâl elli bin yıl devâm etti…” şeklinde 
devâm eder.

Dünyanın yaradılışını etraflıca anlatır. İşte burada Kaygusuz’un eserlerinde öküz’ün Kara’yı, 
balık’ın da Su’yu temsil ettiğni görürüz.. Toprak suyun üzerindedir. Balık da su içindedir. Haliyle 
toprağın da altında madenler, pınarlar, lavlar… vb.vardır. Ayrıca yeryüzünün her yerinde sulara 

2 * Menâkıbnâme, AG.Nüshası,s.36-39; Güzel, A., Menakıbnâme, s. 124-127..
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rastlamak mümkündür. Ancak yerine göre biraz fazla kazmak gerekir. Bu sebeple Kaygusuz, “ 
öküz-balık teşbihleri”ni manzûm olarak;

Aşağısı ferşdür öküzdür balık

Dünyadur yildür hemân budur sefâluk3

demek suretiyle vecizeleştirir. Ayrıca Miglatenâme4 ve Budalanâme5 de de;

“Derviş yerlerin tabakasına baktı. 7 kat yeri gördü. Ferşe baktı öküzü-balığı gördü. Denizden aşağı 
baktı yeli gördü Ucu-bucağı yoktu. 9 felek arş-ı mecîd, 7 tabaka yerleri ol ferş üstüne komuş. Ferşi öküz 
üstüne, öküzü balık üstüne, denizi yel üstüne komuş. Yeli tutmuş bir şişe gibi âyine düzmüş, kudret-i 
Hakk min küllî pergâl içinde hâli teferrüç eyledi.

Gördü ki, çarh, yel değirmeninin okuna benzer. Yel dokunur, bu kubbe-i bârigâh yelin heybetinden 
döner olmuş dedikleri yer, yıldızlardır ki adı Güneş’tir. Dolab olup döner. Varıp yine gelince adını irte 
gice koymuşlar. Adem oğulları öz akıllarınca ad vermişler. Güneş aşağı iner yerin gölgesi yukarı 
düşer gice olur. Güneş yirden yukarı çıkar âlem rûşenâlık olur. İrte oldu” dirler.”6 Kaygusuz’un bu 
ifadesiyle iki husus ortaya çıkıyor.

Bunlardan birincisi; “Dünya, sarı öküzün boynuzu üzerinde duruyor. Yorulunca diğer boynuzuna de-
ğiştirirken deprem oluyor veya kulağına sinek konuyor da, o sineği kovmak için kuyruğunu sallarken 
deprem oluyor.” derlerdi.

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi; balık “su”yu, öküz ise “kara”yı temsil etmektedir. Kaygusuz’da, 
bu balık ve öküz teşbihleri ile dünyanın 1/4’nün su, 1/4’nün ise kara olması sebebiyle, toprak 
altındaki sıvıların kaynaması, bu kaynama esnasında, yer altındaki ufak adacıkların, lavların yer 
altında birbirleriyle çarpışması neticesinde, yukarıdaki kara parçalarında bir hareketlilik olmak-
tadır. İşte bu harekete “toplumumuz deprem” adını vermektedir. Hatta öyle ki;

Yer altında sarı öküz, yüz ondört bin yaşındadır,

Sarı öküzü çifte koşsan, hesap onun eşi’ndedir

Öküz ise bözelek peşindedir.

şeklinde de halk deyişleri vardır. Buradaki “yüz on dört bin yaşın” ne anlama geldiğini ilgili bilim 
adamlarının ayrıca değerlendirmesi gerekmektedir.

Bilindiği gibi burada ne bir maddî öküz, ne de maddi bir balık kasdedilmiştir. Bu hususun ger-
çekten düzeltilmesi ve Jeologların müsbet ilim çerçevesinde bu konuyu tekrar bu yönüyle de 
incelemesi her bakımdan faydalı olur..

3 Mesnevî, Mar., v. 79b.
4 Miglâtenâme, s. 191-192,
5 Budalanâme, s. 25.
6 Miglatenâme, s. 190-192; Mar., v. 217a-218a.
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İkincisi de; dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşüne âit ilk bilgilerdir. Aslında bugünkü bilgile-
rimize göre bu konunun ilk önce XVI. asırda Galileo ile başladığı ifade edilir. Hâlbuki, Dünyanın 
kendi ekseni etrafında dönüşü ilk önce Kur’an-ı Kerim’de;

“Güneş, kendisi için belirlenen yerde akar (döner). İşte bu, aziz ve alîm olan Allah’ın takdiridir.

Ay için de birtakım menziller (yörüngeler) tayin ettik. Nihayet o, eğri hurma dalı gibi (hilâl) olur da 
geri döner.

Ne güneş ay’a yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzerler (birbirlerine)
değmezler”7 şekliyle verilmiştir.

Ayrıca XV. asırda büyük Türk bilgini Uluğ Bey’in Semerkant Rasathanesi’ndeki bilimsel çalışma-
ları sonucu ortaya çıkan dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşü teorisi bu durumu Galile’den 
önce ortaya koyuşudur.

Ayrıca dini-tasavvufi Türk edebiyatı mahsullerinde, “dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşü”, 
XIII.asırdan buyana devamlı olarak işlenmektedir. Demek oluyor ki, Dünyanın kendi ekseni etra-
fında dönüşü Galile ile başlamamış, ilkönce Kur’an-ı Kerim’in verdiği bilgiler çerçevesinde Türk-
İslâm bilginlerinin hummalı çalışmaları ve yeni yeni buluşları ile başlamıştır.

D. Atasözleri ve Deyimlerde İfade Edilen Su

Kaygusuz Abdal eserlerinde “su” ile igili “Atasözleri ve deyimleri”ni bol bol kullanmaktadır. Böy-
lece Kaygusuz, halk diliyle de konuşmakta, eserlerini halkın rahatça anlıyabileceği bir şekilde 
söylemiş olmaktadır. Bilhassâ nasihat yoluyla anlatma sırasında Kaygusuz’un su ile ilgili atasözü ve 
deyimlere sık sık başvurduğu görülmektedir. Bunlardan birkaç örnek vermeye çalışalım:

Su göremden etegün çemrenürsin

Meğer sen bülbüli leglek sanursın8

...

Devenün nesine gerekdür hamam

Her işün özge hâli var iy âdem9

...

Ne baluk var ne su var tor salarsın

Balı tutmadın barmagun yalarsın10

...

7 Yâsin Sûresi, a. 38-40.
8 İkinci Mesnevi, Mar., v. 119a.
9 Gülistan, Mar., v. 185a.
10 İkinci Mesnevi, Mar., v. 114a.
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Su gibi alçakda ola meskeni

Ganimet göre sûreti insanı11

...

Kanda baksa Allâh’ı hâzır göre

Kendü deniz gibi alçakda dura12

...

Meskenet suyı-ıla yusın yüzini

Veznile mîzana tartsın sözini13

...

Nice bu işret tema’um hay u hay

Sel gider yirinde kalur çay u çay14

...

Bir içüm su yok hakkın bil Hakk budur

Hak ki dirler hakikat-ı mutlak budur15

...

Kendü aybun koyub özgiye bakma

Nagehân sel gibi her yana akma

...

Delü gibi her yana tagılma

Su üstinde sen susız asılma

...

Sen cansın özini ten bilürsin

Katunda su var susız ölürsin

...

Yolunı gözet kuyuya düşme

Köprüyi giçerken suya düşme

...

Sel geçübdür meger kim başuna

Anınçün su sıdurgâsun eşüge işüne

11 Saraynâme, Mar., v. 13b.
12 Saraynâme, Mar., v. 33b.
13 Saraynâme, Mar., v. 62b.
14 Mesnevi, Mar., v. 93a.
15 Mesnevi, Mar., v. 102a.
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...

Hasta isen su çok karpuz gerek

Yüregün yanarsa sana tuz gerek

...

Hasta isen sana çok perhiz gerek

Yüreğün yansa sana karpuz gerek

Netice olarak diyebiliriz ki; Kaygusuz Abdal’ın eserlerinde “su motifi” ile; “biz her şeyi sudan ya-
rattık” âyeti esas alınarak, ana rahmine düşen bir nutfeden, insanın vücûd buluşu, mezâra kadar 
ki maddî ve manevî hayatı üzerindeki tesirler, feyzler, bereketler anlatılmaktadır. Zira su, aklen 
de temizliğin, imânın, hayatın ve feyzin kaynağıdır. “en temiz içecekler size rabbınız tarafından 
ihsân edilmiştir” âyetindeki temiz içeceklerden olan su; edebî tasavvufî mânâlarının yanında bü-
tün canlılar için hayat verici, rahmet, merhâmet, şifâ, ayna, vahdet-i vücûd gibi mefhumlar açı-
sından son derece önemli bir unsurdur.

Su; bugünkü kimyasal formül içinde H2O’nun molekül ağırlığı 18’dir. Oksijenin atom ağırlığı 16, 
hidrojenin atom ağırlığı 1’dir. Toplam 18’dir. Bu da 18 bin âleme tekâbül etmektedir.

Türk Milleti; Türk-İslâm ruhunun fıskiyeleştirdiği suyun azizliğini, yüceliğini, rahmet ve be-
reket oluşunu, “Su gibi azîz olasın.” veciz sözüyle dünden bugüne bütün hayatı boyunca 
ebedîleştirmiştir. Türkler: “Su ikram ediniz” emri karşısında, su hizmetini, sebiller, çeşmeler ku-
yular ve pınarlarla gerçekleştirerek hizmet yarışında bulunmuşlardır. Dünkü nesilden bugünkü 
nesile bu hizmet nişâneleri olan çeşmeler, Avrupa’da sadece bir süs olarak kalırken bizde hem bir 
sanat eseri, hem de sosyal bir hizmet sembolü olarak bugüne kadar gelmiştir.
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Yahya Kemal’in Şiirlerinde Su

Yrd. Doç. Dr. ÜMMÜHAN BİLGİN TOPÇU
Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü

Yahya Kemal, hem ifade ettikleri hem de ifade ediş biçimleriyle Türk şiirinde istikamet belirleyici 
şairlerden biridir. Şiirlerinde tarih, vatan, milliyet, aşk, din, musıkî, sonsuzluk ve ölüm gibi te-
maları yeniden yorumlamıştır. Aslında çoğu sanatçının yaptığı bu yeni yorumdur; Yahya Kemal’i 
burada önemli kılan, bu başlıkların hemen hepsinde çok farklı açılar yakalayabilmesi ve bu yo-
rumların kendinden sonrakiler üzerinde derin izler bırakmasıdır.

Yahya Kemal de çoğu sanatçı gibi somuttan soyuta uzanır. Somut kavramlarını çoğunlukla için-
de bulunduğu mekândan seçer. Daha özelde, şairin büyük oranda ilham kaynağı İstanbul’dur. 
Şiirlerinde İstanbul’un semtlerini ayrı ayrı anlattığı gibi tarihi anlatırken, dili anlatırken, aşkı 
anlatırken de onu kullanır. İstanbul bir deniz saltanatıdır ve bu yönü Yahya Kemal’in şiirlerinde 
öne çıkar. Onun şiirlerinde deniz mekânın önemli bir unsuru olmanın ötesinde anlam kazanır. 
Bu çalışmada, başta deniz olmak üzere Yahya Kemal’de deniz ve suyun kazandığı anlamlar üze-
rinde durulacaktır. Şiirleri esas alındığı için Kendi Gök Kubbemiz ve Eski Şiirin Rüzgârıyle kitapları 
üzerinden değerlendirme yapılmıştır.

Kendi Gök Kubbemiz kitabında Yahya Kemal’in üç müstakil deniz şiiri vardır: Açık Deniz, Deniz 
Türküsü, Deniz. Değerlendirmede eksen olarak bu şiirler kullanılacaktır.

Açık Deniz, metaforik bir öykü şiirdir. Bu mısraların girişinde çocukluğu Rakofça kırlarında ge-
çen şair, hürriyet fikriyle akıncılar arasında bir bağ kurar. Kendi cetleri bu akıncılardır. Onların 
her yaz şimale uzanan koşusunu hatırlar; bunu “bağrında kalmış uğultulu bir akis” olarak hisse-
der. Bağrına, içine işlemiş bir uğultulu yansıma… Şaire şiiri yazdıran, ruhuna işlemiş bu uğultu-
dur. Şiiri anlamak için çözülmesi gereken, bu uğultunun kaynağıdır.
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Yahya Kemal çok gizemli bir şair değildir. Devam eden mısralarda bu koşuların onda neden 
bu kadar etki bıraktığını sezdirir; o, çöküş yıllarının Osmanlı’sında yaşar. Ordu, mağlup bütün 
vatan yaslıdır. İşte bu atmosferde bağrına işleyen o uğultular, rüyalarına “her gece (başka) bir 
fatihane zan” olarak yansır. Ruhunda hissettiği uğultu, bilinç hâlindeki bir tezahür; fatihane zan 
uyku hâlindeki tezahürdür. Her ikisinin de sebebi, asırlarca kuzeye koşan galip orduların yerini 
mağlup orduların almasıdır. Şair, mevcut şartların kendisinden aldığı bu anları, artık rüyalarında 
tecrübe etmektedir.

Yahya Kemal’in bu duygularını tetikleyen bir başka unsur da hicret/ göç olgusudur. Sebebi ne 
olursa olsun “hicretlerin bakiyesi/ göçten arta kalan”, “hicranlı” duygulardır. Şair göçü iki fark-
lı boyutuyla yaşar. İlkinde doğup serpildiği çocukluğunun şehrini kendi terk eder; İstanbul’a 
gelir. Bununla da yetinmez, bir süre sonra Paris’e gider. Bu gurbet duygusunun bir tarafında, 
“âşinalardan uzaklaşma”nın verdiği bu ayrılık pratiği vardır. Ancak şairin bu şiirinde ikinci bo-
yut daha etkilidir. O boyut, ata topraklarının hâkimiyetinin kaybedilmesi; o beldelerin artık 
vatan sınırlarının dışında kalmasıdır (Doğan 2012 906). Hudutların “mahzun hudutlar” olarak 
nitelendirilmesinin sebebi budur. Sadece insan değil coğrafya da yaşar ve hisseder. Osmanlı 
hâkimiyetinden çıkan toprakların insanları gibi coğrafyası da öksüz kalmıştır. Şairin duyarlılığını 
artıran da doğaya sinen bu havayı algılamasıdır. Mahzun hudutların ötesinden akan sular, daha 
önce ifade edilen uğultuyla beraber çağıldar. Burada da akış değil çağıldamak fiili özellikle kulla-
nılır; böylece bir ses değil, çığlık ifade edilmeye çalışılır.

Mahzun hudutların ötesinden akan sular
Gönlümde hep o zanla beraber çağıldadı,
Bildim nedir ufuktaki sonsuzluğun tadı

Bu idrak noktasıdır. Pek çok bilgi insan zihnine farklı kaynaklardan akar; ancak bir bilinç onlar 
üzerinde durup düşünürse idrak oluşur. Bu idrak sonrası çevre öncekinden farklı, daha derin bir 
anlam ifade etmeye başlar. İşte deniz şiirde idrak sonrası devreye girer:

 Bir gün dedim ki “istemem artık ne yer ne yâr!”
Çıktım sürekli gurbete, gezdim diyar diyar;
Gittim o son diyâra ki serhaddidir yerin,
Hâlâ dilimdedir tuzu engin denizlerin!

İlerleyen mısralarda bir tasvir yapılır; ancak şair alışılmadık bir benzetmeyle bir masal canlısı olan 
ejder metaforu üzerinden denizi anlatır. İdrak, nesnelerin arkasındaki gerçekliğe uzanma kabili-
yetidir. Bu soyut gerçekliğin anlatılabilmesi için yeniden somut olarak ifadesi gerekir. Metaforlar 
işte bu noktada devreye girer.

Garbın ucunda, son kıyıdan en gürültülü
Bir med zamânı, gökyüzü kurşunla örtülü,
Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi;
Gördüm güzel vücûdunu zümrütliyen deri
Keskin bir ürperişle kımıldadı anbean;
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Bir med zamanıdır; deniz yükselmektedir. Okyanuslarda metreleri bulan bu yükselmenin on iki 
saatte bir tekrarlandığı ve yükselmenin altı saat sürdüğü bilinmektedir. Şiirin bütününden şairin 
bu med zamanını baştan sona gözlemlediği anlaşılır. Çünkü bir uyanış anında, “yelken vapur ne 
varsa limana sığınmalarına sebep olacak bir kükreyiş”ten

dolaylı olarak dev dalgalardan söz edilmektedir.

Baktım ve anladım ki o ejderdi canlanan.
Sonsuz ufuktan âh o ne coşkun gelişti o!
Birden nasıl toparlanarak kükremişti o!
Yelken, vapur ne varsa kaçışmış limanlara,
Yalnız onundu koskoca meydan ve manzara!

Yahya Kemal’in ejderhası çok da yerli değildir. Destanlardan itibaren Türk anlatı geleneğinde ca-
navara olumlu anlam yüklenmez. Şair bu imgeyi her sonesi üzerinde aylarca çalıştığını söylediği 
Heredia’dan almış görünmektedir. Şair, “Heredia’nın derli toplu eserine bağlanmanın hayatının 
en esaslı bir tâlihi olduğunu” itiraf eder ve şiirlerine Heredia’dan buna benzer pek çok motif yan-
sır. Burada önemli olan şairin bu motiflere yüklediği anlamdır. Sonsuz ufuklardan coşkuyla gelip 
yeryüzünü alma ihtirasıyla kıyıları döven “bin başlı ejder’ olarak tasavvur edilen açık deniz, akıncı 
cedlerin peşinden şimale koşan Osmanlı Devleti’dir. Bu mısralarda “toparlanarak kükreme”, hâli 
değil maziyi ifade eden bir arzu ifadesidir… Bütün meydana hâkim olma arzusunun başlangıcı… 
Ancak şiirdeki bu diriliş bir tezat içerir; güç gösterisine rağmen bir güven değil bir hüzün barın-
dırır. Çünkü deniz bu yükselişin bir de çekilmesi olacağını bilir; uzun uzun yaralı bir hayvan gibi 
ulur. Bu ağlamadır, şikâyet içeren bir ağlama… Yazgıdan, döngüden bir şikâyettir. Bilmek şairde 
ezelî bir ıstırap oluşturur.

Yalnız o kalmış ortada, âsî ve bağrı hûn,
Bin mağra ağzı açmış, ulurken uzun uzun,
Sezdim bir âşinâ gibi, heybetli hüznünü!
Rûhunla karşı karşıya kaldım o med günü,
Şekvânı dinledim, ezelî muztarip deniz!”

Asırlarca şimale koşan bir neslin, çekilme evresindeki torunu, denizin yükselme anında bile bir 
hüzün sezmesi ve onunla arasında bir aşinalık hissetmesi, “Duydum ki ruhumuzla bu gurbette 
sendeniz” demesi, bundandır. Dikkat çekmesi gereken nokta, şairin bir cezir anını değil de rüya-
sında med anını görmesidir. Cezir içerisinde yaşadığı andır; onu fiilen yaşar. Rüya ise arzuların 
hayat bulduğu yerdir. Orada denizin yükselişini görür. Ancak buna rağmen her iki durumun da 
mukadder olduğunu bilmenin verdiği bir bilinç söz konusudur, onun için de coşku uyandırmaz.

Yahya Kemal’in gönlünde çağıldayan bu sular, daha sonraki mısralarda yer alan “Bin mağra ağzı 
açmış gibi uzun uzun uluyan” denizle aynı hüzün içerisindedir. Mahzun hudutların ötesinden 
akan sular, sadece Yahya Kemal’de işlenmez. Necip Fazıl, Sakarya Destanı’nda “Nerede kardeşle-
rin cömert Nil, yeşil Tuna/ Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna” ifadesinde burada kastedi-
len “suların” neler olduğunu ismen açıklar. Necip Fazıl’da da aynı yakıcı özlemin olması, tesadüf 
değildir. Bu, hâli ve mâziyi benzer ölçülerle tartan müşterek bir dünya görüşünün yansımasıdır.
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Şekvanı dinledim ezelî mustarip deniz!
Duydum ki ruhumuzla bu gurbette sendeniz.
Dindirmez anladım bunu hiçbir güzel kıyı;
Bir bitmeyen susuzluğa benzer bu ağrıyı.

Şiirde dikkati çeken bir başka nokta şairin sonda ifade ettiği gurbet duygusudur. Ne kadar güzel 
kıyılara erişirse erişsin, bunun daim olmayacağını bilen deniz; kendini gurbette hisseder. Ait 
olamama, bir lânetli yazgı gibidir ve “bitmeyen bir susuzluk” oluşturur; Yahya Kemal bunu hem 
bireysel hem millî ölçekte hisseder.

Deniz metaforu üzerinden küçülmeyi, çekilmeyi de döngünün parçası olarak görmek; bir gün 
biteceğine inanmak, bir arzu, bir sığınaktır. Şair, Açık Deniz’de ordusu mağlupken, bütün vatan 
yaslı iken bu arzuya, bu “fâtihâne zan”a sığınır.

Deniz Türküsü, şairin denizi gözlemlerinden bir diğerinin mahsulüdür. Bu kez bir yelkenlinin 
gözünden denizi seyreder. Ancak bu şiirde kendi sahillerinden uzaklaşan gemi, daha tekil bir 
özneye işaret eder:

Dolu rüzgârla çıkıp ufka giden yelkenli!
Gidişin seçtiğin akşam saatinden belli.
Ömrünün geçtiği sahilden uzaklaştıkça
Ve hayâlinde doğan âleme yaklaştıkça,
Dalga kıvrımları ardında büyür tenhâlık
Başka bir çerçevedir, git gide dünyâ artık.
Daldığın mihveri, gittikçe, sarar başka ziyâ;
Mâvidir her taraf, üstün gece, altın deryâ...

Yol da benzer hem uzun, hem de güzel bir masala
O saatler ki geçer başbaşa yıldızlarla.

Bir masal atmosferinde geminin yolculuğu nihayet sona erer. Bu mısralarda hayallerinin peşinden 
gidişin verdiği gözü karalık vardır.

Lâkin az sonra lezîz uyku bir encâma varır;
Hilkatin gördüğü rü’yâ biter, etrâf ağarır.
Som gümüşten sular üstünde, giderken ileri
Tâ uzaklarda şafak bir bir açar perdeleri...
Mûsıkîsiyle bir âlem kesilir çalkantı;
Ve nihâyet görünür gök ve deniz saltanatı.

Gece, “neşeyi yükseltici bir sarhoşluk içerir”, ayıldığında ise “boşluğu bir uçurum gibi görür 
ve dehşete kapılır”.

“Saltanat”, yalnız yolculuk yapan biri için korkutucu bir imge olarak düşünülebilir; nitekim şair, 
“sorma… sakın”, “yılma”, “duy”, (geriye bakma), “yürü” gibi emir bildiren sözcüklerle bu salta-
natın karşısında bir direnç oluşturmaya; manzaranın ilâhî telkini karşısında kendini zayıf his-
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sedeceğini düşündüğü kahramanını yüreklendirmeye çalışır. Ona, kendisinde de bir ilâh saklı 
bulunduğunu keşfeden ruhun yaşayacağı mutluluğu anlatır.

Duy tabiatte biraz sen de ilâh olduğunu,
Ruh erer varlığının zevkine duymakla bunu

Mısralarda asıl telkin, varlığın zevkine ermek, bunu duymaktır; ancak bu iradi bir şey değil, Açık 
Deniz’deki gibi bir idrak meselesidir. Bunun için şair bir yolculuk tasarlar; bu yolculukta kahra-
manın yalnız olması, büyük gerçeklikle yüzleşmesi ve “duyması” gerekir.

Mitik metinlerdeki kahraman anlatımları üzerine yoğunlaşan Campbell, insanın yaşadığı bu “yol-
culuk” pratiğinin, ilk anlatılarda kahramana dönüşmedeki en önemli unsurlardan biri olduğunu 
söyler. Tasavvufta da seyr-i sülûk, manevî bir yolculuktur; bu yolculuk insanın kâinattaki yerini 
anlaması ve mutlak varlığı idraki ile sonuçlanır. Her halükârda insanın bu yolculuğa talip olması 
ve karşısına çıkabilecek güçlükleri aşması gerekir. Yahya Kemal’in şiirindeki toplumsal olma-
sa da bireysel dönüşünün eşiğindeki bir “kahraman”dır; “ömrünün geçtiği sahilden uzaklaşıp 
hayâlinde doğan âleme yaklaşmak” arzusuyla yola çıkar. Giriştiği işin zorluğu karşısında şair onu 
yüreklendirmeye çalışır.

Bu şiirin metaforu yelkenlidir. Rüzgâra göre rotasını düzenleyen açık denizlerde seyreden mü-
tereddit bir gemi. Şiirde, baştan son mısraa kadar bu yelkenliden söz edilir; son bent “Çıktığın 
yolda, bugün, yelken açık, yapayalnız” derken aynı yelkenli sahnededir; ancak hemen sonraki 
mısrada şair neden söz ettiğini unutmuş gibi;

Yürü! Hür mâviliğin bittiği son hadde kadar!..
İnsan, âlemde hayâl ettiği müddetçe yaşar.

der. Yelkenli metaforu böylece şair tarafından izhar edilir; bu şekilde yönlendirildiğine göre genç 
birine işaret ediyor olmalıdır. Deniz Türküsü’nde deniz de bütün iyi kötü sürprizleriyle hayatı 
sembolize eder. Verilen bir hayat dersidir. Denizi sevimli kılansa “hür mavilik” ifadesidir. Mavilik, 
denizi anlatır ve yine arzuların zeminidir. Genç insana arzuların peşinden gitmeyi öğütleyen şiir, 
daha önce söylenen “sen de biraz ilâh olduğunu hisset”le birlikte düşünüldüğünde, burada Yahya 
Kemal’in aşkınlık arayışının başka bir yansımasıyla karşılaşıldığı söylenebilir.

Dalga kıvrımları, som gümüşten suları, çalkantıyla âlemi müziğe gark etmesi; estetize edilmiş 
denizin somut unsurlardır; saltanat ve hür mavilik ise denize dair daha belirsiz soyut bir yüceliği 
ifade eder.

Gemi, Yahya Kemal’le özdeşleşen bir başka şiirde de metafor olarak kullanılmıştır.

Artık demir almak günü gelmişse zamandan,
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.

Meçhule giden bir gemiyle bir deniz yolculuğu tasavvur edilse de bu şiirde deniz, pasif bir unsur-
dur. Geri gelinmeyen âlemlere yapılan bir yolculuğun başlangıcı, kabre yolculuk anlatılır:
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Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden.
Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden (Sessiz Gemi 89) mısraıyla şiir biter.

Yahya Kemal’in üçüncü “deniz şiiri” de bir öykü şiirdir; Deniz. Anı gibi başlar:

Bir gün deniz ölgündü bir oltayla balıkta
Kuşlar gibi yalnız, yapayalnızdım açıkta

Ancak hemen ardından deniz yine bir masal atmosferi kurar:

Şehrin eleminden bir uzak merhaledeydim
Fanileri gökten ayıran perdeye değdim
Rüzgarlara benzer bir uğultuyla sulardan

Sesler geliyor sandım ilâhî kuğulardan.
Her an daha coşkun, daha yüksek, daha gergin,
Binlerce ağızdan bir ilâhî gibi engin
Sesler denizin ufkunu uçtan uca sardı,”

Özne, sonra gerçekliği algılar ve bu psikolojiden kaçmak ister:

Benzim, ölümün şi’ri yayıldıkça sarardı.
Kalbimse bu hengâmede kuşlar gibi ürkek
Kalbim heyecandan dedi: “Artık dönelim, çek!
Kâfi!.. Ölülerden gelen âhenge kapılma!

Ancak masal atmosferi onu bırakmaz; birden sular yarılır ve dev gibi, munis ve yosun saçlı bir 
deniz insanı görünür. Masal kahramanı, yine masallardaki gibi olağanüstü yeteneklere sahiptir 
ve şairin bütün macerasını bilir, ona “denizin ruhuna sır vermesinin” ayrıcalığını kullanmasını 
telkin eder:

Boynundan canan denilen o lâşeyi silk, at
Kirpikleri süzgün o ihanet dolu gözler.
Rikkatle bakarken bile bir fırsatı gözler

Aldanma ki sen bir susamış ruh, o bir aç;
Sen bir susamış ruh, o bütün ten ve biraz saç

Deniz adamı, Deniz Türküsü’ndeki gibi genel bir şeyden değil, özel bir ilişkiden, kişiden söz eder 
ve onu kötüler gibidir. Ancak, ikisinin bildiği bir ilişkiden söz edilirken söz yine “o dar varlığın 
hendesesi”ne getirilir ve evrenselleştirilir:

Gel kurtul o dar varlığın hendesesinden!
Son zevkin eğer aşk ise ummana karış, tat

…

Ummana çıkar burada bugün beklediğin yol,
At kalbini girdaba açıl engine, ruh ol.
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İnsan varlığı küçük hesapların peşinde özünden uzaklaşır; bunlardan kurtulmadığı sürece mutlu 
olması da kendi varlığının sınırlarını keşfetmesi de mümkün değildir. Burada sözü edilen hesap 
bir aşk problemi olarak görülür.

Aldanma ki sen bir susamış ruh, o bir aç;
Sen bir susamış ruh, o bütün ten ve biraz saç

 Aç olmakla susamayı zıt kavramlar gibi gösterir; aç olmak dünyevî, susamak mânevî bir taleptir. 
Susamayı giderecek olan ise kana kana su içmek değil ummana karışmaktır ve şiir şöyle son bulur:

Ummana çıkar burada bugün beklediğin yol,
At kalbini girdaba, açıl engine ruh ol!

Biyografik bir okumayla, Celile Hanım’a duyduğu büyük aşkın çıkmaza girdiği bir noktada bu 
şiirin yazıldığı söylense (AYVAZOĞLU 2004 226 ) de Yahya Kemal’de hür maviliklerde dolaşabi-
liyor olmanın, bunaldığında hür maviliklere sığınmanın yeni ve belli bir hâle münhasır olmadığı 
bellidir. Deniz adamı; şaire kendini çıkmaza sürükleyen durumlarda bütün bağlardan kurtulma-
sını, deniz adamı olmasını önermektedir.

“Susamak, susuzluk” Yahya Kemal’in sevdiği kelimelerdir. Vuslat şiirinde de beşerî arzunun gide-
rek artan bir susuzluk oluşturduğunu anlatır:

Yıldızları, boydan boya doğmuş gibi, varlık
Bir mucize halinde o gözlerdendir artık.
Kanmaz, en uzun buseye, öptükçe susuzdur
Zira, susatan zevk, o dudaklardaki tuzdur. (Vuslat 128)

“Sen bir susamış ruh”, Açık Deniz”deki bir bitmeyen susuzlukla birleştirildiğinde susuzluğun/ 
susamanın şairin sözlüğünde tatmin edilemeyen, mutsuz kılan arzulara işaret ettiği anlaşılır. İl-
kinde daha millî bir şeyden söz ediliyor olsa da manevî bir yoksunluk hissinin somut ifadesidir 
susuzluk. Derman ise yine “küçük düşünmemek, varlığını aşmak”tır.

Deniz, müstakil bu üç şiirde tedavi edici bir rol üstlenir. Mazi hâl dengesini kuramamaktan, ha-
yata ürkek adımlarla atılmaktan ve güvensizlikle bunaltan çok özel bir ilişkiden sığınılacak liman 
denizdir. O, şaire aşkın güçleriyle yol gösteren, ders veren, ufuk açan bir eğitmendir.

Her üç şiirde de deniz, şaire bir masal atmosferi sunar: Açık Deniz, bir masal canlısı olan ejderle 
şairin empati kurmasını anlatır. Deniz Türküsü’nde şair, bir masal atmosferi sezer:”Yol da benzer 
hem uzun hem de güzel bir masala” … Deniz şiirinde ise “deniz adamı” denilen kudretli bir ya-
ratıkla şairin karşılaşıp mahrem bir konuyu görüşmesi söz konusudur. Masal, gerçeklik algısının 
kırılma isteğinin ürünüdür. Orada makulün sınırları kalkar, imkânsız mümkün olur. Şairin içten 
içe beklediği de bu olmalıdır.

Şiirlerin hepsinde şair, deniz karşısında pasif ve yalnızdır; gözler, dehşete kapılır, nihayet denizin 
büyüklüğünü idrak ve kabul eder konumdadır. Yahya Kemal’in denizi izleme, denizle baş başa 
kalma arzusu başka şiirlerinde de görülür:
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Akşam, güneş artık deniz ufkunda silindi,
Hulya gibi yalnız gezinenler köye indi
Ben kaldım, uzaklarda günün sesleri dindi,
Gönlümle, hayalet gibi, ben kaldım o yerde. (Özleyen 151)

Deniz karşısındaki yalnızlık, hayat karşısındaki yalnızlığa benzer. Bu da biyografik bir değerlen-
dirmeyi çağrıştırır; Yahya Kemal, parıltılı görünen hayatında etrafında birileri var görünse de yeri 
yurdu belli olmayan bir yalnız olarak yaşar. Çalkantılı aşk hayatı da bu yalnızlığı ortadan kaldıra-
cak yerde daha da besler. Gönlü kırık şair bazen denizde sevgilinin izlerini arar:

Körfezdeki dalgın suya bir bak, göreceksin:
Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde;
Mehtap… İri güller… Ve senin en güzel aksin
Velhâsıl o rü’ya duruyor yerli yerinde. (Geçmiş Yaz 138)

veya

Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden
Bendim geçen ey sevgili sandalla denizden

…

Vaktâki sular şarkılar inlerken ağardı
Bendim geçen ey sevgili sandalla denizden (Şarkı 121)

Cihanda olmadı bir hisse-i verâsetimiz
Bebek koyunda temaşâ-yı âbdan başka (Bebek Gazeli 23)

Sanat, bazen estetik dönüştürmeyle, hayatın elimizden aldığını veya vermediğini düşe dönüştü-
rerek yeniden tecrübe alanına taşıma imkânı sağlar. Şair, kendi vasıtalarıyla kurduğu bu dünyada 
duygu ve düşüncelerini ölümsüzleştirir; bireysel olanı insanî olana taşır, evrenselleştirir.

Yahya Kemal için yukarıda görülen “daha coşkun”, “daha yüksek” olana “aşkın olana” ulaşma 
arayışına eşlik eden deniz imgesi başka şiirlerde de kullanılır:

Onun şiirinin en önemli vasıtalarından biri de mûsıkidir. “Çok insan anlayamaz eski mûsikîmizden/
Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden”(Eski Musıki) diyen şair için müzik farklı bir dil-
dir; eklemlendiği nesnelere derinlik kazandırır. Şiirlerinde deniz ve suya da eşlik eden bir ses, 
bir mûsıki vardır. Eserlerinde su sesi, bazen somut algılanabilir bazen duyu aktarmasıyla var 
olmadan da hissedilir anlatılmakta, dönüştürülmektedir. Bu dönüşüm, daima daha büyük olana, 
yüceye bazen de gayba doğrudur. Buna dair şiirlerde pek çok örnek bulmak mümkündür:

Tâ uzaklarda şafak bir bir açar perdeleri…
Mûsıkiyle bir âlem kesilir çalkantı;
Ve nihayet görünür gök ve deniz saltanatı. (Deniz Türküsü 96)

Kâinât-ı gaybı tel tel yoklayan mızrâbdan
Vehleten dervâze-i mâzî açılmış âbdan (Mihrâbâd 119)
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Durgunlaşıp bir ayna kadar parlayan suda,
Dünya güzel göründü resimleşmiş uykuda (İstinye 57)

Altında gür deniz ki ezelden köpüklüdür.
Çalkantısında dalgası bilmez nedir sayı;
Milyonca dalga sürmede milyonca dalgayı;
Hiç durmayan gürültüsü bir türküdür, geniş,
Milyonca haykırış dolu, milyonca sesleniş
Yıldızlar ülkesinde açıldıkça yükseğe
Başlar halay edindiği âlem görünmeğe (Uçuş 98)

Rüzgarlara benzer bir uğultuyla sulardan
Sesler geliyor sandım ilâhî kuğulardan.
Her an daha coşkun, daha yüksek, daha gergin,
Binlerce ağızdan bir ilâhî gibi engin
Sesler denizin ufkunu uçtan uca sardı, (Deniz 133)

Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu.
Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu. (Kar Mûsıkileri 46)

Belki hala o besteler çalınır
Gemiler geçmeyen bir ummanda. (Itrî 19)

Daldım coşup giden denizin musıkisine (Deniz ve Hâtıra 116)

Bazen gönül dalar suların musıkisine (Madrit’te Kahvehane 172)

Deniz, bazen bir sırdaştır; sırrını paylaşacak kimsesi olmayanları dinlediği gibi sırlarını da saklar. 
Ses şiirinde deniz, bir sevgilinin şarkısını bağrında gizler; bazen de şair bu paylaşımların izini 
denizde arar ama bulamaz:

Dağ dağ o güzel ses bütün etrafı gezindi:
Görmüş ve geçirmiş denizin kalbine sindi. (Ses 132)

Bir tarafta Yakacık mor dağlar
Bir taraftan da deniz, şuh adalar

…

Yine dün geçtim o yoldan;

…

Kıyı hep aynı kıyı
Ve deniz aynı deniz;
O gülüşten bir eser yok yalnız. (Aşk Hikâyesi 143 – 144)

İstanbul’la deniz şairde özdeşleşir; özleminin bir parçası da deniz özlemidir. Varşova’da yazdığı 
Kar Mûsıkileri’nde rüyasında Körfez’de olduğunu görür; özlem rüyalarına kadar sirayet eder:
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Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık,
Uykumda bütün bir gece Körfez’deyim artık! (Kar Mûsıkîleri 46)

Yahya Kemal’in şiirlerinde hâkim unsur denizdir; ancak nehirler, göller ve kuyulardan az da olsa 
söz edilir: Tam bir masal şiir olarak kurguladığı Mehlika Sultan şiirinde atmosferinin en önemli 
parçası “çıkrığı olmayan kuyu”dur. Rüyalarına giren muamma güzeli bulmak için Kaf dağına git-
mek üzere günlerce yol alan yedi genç, sonunda çıkrığı olmayan bir kuyunun başına gelir:

Mehlika’nın kara sevdalıları
Vardılar çıkrığı yok bir kuyuya,
Mehlika’nın kara sevdalıları
Baktılar korkulu gözlerle suya.

Gördüler: “Aynada bir gizli cihan.
Ufku çepçevre ölüm servileri...”
Sandılar doğdu içinden bir an
O, uzun gözlü, uzun saçlı peri.

Bu hazin yolcuların en küçüğü
Bir zaman baktı o viran kuyuya.
Ve neden sonra gümüş bir yüzüğü
Parmağından sıyırıp attı suya.

Su çekilmiş gibi rü’ya oldu!..
Erdiler yolculuğun son demine;
Bir hayal alemi peyda oldu
Göçtüler hep o hayal alemine. (Mehlika Sultan 122)

Masalların vazgeçilmez unsuru kuyular, esrarıyla bu atmosferi besler: Gençlerin peşinde koştuğu meshûr, 
muamma güzelden izler taşıyan bir esrardır kuyununki; gizli geçitleri olan ve insanı içine çeken… Şiirde-
ki insanları peşinden koşulsuz sürükleyen muamma güzelin aşk olduğu düşünülür. Bu esrarengiz havayı 
bütünlemek için uygun mekânlardan biri çıkrığı olamayan, gayb âlemine açılan kuyudur.

Ölüm Yahya Kemal’de önemli bir kabuldür; onu korkutmaz. Mukadderatın hayatla kaynaşması-
nı, doğallığını anlatırken suyu da kullanır. Akıp kaybolan su, ölümü mevcut kabullerin dışında 
bir anlatıştır. Doğal döngünün bir ifadesi olmanın ötesinde kaybolmak”meçhul” fikrinde ısrarı 
da yansıtır:

Yaprak nasıl düşerse akıp kaybolan suya
Ruh öyle yollanır uyanılmaz uykuya (Sonbahar 86)

Buraya kadar suyun sembolik kullanımlarının Yahya Kemal’de nasıl birbirini desteklediği örnek-
lendi. Su, onun şiirlerinde bunlardan ibaret değildir; süsleyen unsur olarak da bolca kullanılır:

Som zümrüt ortasında, muzaffer, akıp giden
Firuze nehri nerde? Bugün saklıdır, neden?
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Benzetmek olmasın sana dünyada bir yeri;
Eylül sonunda böyledir İsviçre gölleri. (Siste Söyleniş 26)

Bu çınarlarda siyah servilerin gölgesini;
Bu şadırvanda suyun sâkin ledünnî sesini
Eski mimara nasıl rahmet okunmaz burada (Ziyaret 32)

Hadîkalarda nevâdir iken şadırvanlar
Somâki kurnalarından gümüş sular dökülür
Ve hep civara serilmiş kadife divanlar
İçinde bûseden ölmüş vücutlar bükülür
Hadikalarda nevâdir iken şadırvanlar

…

Dalar huzûz-ı rehâvetle havzdan havza.
Gerer beyaz nazenin kuğular boyunlarını (Sicilya Kızları 165-166)

Bir mücevherde yalan bir cennet görünür:
Çağlayanlar dökülür yüksekten
Çeşmelerden su akar rengârenk…
Göğe ser çekmiş ağaçlar yücelir (Fenerbahçe 61)

Suyu ürpertiyor çıkan rüzgâr,
Şimdi sahil boyunca Maltepe’yi
Köpüren mâvi dalgalar yalıyor (Maltepe 64)

Görmüş âyine-i sâfında o serv-endâmı
Cûy gülşende bu rü’yasını hâlâ söyler (Söyler 84)

Firdevs bu şehrin şeb-i rûzunda ıyandır
Her çeşmeden âb-ı şerefâbâd revandır
Bir cûy-ı bahârın negamâtıyle dolar gûş
Dil farkına varmaz ki akan cuy-i zamandır (Üsküdar Vasfında Gazel 85)

Bir yandan mûsıkiyle akar cûybârlar
Her bâd-ı subh ü şâm ile eşcâr söylenür (Derin Beste 87)

Makaam-ı pîr-i mugandan akarken âb-ı hayat
Cihanda tâli’e bîhûde âb-ı rû dökülür (Hazan Gazeli 91)

Su, doğumla, tazelik ve doğurganlıkla, evrensel rahimle bağlantılı ve büyük ananın sembolü ola-
rak görülmüştür. Carl Gustave Jung, insanlığın kolektif bilinçaltından gelen hazır duyarlıkları, 
bazı semboller vasıtasıyla yeniden ürettiğine inanır. Bu duyarlıkların ilk örnekleri arketiplerdir. 
Anne arketipi, önemli bir arketiptir. Dişinin sihirli otoritesini taşıma; aklın çok ötesinde bir bil-
gelik ve ruhsal yüceliğe sahip olma; bakıp büyütme, taşıma, bereket ve besin sağlama yanında 
gerektiğinde sihirli dönüşüm ve yeniden doğuş sağlama gibi özellikleri vardır. Diğerleri gibi anne 
arketipi de sanat eserlerinde belli sembollerle somutlaşır: Deniz, akarsu, durgun su, göl bun-
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lardandır. Jung daha ilgi çekici olarak ejderha, canavarı da anne arketipi sembollerinden sayar. 
Ona göre zihnindeki anne ihtiyaçları, gerçek annesi tarafından karşılanamayan bir kişi, ileriki 
yaşamında kilisede huzur aramaya, kendini anavatanıyla özdeşleştirmeye ya da denizde yaşamı 
seçmeye eğilim duyacaktır (Jung 2012 22).

Buna göre suları aşmak, bir aşamadan diğer bir aşamaya, bir varoluş durumundan diğer bir va-
roluş durumuna geçiştir.

İstanbul’u süsleyen deniz ve suları saymazsak Jung’un sembollerinin Yahya Kemal’de bolca kulla-
nıldığı görülür. Annesini kaybeden ve ata toprağından ayrılan şair, şiirlerinde annelik vasıflarıyla 
denizi çokça kullanılır. Deniz her şeyden önce yalnız şair için bir sırdaştır; hayatın gailesinden 
bunaldığında denize sığınır. Deniz, onu her zaman teselli eder; doğru teşhis ve çözümlerle “ay-
dınlatır”… Hayata dair bir okuldur deniz… Yılan, yorulan şaire umut aşılar. Yenilenme tazelen-
me imkânı sunar; aşkınlık vaat eder. Öte yandan yaşananları muhafaza eden sırdaş da odur.

Yahya Kemal için Osmanlı, millî aşkınlığın somut örneğidir; bireysel ve toplumsal sonsuzluk 
arayışı çoğunlukla onunla bağlantılıdır. Kısaca büyük devlet arayışı ve tarihin o sayfalarından güç 
alma fikri de anne arketipine bağlanabilir. Bütün bu yönler Jung’un anne arketipine dair bulgula-
rın Yahya Kemal şiirlerinde doğrulandığını gösterir.

Şiirlerde bireysel ve toplumsal olan anlatılırken deniz sembolü, benzer çağrımlarıyla kullanılır. 
Açık Deniz’de Osmanlı’yı sembolize eden deniz, Deniz Türküsü’nde hayatı; Deniz’de bir sırdaşı 
ifade eder; buna rağmen hepsi koruyucu ve esirgeyici ana imgesine bağlanabilir.

Şairin İstanbul hayranlığı, deniz kavramının ona bağlı geliştiğini düşündürse de üç büyük şiirde 
anlatılan, çoğunlukla açık denizdir. Bu şiirlerde sadece denizle meşguldür, başka hiçbir ayrıntıya 
yer vermez. Buna rağmen İstanbul’un deniz konusunda onun için ilham verici olduğunu iddia 
etmek, çok mesnetsiz olmayacaktır. Bu büyük şiirler dışında da deniz ve su onun şiirlerinin hayat 
kaynaklarından biri kabul edilebilir. Şair, bu kabulleri doğrulayacak şekilde başka pek çok şiirin-
de suya dair imgelere yer verdiği gibi sadece süsleyici bir unsur olarak da onu kullanır.

Yahya Kemal, yüzeysel değil alt metinleri güçlü şiirleriyle farklı okumalara imkân tanıyan bir 
şairdir. Onda su demek, çoğunlukla deniz demektir ve deniz, somuttan çok şairin bilinçaltına 
uzanan derin özlemlerin anlatım aracıdır.
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S

Suların Ahmet Hamdi Tanpınar’a 
Söylettiklerinden

Doç. Dr. NEZAHAT ÖZCAN
Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü

Sanatkâr, kâinatta mevcut olan/mevcut olabileceğini hayal ettiği varlıklardan konu ve malzemesi 
dâhilinde seçmeler yaparak eserlerinde işler. Sanata en fazla malzeme teşkil eden su, bu varlık-
ların en eskilerindendir. Manzum mensur, ilmî akademik eserleriyle Türk fikir ve edebiyatına 
başarılı eserler kazandırmış olan Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962) da su ve çağrıştırdıklarına 
eserlerinde sıklıkla yer verir, onlara özel anlamlar yükler.

Kar yağışı, Ergani Madeni’ndeki küçük Tanpınar’ı büyüler, sanatkâr mizacın suyun hâllerinden 
biri ile ilk temasıdır bu. Büyük suyun tecrübesi Sinop’ta yaşanır. Bu şehirdeki en büyük zevki, 
sahilde oynamaktır. Kendi ifadesi ile denizle dostluk burada kurulur. Yedi sekiz yaşlarında bir 
gemi imalathanesinde gönüllü işçi olarak çalışır. Sinop’ta büyük kumlukta dalgaları seyre dalar: 
“Hiçbir şey, büyük bir kumluk sahilde dalgaların birbiri ardınca saflar hâlinde gelişi kadar güzel 
olamaz.” Geniş, çalkantılı denizin birbirinden hız alan hareketlerine Tanpınar’ın kahramanları da 
dalıp gider.

Mahiyeti Karadeniz’den çok farklı Akdeniz’in suyuyla Antalya’da tanışır. Denizin özellikle bazı 
görünümleri onu çıldırtır: Kayalıklardan sabah ve akşam saatlerinde durgun denizin ışıkla ve 
dipteki taş ve yosunlarla aldığı manzara; sakin saatlerde kovuklara suyun dolup boşalması; öğle 
saatlerinde güneş vuran suyun elmas bir havuz gibi genişlemesi gibi.

İlk gençlik yıllarının bir kısmını geçirdiği Musul, Tanpınar’ı büyük nehir ile tanıştırır:

“Son ziyalar iner uyuyan nehre/(…)/Sularda açılır fâni çiçekler/(…)/ Dolaşır sahili, bir ağır uyku;/
Uzaklarda kayar kederli sallar…’ “Musul Akşamları” şiirinde Dicle’nin elemli akışı vardır. Dic-
le, ani bir hastalıkla kaybedilen annenin hatırasını taşır: “Kimsesiz bir akşam, ezelden yorgun/ 
Hüznüyle erirken Dicle’de sessiz.” Dicle, “Evin Sahibi” hikâyesinde, ekmeğin çıkarıldığı su olur. 
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Yatağından taşan nehir, felaketle beraber rızık da getirir: “İyi havalarda bizim gürültümüze, sa-
hilde çamaşır yıkayan kadınların, kirli çamaşırları taşta döverlerken çıkardıkları ses karışırdı. 
Bazen bahar başlangıçlarında, Dicle kabarır, âdeta mektebe girecek kadar büyürdü, sonra sular 
biraz çekilince çamurlu arazide kendi kendine bir yığın nergis açardı. Bütün derslerimiz bu ner-
gislerin ağır ve bayıltıcı kokuları arasında geçerdi. Bazen büyük yağmurlardan sonra –teşrinden 
sonra hemen sık sık – sel gelirdi. Suya her zamanki kabarıklığından fazla bir şey ilâve etmezdi, 
fakat dağlardan söktüğü bir yığın ot, dallı budaklı küçük ağaç parçaları ve mevsimine göre son 
bostan mahsulleri nehrin yüzünü âdeta kaplardı. Böyle zamanlarda fakir halk, suda yüzen şeyleri 
kurtarmak için, kıyıya üşüşürdü.”

Şair kimliğini öne çıkaran ve sık sık vurgu yapan Tanpınar, 1960’lı yıllarda okurlarının gözlerini 
kamaştıracak bir şiirin peşindedir: “Şiirin, mücevherin, elmasın bu muayyen noktalardan aydın-
latılmış ve bu aydınlığı kendi çalkanışında alıp sürüklemiş suyun, bazı sisli sabahların verdiği 
uzaklıkların benzeri” olmasını ister. Su ile aydınlık Tanpınar’da ayrılmaz ikilidir: “Suyun her bu-
lunduğu yerde insan ruhu ister istemez ifade sembollerini ışığın oyununda arar.” Kendisi de bu 
otomatiğe bağlanmıştır. Ahmet Haşim hatırlanmadan okunamayan “Karanlıkların Tadı” başlıklı 
nefis denemesi, ışıl ışıldır. Sisli ancak aydınlık su görünümünü, şiirlerine hâkim kılmak ister. 
Bunda da başarılı olur. Tanpınar şiiri üzerine yorum yapanlar, Onun şiirlerinin aydınlık, seyyal 
dünyasına dikkat çeker. Şiir musluğu her zaman şarıl şarıl akmaz. Bazen “Şiir durdu, musluklar 
tıkandı yine” diyerek yakınır.

Tanpınar, aydınlık söz konusu olduğunda suların ışığını hep görmek ister. Öte’den seslendiği “Se-
lam Olsun” şiirinde ışıkların, gölgelerin hâlen suda oynayıp oynamadığını sorar. Huzur’da Mümtaz, 
Nuran’ın üzerindeki ışık oyunlarına dalar, denizden gelen bu küçük kıvılcım yansımaları, genç 
kadının güzelliğine güzellik katar. Kadın tasvirlerinde ışıkla, aydınlıkla beraber sudan gelen unsur-
lar ağırlıktadır: “(…) boynunun mehtapta kendiliğinden kabaran suları andıran gümüş yuvarlağı.” 
Tanpınar kadın çehresini, estetik olan pek çok şeyle özdeşleştirilebilir. Bir kadın başının ahşaptan 
mamul heykelciği, “Hiç akmayan bir zaman nehrinin sularında yüzen tek su nergisi” kadar güzeldir. 
Bir başka şiirde de sevgilinin mehtaptaki çehresi, billur bir kadeh gibi parıltılar saçar.

Antalya’nın denizine ithaf ettiği “Sonbahar” şiirinde bir varlık olarak denizle sohbet eder. Bu şiirde 
su, bir bedene, ruha, duygulara sahip canlı bir varlıktır. Şiire hâkim duygu, elem ve açılımlarıdır:

Sahillerin yasda, ufkun bütün sis;

Deniz, bu akşam matemin mi var?

Sularında soldu son açan nergis,

Yaza mersiye mi ufkunda açan rüzgâr?

(…)

Hayata sırıtan iskeletiyle

Son kalan dalları kırıyor eli

Sularda eriyen kan ve etiyle
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Ufukta çökerken yazın heykeli.” Son dörtlükte Ahmet Haşim’in şiirlerinde olduğu gibi deniz-
vahşet beraberliği dikkat çeker. Bu şiirde örtülü, sisli bir narsisizmden söz edilebilir.

Tanpınar’ın çocukluk hatıralarında su etkilidir. Mustafa Nihat Özön’e ithaflı “Hicret” şiirinde 
kuşatma altındaki Bayburt vardır:

Mermiler altında geçerek suyu
Kadın, erkek, çocuk bin bir aile
Mermiler altında geçerek suyu
Yollara döküldü bahtsız kafile….

(…)

Tutuşurken ufuk uzakta yer yer

Alçalan akşamla sular karardı. Şiirde su olarak Çoruh dışında, beldeyi terk edenlerin gözyaş-
ları da vardır.

1921 yılında tekrar Antalya’ya döndüğü zaman Hastane yolunda iki evin arasından güneşle bir-
leşmiş, “güneşin sarayı ve havuzu olmuş” Akdeniz ile bir kez daha karşılaşır. Muhteşem manzara-
nın güzelliği acayip bir ölüm düşüncesi arasından gelir. Artık anne kaybedilmiş, çocukluk geride 
kalmıştır. Antalya’daki Güvercinlik adlı deniz mağarası ile de aynı yıl tanışılır. Açılıp kapanan 
aydınlığıyla genç Tanpınar’ı büyüleyen mağara, Huzur’a da taşınır, “Deniz mağarası” imajıyla şii-
rine de: “Biliyorum gölgede senin uyuduğunu/ Bir deniz mağarası kadar kuytu ve serin/Hazların 
âleminde yumulmuş kirpiklerin/Yüzünde bir tebessüm bu ağır öğlen sonu.”

Tanpınar, Sinop, Antalya ve İstanbul’un sularını yakından tanır. Suyun suya hücumunu, pek çok 
kez izler, edebî ve fikrî eserlerinde işler. Şiirlerinde durgun, masmavi zaman zaman yüzeyde, 
bazen de denizaltı âlemine dalarak su seyahatlerine çıkar. Bazı kahramanların odaları, denizin 
sabah vakitlerindeki olanca aydınlığını kucaklar, bazıları bu odalarda bir geceliğine misafir edil-
menin sınırlı zevki ile yetinir. Huzur’da ve Sahnenin Dışındakiler’de İstanbul beyefendisi Tevfik 
Bey, “Boğaz sularını kendi zevkinin malikânesi addede”cek kadar sahiplenir. Bütün gül bah-
çeleri yağmalansa da Boğaz sularının güzelliğine hiçbir şey ilave edilemez. Bir deniz şehri olan 
İstanbul’un saatleri ve mevsimleri, ışığın oyunu, neşesi, akisleri ve ilhamı ile her lahza yeniden 
değişir. Empresyonizm’in temelinde manzaranın ve eşyanın ışıkla değişen farklı görünümlerinin 
sanatkârda bıraktığı izlenimleri sanata aktarabilmek yatar. Tanpınar, İstanbul denizine bu nok-
tada da sık sık döner.

Kahramanlarının tekerlemelerinde su vardır: “Saat hatunun sandığında/Sandık vapurun ambarın-
da/Vapur denizin ortasında.” Gözleri görmeyen yaşlı bir adam yanık sesi ile “Benim adım dertli 
dolap/Suyum akar yalap yalap” ilahisini yanık sesi ile okur. Kahramanlar dalgalara bazen gerçek 
anlamıyla bazen musikinin çağrışımlarıyla dalar. Bazı çocuk kahramanlar yağmur yağarken birbi-
rinden ayrılır; yağmur altında tanışmalar gerçekleşir, yağmur yağarken bir şehirden gidilir. Yağ-
murlu günlerde kahraman bambaşka bir adam olur: Oğlunu kaybetmiş bir kahraman “Bir Yol” 
hikâyesinde on beş yıl boyunca aynı güzergâhta her ay bir iki tren yolculuğuna çıkar: “Bütün bir 
mazi, en kötü, en karanlık, en tamir edilmez taraflarıyla içimde canlanır, hortlaklarımla baş başa 
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kalırım. Böyle zamanlarda hayat sanki bütün çeşmelerini kapatır, yalnız bir tanesi, azap ve üzün-
tünün kaynağı kalır ve ben onun bulanık aynasında bütün ömrün en kötü muhasebesini yapa 
yapa kendimi seyrederim.” Hikâyelerinde sağanak bir yaz yağmurunun kıvılcımlarıyla başlayan 
aşklar da işlenir. Yaz yağmurları, şiirinde de yağar. “Garip, güzel, sonra mahzun/Işıkla yağmur be-
raber,/Bir türkü ki gamlı, uzun”. Eserlerinde yağmura sıklıkla yer veren Tanpınar ilerleyen yaşla-
rında özellikle Paris’in yağmurundan hazzetmez. Yağmur sesi, uykusunu kaçırır; uzun yağmurlar 
yarım baş ağrılarına yol açar. Suyun bir kaptan diğer kaba boşaltılarak seyri, çocuk kahraman için 
zevkli bir oyundur. Eski inanışlarda ruhun tenasühü olarak kabul gören bu uygulama dikkate 
alındığında metnin anlamlandırılması kolaylaşır. Kahramanlarının birçoğu kendisi gibi denizin 
âşığıdır. Bir kadın kahraman “su benim asıl unsurumdur, derinden gelen her şeyi severim” der.

Suyun seyri dışarıdan güzeldir, oysa içinde insan çoğu zaman alarm hâlindedir. Deniz insanoğlu 
için tekin değildir, onu başından düşman olarak aldığı için su, “mukavemet, müdafaa ve zafer 
sevkıtabii ve ihtiyaçlarını uyandırır”.

Kahramanları arasında suda gönüllü ve kazara ölenler vardır. Huzur’da ihtiyar balıkçı ölümünün 
denizde olmasını ister, kayığıyla sulara açılır. “Evin Sahibi”nde ise anlatıcının ata çok iyi binen 
babasının eve bir hafta sonra cesedi getirilir. Kuru bir sel yatağından atıyla geçerken aniden bir su 
kütlesinin hücumuna uğrayan baba, yanındakiler kurtulduğu hâlde boğularak can verir.

Paris’te bazen pusulasız, direksiz bir gemi gibi tesadüfün sularında yüzer. Mimariyi (Notre Dame 
Kilisesi), büyük bir gemiye benzetir. Paris’te hayat bir nehir gibi durmadan akar, kendisinin an-
cak ayaklarını ıslatabildiğinden söz eder.

Balıkçılara karşı da özel bir dikkat vardır. Sahnenin Dışındakiler’de küçük Cemal, etkilendiği bir 
kayık yolculuğundan sonra okumazsa kayıkçı da olabileceğini, tulumbacı olmasına sebep bulun-
madığını söyler. Mesleklerde su – ateş karşıtlığına dahi dikkat edilir.

Ophelia kompleksine eski İstanbul türkülerimizden karşılık bulur: “Güveyi sarayda sarığını dü-
zeltir/Gelin gelecek diye yolları gözetir/Gelinin saçlarını dalga düzeltir…”

İstanbul’un kenar taşları kırık, bakımsız Tanzimat havuzlarına eski günlerden kalmış izleri bul-
mak istercesine eğilir. Haşim’in şiirinden havalanıp gelen altın renkli kuşun aksi, Tanpınar’ın 
gölgesi ile birlikte aynı havuzun sularında yüzer.

İnsanoğlu’nun cennetten ayrılma macerasını işleyen “Adem’le Havva” da, halk edilmiş bütün ta-
biat unsurunun gözlerinin önünden âdeta resmigeçit yaptığı genç çift, “coşkun dereleri, ağır başlı 
büyük nehirleri, köpüre köpüre akan selleri, fırtınalı havalarında büyük dalgaların göğe doğru 
kalkışını, küçük çırpıntıların her türlü hayal oyununa elverişli köpüklerini, dalgaların sedef rengi 
kumsularda ilerleyip gerileyişini, denizi ve onun değişik yüzlerini” hayretle seyreder. Hilkatin 
yaratılışı diyerek sık sık atıf yaptığı ilk günde su unsuru da yerini alır.

Tanpınar’a göre sanatta su’yu işlemek kadar susuzluğa değinmek de önemlidir. “Kimin hayalinde 
mevcut?” sorusu sorduran hikâye kahramanları, bir sürahi suyu paylaşıp da susuzluklarını gide-
remez: “Fakat ne kadar susuzdu. Bütün boğazı ve vücudu yanıyordu. Abdullah bu susuzluğun 
tesiri altında, bütün vücudunu, kızgın öğle güneşinde kavrulan bir ağaç gibi, dal dal, yaprak 
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yaprak, örgü örgü, hücre hücre tutuşmuş sanıyordu. ‘Bir bardak soğuk su olsa…’ Ve boğazından 
bu suyun aydınlık ve serin geçişini, bütün uzviyetine ağır ve mahmul bir yaz öğlesinin sonunda 
yağmurun boşanması gibi tasavvur ediyordu. Ölmüş, yaşayan bütün bir kâinat, gece yarısı büyük 
su seslerine doğru bir çölden koşan hayvan sürüleri gibi orada, kurumuş gırtlağında toplanmış, 
bir damla suyun serin şifasını bekliyorlardı ve Abdullah bu susuzluğun tesiri altında büzülmüş 
damarlarını bir nevi karışık köklü bir Tuba ağacı gibi görüyordu.”

Hayat ve güzellikleri, mahiyeti ne olduğu belirtilmeyen mayi dolu bir altın tastır, Tanpınar’a göre 
kimse bu tastan doya doya içemez. Ümitsiz yalvarışları hiçbir pınar serinletemez:

Varsın başucunda gezinsin dursun,

Zalim iğvaları bir susuzluğun…

Bütün pınarlardan içsen ne çıkar?

Hep aynı boşluğu bize tekrarlar,

Dövülmüş altından veya mücevher,

Birbirine benzer bütün kadehler…

Hayat çeşmesinin başında bir yudum su bile içmeden beyhude bekleyişlere çok hayıflanır. Tan-
pınar, pek az insanın dünyada susuzluğunu gidereceğine inanır. Kendisini, suyun başında bekle-
meye mecbur olanlar arasında görür. Bu noktada büyük bir susuzluk içinde çok sevdiği dünya-
dan ayrıldığını söyleyebiliriz.

Birçok insanın yaptığı gibi hayatını “ferdî saadet duygusu” üzerine inşa etmeye çalışan Tanpınar, 
yaşlılık yıllarında bu durumunu tenkit eder. Ömrü boyunca mavi, masmavi bir ışık ortasında 
yüzmenin verdiği rehavet gibi bir huzur ve dinginliğin peşinden koşar. Ancak idrak ettiği asır, 
içine doğduğu sosyo kültürel çevre, Tanpınar’ı dalgalarla boğuşmaya mecbur bırakır. Başucu 
kitabı Ulysees’in Türkçede bir benzerini yazmayı hayal eder. Bu eser, Aydaki Kadın’dır. Roman, 
İstanbul denizi ile başlar, Leyla’nın yalı bahçesinde yine Boğaz’ın sularıyla biter. Müsveddeler 
çok kolay yazılmaz, Tanpınar su üzerine düş kuran Fransız filozoflardan da tekrar okumalar 
yapar. Romanla ilgili olarak yazarının düştüğü şu notlar önemlidir: “Karşı Karşıya’da denizin 
hâkimiyetini, imajların hep denize, suya, dalgaya akis, köpük, fırtına ve durgunluğa gitmesi; hatı-
raların, zaman fikrinin med, cezir, fırtınanın dip tabakaları kımıldatması, eşyanın ve manzaranın 
değişmesi gibi hallere bağlanmasına dikkat edilecek. Hülasa deniz şiiri olmalı.” Su ve unsurları, 
bütün eserlerinde mevcuttur ancak ağırlıklı olarak Huzur’da ve Aydaki Kadın’da daha fazla işlenir. 
Yazarı tarafından nihai bütünlüğüne ulaştırılamayan Aydaki Kadın’da iki kardeş deniz bir kazası 
atlatır, ancak karadaki dalgalar gençlerin hayatını alt üst eder. Tanpınar, bir şair olarak duygu-
ların tezahürlerini ifade etmede çeşitlilik arar ve bulur: “Deniz kazasından kurtulmuş olmanın 
verdiği ürperme” de böyle bir çabanın mahsulü olarak sudan çıkarılmıştır.

Canlı varlıklar arasında sonunu idrak bakımından insanın büyük bir trajedi ile yaşamak zorunda 
olduğunu vurgulayan Tanpınar, bir estet olarak hayat ve güzelliklerinin vurgunudur. Ölümü sık 
sık hatırlar: “Bir veda gibi her nefes/Alışılmış kıyılardan.” Tanpınar’ın kıyıları, bazen sedeftendir.
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Çok sevdiği kuşlar arasında olan güvercinlerin kanatları, Onun gözünde köpükten çırpınışlardır.

Uçak gibi su ile bağlantısı zor kurulabilecek bir taşıtı bile Tanpınar dikkati, suyla ilişkilendirir: 
İlk uçak seyahatinde kendisini Yunus balığının karnındaymış gibi hisseder. Yurt içi ve yurt dışı 
seyahatlerinde su, hep dikkatleri dâhilindedir. Özellikle Roma’nın; Versailles sarayının fıskiye 
ve havuzlarına hayran kalır. Bilhassa Roma havuzlarının musikisine kendini kaptırır: “Her adım 
başında bir çeşme var. Çeşme yoksa bir saray vardır yahut saray harabesi yahut kilise yahut yine 
onlardan birinin duvarında hiç olmazsa koltuğunun altındaki tulumdan önündeki yalağı doldu-
ran bir deniz ilahı… Ne ise çeşme sesi… Defne kokusu. Yavaş yavaş kendimi ya kanatlı bir mito-
loji atı yahut da kılıç balığı zannedecek oluyorum.” Paris’te İstanbul’un denizini özlenir: “Boğaz 
denizi içinizde bin ayna birden kırılmış gibi dört yanınızı parıltıya boğar.”

Suların sesi, estet bir sanatkâr olarak Tanpınar’ın kulak verdiği, duymaktan hoşlandığı sesler 
arasındadır. Güneş döşenmiş bahar bahçelerinde bu su sesleri mutlaka çağıldar. Sevilen kadının 
sesi, “Sesin” şiirinde dere çağıltısıdır: “Akan deremdir ben susuz/Çatlamış dudaklarımla/Koşarım 
saf billûruna.” Su sesi, bazen dini mimarinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu durumda hatıra gelen 
ilk Tanpınar şehri, Bursa’dır: “Bursa’da bir eski cami avlusu, Küçük şadırvanda şakırdayan su.” 
Bursa’da yüzlerce çeşme, çevrelerine serinlik akıtır. Bursa çeşmelerinin serin hülyası zamanı din-
ginleştirir. Tanpınar, “Bursa’da Zaman”ı ve Beş Şehir’in Bursasını su seslerinden örer.

Ancak su sesinin huzur vermediği zamanlar da vardır: “Acı bir gülüşle gölgede sular/Büyük ve 
esrarlı çağlıyor dinle.”

Bir şiirinde “Kaç akşam seyrettim bu sahilde ben” diyen Tanpınar, akşamın ve gecenin, mercan 
dallar gibi suda olgunlaşan rüyalarını pek çok defa eserlerinde tasvir eder. Geceleyin bir tepeden 
yıldızların suya dökülmesi, sevgili ile beraber seyredilir. Özellikle Huzur ile Aydaki Kadın roman-
larında İstanbul denizi, değişen mevsim ve günün farklı zaman dilimleriyle romanın peyzajını 
tamamlamaktan da öte aktif bir figüratif unsurdur.

Sudaki akis, Tanpınar’a daima cazip gelir: “Ve ıssız gece,/Suda tekrarlandı, ilhamlı, engin,/Bir âlem 
kurulur gibi yeniden”. Ancak “Her şeyin bitmez tükenmez aksi” derelere daha net yansır, bu yüzden 
gençlerden biri, bir kadın kahramana derenin yağmurdan sonraki hâlini ısrarla göstermek ister.

Tanpınar’a ayın ışığı, açık havada bir çeşme başında yıkanmayı da hatırlatır. Burada Fuzuli’nin 
Leyla ile Mecnun’undan, Yahya Kemal’in “Nazar” şiirinden etkiler de vardır: “Kimdir yıkananlar bu 
loş çeşmede/Tekrar doğar gibi aş ışığından?” “Akşam” şiirinde anbean şekil değiştiren bir bulutun 
macerası, Boğaz sularında son bulur:

Gelip yüzecek yeniden

Tenha boğaz sularında

Külçelenen, kenetlenen

Işıkların arasında

“Yıldızların suya akışı” ifadesi de Tanpınar’ın gece ve deniz seyirlerinde bulduğu bir ifadedir.
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Tanpınar estet bir sanatkâr olarak su ve tezahürlerini büyük bir hayranlıkla temaşa eder. “Zaman 
Kırıntıları” şiirinde ötedekilerin temsilcisi olarak şöyle seslenir:

Ve benim gözlerimle bakanlar güneşe
Ancak tanır bizi

Mor çemberlerin uçuştuğu akşam sularından!” Öldükten sonra farklı bir mahiyette dünyada ye-
niden görünmek istediği yerlerden birinin “akşam suları” olduğunu söyler. Hayranı olduğu Emp-
resyonist tabloların sularına adeta karışmak ister.

Tanpınar sadece bulutların şekil değişikliğinden ilhamla şiir yazmaz, dalgalarda da şekiller, 
hikâyeler arar ve bulur. Denizde oluşan bir anlık değişim, ona bir şiirin ilk dizelerini getirir. “Bo-
ğazda Gece” bir dalganın uyandırdığı intiba ile başlar:

Bir kadın doğdu bir lâhzada

Bir dalganın sağrısından

Siyah, lâciverd bir kadın

Köpük köpük saçlarıyla

Yaşadı, sevdi, öldü bir lâhzada

Hazdan çığlıklar atarak

Yaşamanın ötesinde…

“Panta rei”, onda “Bilirim kimse içemez/üst üste aynı pınardan” dizelerine dönüşür. Zaman, su-
samış bir ceylan gibidir. Şiire olan doluluğunu, “içinde çalkanan sonsuz deniz” ifadesi ile aktarır. 
Dünya edebiyat terminolojisinde olduğu gibi gemi; Onun şiirinde de yer yer ölümün sembolü-
dür: “Dönmeyen gemiler olduk açıktan”. Tanpınar da “imkânsız sularda tutuşan gemi” de vardır, 
mahur sularında tutuşan gemi de.

Asli fonksiyonunu kaybetmiş rıhtımdaki gemiye ince bir hüzün hâkimdir:

Rıhtımda Uyuyan Gemi

Rıhtımda uyuyan gemi

Hatırladın mı engini,

Sert dalgaları, yosunu,

Suların uğultusunu…

N’olur bir sabah saati

Çağırsa bizi sonsuzluk,

Birden demir alsa gemi

Başlasa güzel yolculuk.
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Yırtılan yelkenler gibi

Enginle baş başa kalsak

Ve bir şafak serinliği

İçinde uykuya dalsak.

Rıhtımda uyuyan gemi

Hatırladın mı engini,

Gidip de gelmeyenleri

Beyhude bekleyenleri…

Tanpınar bahçelerinin olmazsa olmazlarından biri de ağaç (servi, nar) altındaki havuzdur. Bahçede 
masa üzerinde bir sürahi ve bardak, son sıcakların rehavetini biraz da olsa gidermek üzere hazırdır.

Terk edilmiş bahçeler, suya hasrettir: “Mehtapta yükselen bir fıskiyeyi/Beyhude düşünür viran 
bir bahçe.”

Sevgili ile beraber olunan tabiat köşelerinden biri de günlerce baş başa uzanılan ıslak çimenli yaz 
bahçeleridir.

Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Huzur ve Aydaki Kadın’da mehtap sefalarına çoğunlukla musiki eşlik 
eder, nadiren de sularda sükût harelenir.

Tanpınar su ve diğer mayilerin tadını bilir. Bir şair olarak yudumladığı soyut şeyler de vardır: “Ve 
böyle içerken yudum yudum ben,/Yâdına kutsiyet veren bu hüznü.”

Havuz, söz konusu olduğunda tabiidir ki durgunluğa vurgu yapar: “Durgun havuzları işlesin, bı-
rak/ yaprakların güneş ve ölüm rengi”. Durgun havuzlardaki suya sevgili, ten rengi bir çiçek gibi 
akseder. “Evin Sahibi”’nde çocukluğu Musul’da geçen anlatıcının çocukluk anıları arasında havuz 
da vardır. Yıllar sonra evle birlikte bu havuz da öldüresi bir hasretle anılır: “Harem kısmının av-
lusunda, küçük bir havuzun başında, her yaz, yakut renkli çiçeklerini açan nar ağacı gözlerimin 
önünde canlandı. Tekrar onun dibinde, onun havuzun berrak sularında düşen gölgesini seyrede 
ede hülyalara dalmak istiyordum.”

 Durgun su, hatıraları barındırır. Boğaz, derin sularıyla sevgilinin hayalinden parıltılar aksettiren 
bir aynadır:

Ayna

Derin sularında bu ayna her an

Senden bir parıltı aksettirecek

(…)

Hep bu aynadasın artık kış ve yaz

Mavi sularıyla arkanda Boğaz

Köpüren aydınlıkta her tepeden
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Havalar soğuduğunda bomboş deniz, yazın altın kahkahalarını hayal ettirir.

Tanpınar, uyku sularından da söz eder. Bu benzetme uykuya dalarken hissedilenler ile suya dal-
ma arasında kurduğu paralellikten kaynaklanır.

Uyku Sularında

Çekilen son dalganın eteğinden

O masal mağrası açılır birden,

Yarım aydınlıkta tutuşur, parlar

Uyku sularında yüzen balıklar.

Tanpınar, “Deniz” şiirinde olduğu gibi bazen de suya dişil unsurlar yükler.

Deniz

Sayıkladığım deniz gurbet gecelerinde,

Sevinci, gür hiddeti içimde hiç susmayan,

Bu akşam yine geldin, gülümsedin derinde

Bin elmas parıltısı ve mahrem mırıltıdan.

Çok güzel bir uykudan uyanmış gibi mahmur

Ve hâlâ eşiğinde yarım kalmış bir rüyanın;

Düşündün, hatırladın, bakışların hülya nur,

Harap kovuklarında yalı rıhtımlarının.

Serptin, dağıttın bütün gül ve zambaklarını

Topladığın altın gözyaşlarıyla geceden,

Kurdun yalnızlığının kat kat saraylarını

Karanlık sularında çırpınan her gölgeden.

Deniz söz konusu olduğunda Tanpınar, kanatlı ya da solungaçlı, suyla ve suda hayat bulan hay-
vanları da ihmal etmez:

Bak martılar kanat çırpıyor sana

Bir rüyadan kopmuş gibi bembeyaz

Yelkovan kuşları yalıyor suyu,

Sen ki bakışında yumuşak bir yaz

Gülümser en yeşil gecesinden

Ve sesin durmadan, durmadan örer,

Yıldız yosunu bir uykuyu…

Bak, martılar kanat çırpıyor sana. “Zaman Kırıntıları”
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Tanpınar’ın birçok şiirinde su, sevilen kadınla birlikte bir yerlerden nehir, göl, şadırvan, deniz 
olarak rengini gösterir, sesini duyurur:

Süzülen yelkenler var enginde,

Dalgalar var, güneş var. “Zaman Kırıntıları”

Âşık olunan kadının elleriyle şekillendirilmiş tabiat, başka bir güzel olacaktır, suların akış yönü 
bile değişebilecektir:

Niçin sen yaratmadın bu dünyayı

Ellerinin mesut işaretlerinden

(…)

Sular başka türlü akardı

Sert kayalardan göklere doğru

Büyük mavi, aydınlık sular! “Zaman Kırıntıları”

Sevgili söz konusu edilmediğinde su, bazen de umutsuzluğun ifadesidir.

Duru Bir Su Üstünde Uçsuz Bucaksız

Duru bir su üstünde uçsuz bucaksız

Kayalar vardı sıra sıra dimdik

Kara yüzleri vurmuş

Duru suyun aynasına.

Duru bir su üstünde uçsuz bucaksız

Bulutlar geçti kara kara

Vurdu oynak biçimleri

Duru suyun aynasına.

Duru bir su üstünde uçsuz bucaksız

Şimşek çaktı gök gürledi

Şimşek parladı ses kayboldu

Duru suyun aynasında.

Duru su hep o uçsuz bucaksız

İşte bu suya bakıyorum çepeçevre

Kayaların eğilmez başları vuruyor

Şimşekler vuruyor içime geçiyorum.
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Kayalar kaldırsın başlarını

Götürsün bulutlar yağmurları

Parlayıp gömülsün sulara şimşekler

Benim işim aşıp gitmek dalgadan dalgaya dalgadan

 dalgaya dalgadan dalgaya.

Masal âlemi gibi olan şehirlerin de tamamlayıcı unsuru, su’dur. “Isfahan” ve “Kerem’e” şiirlerinde 
çinilerin ve Aslıhan’ın aksettiği sonsuz gül kokulu su, adı dizelerde anılmayan Zayende nehridir.

“Raks” şiirinde şekilden şekle giren rakkase, izleyicinin zihninde bir yelkenli canlandırmasına da 
vesile olur; “enginlerde eşsiz ve çılgın yıkanan kuşlar”a da çağrışım yaptırır.

Üniversitede mitoloji dersleri de veren Tanpınar, Yunan ve Latin mitolojisini ve unsurlarını iyi 
bilir, eserlerinde yer yer atıfta bulunur. Böyle bir bilginin şiire taşınma örneği olarak aşağıdaki 
dizeler başarılı, mizahi bir örnek teşkil eder. Kendi arzusuyla birkaç günlüğüne insan olarak yer-
yüzüne inen Zeus’un ağzından yazılmış “İnsanlar Arasında” şiirinden:

İşte oğlum Kastor’la, Polluks

Önümden geçtiler... Görmediniz mi beyaz atları üstünde

Onlar hep böyledir bütün gece

Gemileri beklerler yol göstermek için

Sonsuz mekân içinde…

Galiba anneleri insan olduğu

İnsanlara acırlar…

Tanpınar, suyun insana çok özel bir şekilde bahşedilmiş hâli olan gözyaşıyla da ilgilidir. Leyla’nın 
döktüğü yaşlar, Onun dizelerinde incileşir.

Talih kelimesi etrafında bir hayli düşünce üreten Tanpınar, “İçme ilk yudumda zehirler seni/
Bahtın kadehine döktüğü şarap” diye seslenir. Tanpınar denizin hem aydınlık hem karanlık man-
zaralarını eserlerinde işler.

Su mucizevî bir oyun aracıdır. Mahur Beste romanında Refik, kendisinden on yaş küçük Atiye’yi “ku-
yumculuk oynayalım” diyerek Venedik fenerlerinin bulunduğu bir odaya çağırır. Yakılan mumlar bir 
tas dolusu büyük bir suya damlatılır: “Erimiş mum damlaları soğuk suya değer değmez garip şekillerle 
birden bire açılıp dönüyorlar; acayip, menevişli kendisine mahsus ışığı, gölgesi olan yapraklar, çiçekler, 
mücevherler, hülâsa tesadüfün ve Refik’in becerikli elleriyle yardım ettiği görülmemiş şekiller meydana 
çıkıyordu.” Bu şekiller, Atiye’yi büyüler, onların her birine birer isim vermeye kalkışır. Ancak oyun 
uzun sürmez, suda hayat bulan mum çiçekleri bir çocuğun oyuncağı olacak kadar dayanıklı değillerdir.

Zaruretler, kahramanların su ve ateşin buluştuğu icatlar yapmalarına vesile olur. “Acıbadem’deki 
Köşk” hikâyesinde anlatıcının dayısı, son şeklini alması üç yıl süren ve kazalara yol açan bir duşlu 
banyo icat eder.
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Balıklara hem mecazi hem gerçek ifadelerle değinilir: “Garip sessizliği insanın içine yerleşen bir 
rüya balığı gibi insanın içinde kımıldanan gece”, kahramanlarda hoş duygular uyandırır. Balıkla 
ilgili dehşet sahneleri de vardır. Beş yaşında bir çocuk misafir gittiği bir evin balıklarının gözle-
rini parmakları ile oyar, tekrar akvaryuma atarak can çekişmelerini izler. Tanpınar metinlerinde 
kurulan sofralarda menüde ızgara balık mutlaka vardır, genelde açık havada yenilen yemeklere 
İstanbul denizinin her an değişen görünümleri eşlik eder. Alerjik bünyesi, kılıç balığına da tepki 
verince balıkların bile kendisine ihanet etmeye başladığını söyler. Çekmece gölünde kuğu avla-
yan II. Mahmud’a olan kızgınlığı, kuğu çevirmesinin lezzetini öğrendiğinde geçer.

Tanpınar, kahramanlarına yoğun suları da seyrettirir. “Teslim” hikâyesinde Emin Bey, bataklığın 
şiirine dalar: “Büyük saz yığınlarından adacıkları ve etrafında uçuşan sinek kümeleriyle su, iyi 
savatlanmış bir gümüş işi gibi parlıyordu. Birbiri ardına yırtılan bir yığın sessizlik içinde karşı 
dağların tepeleri, gar binası, bütün manzara, parça parça, sebepsiz ürperişlerle suda hafif hafif 
sallanıyor, renk ve perde değiştiriyorlardı.

“Bir kırlangıç, güneşte, sapanla fırlatılmış siyah bir çakıl tehdidiyle parladı. Yaklaştıkça büyüdü, 
zarif kanatlarını açtı, hızının önünde genişleyen sessizliğe doğru indi. Küçük kanatlar bir lahza, 
sanki bir Japon paravanasında yerini arıyormuş gibi, suyu yaladılar; sonra gölgesi kendi gagasın-
dan ayni hızla uzaklaştı.”

Su ve unsurları, Tanpınar’ın orijinal söyleyişlerine vesile teşkil eder. “Kader kumsalı”, bu söy-
leyişlerden biridir: “Sonra bende insanlar içinde/Bir insan olacağım, kader kumsalında sayısız/
Kumlar içinde bir kum tanesi.” “İnsanlar Arasında” Kendisine hitap edilen sevgilinin düşünceli 
gözleri, “mehtapla hareli karanlık bir su” gibidir. “Bu durgun akşam suları bakış” da suların sey-
rinden çıkarılmış bir benzetmedir. Genç bir kızın “sulardan serin gülüş”ü vardır. Küçük bir kız 
çocuğunun yüzündeki tebessüm, suda ışık oyunları gibi güzel ve tatlıdır. Hiddetlenen roman 
kahramanlarının sözleri bir sel gibi muhataplarını yıkar geçer. Avrupa’da geçen şeylerin dalgası, 
Türkiye’ye hemen gelir.

Boğaz’da doğup büyümüş olmak Huzur’da Mümtaz’ın kadın güzelliğinde mutlaka aradığı unsur-
dur. Aydaki Kadın’ın notlarında “deniz bütün imajları” beslemeli ifadesi vardır. Kahramanlarına 
rüyalarında balıklar, gemiler gördüren Tanpınar suları, “korku, abes, imkânsız, Mahur” kelime-
leri ile de vasıflandırır.

Sanatın hangi dalı olursa olsun, motif olarak su mevcutsa Tanpınar ona değinmeden geçmez. 
Andersen masalları arasından denizaltı âlemine açılanlara öncelik verilir. Müzik ve resim sanatına 
yönelik atıflarında ışık ve su unsurlarının yer aldığı eserler ağırlıktadır. Turner, Boudin gibi su 
ressamları sevilir; suda son nefesini veren Ophelia’yı resmedenler bilinir. Su kenarında çamaşır 
yıkayan kadınlar; yağmur altında şöyle böyle sezilen Leyla’nın portresi (Aydaki Kadın) gibi kendi 
anlattığı kurmaca tablolarda da hep su unsuru vardır. Yaldızlı lacivert rengi, Fra Angelico tab-
lolarından miras bir dikkatin verimidir. “Dufyy fırçası” ifadesini, Boğaz’ın dalgaları için kullanır. 
XV. asır İtalyan tabloları, “mücevher yağmuru”dur. Mona Lisa tablosunda ilk bakışta dikkat çek-
meyen mavi su, gök ve mağara ile birlikte bir Floransa peyzajı yapar ve tablonun bütünlüğünde 
ihmal edilemez. Abidin Dino’nun sahil kavislerini keskin bulur. Muhayyile soyut resimde bile 
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(Hartung) bir gemi kazası, deniz yangını arar ve bulur. Yerli ve Batılı musiki, çoğunlukla su eş-
liğinde yorumlanır. “Musiki Hulyaları” başlıklı yazısından su ile ilgili ifadeler: “vazo, gözyaşı, lâl 
şarabı, yosun, cilalı satıh, yakamozlu su, parlamak, billur bir havuzda yüzmek, durgun sularda 
su nergisleri, büyük nilüferler, Ofelya, ışık gölü, dalgalar, altın ışıklarda batan gemi, zambak, 
siyah dalgalar, ceylanların pınar başlarında dinlenmesi”. Tanpınar’da musiki, sulardan örülü bir 
âlemdir. Çok sevdiği Empresyonist müzisyen Debussy’nin bir parçası: “Denizin dalga gürültüleri 
arasında kadın sesleri, beyaz, sadece dua ve ağlayış, büyük yelkenler gibi yırtılır.” Musikinin 
büyüleyen dünyası söz konusu olduğunda da beyaz hülya kayığı, hemen sulara indirilir. Nühüft 
bestede, karanlık sular hâkimdir. İstanbul’un soğuk ve hülyalı mehtapları, bazen Wagner operası-
na açılır. Türk şiirinde serv-i simin’den ne zaman söz edilmeye başlandığı, Osmanlının kaç yüzyıl 
denizlerde savaştığı, alaturka musikinin kaç asır Boğaz sularına aksedip sonra yerini “Adalardan 
bir yar gelir bizlere” tarzında piyasa müziğine bıraktığı, deniz’in tam manasıyla ilk hangi şair ta-
rafından işlendiği, resim sanatında suyun ilk ne zaman görüldüğü… gibi dikkatleri detay ancak 
önemli tespitlerdir. Sevdiği şairlerin suyu nasıl işledikleri hep hatırındadır. Seine nehrinden söz 
ederken Baudelaire’in şiirinde anlattığı gibi aktığını söyler: “Can sıkıntısı zaman zaman insanı 
onun duyduğu gibi yokluyor.” Paris’te Mallarmé’nin evi şairin yelkenlisi, köprüsü, suya kapılan 
Valéry’i kurtarması gibi anekdotlar eşliğinde gezilir. Barbaros abidesini, büyük denizlerin ilha-
mıyla tanımlar: Seyredenlerin alnını bir okyanus rüzgârının serinliğiyle dolduran tunçtan zafer 
rüyası. Sanatkârların suya yer vermeleri, suya yönelik dikkatlerinin varlığı Tanpınar için önemli 
ayırt edici bir unsurdur. Bunu bir tenkit kriteri olarak kullanır.

Su, can sıkıntıları da yaşatır. Terbiyeli Seine nehri, her aralıktan bulanık ve uslu suların can sı-
kıntısını tekrarlar. Paris sınırlarında nehri sevmez. Bir zaman gelir ki Tanpınar su’dan bıktığını 
söyler: “Deniz güzel ve bıktırıcı.”; “Boğaz’da deniz kenarının sıkıcı bir tarafı bulunduğunu ben 
çoktan tattım. Akan suyun tatsızlığı, ipnotizmaya benzeyen, hatta zaman zaman sizi de alıp gö-
türen tatsızlık, bunu Kuzguncuk’tan bilirim.” Son cümle, 59 Eylülü’nde yazılmıştır. İnsan doğası 
böyledir. Hiçbir güzellik, asıl kaynağı ile ilişkilendirilmediğinde insanı sonsuza kadar beslemez, 
mutmain etmez. “Meyus” yaratıldığına inanan Tanpınar, bir gözü ağlarken öbür gözüyle gülmeye 
çalışır. Ancak çocukluktan itibaren durgun suların seyretmenin yarattığı karamsarlıktan özellikle 
son yıllarda kurtulamaz: “Her şey bütün hayat ölü bir dalga gibi ayaklarımızın ucunda kırılıyor 
ve siz kirli bir suda bir yığın çakıltaşı, yosun parçaları arasında yalnızlığınızı seyrediyorsunuz.”

Çocukluk yıllarından itibaren değişik coğrafyalarda, farklı mevsimlerin ışığı altında gece ve gün-
düz, su karşısında düşler kurmuş Tanpınar, bunun doğurduğu melankoliden hayatı boyunca 
kurtulamaz. Su ve unsurları, Tanpınar’ın devingen metinler inşa etmesinde en büyük imajlarını 
oluşturur. Tanpınar, su ve çağrıştırdıklarını eserlerinde hem gerçek hem mecazi kullanımlarıyla 
işler. Suyu, ağırlıklı olarak dişil imgelerle işlemeyi seçer. Sularda sonsuzluktan çok derinlik arar. 
Tanpınar’ın hayallerine eşlik eden bir su imgesi daima vardır: “Bugünün rüzgârında yıkanan mazi 
gülü/ Dağılır yaprak yaprak hayâlindeki suya”. Tanpınar pek çok imajında, dizesinde olduğu gibi 
burada da şahidi olduğu ve kendisini etkileyen bir hadiseyi dizeleştirmiştir. “Bir Gün İcadiye’de” 
şiirinde geçen yukarıdaki dizeler, Beş Şehir’de yer verdiği şu hadise ile ilgili olmalı: Bursa’da can 
sıkıntıları, ölüm kaygıları arasında gezinirken bir kır kahvesinde oturur. İhtiyar kahveci, küçük 
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havuza muhteşem bir kırmızı gülü çok zevkli bir el hareketi ile fırlatır. Suyla buluşan kırmızı gül, 
Tanpınar’a bütün endişelerini unutturur.

Su, Tanpınar metinlerinde hep ciddiyetle işlenen bir unsur olmamıştır. Suyu ironik bir üslupla 
da anlatır. Hâlen süregeldiği gibi Anadolu’da su etrafında kavgalar hep yaşana gelmiştir. Ürün 
için su elzemdir. “Su keşiği” cinayetlere yol açar. Tanpınar’a göre Anadolu’nun iç hayatını su 
yapar. Aydaki Kadın’a dâhil edilmeyen ancak notlar kısmında mevcut bir su bahsi vardır. Aşa-
ğıdaki alıntıda anlatıcı, müthiş bir su edebiyatı yapar. Roman kahramanlarından birinin hayatı, 
ironik bir üslupla şöyle verilir: “Şurası var ki Mehmet Narlı’nın şahsiyeti mektep medreseden 
ziyade Anadolu’nun iç hayatını yapan suyun etrafında teşekkül eder. Yedi yaşından orta mektebi 
bitirdiği on altı yaşına kadar uyku saatlerinin yarısını su çevirmekle, subaşını beklemekle, su çal-
makla, su için dayak yemek, bu dayaktan kaçmakla geçirir. Tahsilini bitirip de dayısının kızıyla 
evlenmek için memlekete döndüğü zaman bu çalışma durmamış, belki çerçevesini büyütmüş 
ve Mehmet Narlı hakiki bir su politikası ve su buhranı içinde yaşamıştı. Bütün bunların tesiriyle 
olacak ki gerek Meclis’te gerek Fırka’da yaptığı konuşmaların en canlı taraflarını suya ait tabirler, 
benzetmeler, atasözleri yapar ve sözün sonu daima su ile biterdi. Mehmet Narlı hükümete, o 
zaman suyu kesiversin, suyu şöyle bir çevirirsin kabilinden en kestirme ve pratik yolları gösteren 
nasihatler verirdi. İster iç ister dış politikada olsun Mehmet Narlı’nın bu iki öğüt için çok ameli 
geçen çocukluğunun tecrübesinden kalma iki jesti vardı. Filhakika bütün konuşma boyunca da-
ima masanın üstünde rehin bir kanal gibi hareketsiz duran sağ eli söz sonuna yaklaşır yaklaşmaz 
ya bir sabun kalıbı keser gibi suyu ortasından keser yahut başparmakla şahadet parmağı havada 
geniş ve çok manalı bir çevirme yapardı. O zaman yüzünde yorucu gece faaliyetlerinin sabahında 
dayısına hesap verirken parlayan sevinci görmemek imkânsızdı. İşte Mehmet Narlı dört senelik 
mebusluğunda sessiz sedasız bir yığın ameliye ile bütün suları kendi tarafına çevirmeğe muvaf-
fak olmuştu. O kadar ki kasabanın öbür iki mebusu onların etrafına yığılmış kısmet bekleyenler 
1954’te kendilerini bütün bir çoraklıkta bulmuşlardı. 1954’te kasaba bu yüzden bütünüyle mu-
halefete rey vermiş, vilayetin oy muvazenesi tamamiyle alt üst olmuştu. Bununla beraber Meh-
met Narlı, 1954 tecrübesini küçümsememiş, suların gittikçe bulanacağını anladığı için maşeri 
hayatına derhal son vermiş, kasabada nesi var nesi yok satarak İstanbul’a gelmişti. Şimdi oldukça 
mühim birkaç suyun başındaydı. Dünyalığını bu suretle temin ettikten, suyu iyice kendi tarafına 
çevirdikten sonra bulunduğu yüksek mali vaziyetine layık tavırlar almağa başlamış, bir çeşit su 
terazisi gibi bitaraf ve hakşinas olmuştu. Bu tarafsızlık son intihapta kayınbiraderini hiç görme-
diği şark vilayetlerinden birinde mebus yaptırmasına tabii mani olmamıştı. Bu seçim birdenbire 
yatağından çıkan bu bereketli suyu tekrar fırkanın havuzunda tutabilmek için Demokrat Parti’nin 
verdiği ne ilk ne son tavizattı.” (Ahmet Hamdi Tanpınar, Aydaki Kadın Ekler, Haz: Güler Güven, 
Dergâh Yayınları, 2009, s. 268-269).

Su grubu insanlarından olan Tanpınar, denize hayrandır. Sahilde alınmış mayolu fotoğrafların-
dan arkadaşları ile bu hayranlığını yüzerek de gidermeye çalıştığı anlaşılıyor. “Asıl maviliğe, iç 
doya doya/Denizin yaldızlı lâciverdini” diyerek bunu başta Necmettin Halil Onan olmak üzere 
sesini duyurabildiklerine tavsiye de eder.
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Tanpınar metinlerinde su ve ona bağlı unsurlar, şu başlıklar altında görülür: su (Dicle, Fırat, Nil, 
Tuna, Yeşilırmak, Murat suyu, Botan suyu, Seine), su şehirleri (İstanbul, Boğaziçi, Bursa, Sinop, 
Antalya, Venedik, Napoli, Roma), subaşı, ölü sular, durgun su, deniz (Karadeniz, Akdeniz), meh-
tap, serv-i simin, yakamoz, med-cezir, dalyan, deniz kokusu, denizaltı âlemi, denizaltı sarayları, 
deniz masalı, deniz poemi, deniz tutması, deniz kazası, deniz ordusu, kalyoncu eri, dalga, dalga 
şıpırtısı, lodos dalgaları, ırmak, nehir, çağlayan, göl, dere, dere uğultusu, bataklık, kaynak (pı-
nar), çeşme, musluk, lüle, çeşmelerin ayna taşları, ayna, tulumba, havuz, yer altı havuzu, fıskiye, 
sebil, şadırvan, şadırvan yalağı, şadırvan kurnası, hamam, köprü, su kemeri, bent, değirmen, 
kuyu, kar, dolu, çiğ, yağmur, yaz yağmuru, sel, kar, dolu, susuzluk, su taşıtları (Donanma, mum 
donanması, transatlantik, gemi, Nuh’un gemisi, gemi küpeştesi, gemi enkazı, dümen parçaları, 
pusula, direk, vapur, vapur düdükleri, vapur projektörü, posta vapuru, kayık, kayıkhane, sal-
tanat kayığı, Çinlilerin kayık evleri, mavna, pazar kayığı, sandal, yelken, sal, taka, şilep, şarpi, 
motor, kürek, güverte, tayfa), yalı, rıhtım, iskele, burun, koy, liman, körfez, kumsal, kum, ça-
mur, çıma kütüğü, su hayvanları (Balık, balık avı, lüfer, kefal, levrek, uskumru, salamura balık, 
yunus, kılıç balığı, yelkovan kuşları, deniz kırlangıçları, pelikan, kuğu, altın kuğu, karabatak, 
martı, martı yumurtası, ahtapot, mürekkep balığı, ıstakoz, midye, istiridye, havyar, sinarit, tim-
sah, deniz ejderleri, kurbağa, sülük), akvaryum, ağ, voli, sünger, su bitkileri (Nergis, yosun), inci, 
okaliptüs, su insanları (Kaptan, balıkçı, korsan), denizköpüğü, yosun, yosun kokusu, Posedion, 
Afrodit, denizkızı, su perisi, pınar cadısı, Ophelia, Ophelia kompleksi, saz(lık), kan, plaj, kabin, 
şezlong, mayo, yüzmek, boğulmak, yıkanmak, abdest, çay, süt, alkol, kokteyl, kadeh, billur ka-
deh (piyale), billur sürahi, tas, gümüş tas, testi, su terazisi, şamandıra, Deniz müzesi, şemsiye, 
çamaşır yıkamak, çamaşır teknesi, çamaşır ipi, duşlu banyo, gözyaşı, ter damlaları, sabun, lavabo, 
havlu, çöl, petrol, kolonya.

Ateş, hava, toprak unsurlarına da eserlerinde yer veren Tanpınar, bunlar arasında en fazla suyu 
işler. Tanpınar metinleri, müstakil bir antoloji oluşturacak kadar su barındırır. Güzelliklerine 
kendini daima teslim ettiği su ve unsurları, Tanpınar metinlerinden çıkarıldığında anlam daral-
masıyla birlikte parıltı, cazibe ve seyyallik kaybolur.
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Minyatür: Cihangir Aşurov
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Sezai Karakoç’un  
“Hızırla Kırk Saat” Şiirinde  

Hızır ve Âb-ı Hayat

Yrd. Doç. Dr. AHMET DEMİR
Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü

Türk kültüründe sözlü-yazılı-görsel kültür ortamına ait ürünler üzerinden yüzyılları aşarak günü-
müze kadar gelen başlıca motiflerden biri ‘Hızır’ ve ‘Âb-ı hayat’tır. Hızır, tarihsel süreç içerisinde 
söylence, halk hikâyesi, masal gibi sözlü kültür metinlerinden roman, öykü, tiyatro, şiir gibi yazılı 
kültür ortamına ait metinlere geçen; farklı metinsel bağlamlarda ‘ölümsüzlük, zor anlarda imdada 
yetişme’ gibi konuların temsilinde benzer imgelerle var olan bir figürdür. Hızır’ın adının geçtiği 
her durumda onunla birlikte anılan ögelerden biri de Âb-ı hayattır. Dolayısıyla Hızır ile Âb-ı hayat; 
birbirinden ayrılmaz bir birliktelikle konu edilir ve bu birliktelikten doğan imgesel bir bütünlük 
oluşturur. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında roman, öykü, tiyatro, şiir türünden pek çok me-
tinde Hızır ve Âb-ı hayat; dinî, tasavvufî, sosyolojik, kültürel kökenli pek çok konu ve izlek (tema) 
üzerinden eserlere girmiştir. Gelenekten yararlanma, dönüştürme-yeniden üretme bağlamında me-
tinlerarası ilişkilerle Hızır ve Âb-ı hayat eksenli pek çok metin verilmiştir. Bu ürünlerden biri de 
Sezai Karakoç’un Hızırla Kırk Saat (1967) adlı uzun-şiir niteliğindeki eseridir. Kırk bölümden olu-
şan Hızırla Kırk Saat, hayatın her alanına baktığı gibi edebiyata da/şiire de İslamî düşünüş, duyuş 
çerçevesinde, dinî hassasiyetle bakan Sezai Karakoç’un; varoluşu, yaşamı, insanlık tarihini, “iman, 
idrak, düşünce” merkezinde kavrayışının, sorgulayışının ve yeniden yorumlayışının ifadesidir. Bu 
nedenle Hızırla Kırk Saat’in çıkış noktası da varış noktası da ‘Kuran’dır:

Bu çölde bu uyumsuz evren tüneğinde
Er olan asker olan yalnız biziz
Bedirin ve Kur’an’ın askerleriyiz
Armağan götürürüz kentlere
Gök armağanı Kur’an’ı
Açarız dünya önüne bu sofrayı (Karakoç, 1969a: 111).
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Bu bakımdan Hızırla Kırk Saat, “bu çölde, bu uyumsuz evren tüneğinde” varoluşu, insanların ey-
lemlerini, kentleri, tarihi, zamanı, kısacası dünyayı ‘din-odaklı’ bakış açısıyla gözden geçirmenin, 
sorgulamanın ve yeni bir şekle büründürme ereğinin ifadesidir. “Karakoç için yalnızca ‘mistik’ bir 
sorun değildir din, dünyasal bir sorundur da.” (Oktay, 2008: 527).

Hızırla Kırk Saat’te Sezai Karakoç’un dinî kaynaklı bir medeniyet tezi olarak öne sürdüğü ‘diriliş’ 
düşüncesinin; yaşama bakıştaki dinî, mistik içerikli temel felsefesinin Hızır ve Âb-ı hayat üzerinden 
verildiğini görmekteyiz. Şiirde, Hızır ve Âb-ı hayat üzerinden insanlığa kurtuluş için ‘Hz. Peygamber’ 
ve ‘İslamiyet’ gösterilir. Hızır’la yapılan çağları aşan yolculuk insanlığı, Hz. Peygambere ve İslamiyet’e 
çağrıdır. Hızır’la Kırk Saat’te, insanlığın içinde bulunduğu karanlıktan, hastalıktan, bunalımdan kur-
tulmasının yolu; her çağın hastalığına, bunalımına ilaç olan nebevî silsilenin son halkası Hz. Pey-
gamberin yolu, bu yolun – İslamiyet’in – götürdüğü ilahî kaynaktır. Tez açıktır: İnsanlığın ve çağın 
kurtuluşu Hz. Peygamberde – İslamiyet’te-, onun rehberlik ederek ulaştıracağı ilahî kaynaktadır. 
İslamiyet’in dirilişi, çağın içinde yeniden doğuşu, ‘dizayn edici’ bir uygarlık olarak yeniden yeşermesi, 
insanı maddenin esaretinden kurtaracak, çağın karanlığına, bunalımına, hastalığına çare olacaktır:

Çek bizim için de çileyi

Getir bütün yılgılara

Gözde ve içteki yaralara

Çelikten onarış olan o ilk kelimeyi

Hira’nın minyatürü

Bile en güçlü bir doktordur bize

Kalk ey

Örtülere bürünmüş peygamber

Bu sıtmayla iyi edeceksin

Tifoları vebaları

İnsanlığı kâğıt kâğıt

Buruşturan cüzzamı

Sen kuracaksın

Seher çocuklarının

Tek kentini

Sen bildireceksin

Dünya geldi geleli

En önemli haberi (Karakoç, 1969a: 105-107).

“Peygamber izi, vahiy nişanı”, insanın yitirdiği cennet işaretlerdir. Peygamber izi, kalbi diri tu-
tan öz olduğu için kalplerden çekilişi onulmaz bir boşluk, bir anlamsızlık doğurmaktadır ve bu 
nedenle insan ruhu, aşırılığını, peygamber izinden ayrılmayı pahalı ödüyor (Karakoç, 1980: 37). 
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Karakoç için, insan yaşamının cennete dönüşü, insan hayatındaki anlamsızlığın, boşluğun sona 
erişi yeniden “vahiy nişanını, peygamber izini” takip etmekten geçmektedir. “Vahiy nişanını, pey-
gamber izini” takip etmek, ilahî kaynakta ölümsüzlüğe ulaşmak, Hızır’la Kırk Saat’te Hızır ve Âb-ı 
hayat üzerinden inşa edilen bir içerikle verilir.

Bu bağlamda ilk olarak Hızır ve Âb-ı hayatın Türk kültüründeki yeri ve anlamını ortaya koymak gerekir.

Tasavvufî telakkilerde ve halk inançlarına göre Hızır’ın fonksiyonları mistik yola kılavuzluk ve 
mürşitlik, kişileri velayet mertebesine erdirme, tasavvufî gerçekleri ve sırları öğretme, gerçeğin 
ortaya çıkmasına yardımcı olma, felaketli ve güç durumlarda imdada yetişme, zor durumlarda ve 
felaketlerde yardımcılık, iyileri mükâfatlandırıp kötüleri cezalandırma, bereket ve bolluğa kavuş-
turma, savaşlarda yardım etme vb.’dir (Ocak, 1999).

Türk kültüründe Boz Atlı Yol İyesi, İslamiyet’in kabulünden sonra darda kalanın imdadına ye-
tişen Hızır’a dönüşür. Masal, söylence, halk hikâyesi gibi anlatılarda kahramana yardıma gelen 
Hızır, nur yüzlü, aksakallı, uzun boylu, merhametli, boz atlıdır ve deryalar üstünden çıkıp gelir. 
Hızır, Nevruz (21 Mart) ve Hıdrellez (6 Mayıs) gibi günlerde de insanlara uğur, bereket, bolluk 
getirir (Kaya, 2010: 173). Âb-ı zindegi, Âb-ı cavidani, dirilik suyu, bengisu, hayat kaynağı, hayat 
suyu, aynü’l-hayat, nehrü’l-hayat, Âb-ı Hızır, Âb-ı iskender gibi adlarla da anılan ‘Âb-ı hayat’, 
içenin ölümsüzlüğe kavuştuğuna inanılan sudur (Cebecioğlu, 2009). Ölümsüzlük suyunu (âb-ı 
hayatı/bengisuyu) içtiği için ebedî hayata mazhar olan Hızır (Onay, 1993), İslam kültüründe Al-
lah tarafından İslamiyet’i korumakla görevlendirilmiştir. Âb-ı hayatı içerek ölümsüzlüğe kavuşan 
Hızır, denizde, İlyas da karada bu işi yerine getirmekle yükümlüdür (Kaya, 2010: 32, 173).

Hızırla Kırk Saat’te, Hızır ve âb-ı hayat, İslamî motifler çerçevesinde insanın, insanlığın, ruhun, ça-
ğın dirilişini sembolize eder. Hızır ve âb-ı hayat, “ölümsüzlük” kavramını çağrıştırması dolayısıyla 
İslam uygarlığının dirilişinin, yeniden doğuşunun sembolüdür. Karakoç, “Tarih, Kur’an’dan gelen 
kevserle, âb-ı hayatla yıkanacak ve dirilecek. İnsanlığın üstünde ruhun diriliş lambası yeniden yana-
cak.” (1969b: 62) şeklindeki inancını Hızırla Kırk Saat’te Hızır ve âb-ı hayat aracılığıyla ortaya koyar.

Şiirde Hızır’ın ve âb-ı hayatın başlıca ögeler olarak seçilişinde şiirin içeriksel kuruluşu açısından 
şu husus önemlidir: Hızır’da zamana hükmedebilme, zamanda tasarruf edebilme yeteneği, zaman 
ve mekân sınırı olmadan her ‘an’da ve her yerde bulunma; âb-ı hayatta ise ölümsüzlüğe erdirme 
söz konusudur. Karakoç, bilinçli bir seçimin yansıması olarak şiirinin içeriğini Hızır’ın ve âb-ı 
hayatın öne çıkan bu özelliklerinden yararlanarak kurmuştur. Şiirde Hızır’ın zaman ve mekân 
yolcuğuna eşlik eden ‘konuşan-ben’, Hızır sayesinde zaman yolculuğu yapabilmekte, yüzyılları 
aşarak farklı mekânlara gidebilmekte ve ilk insandan çağın insanına kadar insanoğlunun macera-
sını verebilmektedir. Şiirde, ‘Allah’ın yolu, sırat-ı müstakim, peygamberler aracılığıyla ilk insan-
dan beri zamana ve mekâna hükmetmektedir.’ iletisini vermek için zaman yolculuğuna çıkılmış 
ve tarihin farklı dönemlerinden fotoğraflar verilmiş, olaylar dikkate sunulmuştur. Ayrıca Hızırla 
Kırk Saat’te ‘peygamberler tarihi’ni şiirsellik içerisinde veren bir form oluşturmak adına da Hızır 
gerekli bir figür olmuştur. Hızırla Kırk Saat’te, Hz. Zülküfül, Hz. Nuh, Hz. Davut, Hz. Yakup, Hz. 
Yusuf, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Peygamber gibi pek çok nebinin/peygamberin döneminden ba-
hisler, mucizelerden örnekler söz konusudur ve “peygamber izi’ni, vahiy nişanı’nı” (bk. Karakoç 
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1980: 34) dikkate sunmak; ‘peygamberler tarihi’ni, tarihe tanıklık eden bir figür aracılığıyla ver-
mek amaçlandığından Hızır seçilmiştir. Hızır’la yolculuk bağlamında kurulan içerikte âb-ı hayat 
ise Hz. Peygamberin ve dolayısıyla İslamiyet’in insanlığın içinde bulunduğu hastalığa, çaresizliğe 
ilaç olmasına, ilahi kaynağa ve bu kaynağa ulaşan Müslümanların ölümsüzlüğe eriştiğine, içinde 
bulunulan çağda İslamiyet’in yeniden bir medeniyet olarak ‘diriliş’ine göndermelerle yer alır.

Örneğin; Hızırla Kırk Saat’in 15. bölümünde Kehf sûresinin 60-82 ayetlerindeki Hz. Musa ile 
Hz. Hızır arasında geçen kıssaya (Hızır’ın, Hz. Musa’ya ilahî hikmeti, ilahî sırrı öğrettiğine) gön-
dermelerde bulunularak Hızır, kendisinin birçok peygamberin dönemine tanıklığını ve onlara 
yardım etmesini şöyle dile getirir:

Nuh’un bir işçisiydim
Günlüğümü biriktirdim tahta aralarında

Ben İbrahim’in sır kâtibi

Yakubun dedektifi

Yusufun hapishane arkadaşı

Düş yorumu öğretmeni

Ama görmedim yavuz bir öğrenci

Aydın kılıçların şelâlesi

Musa gibi

Öğretmeseydim duvarını devirerek yoksulu kurtarmayı

Çıkartabilir miydi Musa

Mısır’dan İsraili

Delmeseydim bir yoksulun övüncü kayığını

Geçirebilir miydi Musa

Kızıldenizden İsraili

Bir vuruşta on pınar

Çıkartabilir miydi çakmak kayalarından

Öldürmeseydim hiç acımadan

Gözünün önünde o çocuğu

Bütün suçsuz çocukların katili

Firavunu boğar mıydı daha yeni kurumuş bir deniz (Karakoç, 1969a: 34-35).

Bu yolla nebevî silsilenin insanı/insanlığı aydınlığa, kurtuluşa, dirilişe götürdüğü iletisi, her çağa 
tanıklık eden Hızır tarafından dile getirilir, ortaya konur.

Sezai Karakoç için varoluştan sonsuzluğa dek her peygamber bir dönem, bir dönemeç, bir sim-
ge, bir mucizedir (Su, 2003: 16). Bu bağlamda Karakoç, uygarlığın tesisi ve bekası yönünde Hz. 
Âdem’le başlayıp diğer peygamberlerle devam eden süreçteki “nebevî” olgunun altını çizerek 
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peygamber eliyle insana ulaşan ve sonu hep uygarlık düşüncesine bağlanan yaşama bilgisinin 
niteliklerini de verir (Lekesiz, 2003: 28).

Şiirde Hızır, ‘konuşan-ben’le çıktıkları yolculukta farklı kavramları, kişileri, figürleri, değerleri sem-
bolize edecek şekilde kullanılmışsa da simgesel temsillerin tamamı bireysel anlamda iç yolculuğu 
ve tarihsel boyutta zaman yolculuğunu ifade eder. Bu yolculuk bireysel ve tarihsel anlamda insanı/
insanlığı, iman/inanç noktasına götürmenin, İslamî çizgide dirilişin, yeniden doğuşun; tarihin ilk 
döneminden içinde bulunulan çağa kadar nebevî silsileyle gerçekleştirilen insanlığa yapılan iman/
inanç, maddeyi aşma, ‘öte’yi içselleştirme, ilahî kaynak çağrısının simgesel, çağrışımsal ifadesidir.

Kısacası Hızırla Kırk Saat, bir çağrıdır: İnsanın peygamber çizgisine bakarak, o aydınlıkta kendini 
tanıması yolundaki çağrı. Bu çağrı Hızır imgesine yüklenerek verilmektedir (Eroğlu, 1981: 84). 
Hızırla Kırk Saat’te de ortaya konulduğu şekliyle peygamber çizgisinin son halkası olan Hz. Pey-
gamber ile birlikte nebevî aydınlık, en kâmil hâlini almıştır. Aslında bütün nebîler/peygamberler, 
Hz. Peygamberin iletisini tarih boyunca insanlara iletmiş ve Hz. Peygamberi muştulamışlardır. Bu 
muştunun insanlara iletilmesinde Hızır da başlıca rolü üstlenmiştir.

Hızırla Kırk Saat’te “peygamberlerin izinden gitmek” (bk. Karakoç, 1995a: 11) düşüncesinin şiirin 
dokusuna yerleştirildiğini görmekteyiz. Karakoç “peygamberlerin izinden gitmek” düşüncesini 
şöyle açıklar:

“Hakikat, ilk insandan beri sancaktarlarını bulmuştur. En büyük sancaktarlar, hakikat sancak-
tarları peygamberlerdir. Ben buna inanıyorum. (…) Evet, biz diriliş erleri, son peygamberin 
sancağı altına sığınıyoruz. Bu sancağın yere düşmemesi görevimizdir, varoluş hikmetimizdir.

Bu sancak, Allah’a inanma sancağıdır. Bu sancak, insanın putların önünde eğilmemesi, onları yer-
le bir etmesi, insanın insan veya eşya önünde ezgince ve alçalarak baş eğmesine sebep olan köleliği 
ortadan kaldırıcı, insanı gerçek özgürlüğe ve teslimiyete ulaştırıcı hakikat sancağıdır.” (1995a: 11).

Hızırla Kırk Saat’in aşağıya aldığımız dizelerini Karakoç’un bu sözleri ışığında değerlendirdiği-
mizde “peygamberlerin izinden gitme”nin bütün bir dünyayı aydınlığa, sancılardan/sıkıntılardan 
kurtuluşa erdireceği düşüncesinin apaçık savunulduğunu görürüz:

Bir sancak kaygılanıyor

Sancısından dünyanın

Erleri yeni yeni yerleşiyor yerlerine Ârafın

Işıkları bir kez daha yanıyor cennetteki davanın (Karakoç, 1969a: 57).

Hızır, 8. bölümde, Hz. Zülküfül’le konuşmasında, Hz. Peygamberin insanlık için gelişini “gül” 
imgesi etrafında müjdeler ve bütün nebîler/peygamberler, aslında o “Gül”ün gelişi içindir. Dola-
yısıyla nebevî silsile “Allah’a inanma sancağı”nın elden ele aktarılmasını sağlamıştır ve son san-
caktar Hz. Peygamberdir:

Benim kitabım bu kadardır
Yazıtım kısadır
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Anıtım yoktur
Bahar senin öncün
Güz benim artçım
Yaz İsanın
Kış Yahyanın
Bahar yaz güz kış
Ben sen İsa ve Yahya
Bir gülü yetiştirmek için
Yaratılmışız
Şükür Tanrıya (Karakoç, 1969a: 18).

Hızırla Kırk Saat’te “Allah’a inanma sancağı”nı taşıyan “hakikat sancaktarları”nın Miraç hadi-
sesinin konu edildiği dizelerde “son hakikat sancaktarı” Hz. Peygamberin imamlığında namaz 
kıldıkları ifade edilir ki bu durum, insanlık tarihi boyunca gelen nebilerin/peygamberlerin son 
peygamber Hz. Peygamberin sancaktarlığında buluştuğunu göstermektedir:

Peygamber imamdı
Kıldılar namaz
Melekler ve peygamberlerle
Miraç gecesi
Kudüste (Karakoç, 1969a: 92).

Hızır, gittiği bir kentte iki çocuğun konuşmalarına “kulak konuğu” olur. İki çocuk Hızır’ı tarif 
ederken aslında Hz. Peygamberi tarif ederler. Hızırla Kırk Saat’te, çağrı apaçık Hz. Peygamberin 
çağrısıdır ve “Kur’an kentlere sinmiştir” (Karakoç, 1969a: 100). Görünen Hz. Peygamberden baş-
kası değildir:

Bugün iki çocuğun konuşmasına kulak konuğu oldum
Biri beni öbürüne çiziyordu
Hızırın çizgileri derindir diyordu
Su ışıltısıdır karanlıkta gözleri
Sağ kolunun çizgisi parlasa
Tanda bir palmiye gibi
Sol kolu karanlık kış gecesi
Yaşı hep altmış üç
Yüzü yeni gelmiş bir vahiy gibi
Gözlerinin önünde hep rahman sûresi canlanır
Kalbi hep yasin okur
Kulağında ilk ayetlerin depremi
Ben Hızırı gördüm kardeşim
Ermişler için topluyordu zeytinleri
Konuşması hint ilahisi
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Ürküntüsü çocuk çilesi
Genellikle dağ havasını taşıyan biri
Yemesi bir gülün dirilişi (Karakoç, 1969a: 15).

Yukarıdaki dizelerde Hızır’ın, en ideal insan tipi olan Kâinatın Efendisi’ne benzetilişi, bir çocuk 
muhayyilesiyle örnek şahsiyet olarak İslam peygamberinin seçilişi, şairin benimsediği ve tebliği-
ne, doğrusu telkinine yöneldiği dünya görüşünün bir sonucudur (Karataş, 1998: 248).

Hızır, Hz. Peygamberi, bütün dünyaya, insanlığa muştulamayı Hz. İlyas’la birlikte bir görev ola-
rak üzerine alır. Nebevî silsilenin son halkası, “Allah’a inanma sancağı”nın son sancaktarı Hz. 
Peygamber dünya için, insanlık için yeniden doğuşun, dirilişin, baharın, kurtuluşun habercisidir, 
en kutlu muştudur:

Ölen İnsan
Al tutmuş toprağı alkışlamadan
Biz yeşilin yıldönümünü kutlayalım
Baharı muştulayalım
Enlemlere boylamlara
Sabır yatırına
Adı Mehmet olan çocuğa
Müthiş bir ruhun tıbbı gibi (Karakoç, 1969a: 31).

Bireysel ve toplumsal yaşamda Hz. Peygamberin yolunu takip etme, ilahî kaynağa gitme, Allah’a 
yönelme, dolayısıyla Allah’la aradaki “put”ları devirerek “manevî oluşum yolculuğu” gerçekleştir-
me; kentleri rahata, huzura, mutluluğa erdirecek, ‘kuruyan şehirler’, Allah’ın rahmetiyle “gençle-
şeceklerdir”:

Kuruyan şehirler vardır
Hızır
Ay bölünüşünden dökülen
Tüveyçler taşır onlara
Ve o kentler
Bir akşam
Gençleşirler (31. bölüm’den, Hızırla Kırk Saat), (Karakoç 1969a: 84).

Diyebiliriz ki Hızırla Kırk Saat, “İslamiyet, Allah’la insan arasına ne konulmuşsa, engel olarak ne 
dikilmişse onu yıktığından, devirdiğinden; insanın kafasına, kalbine ve ruhuna girip orada dikil-
miş putları ortadan kaldırdığından insanı huzura erdirir.” (Karakoç, 1968: 36) inancını ortaya 
koyarken insanlığa da mutluluk vaat eder.

Yukarıdaki dizelerde Hz. Peygamberin ‘Şakkul Kamer (Ayın İkiye Bölünmesi) Mucizesi’nden bahse-
den Kamer Sûresi (54)’nin “Kıyamet saati yaklaştı, ay yarıldı. Bir mucize görseler hemen yüz çevirir-
ler ve ‘süregelen bir büyüdür’ derler. Yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular.” şeklindeki ilk üç 
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âyetine göndermelerde bulunularak Hz. Peygamber çağrıştırılmaktadır. Hz. Peygamberin inanmayan-
ları, peygamberliğine ve dolayısıyla Allah’a inandırmak için ayı ikiye bölmesi mucizesi anıştırılarak Hz. 
Peygambere inanmanın, Peygamber yoluna girmenin, Allah’a yönelmenin bir kurtuluş olduğu iletisi 
verilir. Dizelerde Hz. Peygambere inanan, dolayısıyla Allah’a yönelen insanların başına ayın bölünü-
şünden ortaya çıkan tüveyç (çiçek tacı) yağar ki bu da Allah’ın rahmeti olarak ‘ödüllendirme’ imidir. 
Hz. Peygamberle ‘kuruyan şehirlerin yeniden canlanması’, ‘kentlerin, insanların gençleşmesi’ şeklinde-
ki imgeler, âb-ı hayatın çağrışımsallığıyla yaratılan kompozisyon içerisinde ortaya çıkar.

Sezai Karakoç, Hızırla Kırk Saat’te gündelik yaşamın olumsuz eylemlerini Allah’tan uzak kalmaya bağ-
lar. Çağın belirgin karakterini meydana getiren çarpık zihniyet; kent yaşamı içinde kalpsizleşen insan-
ları, vefasızlığı, acımasızlığı, zulmü doğurmuştur. İslam’ın ahlâk anlayışının kalplerden, zihinlerden 
atılması kent yaşamında, toplumsal yapıda insanî ilişkiler bağlamında birtakım olumsuzluklar ortaya 
çıkarmıştır. İnanç bunalımı yaşayan, Allah’ı unutan çağ, aynı zamanda insanlıktan da uzaktır:

Islak bir ortaçağ yolunu andıran iç sokaklar
Kir
Elden taşarak yüzü oyarak saçları kömürleştirerek geçen
oyun kiri
İçinde taşıyıp da bir türlü atamadığın taşra akrebi 
Her gün bahçesinden
Gül devşirmek isteyen
Senin için güle sabırsızlaşan
O anneyi
Annenin sağlık günlerini
İt it denizin dibine it
Gül yerine elinde bir belgeyle gelen
Henüz atların kokusunu yitirmemiş
Eski tavlalardan bozma
Hastahanelerin alt katlarını
Kule diplerini
En çok hava isterken
Havadan uzaklaştırılmış
Kalp hastalarının yoksul öcünü
Onların sevgisini önce çeviren gençliğin geçişini
Bütün sevgileri sen kendin kendin için öce çevirdin (Karakoç, 1969: 48-50).

Bu dizelerden yola çıkarak Hızırla Kırk Saat’in tamamını dikkate aldığımızda Karakoç’un “gerçek 
ümanizmanın insanı ‘insanî âlem’e yükselten hareket olduğundan İslam’ı gerçek ümanizma ola-
rak gördüğünü, İslamî düşünüş/duyuş tarzının üstün insanlığa varma yolu olduğunu, Tanrısız bir 
ümanizmanın, insancıl olmayacağı, gerçek ümanizmanın İslam’ın insanı Tanrı’ya doğru götüren, 
onu gerçek anlamda insan olmaya götüren Tanrı yolu ümanizması, hakikat ümanizması olduğu” 
(1986: 139-140) şeklindeki düşüncelerinin Hızırla Kırk Saat’e aksettiğini görmekteyiz. Bu neden-
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le, Karakoç, Hızırla Kırk Saat’te siyasî bir tavır sergileyerek çağın kurtuluş reçetesi olarak İslamî 
düşünüş/duyuş tarzının (topyekûn İslam uygarlığının) dirilişinin tek çare olduğunu ve insanlık 
tarihinde izler bırakan ideolojilerin tükendiğini, çağın insanına mutluluk getirmeyeceğini (Mad-
deci zihniyetle hareket eden, metafiziği dışlayan, Allah’a inancı inkâr eden ideolojiler, insanların 
yüzyıllardır yaşadığı bunalımın, karanlığın esas sebebidirler.) açıkça ifade eder:

Evrim günlük sularla

Devrim irinle kanla

Bizse dirilişi gözlüyoruz

Bengisu bengisu kayna ve çağla (Karakoç, 1969a: 21).

Bu dizeler Karakoç için “din’in yalnızca ‘mistik’ bir sorun olmadığını, aynı zamanda dünyasal bir 
sorun da olduğunu” (Oktay, 2008: 527) göstermesi bakımından önemlidir. Ayrıca İslamî düşü-
nüş/duyuş tarzının (topyekûn İslam uygarlığının) dirilişinin “bengisunun (âb-ı hayatın) kayna-
ması ve çağlaması” şeklinde ortaya konulması, Karakoç’un Hızırla Kırk Saat’te Hızır ve âb-ı hayat 
(bengisu) kavramlarını, şiirin anlam boyutuna ne kadar işlevsel taşıdığını bir kez daha göstermesi 
bakımından da dikkate değerdir. İslamiyet’in içinde bulunulan çağda bir medeniyet olarak yeni-
den ‘diriliş’i, âb-ı hayatın kaynaması, çağlamasıdır. Şiirin temel tezi noktasında ortaya konulan 
düşünce şudur: İslamiyet’ten kana kana içen insanlık; ilahi kaynağa, kurtuluşa, huzura erecek ve 
ölümsüzleşecektir.

Sezai Karakoç’un “İnsanoğlu, ilk idrak basamaklarında, kendi iç yolculuğuna, iman ihtiyacı ve 
amacıyla başlar. İskender-i Zülkarneyn ile Hızır’ın karanlıklar içinde yolculuklar yapıp âb-ı hayatı 
aramalarıyla sembolize edilmişti klasik edebiyatta insanın bu iç yolculuğu.” (1995b: 36) şeklin-
deki sözleri, Hızırla Kırk Saat’te Hızır ve âb-ı hayatın temsil ettiği kavramlardan birinin de imana 
erme, Allah’a gitme adına yapılan içsel yolculuk olduğunu ortaya koyucu niteliktedir.

Hızırla Kırk Saat’in 9. bölümünde Müslümanların Allah’a iman noktasında oluşturdukları koro 
“bengisu korosu”dur ve Müslümanların, iman edenlerin hepsi içsel yolculuğun sonunda âb-ı ha-
yattan içmiştir, Allah’a ulaştıkları için ölümsüzlüğe ermişlerdir. Bu bağlamda ileti açıktır: Namaz, 
oruç gibi ibadetlerle yapılan kalbî yolculuk insanı Allah’a götürür. Dolayısıyla İslamiyet, kişiye 
âb-ı hayat sunar; onu, Hızır gibi diri ve ölümsüz kılar:

Bengisu Korosu

Biz bir Hızırız ama belki bin Hızır gibi
Biliriz yeryüzünde bengisu illerini
Namazda yürüyoruz ışıldayan meşalelerle
Oruçta aydınlığız İsayla Meryemle
Kulağımızda hep Zebur düğünleri
Düşümüzde İncil şölenleri
Ufkumuzda Tevrat ülkeleri
Sina dağında yapraklar
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Ve Kur’an ordusunu
Başkentlere götüren bir kumandan gibi
En soy arap atının üstünde
Dimdik duran bir başkan gibi
Bengisu alayının önünde (Karakoç, 1969a: 20).

Zaten Karakoç, Hızırla Kırk Saat’te ‘yol/yolculuk imgesi’yle verdiği Kur’an, namaz, oruç, peygamber-
lere iman gibi iman noktalarıyla Allah’a götüren içsel yolculuğu, Fizikötesi Açısından Ufuklar ve Daha 
Ötesi I adlı eserinde şöyle açıklar: “Yol, Allah’ın bizim için Kendine doğru çizdiği ve çektiği yol. Ya-
ratılış, ruhun, sınırlı âlem ve şartlı dünya ile bağ ve ilişki kurması demek olduğundan, Yol’un ancak 
aranarak bulunması bir kural haline geldi. (…) Sırtında binici, atın, üzerinde koşusunu tamamla-
yacağı yol, dosdoğru yol, kıldan ince kılıçtan keskince yol, Allah’ın yolu, İslam.” (1995c: 16-17).

Karakoç’un, Diriliş Muştusu adlı eserinin “Diriliş Gecesi” adlı bölümünde ortaya koyduğu şekliyle 
hem bireysel hem de toplumsal hayatta İslamî düşünüş/duyuş tarzının dirilişine dair dileğini, 
Hızır ve âb-ı hayat kavramlarının anlamsal çerçevesi içerisinde vermesi, Hızırla Kırk Saat’te Hızır 
ve âb-ı hayat kavramlarının simgesel anlamlarını, çağrışımsal değerlerini hangi düzlemde değer-
lendirmemiz gerektiğine dair ipuçları vermesi bakımından önemlidir: “Duamız odur ki, bu âb-ı 
hayat yürüyüşünde (Diriliş Gecesi yürüyüşünde) Hızır kılavuzluk etsin (1985: 17).

Bu bağlamda Hızırla Kırk Saat’te Hızır’ın kılavuzluğunda gerçekleşen âb-ı hayat yürüyüşü şeklin-
deki yolculuk imgesi; yaşanılan çağda Hz. Peygamberi kılavuz edinme ve O’nun kılavuzluğunda 
İslamiyet’in topyekûn bir medeniyet olarak yeniden dirilişini gerçekleştirmeyi; Allah’a, ilahi, kay-
nağa gidişi temsil eder.
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Cemal Safi’nin Şiirlerinde Su

Yrd. Doç. Dr. MEHMET SOĞUKÖMEROĞULLARI
Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü

Cemal Safi, 1938 yılında Samsun’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Samsun’da tamamlar ve 
kırk yaşına kadar şiir kitaplarını yayımlamaz. 1978 yılından sonra çeşitli çevrelerce tanınan Ce-
mal Safi, başta aşk olmak üzere çeşitli konularda şiir yazmaktadır. Birçok şiiri bestelenen Cemal 
Safi’nin taşlamaları da vardır. Şiir kitapları, Ya Evde Yoksan,1 Kıyamete Kırk Kala2, Vurgun3 ve Sende 
Kalmış4’tır.

İlk çağlardan modern çağlara gelinceye kadar insan muhayyilesinin dış dünyayı algılamasında 
önemli bir yere sahip olan semboller, varlıklarla kurulan çok yönlü bağlantılara zemin hazırlayan 
fenomenlerdir. Sembollerin yoğun biçimde yer aldığı alanlardan birisi de sanat ve edebiyattır. 
Sanat ve edebiyatın ilk oluştuğu zamanlardan beri semboller, sanatkârın kendisini ifade etmede 
kullandığı metotlardan biridir.5 Bu sembollerden su motifi, kadim zamanlardan günümüze ge-
linceye kadar hayatın merkezinde yer alır.

İran mitolojisinde tanrı Hürmüz evreni yaratırken, onun yarattıkları arasında üçüncü sırada “su” 
yer alır. Dünyanın balık üzerinde durması gibi su ile ilgili efsanelere de rastlanır. Ayrıca Ya-
kut Türklerinin “Baykal Gölü”ne önem vermeleri de Türk mitolojisinde suyun önemini vurgula-
yan örneklerden birisidir. Türk mitolojisinde insan yaratılışında rol oynayan dört unsurdan biri 

1 Yazımızda bu kitabın Polat Basımevi’nin 2011 yılında çıkarmış olduğu basımı YEY kısaltmasıyla kullanılacaktır.
2 Yazımızda bu kitabın Polat Basımevi’nin 2013 yılında çıkarmış olduğu basımı KKK kısaltmasıyla kullanılacaktır.
3 Yazımızda bu kitabın Polat Basımevi’nin 2013 yılında çıkarmış olduğu basımı V kısaltmasıyla kullanılacaktır.
4 Yazımızda bu kitabın Polat Basımevi’nin 2011 yılında çıkarmış olduğu basımı SK kısaltmasıyla kullanılacaktır.
5 Fatih Andı, Güneşe Tutulan Ayna, Hat Yayınevi, İstanbul 2010, s. 112-114.
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su’dur.6 Cemal Safi’nin şiirlerinde su motifi/sembolü/imgesi, sıklıkla yer alan unsurlardan biridir. 
Sanatçının şiirlerinde su, tabiattan insana ulaşan bir eğri içerisindedir. Tabiat unsuru olarak su, 
ırmak, deniz vs. şekliyle yer alırken; insana özgü unsurlar dikkate alındığında gözyaşı gibi kav-
ramlar çevresinde hayat bulur. Ancak Cemal Safi, şiirinde gözyaşı en çok kullanılan kelimelerden 
biridir. Bazen su, dinî içerikli Kevser veya mitolojik içerikli âb-ı hayat kisvesine bürünür.

Tabiat unsuru olarak su

İnsan hayatında susuz bir yaşamın düşünülememesi dolayısıyla yaşamın merkezine su konmuş-
tur. Cemal Safi’nin şiirlerinde deniz, ırmak gibi tabiatta yer alan unsurların yanı sıra yağmur, kar 
gibi tabiat olaylarına da yer verilir.

Şiirlerde su; umman, derya, deniz, yelken, balık unsurları çevresinde kendine yer bulur. “Yemin 
Kefareti” şiirinde “Cimrilik yakışmıyor asaleti ummana” (KKK., s. 69) mısraıyla umman kelime-
sine yer verilirken, “Ya Evde Yoksan” şiirinde deniz konu edilir. Denizin kelime olarak karşılığı 
olan ve “Hicran Cehennemi” şiirinde sevgiliye bağışlanılan bir nesne görünümündeki “derya”ya 
da “Yakışmış Sana” şiirinde de rastlanılır. Deniz, söz konusu olunca denizle ilgili yelken, kayık, 
sandal ve balık, Cemal Safi şiirinde kendine bulur. “Sevdiğim” şiirinde teşhis sanatıyla şairin ken-
disini yelkene benzettiği görülür. “Er Kişi Kadri” şiirinde “Nice güzellik yapıp denize atmışız biz 
/ Balık bilmese bile Halik bilir” diyerek mısralarında deniz ve balık kelimelerini birlikte kullanır. 
Ayrıca atasözlerini şiirleştirmesi yönünden de metinlerarasılığın örneklerinden birini verir.

Irmak, Oğuz Kağan Destanında yer alan “Daha deniz daha müren” ifadeleriyle denizle birlikte 
kullanılır. Ancak Cemal Safi deniz ile ırmağın yan yana gelmesinden farklı olarak “Sen Bir Yana 
Ben Bir Yana” şiirinde mübalağayı daha zayıf hâle getirerek ırmak ile göl kelimelerini bir arada 
kullanır. Sevgilisi ve kendisi ırmaktır, ancak gölleri farklıdır. “Irmak olduk gözlerimiz ayrıldı” (V., 
s. 138) mısraı, ırmağın ayrılıkla ilgili diğer örneklerindendir.

Tabiat olaylarından yağmur, kar, buz, dolu ve bulut, Cemal Safi şiirinde yer alır. Bunlardan 
yağmur “Ya Evde Yoksan” şiirinde sevgili için yağmur yaş demeden yollara düşme şeklinde gün 
yüzüne çıkar. Yağmurun şiddetli olan hâli sağanaktır. “Ben Cengizhan-Zâdeyim” şiirinde Cengiz 
Han’ın askerlerinin Çin Seddine sağanak olup akması şeklinde tezahür eder. Bazen “rahmet” ke-
limesiyle birlikte geçen yağmurun taş yağması kisvesine büründüğü de olur. Kar ise, yağmur gibi 
sevgiliye ait özellikleri belirtmede başvurulan yollardan birisidir.

Sanatçının aşk ateşiyle yanan bağrını söndüremeyen kar, “Git” şiirinde, insanın yürürken onda 
iz bırakmasını ifade ederken, sevgilinin karda izinin kalmasını istemediğini bildirir. Kar’ın diğer 
özelliği, insana aktarım bağlamında yaşlılığı anlatarak saçlara kar düşmesi şeklinde vücut bu-
lur. Şair “Döner Diye Bekledim” şiirinde “saçlarına kar düşmek” deyimini, “Ömrüme düşen kar” 
(YEY., s. 111) şeklinde de kullanır. Şair, sevgili olmadan yatağının soğuk olduğunu “Bilseydim” 
şiirindeki “Sensiz yatağımın kar olduğunu” ( YEY., s. 119) mısraıyla anlatır. Diğer taraftan sevgi-
lisiyle olan ayrılığını “Nerdesin Diye” şiirinde “Aramızda erimeyen karlara” (YEY., s. 127) ve “Bu 

6 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, Türk Tarih Kurumu Yayınevi, Ankara 1998, s. 425, 439, 487.
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Aşkı Sen Vurdun” şiirindeki “Bu karlı dağları sen vurdun” (V., s. 108) mısralarıyla dile getirir. Kar 
söz konusu olduğunda, genellikle onunla birlikte düşünülen, “dağ” metaforuyla da karşılaşılır. 
Yüksek dağların tepelerinde yer alan kar, Cemal Safi’nin “Yâr Olamadın” şiirinde “Sen benim 
dağıma kar olamadın” (YEY., s. 224) mısraıyla sevgiliyle aralarındaki mesafeyi anlatır. Cemal Safi, 
yalnızlığını, dört yanının karlı dağlarla çevrili olmasıyla okuyucuya sunar.

Yağmur ve kardan sonra, nadir de olsa, Cemal Safi şiirinde dolu, buz ve buluta yer verilir. “Sah-
ra” şiirinde dolu, rahmet ararken yakalanılan bir unsur konumundadır. Buz sevgilinin sözlerini 
anlatmada kullanılırken, bulut, “Bana Ağlar Şuara” şiirinde “Şafak batıdan söktü kapkara bulut 
çöktü” (KKK., s. 34) mısraıyla kendine yer bulur. “Koçum” şiirinde kara sevdalar göçmen buluta 
benzetilir:

O kara sevdalar göçmen bulutmuş

Yağmaya yağmaya şehri kurutmuş

İstanbul sevgiyi çoktan unutmuş

Aşka akıl ermez ermez be koçum (SK., s. 51)

İnsan Özelliklerine Aktarılan Su

Aktarma, tabiattan bir olguyu insana ait özellikleri anlatmak amacıyla kullanmaktır. Cemal Safi 
şiirinde suyun kullanımlarından biri, şairin kendisine ait olguları anlatmada onu bir vasıta olarak 
kullanmasıdır. “Mecbur” şiirinde “Çiçeğe bezendim sevdalı suyla” (YEY., s. 70) mısraı şairin sev-
dasını anlatmak için seçilen kelimedir. “Dinmeyen yağmura yaşa döndüm ben” (V., s. 197) mıs-
raında, çocuklarına şefkat ve merhamet besleyen annenin dinmeyen yağmura döndüğü anlatılır. 
Şairin sevgilisi meleklerden üstündür. Bundan dolayı da güzel ellerine dökemez diye melekten 
bile suyu esirgediğini ifade eder (SK., s. 77).

Cemal Safi’nin şiirlerinde kullandığı su motifi ilk olarak ateş söndürücülük özelliğiyle vücut bu-
lur. Özellikle “Su serp yanan sineme” ifadeleri şairin aktarma yoluyla sevgiliden istediği suyu 
anlatmaya yöneliktir. Ateş ile suyun karşı karşıya gelmesi çöl unsurunu da şiirin içerisine ken-
diliğinden dâhil eder. “Telefonda Sen” şiirinde geçen “Çölde şırıl şırıl akan su kadar” (YEY., s. 
44) mısraı çöl ile su arasındaki tezadı okuyucuya anlatır. “Ne Nilüferi” şiirinde ise çöl imajı, 
susuzluğun bir sonucu olarak çiçeğin yetişmeyeceği şeklinde ele alınır. Bu yönüyle suyun hayatın 
kaynağı olduğu belirtilir. Çölün ana ögesi olan susuzluk, Cemal Safi’nin “Aşk Uykusu” şiirinde 
sevgilinin olmaması şeklinde tezahür eder. Ancak bu susuzluk artık dayanılmaz değildir.

“Vurgun” şiirinde mübalağa yoluyla Manavgat Şelalesi’nden akan suyun şairin gözyaşından dur-
gun olduğu vurgulanır. “Allah Aşkına” şiirinde de pınar sevgilinin sesine benzetilir. Pınarın diğer 
bir kullanımı ise, “İnsafsız” şiirinde sevgilinin ceylana ve onun ihtiyacı olan pınarın göze benzetil-
mesiyle oluşur. Farklı bir kullanım ise, “Murat İçin” şiirinde “Ak Ceylan pınarım, ak çağlayarak” 
(KKK, s. 45) şeklindedir. Ayrıca sevgilinin şairin aşkıyla çağlayan bir pınar olduğuna da değinilir. 
Su ile ilgili kelimelerden kar ise, sevgilinin beyaz tenini anlatmak için kullanılır.
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İnsanda Yer Alan Su

Tabiattaki unsurların yanı sıra insanda yer alan su imgesi de mevcuttur. İnsan vücudunun büyük 
bir bölümünün su olması ve sevgiliye ulaşamama hâlinde akıtılan gözyaşı, bu minvalde düşünül-
melidir. Gözyaşının gelenekle de ilgisi vardır, ancak bu bölümde suyun teşbih ve mecazlara konu 
edilmeyen kısmı örneklerle izah edilmeye çalışılacaktır.

Cemal Safi şiirinde gözyaşı, genellikle ya sevgiliye aşkını anlatınca ya da sevgiliden ayrı kalınca dökülür. 
“Aklım Çıkıyor” şiirinde sevgilinin yanında utanınca gözünden yaşlar akar. Fakat gözyaşını döken sadece 
Cemal Safi değildir. Bazı durumlarda onun hâlini gören sevgili de ağlar. “Sana Şaka Geliyor” şiirinde “Ve 
seni perperişan ağlarken baş ucumda” (YEY., s. 116) ifadesi, sevgilinin göz yaşı döktüğü örneklerdendir. 
Ağlamak fiilini “Hak Ettin” şiirinde “Kendi düşen ağlamazmış sus artık;” (V., s. 39) mısraında aynı atasö-
zünden mülhem kullanır. Bazen sevgilisine gözyaşıyla yazdığı adresini bırakır bazen de sevgilinin tenine 
gözyaşıyla ismini yazar. Gözyaşı bazen de göz nuru şekline bürünerek Cemal Safi şiirinde yer alır. Ancak, 
“Mesih’in Olacağım” şiirinde gözyaşının katresinin sevgilisine kâr kalmayacağını ibraz eder.

Ağlama unsuru çevresinde “ağıt” denilen bir tür de oluşur. Cemal Safi, “Hıçkırık Olsun” şiirinde 
“Resmime bakarken ağıtlar yakan” (KKK, s. 17) mısrasında sevgilisinin kendisinin ardından duy-
duğu üzüntüyü dile getirir.

Gelenek Bağlamında Su

Yeni Türk şairleri şiirlerini vücuda getirirken divan edebiyatı geleneğinden yararlanırlar. Ama bu 
yararlanış şekli malzemeyi olduğu gibi almak değil, bilinen bağlamından kopararak onu yeniden 
üretmek şeklinde ortaya çıkar.7 “Estetik çerçevede bu kavramla kastedilen ise halk ve divan şiirinin 
bize dönük yüzleridir.”8 Cemal Safi Ya Evde Yoksan şiir kitabının başına “Tarzım” başlıklı yazdığı 
bir dörtlükle kendi şiir poetikasını açıklar:

Tarzım

Geleneği yaşatmak görevim kadar arzum

Aruz sünneti arzım, hece vezniyse farzım

Zordan vazgeçemedim, kolaya kaçamadım

Ecdadıma saygımdır şiirde nazım tarzım.

Cemal Safi gelenekten beslendiğini “Ben Sözün Şehriyim” şiirindeki şu dörtlükle de anlatır:

Dadaloğlu, Koçköroğlu mertliğim

Nef’i, Neyzen, Şair Eşref sertliğim

Kâh mizaha meydan okur dörtlüğüm

Kâh acı söz dedikleri zehirim. (YEY., s. 257)

7 Nurullah Çetin, Yeni Türk Şiirinde Geleneğin İzleri, Akçağ Yayınları, Ankara 2012, s. 22.
8 Muhsin Macit, “Gelenek ve Modern Şiir”, Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara 2002, s. 320.
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Şairin gelenekten beslendiğini bu ifadelerle itiraf etmesine bağlı olarak su imgesinin, şairde divan 
edebiyatından gelen etkiye bağlı olarak kullanıldığını örneklerle ifadeye geçebiliriz. Divan edebi-
yatında “su” birçok yönlerden ele alınır ve çeşitli durumlara göre teşbih ve mecazlara konu edilir. 
Hayat vericilik, boğuculuk, geliştiricilik, temizleyicilik ve güzelleştiricilik özellikleri mevcuttur. 
Ayrıca, âşığın gözü çeşme, gözyaşı ise kandır.9

Divan edebiyatında, susuzluğu giderici özeliğiyle vuslatı simgeleyen10 su, Cemal Safi şiirinde hayat ve-
rici özelliği olan sevgilinin bastığı yerlerden su kaynadığı vurgulanır. Benzer şekilde sevgilinin ellerin-
den içilen su da şairin bütün acılarının dinmesine sebep olur. Cemal Safi’nin “Gönül Nikâhı” şiirindeki 
“Kederli gözlerden billur taneler / Dökerken kıyılır gönül nikâhı” (YEY., s. 61) mısralarındaki “billur 
taneler” ifadesi divan edebiyatındaki camın göz olarak algılanmasına yakın bir kullanımdır.

Eski edebiyatta ateş gözde tutuşur, gönülde alevlenir. Âşık, gönlündeki ateşi söndürebilmek için 
gözünden su akıtır.11 Cemal Safi’nin “Gönül” şiirinde geçen “Nereyi yakmadı benim gözyaşım” 
(SK., s. 53) mısraı, divan edebiyatındaki gözde tutuşan ateşin devamıdır. “Buharlaşıyor” şiiri de 
gözyaşlarının aşk ateşinden buharlaştığını tasvir ederek yine aynı kullanıma yaklaşır:

Ömrümün sonbahar mevsimi amma

Özlemin günbegün baharlaşıyor

Sakın gözyaşlarım kurudu sanma

Ateş-i aşkınla buharlaşıyor (SK., s. 74).

Divan edebiyatında sevgilinin kirpikleri ok olarak tahayyül edilir ve âşık, kalbine saplanan bu 
okları sevgilinin bir nişanesi olarak saklar. Cemal Safi’nin ise hatıra olarak algıladığı unsur gözya-
şıdır. Onun gözlerindeki yaşlar sevgiliden ayrılığın yadigârlarıdır. Bu mısradaki ilginç durum ise 
Bergson’un zaman fenomenine bağlıdır. Onun “eşya zamandan haber verir.” fikrine bağlı olarak, 
şiire göre sevgili giderken Cemal Safi ağlar ve her ağladığında o zamanı tekrar yaşar. Bergson’un 
zaman anlayışı Cemal Safi’nin “Müstehak Gördün Bana” şiirinde de kendini hissettirir. Şiirde 
resim unsurunun geçmişi hatırlatması dolayısıyla aynı felsefeye yaklaşılır. Şiire göre, Cemal Safi, 
sevgilinin resmi karşısında gözyaşı döker ve sevgilinin fotoğrafına baktıkça onu hatırlar.

Klasik edebiyatta sevgilinin istiare yoluyla kullanıldığı kelimelerden biri bîvefâdır.12 Yani kısaca 
sevgili vefasızdır. Cemal Safi’nin “Zalimden Öte” şiirinde “Vefasız aşkını dök gözlerimden” (YEY., 
s. 148) mısraında hem sevgilinin vefasız olduğu vurgulanır hem de âşığın / şairin bu aşk uğru-
na gözyaşı döktüğü ifade edilir. Âşık ise bu vefasız sevgili uğruna gözyaşı döker. Cemal Safi de 
sevgilinin ardından gözyaşı döker ve “Eskici” şiirinde “Kurusun kaynağı gözyaşlarımın” (YEY., s. 
184) mısraıyla ağlamaktan göz pınarlarının kuruduğunu ifade ederek eski edebiyat geleneğine 
yaklaşır. O kadar güçlü ağlar ki feryadı ahrazları ağlatır (KKK., s. 30). Divan edebiyatında âşığın 

9 İskender Pala, age. Akçağ Yayınları, Ankara 1995, s. 13.
10 İskender Pala, age. s. 13.
11 İskender Pala, age. s. 56.
12 İskender Pala, age. s. 479.
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gözyaşlarının sel olup akmasına benzer olarak “Ey Garip Dostumun Eski Karısı” şiirinde “yüreğim 
yanardağ, gözyaşım seldi” (YEY., s. 62) mısraına rastlanılır. Benzer kullanım “Gel” şiirinde “Ya 
sana döktüğüm, ne dinmez yaştı / Coşkun aşkın, taşkın selli oldu gel” (YEY., s. 136) mısralarında 
vardır. Âşık o kadar çok ağlar ki gözlerinden yaş yerine kan gelir. Divan edebiyatında âşığın gözü-
nün çeşme, gözyaşının kan olması Cemal Safi’de sevgilinin yüzü gülünce çiçeklerin kan ağlaması 
şeklinde vücut bulur. Cemal Safi’nin “O Ne İnce Oya” şiirinde “Kanlı göz yaşıdır aşka alamet” (V., 
s. 33) mısraında kanlı gözyaşı kullanımı, divan edebiyatındaki âşığın kanlı göz yaşı dökmesine 
delalet eder. Sevgilinin ayrılık acısıyla kan kusan Cemal Safi, buna kızılcık suyu der. Bu yönüyle 
suyun duyguyu ifade vasıtası olarak da kullanıldığını söyleyebiliriz.

Genelde çiçek söz konusu olunca gül ü bülbül hikâyesinde ağlayan bülbüldür. Ancak Cemal 
Safi, sevgilinin gülünce çiçeklerin kan ağladığını ifade ederek mübalağa sanatını kullanır. Divan 
edebiyatından farklı olarak Cemal Safi’nin “Alaca Karanlık” şiirindeki “Yaş olup gözümden akışın 
var ya” (YEY., s. 92) mısraında sevgili, gözyaşına benzetilir.

Âşık-sevgili-rakip üçgeninde divan edebiyatında yer alan aşk içerisinde rakip, diğer kullanımıyla 
ağyar, yabancılar veya sevgilinin diğer âşıklarıdır.13 Cemal Safi “Allah Aşkına” başlıklı şiirinde sev-
gilinin kendisine yaptıklarına ve hâline dost değil, ağyarın ağlamasını ister. Burada “ağyar” sevgili-
nin diğer âşıklarıdır ki onların bile ağlaması mübalağanın en üst aşamalarından birini teşkil eder.

 Divan edebiyatına Nedim’le birlikte yeni bir soluk getirilir. Buna ek olarak onun düşüncesinin temelinde 
yaşamak ve sevmek vardır.14 Nedim’in sevgilisi gerçek hayatta var olan bir özelliğe sahiptir. Cemal Safi 
“Ya Eşimsin Ya Katilim” şiirinde “Gözyaşı dilersen gelme yanıma” ve “Dönüşü Olmayan Gidişin Olsun” 
şiirinde “Gözyaşın ismimi yazsın teninde, / Dönüşü olmayan gidişin olsun” mısralarında gözyaşı eski 
edebiyattan alınmıştır. Sevgilinin gözyaşı dileyerek şairin yanına gelmesi ve şairin bunu kabul etmemesi 
anlayışı Cemal Safi’yi divan edebiyatının hayalî sevgili anlayışını yıkan Nedim’e yaklaştırdığı söylenebilir.

Felsefî bir benzetme olarak su

Herakleitos’un felsefesi sürekli bir akışı ifade eder. Sürekli akış, bir değişimin ifadesidir. Ona 
göre, her gün her şey yenidir. Güneş her gün yeniden doğar, aynı ırmağa iki kez girilemez. Varlık, 
zaman içinde sürekli bir değişim geçirir.15 Herakleitos’a benzer olarak Cemal Safi, “Ayşen” şiirin-
de “Gençliğim su gibi aktı gitti de” (YEY., s. 82) ifadesini kullanır. Cemal Safi ile Herakleitos’un 
fikri, gençliğin sürekli değiştiği ve insan ömrünün aktığı konusunda büyük bir benzerlik gösterir. 
Ayrıca insan doğasındaki değişim, suyun akışı gibi durmadan vücut olur. Bu yönüyle de Herak-
leitos ile Cemal Safi’nin söz konusu mısraı arasında bir yakınlık kurmak mümkündür. Cemal 
Safi’nin “Satılır Diye” şiirinde Herakleitos felsefesindeki ırmağın yerini çeşme alır. “Gençliğin aksa 
da ömür çeşmenden” (YEY., s. 54) mısraında gençliğin geçmesini çeşmeden akan su ile anlatır.

13 İskender Pala, age. s. 22-23.
14 Hasibe Mazıoğlu, Nedim’in Divan Şiirine Getirdiği Yenilikler, Akçağ Yayınları, Ankara 1992, s. 35-42.
15 Orhan Hançerlioğlu, age. Remzi Kitabevi, İstanbul 1975, s. 125-127.
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İslamiyet’te Su

İslam dininde suyun hem yok edici hem hayat verici hem de temizleyicilik yönüne vurgu yapı-
lır. Onun yok edici özelliği Kur’an-ı Kerim’de “Nuh Tufanı” vesilesiyle geçer. Cemal Safi “Tufan 
Öncesi” şiirinde “Nuh’un gemisine beni de alın / Tufan öncesini sezenlerdenim” (YEY. s. 20) 
mısraıyla bu olaya telmihte bulunur. Diğer taraftan “Bizi zor ayırır Nuh’un tufanı” (KKK., s. 110) 
mısraıyla mübalağa unsuru olarak kullanılır. İkinci yok edici unsur ise susuz bırakılarak ölüme 
terk edilen İmam Hüseyin’in şehit edildiği “Kerbelâ” ile hatırlatılır. Cemal Safi, “Mesela mısın” 
şiirinde “Sen yoksa hayırsız Kerbela mısın” (YEY. s. 235) mısraıyla bu olaya göndermede bulunur. 
Ölümlere neden olan susuzluğa karşı insanlar yağmur duasına çıkarlar. Cemal Safi, “Velinimet” 
şiirinde ruhunu yağmur duasına çıkarır. Buradaki amaç doğrudan su değil, sevgilinin yokluğun-
da susuz kalma hâlidir.

Cemal Safi, rahman deryasında yıkanmasıyla kirlerinden ve günahlarından kurtulduğunu ifade 
eder. Bu yönüyle Allah’ın rahmetinin bolluğunu deryaya benzetir. Bazen aşkın rahmete benzetil-
diği olur.

Kur’an-ı Kerim’de Kevser Sûresi ile ilgili birçok tefsir yapılır. Bunlara göre, Kevser suyu, sütten 
beyaz, baldan tatlı, kardan soğuk, kaymaktan yumuşaktır.16 Şair, “Üç Rengin Adı” başlıklı şiirinde 
kendi de Kevser’i tefsir eder:

Ne yaman işret ki gönül iksiri

Bir katre içmeyle olduk esiri.

Va’dolan kevserin budur tefsiri,

Ahiret gününü beklemek ihmal.

Sen bir çiçek, ben bir arı, sevgi bal (YEY, s. 94)

Cemal Safi “Senden Sonrası” şiirinde meyhane değil, Kevser sarhoşu olduğunu beyan eder. “Tür-
banlım” şiirinde divan şiirinden gelen etkiyle sevgilinin dudağı Kevser’e benzetilir.

İslamiyet’te suyun temizleyicilik özelliği abdest’te görülür. Cemal Safi’nin “Naat” isimli şiirinde 
Peygamber efendimizin tekmil Enbiya’ya abdest aldırdığı konu edilir:

Miraçta Burak’ı şaha kaldırdın

Tekmil Enbiya’ya abdest aldırdın

Hakk’ın huzurunda namaz kıldırdın

İmamlar sultanı tayip Efendim

Mitolojik Su

Mitolojide ölümsüzlük suyu olarak da bilinen âb-ı hayat, Cemal Safi’nin şiirinde kendine yer 
bulur. Şair âb-ı hayatı yine sevgiliyle ilintili olarak kullanır. “Sende Kalmış” şiirinde “Toprağın 

16 İskender Pala, age. s.324.
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kadehine âb-ı hayat dolduğu” (YEY., s. 161) mısraında, suyun hayat vericilik özelliği vurgulanır. 
Ayrıca toprak ve suyun aynı mısra içinde yer alması varlığı oluşturan dört unsur yani anasırı 
erbaa’dan ikisinin kullanıldığını gösterir. Diğer taraftan şair için sevgili sebil değil âb-ı hayattır.

Sonuç

Cemal Safi’nin şiirlerinde su, tabiat unsuru, insana aktarma, gelenek, din ve mitolojiyle bağlantılı 
bir şekilde kullanılır. Tabiat ögesi olarak su, yağmur, kar gibi tabiat olaylarından ve ırmak, deniz 
gibi tabiat unsurlarından hareketle Cemal Safi şiirinde kendine yer bulur. Ancak bu unsurlar 
çoğu defa tabiatı anlatmak için değil, sevgiliyi ifade vasıtası olarak geçer. Bundan dolayı su ile 
ilgili unsurlar genellikle insana aktarılır. Su ile ilgili aktarılan durumlardan en dikkat çekici olanı, 
gözyaşıdır. Cemal Safi şiirinde en fazla kullanılan kelimelerden olan gözyaşı, hem gerçek anla-
mıyla hem de gelenekten gelen etkiyle çeşitli mecazlar vesilesiyle şiirlerde yer alır. Cemal Safi, 
Nuh tufanı, Kevser gibi suyun dinî kullanımlarına da atıflarda bulunur. Aynı mitolojik kaynaklı 
âb-ı hayat da şiirlerinde yer alır.
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Türk Tarihi
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Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü

GÖYGÖL

-Şair Ahmet Cevat’ın Aziz Hatırasına-

Bir seher vaktinde vardık Göygöl’e
Burada kızlar gül takıyor kâküle
Alev alev bir gül attım su yandı
Sunam derin uykusundan uyandı
Yavaş yavaş araladı perdeyi
Gönlüm göle düşmüş yaban ördeği
Giyinip kuşanmaya erinmiş Göygöl
İpekten tüllere bürünmüş Göygöl

Ne kadar özenmiş hilkatin eli
Bir depremle doğan yayla güzeli
Ninniler dinlemiş deli rüzgârdan
Gıdasını almış yağmurdan kardan
Sonra canlar yakan bir âfet olmuş
buradan su içiyor her sevdalı kuş
Sanki aynasını düşürmüş felek
Göygöl’den gerisi bir kirli gölek

Gök mavi, göl mavi, her şey semâvi
Arşa çıkar Ateşgâh’ın alevi
Burası Kafdağı tezatlar evi
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Çıkar her adımda bir masal devi
Dağlar deve olur bulut güvercin
Bir gümüş sakallı keçi olur cin
Yanılıp Göygöl’ü su sanmasınlar
Bismillah demeden yıkanmasınlar

Ece ipil ipil yıldız elenir
Ay ışığı düşer göl hârelenir
Asırlardır sevda çeken gönüller
Ateşgâh’da yanar burada serinler
Göygöl menbaıdır efsanelerin
Bu sulardan doğmuş Hüsrev’le Şirin
Dedem Korkut bu dağlara uğramış
Acıkmış suyuna ekmek doğramış

Bir sabah Göygöl’de peri kızları
Yıkanırken siper edip sazları
Üstlerine gelmiş bir deli çoban
Kır papaklı sırtı heybeli çoban
Bakmış ki göl başı peri tüneği
Atmış üstlerine ak kepeneği
Bir anlık gafletten doğmuş Tepegöz
Oğuz’u uykuda boğmuş Tepegöz

Bir gece yarısı ay suya düşer
Çöllerde bir ceylan pusuya düşer
Derinden derine hârelenir su
Sararken her yanı barut kokusu
Çimenler üstünde üç beş damla kan
Gözünü nefretle kapatır ceylan
Çırpınır ağzında bir demet kekik
Kör avcı her şeye çekilmez tetik

Şimdi yaylaların sonbaharıdır
Dağları kaplayan süt buharıdır
Yapayalnız kalmış kuğulu Göygöl
Ağlayan göz gibi buğulu Göygöl
Uzar kıyısında bir sarı kamış
Kendini seyreder sularda yaz kış
Şimal küleğiyle kar geliyor kar
Sunamı tufandan koruyun dağlar

Dedim doruklarda açan menekşe
Dedi uçabilsem kuş olsam keşke
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Bilmem nasıl sığdım ben bu derbende
Merih’in Zühre’nin derdi var bende
Yüzümü yalarken yayla meltemi
Her gece rüyamda bir beyaz gemi
Sularımı yara yara gidiyor
Özlediğim bir diyara gidiyor

Han Kepez çıkarır altın tacını
Her gün bu aynada tarar saçını
Köroğlu yol keser alır bacını
Kaçak Nebi unutur mu öcünü
Deli poyraz doruklarda tar çalar
Dal koparır, can aparır, nar çalar
Uçuşan yapraklar turna teleği
Bulutlar dağların ipek yeleği

Bir Nevruz sabahı sökerken şafak
Bir şehzade gelip uyandıracak
Nal sesleri duyacaksın derinden
Öpecek usulca göy gözlerinden
Açma duvağını sır verme ele
Şu fırtına dinsin, yaz gelsin hele
Uyu Natevan’ım yaralım uyu
Uyu bahtı kara maralım uyu

Bir şi’r bıraktım sana hediye
Bu garip yolcuyu unutma diye
Şahidimiz olsun ulu çınarlar
Gün gelir okuyup bizi anarlar
Çınar fısıldaşır pınara söyler
Pınar da üstadım Anar’a söyler
Bu sayede elden ele duyulur
Bizim de adımız şair sayılır

Mesnevi okuyup geçtim Gence’den
İçime bir sızı düştü inceden
Elveda bağlarda üzüm derenler
Üzümü unutup hüzün derenler
Elveda adını unutan şehir
Elveda akmayı unutan nehir
Ata yadigârı Gence elveda
Dalında kuruyan gonca elveda!

 Ali AKBAŞ (Ankara/ 1990)
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İki yüz elliyi aşkın irili ufaklı gölün yer aldığı Kuzey Azerbaycan’da, efsaneye göre Şark’ın bü-
yük şairi Genceli Nizami’nin doğduğu gece büyük bir deprem olur. Gence yakınlarındaki Kepez 
Dağı’nın zirvesi kopar ve yanı başındaki büyük dere yatağının üstüne akar. Dağın zirvesine yakın 
bölgede, bu vadi boyunca bir dizi göl oluşur. Bunlardan ilki ve en güzeli olan Göygöl, deniz 
seviyesinden 1556 m. yükseklikte, yılın hemen hemen tamamında tülü andıran bir sisle kaplı 
olup ziyaretçilerine nadiren yüzünü gösteren, etrafı ormanlarla çevrili ve ilk bakışta insanda tarih 
öncesi bir mekan duygusu uyandıran büyülü-masalsı bir güzelliğe sahiptir.

Göygöl’ün bulunduğu coğrafya, Orta-Asya’nın kapısı, Kaf Dağları’nın beldesi, Zerdüşt’ün eski 
mekânıdır. Geçmiş içinde Türk tarihi, coğrafyası, tabiat ve insan ilişkisi, bir coğrafi unsur ve tema 
yolculuğunda bu ıssız dağ başında Göygöl’le halveti göze alabilenler, kendilerini bir anda cinlerin 
perilerin rengârenk düğün alaylarının ortasında bulabilirler. Dede Korkut’un kopuzundan arkaik nağ-
meler dinleyebilir yahut ansızın kopan bir fırtınanın ortasında at kişnemelerinin, kılıç şakırtılarının, 
canhıraş feryatların doldurduğu bir cenk meydanına düşebilirler ya da bilge ve dingin asırların hava-
sını teneffüs eder, Nizami’nin kendi sesinden mesnevi dinleyebilirler. Burada destanlara konu olmuş 
aşıkların gamlı iç çekişlerini duyabilirsiniz. Hiç biri olmasa, Göygöl size, “ben kimim, burası neresi, 
şimdi hangi yüzyıldayız?..” sorularını sordurabilir. Türk dünyasında bilinen masalların, destanların 
ve efsanelerin kahramanlarıyla randevulaşabileceğiniz bir yerdir Göygöl… O öyle bir sihirli küredir 
ki, Azerbaycan’ın, bu tiryakilik yapan kültür coğrafyasının bütün serencamını ondan izleyebilirsiniz.

Biz, ailece bu bahtiyarlığı yaşadık; bütün bu hissiyat da, o günlerden bugüne aynı etki dairesinde 
varlığını aynen sürdürmekte... 1990 yılının eylül ayında, Azerbaycan’a ayak basar basmaz tanış-
tığımız Göygöl beni böyle büyüledi. Bu güzelliği layıkıyla terennüm edecek bir kalem kudretine 
sahip olmadığım yani şair olmadığım için akar değil; durgun suyun, bir gölün hafıza kudreti ve 
esrarını, eminim ki, onunla tanışan, ona bir şeyler söylemek, onun için bir şeyler söylemek ve 
hepsinden önemlisi onun hal dilinden bir şeyler söylemek ihtiyacını duymuştur. Bu bağlamda 
Göygöl üzerine pek çok şiirin kaleme alınmış olması muhakkaktır.

Aynı söyleyiş gücüne sahip olmamakla birlikte; duygudaş, gönüldaş ve ülküdaş iki şairin, Ahmet 
Cevat’la Ali Akbaş’ın aynı ismi taşıyan şiirleri, ‘göl’ formundaki ‘su’yun esrarından nasıl kadim 
tarihlere ayna tutulduğunu seyretme boyutuna baktığımızda; bu şiirlerin her ikisinin de Göygöl 
üzerine yazılmış olmasının dışında, anlamlı ve çarpıcı bir ortak yanı daha vardır: Azerbaycan 
tarihinin XX. yüzyıl içindeki iki önemli kırılma noktasında kaleme alınmışlar…

Ahmet Cevat’ın Göygöl’ü Azerbaycan’ın baht yıldızının söndüğü, ufukların kararmaya başladığı, 
istiklalin elden gittiği ve ülkenin esaret karanlığına gömüldüğü döneme tanıklık eden Göygöl’dür.

Ali Akbaş’ın Göygöl’ü ise, Azerbaycan’ın her köşesinden yükselmeye başlayan bağımsızlık ateşle-
rine, ay-yıldızlı bayrağın yeniden Azerbaycan semalarında yükselişine, Azerbaycan Türklüğü’nün 
yeniden kendi milli kimliğine dönüşüne tanıklık eden Göygöl’dür.

Ali Akbaş’ın Azerbaycan’ın Gence dağlarına oyulmuş ilginç coğrafi konumuyla etkileyici Göygöl 
/Mavi Göl üzerine söylemiş olduğu Göygöl’de, edebiyatımızda göl temalı tek büyük şiir örneği 
olarak tabiat, insan, coğrafya, tarih, mitoloji, destan bağlamındaki şiirde bütün Altaik dünyanın 
adeta bir kültürel ve estetik manifestosu dile getirilmiştir, denilebilir. 1988’de yazılıp, 1990’da 
yayınlanan Ali Akbaş’ın uzun soluklu “Göygöl”ü ise Azerbaycan’ın her köşesinden yükselme-
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ye başlayan bağımsızlık ateşlerine, üç renkli ay-yıldızlı bayrağın yeniden Azerbaycan semaların-
da yükselişine ve Azerbaycan Türklüğü’nün yeniden kendi kimliğine dönüşüne tanıklık eden 
Göygöl’dür.

Ali Akbaş’ın epik-lirik karakterli bu şiirini, Azerbaycan’ın bu en büyük sanat şehidine Ahmet 
Cevat’a söyletilmeyeni söylemek durumunda hissetmiş ve ona ithaf etmiştir. Bir başka ifadeyle, 
Ahmet Cevat’la Ali Akbaş el ele, gönül gönüle yetmiş beş yıldan fazla sürmüş bir zulüm devrini 
Göygöl’ün berrak sularında boğmuşlardır.

Akbaş’ın şiiri bir göl şiiri değil, bir Göygöl şiiridir. Anlatılan, Lamartine’inki gibi alegorik anlatım-
larla hayatı, insanı, faniliği, acı ve düşünceyi anlatan herhangi bir göl değil, adı ve coğrafi konumu 
belli bir göldür. Bu yönüyle de Türk edebiyatında tek örnektir. İkinci dikkat çekici husus; şairin 
Göygöl üzerine söylemek niyeti ile, şiirin muhtevası arasındaki müthiş uyumdur. Denilebilir ki, 
12 bendlik 96 mısradan oluşan bu uzun şiirin herhangi bir mısraını Göygöl dışındaki herhangi 
bir göle uyarlayamazsınız:

Sanki aynasını düşürmüş felek
Göygöl’den gayrısı bir kirli gölek

mısralarıyla şair zaten Göygöl’ü dünyadaki bütün göllerden ayrı bir konuma yerleştirdiğini ifade 
etmiştir.

Peki, acaba Göygöl gerçekten de dünyanın en güzel gölü müdür veya şairin gördüğü en güzel göl 
müdür? Bu sorulara “evet öyledir” demememiz çok zor… O halde şairi böylesine derin, böylesine 
coşkulu duygu ve heyecanlara yönelten nedir?

Şairin gözünde Göygöl; iki yüzyıla yakın bir esaret döneminde hırpalanmış, örselenmiş, kirletil-
miş bir kültür coğrafyasının ortasında bulabildiği saf ve el değmemiş bir güzelliktir. Göygöl, şai-
rin hayalindeki Azerbaycan’a, geniş Türk tarihine, coğrafyasına ve ütopyasına açılan penceredir:

Alev alev bir gül attım su yandı
Sunam derin uykusundan uyandı
Yavaş yavaş araladı perdeyi…

mısralarıyla şair masalsı bir dünyanın eşiğini atlar ve bizi de peşinden sürükler.

Yanılıp Göygöl’ü su sanmasınlar
Bismillah demeden yıkanmasınlar…

Şairin de dediği gibi, besmelesiz adım atılmayacak kadar aziz ve mübarek bir dünyadır bu…

Burdan su içiyor her sevdalı kuş

O nasıl bir göldür ki, sevdalı kuşların susuzluğu yalnızca orada giderilir ve o nasıl bir sevda ate-
şidir ki, Göygöl’ün suyundan gayrısı bu harareti dindiremez. İşin sırrı buradadır ve ancak kendi 
kültür köklerine doğru kanat çırpan sevdalı kuşlar bu sırra vakıf olabilirler.

Ali Akbaş’ın şiiri ancak Göygöl penceresinden görülebilecek bir dünyanın şiiridir, bu doğru ama 
bu arada Göygöl’ün nesnel güzelliği de görmezden gelinmiş veya hamasete kurban edilmiş de-
ğildir. Şairin, Türk şiir geleneğinin ve şiir dilinin bilinen imkânlarından yararlanarak sergilediği, 
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bunları kendi orijinal söyleyiş ve idrak ustalığıyla birleştirerek oluşturduğu anlam katmanları 
arasına Göygöl’ün nesnel güzelliği de ustaca yerleştirilmiştir:

Giyip kuşanmaya erinmiş Göygöl
İpekten tüllere bürünmüş Göygöl.
…….

Sanki aynasını düşürmüş felek
…….

Gök mavi, göl mavi, her şey semavi
…….

Gece ipil ipil, yıldız elenir
Ay ışığı düşer göl harelenir.
…….

Şimdi yaylaların sonbaharıdır
Dağları kaplayan süt buharıdır.
Yapayalnız kalmış kuğulu Göygöl,
Ağlayan göz gibi buğulu Göygöl
…….

Deli poyraz doruklarda tar çalar
Dal koparır, can aparır nar çalar.
Uçuşan yapraklar turna teleği,
Bulutlar dağların ipek yeleği.

gibi mısralarda şair, doğrudan tabiata yönelmiş izlenimi verse de; bunlar şiirin efsane, tarih, hal 
ve gelecek boyutlarına geçişkenliği olan mısralardır. Akbaş’ın şiiri esas itibariyle bu dört zamanın 
birinden diğerine sıçrayan, bazen birkaçını birden tek söyleyişte buluşturabilen çok katmanlı ve 
alegorik bir zenginliğe sahiptir.

Sunam derin uykusundan uyandı
Yavaş yavaş araladı perdeyi

derken, gölün üzerindeki sis perdesinin aralanması kadar, şiirin yazıldığı tarihte Demirperde’nin 
aralanışına da bir gönderme var…

Bir anlık gafletten doğmuş Tepegöz
Oğuz’u uykuda boğmuş Tepegöz

mısralarında da, hem Göygöl’ün arkaik bir mekan olduğu yani Dede Korkut hikayelerinin geçtiği 
bir mekan olduğu fikri zihnimizde iyice pekiştirilirken, hem Azerbaycan Türklüğü’nün “Oğuz” 
kimliğine vurgu yapılır, hem de “Oğuz’u uykuda boğan Tepegöz” motifiyle Rus istilası anlatılmış 
olur. Bir ifadeye sığdırılmış üç zaman ve üç mânâ… Şairin bu şiirde tekrar tekrar ve şaşırtıcı bir 
başarıyla ama asla kendini ele vermeden kullandığı bir yöntemdir bu.
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Uzar kıyısında bir sarı kamış

mısrasında da bir yandan gölün reel güzelliği anlatılırken öte yandan Türk tarihindeki Sarıkamış 
faciasına gönderme yapılıyor. Zira hemen arkasından gelen:

Şimal küleğiyle kar geliyor kar
Sunamı tufandan koruyun dağlar

mısraları, şairin reel bir durumla tarihi olayları nasıl örtüştürebildiğinin güzel örneklerinden birini 
teşkil ediyor. Bir başka ifadeyle, önceki mısrada geçen “sarı kamış” kelimeleri asla tesadüfi değildir. 
Kafkaslara yönelik Rus istilası, Kuzey’den gelen ve ancak dağların durdurabileceği bir tufan gibidir.

Şair, Göygöl penceresinden masalları, efsaneleri, destanları, yaşanmış bir tarihi, bugünü ve yarına dair 
umut ve beklentilerini armonik bir bütünlük içinde ve aynı gerçeklik duygusuyla idrak eder ve yansıtır:

Dedem Korkut bu dağlara uğramış,
Acıkmış suyuna ekmek doğramış

söyleyişindeki ustalık kadar inandırıcılık da Ali Akbaş’a mahsustur. Çünkü o, bunun böyle oldu-
ğuna yürekten inanır. Tepegöz hikayesindeki çobanın, yıkanan peri kızının üstüne kepeneğini 
atarak yakaladığı göl kıyısı olsa olsa burasıdır, diye düşünür. Sonra hikayeyi tarihle harmanlar ve 
Dede Korkut’u bir anlatıcı, öğretici ve yol gösterici olarak bu güne taşır.

Bütün bunların yanında, Göygöl penceresinden idrak edilen kültür coğrafyası Azerbaycan’la da 
sınırlı tutulmaz:

Yüzümü yalarken yayla meltemi
Her gece rüyamda bir beyaz gemi
Sularımı yara yara gidiyor
Özlediğim bir diyara gidiyor

mısralarıyla, Kırgız romancı Cengiz Aytmatov’un Beyaz Gemi adlı eserine gönderme yapılarak Issık 
Göl’le Göygöl’ün kaderi özdeşleştirilir. Keza, şiirde yer alan mitolojik-destani ve kültürel motiflerin 
hemen hemen tamamı (Gence, Kepez, Göygöl, Ateşgâh, Kaçak Nebi, Natevan, Anar gibi bölgeye ait; 
Dede Korkut, Tepegöz, Oğuz, Hüsrev ve Şirin, Nevruz, Köroğlu, Mesnevi, Kaf Dağı, Beyaz Gemi… 
gibi genel) sadece Azerbaycan’da değil bütün Türk dünyasında bilinen ortak değerlerdir.

Şair büyük bir coşkuyla sık sık, mızraklarıyla göğü tutan kahramanların arasına karışsa da milli 
bir hüzün eteğinden yakalar ve O’nu 1988 Azerbaycan’ının kasvetli ortamına fırlatır. Coşku ve 
hüzün, ümit ve karamsarlık, güven ve çaresizlik, hasret ve vuslat iç içe katmerlenerek, milli 
romantik bir duyuşla şiirin duygu yumağını oluşturur. Yine de o bir dava adamıdır ve her şeye 
rağmen gelecek kaygısı taşımaz:

Bir nevruz sabahı sökerken şafak
Bir şehzade gelip uyandıracak.
Nal sesleri duyacaksın derinden
Öpecek usulca göy gözlerinden.

Şair Akbaş, dünyanın, hayatın ve Türklüğün kendisini yenileyeceği o nevruz şafağına yürekten 
inanmaktadır ama henüz vakit o vakit değildir. Öyleyse kurtuluş günü gelene kadar bu dağ 
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ceylanını yaban ellerden, hoyrat ellerden sakınmak gerekir. En iyisi, kem gözlerden ırak bu dağ 
koyağında uykuya dalmaktır:

Açma duvağını sır verme ele
Şu fırtına dinsin yaz gelsin hele
Uyu Natevan’ım yaralım uyu
Uyu bahtı kara maralım uyu

Ve nihayet ayrılık zamanı gelmiştir. Şairimiz, Göygöl’le girdiği halvetten çıkar ve hâlin katı ve yü-
rek burkan gerçeğine geri döner. Zaman, akmayı unutan bir nehir gibidir. Çünkü bu coğrafyada 
zaman Azerbaycan’ın kendisine ait değildir. Azerbaycan’da zaman ve milli hayat Rus istilasıyla 
durmuştur, donmuştur. Bu donmuşluk içinde Natevan Hanım’ın, Ahmet Cevat’ın vatanı, kadim 
Gence bile adını unutmuş Kirovabad olmuştur.

Şiir son derece dokunaklı şu mısralarla biter:

Mesnevi okuyup geçtim Gence’den
İçime bir sızı düştü inceden.
Elveda bağlarda üzüm derenler,
Üzümü unutup hüzün derenler.
Elveda adını unutan şehir,
Elveda akmayı unutan nehir.
Ata yadigarı Gence elveda,
Dalında kuruyan gonca elveda.

Buraya kadar örneklemeli olarak Ali Akbaş’ın Göygöl şiirindeki anlamlar, mecazlar ve semboller 
dünyasına bir kapı aralamaya, şairin Göygöl penceresinden temaşa ettiği şiirsel gerçekliğe nüfuz 
etmeye çalıştık. Edebiyatımızda göl temalı bu tek büyük şiir örneğinde; tabiat, insan, coğrafya, 
tarih, mitoloji, masal ve destan bağlamında bütün bir Altaik dünyanın adeta bir kültürel ve estetik 
manifestosu dile getirilmiştir, denilebilir.

Kelimeler, temel ve yan anlamları dışında özel bir takım çağrışımlar ve hatırlamalar yoluyla elde 
edilen bir duygu değeri kazanır ve düşünceye bu duygu üzerinden gidilir. Milli romantik duyuş 
tarzı, bu duygu değerinin bireyselden toplumsala açılması ve asıl orada bir heyecana dönüşmesi 
şeklinde ortaya çıkar.

Ali Akbaş’ın uzun Göygöl şiirinde; birbiri içine geçmiş birçok yolculuk var: Birincisi, göl’ün somut 
gerçekliği içinde yaşanan yolculuk ki, buna Göygöl merkezli bir estetik derinleşme de diyebiliriz; 
ikincisi, geçmişle bugün ve gelecek arasında gidiş-gelişlerden oluşan “uzak-yakın zaman ve tarih 
yolculuğu”; üçüncüsü, Türk kültür ve uygarlığına ait değerler ve katmanlar içinde bir derinleşme 
ve nihayet dördüncüsü, kendini bu gidiş-gelişli zaman içinde, anlamaya ve anlamlandırmaya ‘su’ 
metaforunun anlam katmanları içinden zenginleşip, derinleşen ve Göygöl prizmasından gerçek-
leştirilen “ben” ve “biz” perspektifli bir büyük kolektif şuura ulaşmaya yönelik bir iç yolculuktur.
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Su, canlı yaşamı için tartışmasız çok önemli bir kaynaktır. Suyun bütün organizmaların yaşamsal 
etkinliklerini sürdürmesinde başat rol oynaması, insan vücudunun % 70’inin sudan oluşması, 
diğer yandan artan dünya nüfusuna karşılık su kaynaklarının azalması suyu, üzerinde ulusal ve 
uluslararası politikalar geliştirecek ölçüde kritik bir kaynak haline getirmektedir.

Canlı yaşamının her alanında bu derece önemli olan su, beslenmeden temizliğe, enerjiden taşı-
macılığa, yaşamsal hemen her etkinlikte tuttuğu geniş alanla, ciddi bir kavram alanı ile çağrışım 
dünyasına da sahiptir ve bu yönüyle dil ve edebiyata dair pek çok üretimde de boy göstermiştir. 
Su, deyimler, atasözleri, halk hikâyeleri, türküler, şiir, roman, hikâye vb. edebiyatın birçok ürü-
nünde bir motif, bir dekor, etrafında çeşitli kültürel davranışların ve inanışların geliştirildiği bir 
unsur olarak varlık bulmuştur. Bu bölümün konusunu dilimizde kullanılan suyla ilgili deyimler 
oluşturacaktır.

Deyimler iki ya da daha fazla sözcükle oluşturulan, sözlerin gerçek ya da mecaz anlam alan-
larındaki çeşitli görünümlerinden biriyle ortaya çıkabildiği, anlamı güçlendiren, tipikleştiren, 
özetleyen, alt metninde toplumsal bakış açısı ve kültürel davranışlarla ilgili ipuçları veren kalıp 
sözlerdir. Kültürel davranışlar, toplum tarafından üzerinde uzlaşı sağlanan davranışlar bütünü-
dür ve toplumlar için bir çeşit kolektif bilinç oluşturur. Bu nedenle deyimler, kültürel arkaplanı 
da yansıtarak insanların kavrayış biçimlerinin aynası olurlar.

Deyimler, hem oluşma biçimleri hem de yansıttıkları kültürel değerler ve bakış açısı bakımından 
dil ve edebiyatla ilgili birçok çalışmaya da konu olmuştur. Türkçe deyimler üzerine hazırlanmış 
sözlüklere bakıldığında (örn. Aksoy 1984, Parlatır 2008, Saraçbaşı 2010 vb.), su ile ilgili deyim-
lerin ciddi bir yekûn tuttuğu görülür. Bu deyimlerde su sözcüğünün, içinde bulunduğu çeşitli 
bağlamlarda, hayati bir besin olmanın yanı sıra akıcı/dinamik olmak, durgun olmak, sıvı olmak, 
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sızabilmek, az ya da çok, sıcak ya da soğuk olmak, sıvılaşmak ve bozulmak, kar, yağmur, fırtına 
vb. doğa olaylarının parçası olmak, temizlik, bir şeyin kaynağı olmak vb. birçok çağrışımsal yö-
nüyle, yer yer ironik bir söyleyişle kullanıldıkları görülmektedir. Deyimlerde suyun oldukça çe-
şitli bir çağrışım alanıyla ortaya çıkmasını sağlayan, yalnızca su sözcüğü değil, sözün kullanıldığı 
bağlam, kültürel arka plan, deyimde anlatılmak istenen ana düşünceye uygun olarak suya ait bir 
dizi imajdan hangisinin seçileceğini belirleyen dilsel ihtiyaç vb.dir. Örneğin, ‘birini kandırmak 
için aldatıcı sözler söylemek, sebepler ileri sürmek’ anlamında olan bin dereden su getirmek deyi-
minde, su sözcüğü ‘bahane’ kavramını çağrıştıracak biçimde kullanılırken bir içim su deyiminde 
‘güzellik’ çağrışımıyla kullanılmıştır. Su sözcüğünün bu iki deyimde, bambaşka değerleri temsil 
edecek şekilde yer alabilmesi, dildeki yaratıcılığın, kavramları belirli bağlamlarda belirli anlam 
tasarımlarıyla kullanma konusundaki sayısız imkânın bir göstergesidir.

‘Sağlıklı düşünemez olmak, zihni bulanıklaşmak’ anlamındaki beyni sulanmak, ‘konuşmanın cid-
diyetini bozmak’ anlamındaki lafı sulandırmak, ‘olmuş bir işi bozmak’ anlamındaki pişmiş aşa su 
katmak, ‘değerini, önemini yitirmek, çokça söz edilir olmak’ anlamındaki suyu çıkmak, ‘cıvıtmak, 
verdiği sözü yerine getirmemek’ anlamındaki su koyuvermek, ‘laubali olmak’ anlamındaki sululuk 
etmek vb. deyimlerde, sulanmak, su katmak, suyu çıkmak, sululuk vb. sözlerle, sulanan nesnenin 
katılığını, kıvamını kaybetmesi yönündeki fiziksel gerçeklik, davranışlardaki, durumlardaki, hal 
ve hareketlerdeki bozulmayı çağrıştıracak biçimde kullanılmıştır. Fiziksel olmayanı, fiziksel olana 
göre kavramlaştırmak, böylece fiziksel olarak var olan durumları, fiziksel olmayan durumlarla 
ilişkilendirerek daha somut bir kavramlar dizgesi hâline getirmek, kavramlar sistemimizin ve 
düşünme mekanizmamızın genel işleyiş eğilimlerinden biridir. Aksan somutlaştırmayı, “soyut, 
anlatımı güç durumların, olayların, kavramların somut kavramlar aracılığıyla örneklendirilerek 
dile getirilmesi” biçiminde açıklar (1998: 85). Somutlaştırma, soyut olanı fiziksel olana göre açık-
lama, anlambilimin metafor, metonimi vb. birçok basamağında sayısız örneği bulunan bilişsel bir 
süreçtir (bk. Lakoff 2005).

Sıvı olan maddelerin sızabilme, ince aralık ve gözeneklerden geçebilme özelliği, aralarından su 
sızmamak deyiminde, samimiyetin ne derece ileri boyutlara taşındığını yansıtmak üzere, var olan 
duygu durumunu görselleştirme/somutlaştırma yoluyla tipikleştirerek kullanılmış, böylece ‘çok 
yakınlar, samimiler’ vb. sıradan bir ifadeden çok daha çarpıcı bir içerik sunumu gerçekleştirilmiş-
tir. Samimi olmayı karşılayan bir başka deyim de içtiği su ayrı gitmemektir.

Suyun farklı anlam tasarımlarıyla kullanıldığı birçok deyim vardır. Örneğin saman altından su yü-
rütmek gizli işler çevirmeyi, suya götürüp susuz getirmek kurnazlıkla diğerlerini kandırmayı, suyu 
bulandırmak ortalığı karıştırmayı, bir bardak suda fırtınalar koparmak bir sorunu abartıp gereğin-
den fazla tepki göstermeyi, bir kaşık suda boğmak birinin boğazını sıkacak kadar öfkelenmeyi ifade 
etmektedir. Anlatılmak istenen duygu durumu ve davranış biçimini kısmen abartarak, mizah 
katarak, farklı düşünsel senaryoları ve idraki süreçleri işleterek, senaryoya uygun olarak akabilme, 
bulanabilme, fırtına, yağmur gibi doğa olaylarına sahne olabilme vb. suya ait imajlardan birini seçe-
rek, dilsel bir dramatizasyon yaratılmaktadır. Deyimlerde temsil edilen durum ve davranışların 
alt metninde kültürel örüntüler olabileceği gibi, evrensel, bütün insanların deneyimleyebileceği 
ortak durum ve davranışlardan da söz edilmektedir.
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Su ile ilgili deyimlerin bir kısmında suyun akıp gitme, hareket hâlinde olma özelliği daha belirgin 
bir biçimde ön plana çıkmaktadır. Örneğin ‘bolca harcanmak’ anlamındaki su gibi gitmek, ‘(za-
man) hızla geçmek’ anlamındaki su gibi akmak, bilginin zihinden kolayca akışını bildirmek üzere 
kullanılan su gibi ezberlemek, ‘yanlışsız söylemek ve bilmek’ anlamındaki su gibi bilmek/sular seller 
gibi bilmek deyimleri, suyun hareketli, akışkan olma özelliği aktarılarak tasarlanmıştır.

Bazı deyimlerimizde su sözcüğünün karakter, huy, yaradılış kavramlarını çağrıştıracak biçimde 
kullanıldığı da görülür. Örneğin huyunu suyunu değiştirmek deyimi ‘davranışlarını, hâl ve hareket-
lerini değiştirmek’, huyu huyuna suyu suyuna uygun olmak deyimi ‘yaradılış bakımından birbirine 
uygun olmak’, suyuna gitmek deyimi ise ‘bir kimseyi kızdırmadan, onunla geçinecek şekilde dav-
ranmak’ anlamında kullanılmaktadır.

Başından aşağı kaynar sular dökülmek, ‘karşılaşılan bir durum sonucu büyük sıkıntıya düşmek’ 
anlamında kullanılırken yüreğine su serpmek ‘ferahlamak, kaygısını gidermek’ anlamına gelir. Üs-
tüne bir bardak soğuk su içmek, ‘bir olay ya da durumla ilgili ümidini yitirmek’ anlamına gelirken 
planları suya düşmek, ‘planlanan bir işin gerçekleşebilme ihtimalinin ortadan kalkması’ durumunu 
anlatır. Çabuk alınan, şakaya gelemeyen insanlar için onun pirinci çok su kaldırmaz denir. Ayakla-
rına kara sular inmek ‘uzun süre yürümek ya da ayakta durmak sonucu çok yorulmak’ demektir. 
Elini sıcak sudan soğuk suya sokmamak konfor ve rahatlığı, kendini zorlayacak işler yapmamayı, 
ekmek elden su gölden çalışmadan hazır kazanç sahibi olmayı anlatır. Olmayacağı belli bir iş için 
boş yere uğraşılmasına havanda su dövmek, verimsiz bir işle uğraşılmasına ise kalburla su taşımak 
deyimleri uygun düşer. Sakıncalı işlere bulaşmayanlar, kimsenin itiraz etmeyeceği sakıncasız bir 
yol tutturanlar için suya sabuna dokunmuyor; kabullenen, karşı çıkmaktan vazgeçenler, affedenler 
içinse yelkenleri suya indirdi denir. Görüldüğü gibi, deyimlerdeki suyla ilgili tasarımlar oldukça 
geniş bir anlam yelpazesine sahiptir.

Su sözcüğü bazı deyimlerde, bir şeyin çıktığı yer, memba anlamındaki kaynak sözünü ve maddi 
olanakları çağrıştıracak biçimde kullanılmıştır. Örneğin (bir şeyin) suyu nereden geliyor deyimiyle 
bir kazancın kaynağı sorgulanır, suyun başı ya da suyun başını tutmak deyimleri kazanç sağlanacak 
yerleri elinde bulunduranlar için söylenir. Suyunu çekmek deyimi parasını ya da kazancını har-
cayarak tüketenler içindir. Bir şeyin çok ucuz, adeta bedava olması durumunda ise onun sudan 
ucuz olduğu söylenir.

Tehlikeli işlere kalkışanlara eceline susamış ya da canına susamış; öldürme hırsı duyanlara ise kana 
susamış denir. Bu deyimlerde susamak mecazen, çok istemek anlamında kullanılmıştır. Suyu ısın-
mak, yaptığı iş sonlanmak üzere olanlar, suyu yokuşa sürmek bir iş için olmayacak koşullar ileri 
sürenler içindir. Yeni bir durum karşısında ne yapacağını bilemeyip bocalayanlar için sudan çıkmış 
balığa döndü, bir şeyi bir daha ortaya çıkmayacak şekilde yok edenler içinse köküne kibrit suyu 
döktü denir. Kıvama gelmemiş, iyi hazırlanmamış, demini almamış içecekler için bulaşık suyu 
gibi, çapanoğlunun abdest suyu gibi, imamın abdest suyu gibi deyimleri kullanılır. ‘Yiyecek ekmek 
bulamayacak kadar yoksullaşmak’ aç susuz kalmak, ‘birşeyi yemeği çok istemek’ ağzı sulanmak, 
ağzının suyu akmak deyimleriyle anlatılır. (Bir yerde) içecek suyu olmak ise, hiç planda yokken bir 
yere gitmenin kısmet olduğu durumlarında söylenir.
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‘Birini adam akıllı dövme’ durumuna eşek sunda gelinceye kadar dövmek denirken, bir gerçeği 
anlayarak aklına başına gelenler için ayakları suya erdi deyimi kullanılır. Bir olay değer verilen 
kimselerin hatırına gerçekleştiyse, (birinin) yüzü suyu hürmetine gerçekleşmiş olur. Bir kimseye bir 
bilgi sezdirme yoluyla duyrulduğunda kulağına kar suyu kaçırılır.

Bir yerde ses, hareket kalmazsa orası suyu kesilmiş değirmene döner, etkili olmayan, geçici bir iş 
yapan kişi suya çizgi çekmiş olur, imkânların çok az bir kısmından yararlanma ve bir işi baştan sav-
ma yapma durumunda ise suyuna tirit deyimi kullanılır. Karmaşık duygu durumlarının, çetrefilli 
olayların, kişilik özelliklerinin bu kadar özet, bu kadar tipik, bu kadar çarpıcı bir biçimde ifade 
edilebilmesi, dil konuşurlarının yaratıcılıklarını, durumları aktarmada, birbirine yakıştırmadaki 
becerilerini yansıtması bakımından önemlidir. Bütün bu deyimler, suyun fiziksel özelliklerinden 
kaynaklanan birçok imajı, konuşurların gözlem süzgecinden ve yaratıcı zekâsından geçerek, ya-
şamsal tecrübelerle yoğrulup şekillenerek, ilgili durumlara yakıştırılıp olayları, durumları, yaşa-
nanları, ‘lafı tam da gediğine koyarak’ anlatma imkânı sunmaktadırlar.
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Rüya Tâbirnâmelerinde Su

YUSUF TURAN GÜNAYDIN
Türk Tarih Kurumu

Türkiye’de en çok ilgi gören kitapların başında rüya tâbirnâmeleri gelir belki de… Filistinli ünlü 
sûfî Nâblûsî’nin Ta’tîrü’l-Enâm fî Ta’bîri’l-Menâm adlı tâbirnâmesi Cumhuriyet döneminde Ali 
Bayram-Sadi Çöğenli ikilisince tercüme edildikten sonra çok popüler olmuştur. Bu eserin Os-
manlı döneminde de ilgi gördüğünü Süleyman Hasbî tercümesinden anlayabiliriz. Matbû nüsha-
larının çokluğuna bakarak İbn Arabî’ye mal edilmiş bir Tâbirnâme (-i İbn Arabî)’nin ise Osmanlı 
döneminin popüler tâbirnâmesi olduğunu söylemek mümkündür. Bütün rüyâ tâbirnâmelerinin 
ortak kaynağı ise İbn Sîrîn’in Tercüme-i Tâbirnâme-i İbn-i Sîrîn adıyla Osmanlı Türkçesine de 
çevrilmiş eseridir. Seyyid Süleyman el-Hüseynî’nin Kenzü’l-Menâm’ı daha yakın dönemlerin 
tâbirnâmelerdendir.

Bütün bu kaynakların, bir de Cafer-i Sâdık’a izafe edilen Fâl-nâme-i Câ’ferî’deki rüya yorumlarıyla 
harmanlanmış ve farklı kişilerce hazırlanmış yeni baskıları o kadar çoktur ki, İbn Sîrîn, İbn Arabî, 
Nâblûsî ve Hüseynî’nin eserlerini kapsadığı iddia edilen ve içinde bu zevatın yaşadığı dönemde 
bulunmayan nesneleri de sıkıştırarak yapılmış basımlar, hiç de güven vermez.

Biz yazımızda, kendisinden öncekileri gördüğü, sonrakilerce de olabildiğince alıntılandığı için 
Nâblûsî tâbirnâmesini (Bayram-Çöğenli tercümesi) esas alacağız.

Rüyada Su Görmenin Delâlet Ettiği Şeyleri Çözümlemede Kullanılan Ayetler

1. Furkan Sûresi, 54. ayet:
“O, sudan bir beşer yaratıp da onu soy sop yapandır. Rabbin her şeye kemâliyle kâdirdir.”
Nâblûsî bu ayeti iktibas ettikten sonra rüyada su görmenin evlenmeye delâlet ettiğini söyler. (s. 818).

2. Cin Sûresi, 16. ayet:
“Eğer onlar o yol üzerinde dosdoğru gitselerdi elbette onlara bol su içirirdik.”
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Nâblûsî, İbn-i Sîrîn’den naklen bu ayet uyarınca rüyada su görmenin “dince fesada” delâlet 
ettiğini aktarır. (s. 818)

3. Bakara Sûresi, 249. ayet:
“Şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edicidir.”
Nâblûsî yiner İbn-i Sîrîn’den naklen bu ayetin de benzer bir biçimde “belâya” delâlet ettğini 
vurgular.

4. Enbiyâ Sûresi, 30. ayet:
“Her diri şeyi de sudan yarattığımızı, o küfür ve inkâr edenler görmediler mi?”
Nâblûsî, rüyada “tatlı su” görmeyi yorumlarken bunun “helâl rızka” ve kalb ilminin güzelli-
ğine” delâlet ettiğini söyleyerek yukarıdaki ayeti zikreder. Yalnız bu ayet rüyâda tatlı su gör-
menin kapsamını genişletmektedir; söz konusu ayet, “ölüme yaklaşan bir hasta için yeniden 
hayata” delâlet etmektedir. (s. 820)

Suya Yüklenen Olumlu Yorumlar

Nâblûsî, suyu öncelikle “hoş bir hayat ve güzel bir rızık olarak niteler. Suyu evinde gören kimse 
ise mutluluğa, toplu bir miktar mala veya ganimete erişir. Ayrıca yukarıda meâlini verdiğimiz 
Furkan Sûresi 54. ayet gereğince de evlenmeye delâlettir su.

Tatlı su ayrıca kalp güzelliğine ve ilme, Enbiyâ Sûresi 30. ayet gereğince ölüme yakın bir hastanın haya-
ta dönmesine delâlettir. Berrak ve temiz su görmek gözle ilgili bir rahatsızlığın iyileşmesine de yorulur.

Suyun berraklığı önemli bir işarettir. Çok temiz su “bolluk ve adaletin yayılmasına” delâlettir. 
Suyu endişesiz bir biçimde içmek ise “düşmandan kurtuluşa ve içen kimse için o senenin ucuzluk 
senesi olacağına” yorulur.

Berrak suyun olumlu yorumu sadece içme suyu için değil, içinde girilebilecek miktardaki sular 
için de geçerlidir. Böyle berrak bir suyun içine atladığını gören kimse tez zamanda sevince erişir.

Bulanık su genelde olumsuz yorumlara konu edilse de Nâblûsî’ye göre bulanık suda gusleden 
ve sonra sudan çıkan kimsenin sıkıntı içindeyse kurtulacağına. Hastaysa Allah’ın kendisine şifâ 
bahşedeceğine, hapisteyse kurtulacağına işarettir.

Su bazen de çocukla yorumlanmaktadır. Rüyasında bir kimseye bir cam bardak içinde su ve-
rilmesi çocuğu olacağına işarettir. Ayrıca bir bardakta bulunan berrak suyu içtiğini gören kim-
se çocuğundan ve eşinden hayra ulaşır. Nâblûsî, burada ilgi çekici bir yorum yaparak “cam”ın 
“kadınların cevherlerinden” olduğunu. Dolayısıyla cam bardak içindeki suyun “ana karnındaki 
çocuğa” delâlet olduğunu söyler.

Mîras-su ilişkisi ise Nâblûsî’de “su küpü” ile sembolize edilir. Eğer bir kimse evinde berrak suyla 
dolu bir küp görürse vâris olduğu mala kavuşur.

Su bazen de kişinin takvasına yorulur. Denizde veya nehirde su üzerinde yürüdüğünü gören kim-
se, eğer o esnada hikmetli sözler de sarf ediyorsa imanının kuvvetine delidir. Bu gibi sözler sarf 
etmiyorsa, o kişinin şüpheye düştüğü bir hususta şüpheden kurtuluşuna delildir. Bazen de bu tür 
bir rüya gören kimse yolculuğun meşakkati karşısında Allah’a tevekkül ederek yolculuğa çıkar.
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Rüyada görülen olumsuz şeyler bazen paradoksal bir biçimde olumlu yorumlanabilir. Bu durum 
her husus ve nesnede olduğu gibi su için de geçerlidir. Nâblûsî buna örnek olarak rüyada derin 
bir suya düşüp de derinliğine kavuşamadığını gören kimseyi rahatlatacak bir yorum yapar ve 
bu kimsenin “çokça dünyalığa erişip zengin olacağını” söyler. “Çünkü dünya derin bir deniz-
dir.” Aynı rüyanın bir diğer yorumu da o kimsenin “bir büyük adamın yakınlığına erişeceği veya 
hizmetine gireceği” şeklindedir. Suya düşmenin ilgili bölümde değindiğimiz olumsuz işaretleri 
yanında “sevince ve nimete nâil olmak” gibi olumlu yorumları da vardır.

Suya bakmak, eski kültürümüzde olumlu çağrışımlara sâhiptir. Bu durum rüyâ yorumlarına da 
yansımıştır. Nâblûsî’ye göre saf ve berrak suya baktığını ve yüzünün sudaki aksinin güzel görün-
düğünü gören kimse ailesine, komşularına ve dostlarına iyilik eder.

Suyun kadın ve erkek ile ilişkisi de rüyâ tâbîri ilminin birbiriyle bağlantılı gördüğü hususlardan-
dır. Her zaman olmasa da bazen su, bekâr erkek için bir hanıma, bekâr kız içinse kocaya delâlet 
eder. suyu helâl bir kaptan içerse nikâhı sahîh olur, aksi durumda nikâh bozulur. Bir kuyudan su 
çıkarttığını ve kırba veya testilere boşalttığını gören kimse de bir kadınla nikâhlanır.

Suyun cömertlikle de bir bağlantısı vardır. Rüyada su içmek bazen fakir kimselerin içeceklerine ve 
cömert kimselerin bağışlarına delâlet eder.

Susayıp su içmek, çiftçinin ekininin canlanmasına ve kişinin kalbinin hidâyet üzere olmasına; 
fakirlikten kurtularak zenginleşmesine ve ailesiyle, çoluk-çocuğuyla bir araya gelmesine delildir.

Su ve borç ilişkisi ise “kendisine zarar gelmeyecek bir vakitte guslettiğini gören kimse” için söz 
konusudur. Böyle bir rüya gören kimse borcunu öder.

Sıcak suyun zıddına soğuk su rüyâ tâbîrinde olumlu bir anlama sahiptir. Soğuk suyla gusletmek 
tevbe, hastalıktan şifâ bulmak, hapisten çıkmak, borcunu ödemek ve korkudan emin olmak gibi 
yorumlarla açıklanır.

Su-mal ilişkisi de rüyâda değinilen hususlardandır. Bir kısmına önceki paragraflarda değindik. Bir 
kimsenin kuyudan su çıkardığını ve bununla bahçe veya ekin suladığını görmesi, eline bir kadın 
aracılığıyla mal geçmesine delâlettir. Bahçe veya tarla sulamanın bir yorumu da erkeğin eşiyle 
cinsî münasebette bulunmasıdır.

Suyun Olumsuz İşlev Yüklendiği Durumlar

Rüyâ yorumlarındaki genel mantık uyarınca en faydalı ve cazip bir nesne bile zahmetle elde edildiği, 
hele ulaşılamadığı zaman olumsuz yorumlara konu olur. Su için de bu durum söz konusudur.

Nâblûsî, suyu normal bir biçimde içmeyip emerek – yani zorlanarak – içmeyi sıkıntı ve zahme-
te yorar. Suyu gündelik hayatta içtiğinden fazla içmek veya su içip de bir türlü kanamamak “o 
kimsenin eşinin kendisinden kaçmasına” delâlet eder. İlgili bölümcükte değindiğimiz gibi Cin 
Sûresi 16. âyetle Bakara Sûresi 249. Âyetler, rüyada görülen suyun bazen “belâ”ya yorulabilece-
ğini gösterir.

Bir kimse rüyâda sıcak su içerse bu da “şiddetli üzüntü”ye işarettir. Yine bir kimse kendini bütü-
nüyle su içinde görürse fitne, belâ ve kedere yorulur. Sıcaklığı fazla su, gündüz kullanılırsa azaba 
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ve şiddete işaret eder. Yine geceleyin kullanılması da iyiye işaret değildir. Rüyasında kuyudan sı-
cak su çıkardığını gören kimsenin ise “hayırsız bir kadın”la evleneceğine işaret vardır. Sıcak su bir 
de – her nedense – “cinlerin feryâdı”na yorulmuştur. Üstüne sıcak su döküldüğünü gören kimse 
ise ya hapsedilir veya hastalanır. Bunlar olmazsa dökülen su miktarınca üzüntü ve kedere düşer.

Rüyâda su istemek ise her nedense “yalancılığa ve dedikoduculuğa” yorulmaktadır.

Bulanık su haram mala; durgun su ise hapse işarettir. Böyle bir suya düştüğünü gören kimse ya 
hapse, ya üzüntüye düşer. Nâblûsî burada, eserini kaleme alırken yararlandığı bazı tâbircilerin 
su birikintisini daha olumsuz yorumladıklarını vurgular. Kokmuş su ise sıkıntılı ve zahmetli bir 
geçimle tâbîr olunur. Yine acı su da aynı şekilde acı verici bir geçimle yorumlanır. Sıkıntılı geçime 
delâlet eden su çeşitlerinden biri de tuzlu sudur.

Suyun doğal renginin dışındaki bir renkte görülmesi de farklı yorumlara meydan vermiş görün-
mektedir. Siyah su, rüyâ sâhibinin evinin zarar görmesine, sarı su hastalığa delildir. Siyah suyu 
içmek ise gözüne bir zarar erişmesi biçiminde korkunç bir âkıbete yorulur. Yeşil su ise uzunca de-
vam edecek bir hasalığa veya sıkıntılı bir geçime işarettir. Renklerin rüya yorumundaki belirleyici 
rolüne uygun olarak siyah ve sarı rengin olumsuz yorumlara kapı aralaması normal görülebilirse 
de yeşil rengin genelde olumlu yorumlara meydan vermesi sebebiyle yeşil su hakkındaki son 
yorum şaşırtıcı görünmektedir.

Su üstünde yürüdüğünü görmek – bir önceki bölümcükte değindiğimiz gibi – öncelikle olumlu 
yorumlara sahipse de yerine göre tehlikeye düşmeye de delâlet edebilmektedir.

Suya düşmek her zaman olumsuz yorumlanmazsa da nehre düşüp, suların galip geldiği kimse şid-
detli bir hastalığa yakalanır. Boğulursa yakalandığı hastalıktan ölür. Zaten galip gelen su, o suyun 
şiddeti nispetinde üzüntü, keder ve fitnedir.

Bu bağlamda rüyada bir şehre veya köye su baskını olduğu, hane halkının boğulma tehlikesiyle 
yüz yüze kaldığı görülse, o şehir veya köyde fitne ve ihtilaf çıkar ve şerli kimseler helâk olur.

Su-mal ilişkisinin olumsuz yorumları da vardır. Bir yoruma göre suyu boş yere ve faydasız bir 
biçimde döken kişi, döktüğü su miktarınca mal kaybeder. Yine kap içine su döktüğünü gören 
kimse ise bir kadına nafaka öder.

Elbisenin suyla ıslanması da rüyada olumlu sayılmamaktadır. Böyle bir rüyâ gören kimse yolcu-
luk için gittiği yerde ikamet etmek zorunda kalır veya çok istediği bir şeyden men edilir; maksa-
dına erişemez.

Rüyâ Tâbîrinde Suyla İlintili Unsurlar

Nâblûsî’nin rüyâ tâbirnâmesinde, “su”yun yanı sıra suyla ilgili birçok unsur da sayılmaktadır. 
Bunları şöyle sıralayabiliriz:

1. Sucu: Bu figür büyük oranda olumlu bir anlam taşır. Rüyada görülen sucu, takva ve iyilik 
sahibi bir kimsedir. İlim dolu bir göğse, hikmetli bir kalbe, şifaya ve rızka da delildir. Çok nâdir 
olarak şer ve düşmanlığa delâlet eder.
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2. Su Damlatan Kişi: bu da büyük oranda olumlu bir figürdür. Güzel yüzlü ve şerefli kimselerin 
çocukları, ârif ve hikmet ehli kimselerden öğrenilecek ilim gibi şeylere delâlet eder.

3. Su Değirmeni: Buğday öğütülen su değirmeni hak ile bâtılın ayrıldığı ilim merkezi veya 
âdaletli bir mahkemeye delâlet eder. Ayrıca rızka ve kazanca, ucuzluğa, hastalıktan şifâ bulmaya, 
borçları ödemeye de yorulur. Değirmenin yenilmeyen şeyleri öğüttüğünü görmek ise kıtlık ve pa-
halılığa yorulur. Su Dolabı, malın koruyucusuna yorulur. Dolap dönüyorsa yolculuğa, kırılmışsa 
geçim sıkıntısına ve yolculuğun iptâline delâlettir. Dolabın dönüşünden güzel sesler hâsıl olursa 
iyi haberlere veya işitilecek Kur’an’a işarettir. Bazen bu ses ağlamaya da delâlet edebilir; özellikle 
ıztırap verici ise.

4. Su Dökücü: Kusursuz Kur’an okumak, zikir ve sıkıntılardan kurtulmaya işarettir. Oylumsuz 
durumlara delâlet ettiği de vâkidir.

5. Su İbriği: Daha çok zühd, takvâ ve ibadete delildir.

6. Su Kovası: Hîleyle halkın malını alan kimselere delâlettir. Eğer su kovasını olumlu işlerde kul-
lanırsa çocuğa, hayırlı işlere, dünyalığa, hapisten kurtulmaya ve rızka da delâlet edebilir. Hâmile 
bir kimse kovasını suya sarkıttığını görürse erkek çocuğu olur.

7. Su Küpü: Karı-kocayla ilgili hususlara delâlet eder.

8. Su Köpüğü: Genelde faydalı şeylere işaretse de bazen faydasız mal elde etmeye yorulur.

9. Su Kuyusu: Bir erkek görürse güleryüzlü ve neşeli bir kadına, kadın görürse güzel ahlâklı bir 
erkeğe delâlettir. Kuyunun suyu taşarsa o bölgede çıkacak sıkıntılara işarettir. Bulanık su dolu bir 
kuyuya düşen kimse sultanın zâlim adamlarından birinin zulmüne uğrar. Kuyunun suyu saf olursa 
temiz bir insanla iş yapar ve bundan memnun kalır. Kuyudan çıktığını gören kimse eğer kuyu suyu 
tatlıysa ömrünün uzun olacağına, suyu yoksa öleceğine delâlettir. Bir kuyunun başında durup temiz 
suyundan içmek ilim ve fazîlete, gören fakirse zenginleşmesine, bekârsa evliliğine delildir.

10. Susuzluk: Dinde bozukluğa delildir. Ayrıca tüccar ve çiftçilerin işlerindeki durgunluğa ve 
fakirliğe işârettir.

11. Su Terazisi: Yağmura işarettir.

12. Su Tulumu: Yolculuğa delildir. Suyla dolu bir tulum, eşinin hâmile olduğunu da gösterir.

13. Su Yolu / Su Arkı: Kadın, mal veya âlime yorulur. Ark veya kanal han, dükkân, rızka yol 
açacak yolculuk demektir. Su kanalı ayrıca bir yöre halkının hayat bulmasına delâlettir.

14. Sulu Çamur: Genelde üzüntü, fitne ve meşakkat göstergesidir.

15. Suya Kanmak: Rüyâda susuzluktan sonra suya kanmak zorluktan kolaylığa, ihtiyaçlarını 
gidermeye, tevbeye, şifâya ve dîninin sağlamlığına delâlettir.

Tasavvuf Ehlinin Su Yorumu

Yazımıza esas aldığımız metnin müellifi Nâblûsî de Filistinli ünlü bir sûfîdir. Fakat eserini 
umûmun istifadesi için hazırlamış göründüğünden tasavvufî ayrıntılara girmemektedir.
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Sûfîler rüyâda suyu daha çok yedinci nefs mertebesi olan “nefs-i sâfiye” ile ilintilendirirler. Şeyh 
Kurt Muhammed el-Halvetî, suyla ilintili unsurlardan yağmur, kar, dolu, ırmak, çeşme, kuyu ve 
okyanusların “nefs-i sâfî sıfatları” olduğunu söyler. Bu nefs mertebesindeki kimse yağmur görse 
Allah’ın rahmetine, kar görse rahmetin mübalağasına, ırmak ve çeşmelerin ihlâs sıfatlarına ve 
kalbin fenâsı sıfatına delâlet etmektedir.

Niyâzî-i Mısrî akarsuyu ilm-i zâhir, okyanus ise ilm-i bâtın olarak yorumlar.

Karabaş Velî’ye göre akıcı sular sâfî olursa ruh safâsı, bulanık olursa nefs hevâsıdır. Okyanuslar ise 
vahdete delâlet eder; kenarı görünmezse iyidir. Rüyada abdest alırken su kesilirse veya bulanırsa 
evvelki fiillerin dönmemiş demektir.

Necmeddin Dâye ise duru suyun insan kalbine delâlet ettiğini söyler.

Son dönem sûfîlerinden Abdullah Fârûkî el-Müceddidî bir sohbetinde, rüyada görülen suyun 
coşkunluğunu ve gürlüğünü imanın güçlü oluşuyla yorumlamıştır.

Görüldüğü üzere sûfîlerde suyun yorumu, dünyevî hususlarla değil, daha çok mânevî hususlarla ilgilidir.

Sonuç

Rüyada su ve suyla ilintili nesneler çok değişik ve birbiriyle uyuşmaz gözüken şeylere yorulmak-
tadır. Bunlardan olumlu anlam taşıyanlar; hoş bir hayat, helâl rızık, kalp temizliği, ilim, çocuk, 
şifâ, mal, evlilik, bolluk-bereket, ucuzluk, sevinç, yolculuk, mîras, hapisten kurtuluş, takva, hik-
met, zenginlik, büyük insanlara yakınlık, dostlara iyilik, kadın, koca, nikâh, fakirlikten kurtuluş, 
borcu eda, tevbe, korkudan emin olmak, cinsî münasebet gibi ayrıntılardır.

Olumsuz anlamda ise sıkıntı, zahmet, belâ, üzüntü, haram mal, dedikoduculuk, yalancılık, zor 
bir geçim, hapis, azap, hastalık, evin harap olması, göze bir zarar gelmesi, hayırsız bir eş (kadın), 
hükümdar ve devlet adamlarının zülmü, mal kaybı, fitne ve ihtilâf, dinden dönme (irtidat), ölüm, 
cinlerin feryadı, maksada erişememe gibi hususlar söz konusu edilmiştir.

Elbette suyun evsafı, miktarı, rengi, yol açtığı fayda ve zararlar, içilmesi, soğukluğu-sıcaklığı, kul-
lanıldığı alanlar, fazlalığı-azlığı, deniz, nehir, kuyu suları, akıcılığı-durgunluğu ve suyla ilgili her 
türlü unsur, suyun rüyada tâbîr edilmesinde etkili olmaktadır. Genelde olumlu evsaf ve kullanı-
ma sahip olduğunda olumlu yorumlara, tersi durumlarda da olumsuz yorumlara yol açar. Bazen 
de paradoksal olarak kötü bir biçimde görülen rüyada su, olumlu yorumlara kapı aralayabilir.

Şunu da bilmelidir ki tâbirnâmeler motamot rüyâ yorumu yapmaz; sadece rüyada görülen şeyle-
rin işaret edebileceği noktaları aydınlığa kavuşturmaya çalışır.
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Su ile Bakılan Fallar

Yrd. Doç. Dr. AYŞE DUVARCI
Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü

Bütün insanlığın ortak özelliklerinden birisi, bilinmeyeni ve geleceği öğrenme merakıdır. Bir işin 
sonucunun iyi mi kötü mü olacağını önceden bilmek, bir insanın kaderini öğrenmek, talihli ola-
cağı işleri sezebilmek, yapılması gereken bir iş için uğurlu bir zaman seçebilmek gibi gelecekle 
ilgili tasarımları yönlendirmek, insanlar için her zaman çok önemli olmuştur. Başarısızlık veya 
bir işin olumsuz sonuçlanma korkusu, insanın yapacağı işler veya içinde bulunduğu sıkıntılı 
durumlar için çok çeşitli varlıklardan ve durumlardan anlam çıkarmasına yol açmış, çıkarılan bu 
anlamlar o işin onaylanması veya reddedilmesi şeklinde yorumlanmıştır.

Arapça bir kelime olan “fal” bugün; “İnsanın gelecekte olabilecek olaylar hakkında bilgi sahibi 
olmak ve öğrendiğini zannettiği kaderini istediği yönde değiştirmek, kötülüklere karşı tedbir 
almak, böylece merak, teselli ve ümit duygularına cevap vermek veya sadece oyalanıp vakit ge-
çirmek maksatlarıyla çeşitli yollara başvurması ve bunun sonunda elde ettiği veriler” anlamlarını 
içine alacak şekilde kullanılmaktadır.

Fal ve falcılık tarihine baktığımızda antik çağda Mısır’da, Babil’de, Çin’de, Kalde’de çeşitli fal yön-
temlerinin uygulandığını gösteren belgeler görmekteyiz. Antik çağ Yunan ve Roma’sında da falcılık, 
hem dinin hem de hekimliğin tamamlayıcı bir bölümü olarak rahipler tarafından yürütülmüştür.

Türkler ise “ırk” kelimesini falcılık olarak değerlenmişler, koyun, sığır, at gibi hayvanların kürek 
kemiklerinden, koyun tezeği, taş ve çeşitli tahıl gibi tanelerden kahinlik yapmışlardır. İslamiyet 
Kur’an-ı Kerim’de çeşitli ayetlerde falı yasaklamasına rağmen önüne geçememiş, Türk-İslam dün-
yasında pek çok fal çeşidi kullanılmıştır. Bunların başlıcaları kürek ve aşık kemiği ile bakılan fallar, 
41 tane taş, tezek, nohut gibi taneden meydana gelen kumalak falı, gök cisimlerini yorumlamaya 
dayanan yıldız falı, çeşitli kuşların uçma, yürüme ve ötmelerini yorumlayan zecr, ıyafet, tayr falları, 
taşla fal açmak olan kehanet, suya bakma falı olan ırafet, vücuttaki organların hareketlerine dayanan 
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ihtilac, insanın dış görünüşünü yorumlayan kıyafet, çeşitli kitapları rastgele açmaya dayanan kitap 
falı, Kur’an falı, kur’a falı, kum üzerine çizilen şekilleri yorumlamak olan remil gibi fallardır.

Günümüzde ise kahve falı, tarot falı, su falı, bakla falı, el falı gibi pek çok geleceği bilme yöntemi 
ilgi görmektedir.

Su, mitik devirlerden günümüze kirlerden temizleyen, arındıran özelliği dolayısıyla halk kültü-
ründe kutsal kabul edilmektedir. Bu yüzden şifa, bereket, arınma ve kehanet gibi büyüsel işlem-
lerde su olgusunun çok kullanıldığını görmekteyiz. Duaların akarsuya atılması, okunmuş sularla 
yıkanma veya bunları içme, rüyaları suya söyleme, türbe veya cami kenarlarındaki kutlu kabul 
edilen kuyularda niyetini aramaya çalışma, kutsal ırmaklarda yüzme, derelerden, pınarlardan 
içme hep insanoğlunu suyla buluşturan büyüsel işlemlerdir.

Bir çok mitolojik sistemde evrenin yaratılışında en önemli rolü üstlenen, doğuşun ve hayatın sim-
gesi olan su; şeffaflığı, berraklığı, hayat vermesi sebebiyle âdeta bir canlı gibi algılanmış, kendine 
bakmasını bilen insanlara geleceği de söyleyen bir varlık olarak düşünülmüştür.

Su ile fal bakma çok eski bir yöntemdir. Bunun iki şekilde uygulandığını görmekteyiz.

1) Su dolu bir tasa bakarak kehanette bulunma

Bunun için falcı, bakır veya emaye yani içi parlak olan bir tasa su doldurur. Fal baktıracak kişiye 
bir niyet tutmasını söyleyerek parmağını suya daldırmasını ister. Bazen kalem veya ona benzeyen 
bir araç ile su hareketlendirilir. Bakıcı suyun üzerindeki dalgalanmaları ve oluşan çizgileri yorum-
layarak konuşmaya başlar. Bakıcılar çoğu kere iki kişi olarak iş görürler. Birisi suya bakan, suda 
bir şeyler görmeye çalışan diğeri de ona telkinde bulunandır. Suya bakan kişi genellikle telkine 
uygun, kolay etki altında kalabilen şizoit bir kişilik olmalıdır. Böyle bir kişi bulunamazsa bu gö-
rev küçük bir çocuğa da yaptırılır. Halk arasında bu tip kişiler cinli veye cinci olarak tanınırlar. 
Suya bakan kişi kendisine öğretilen davet sözlerini tekrarlayarak cinleri çağırdığını iddia eder ve 
onlara hastalığın sebebi, tedavi yolu, kayıp eşyanın yeri, eşler arasında anlaşmazlığın sebepleri 
gibi geçmişle gelecekle ilgili pek çok bilgiyi sorar. Bakıcı soruların karşılığını verirken bunları 
suyun üzerinde oluşan çizgiler ve yazılardan öğrendiğini söylemektedir. Temelde suya dikkatle 
bakma esasına dayalı olan bu yöntem içinde su bulundurulan kap veya bakılan ortamda yapılan 
değişikliklerle çeşitlendirilmektedir.

2) Niyet veya dilek kuyuları ile fal bakma

Ülkemizin pek çok şehrinde kutsal kabul edilen bazı kişilere ait kabirlerin yanında sularının şifalı 
olduğuna inanılan sular ile kuyular bulunmaktadır. Bunlar dileğin veya niyetin olup olmayacağı-
nın öğrenildiği dilek veya niyet kuyusu adıyla bilinen mekanlardır. O şehir için sosyal hayat için-
de önemli bir yere sahip bu mekanlar kendilerine has özelliklere ve ziyaret usullerine sahiptir. Ba-
zısının suyundan içilir, bazısının içine dualarla bir taş atılır veya bir dilek mektubu yazılıp atılır ya 
da içine bakılarak görünen ışık gölge oyunlarından anlamlar çıkarılır. Bu kuyulardan başlıcaları:
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a) Niyet Kuyusu

İstanbul Eyüp’te Zeynep Hatun mahallesindeki kuyudur. Günümüzde Piyer Loti tepesindeki 
kuyu, muhtemelen bu kuyudur. Bir zamanlar ziyaretçilerinin çok bol olduğu ve sıra beklenerek 
kuyuya bakıldığı anlatılmaktadır. Can kuyusu adıyla da bilinen bu kuyunun ziyaretçileri hasta-
lıkları, kayıp eşya ve malları, gelecekleri konusunda öğrenmek istediklerini sorarlar kuyudan tiz 
bir sesle cevap geldiğine inanırlardı. H.1048 yılında Evliya Çelebi de bu kuyuyu ziyaret etmiş ve 
şu bilgileri vermiştir. “Eyübün şimalinde mezaristan içinde birkaç hane vardır. Orada bir beyt-i 
kadimde bir su kuyusu vardır. Birinin bir şeyi kaybolsa evvela pak abdest alıp kuyunun yanında-
ki musalla üzerinde iki rekat namaz kılar ve sonra bir fatiha okuyarak sevabını Hz. Yusuf aleyhis-
selamın ruhuna hediye eder, sonra da:

 – Ey sahib-i pir…..Hz. Yusuf Sıddık aşkın olsun, benim filan akrabam ….veya eşyam nice oldu 
deyü kuyunun ağzından aşağı doğru bağırır. Derhal sual ettiği kimse hayatta mı veya kaybolan 
eşya isim ve resmi ile nerede ise bildirir. İnce bir seda zahir olur. Bu kuyu her neden sual edilse 
haber verir. Lakin Kur’an-ı Kerim’de malum beş bilinmeyenden sorulsa, alaydan başka cevap 
çıkmaz. Bir kere kuyudan;

– Osman dayım hayatta mıdır diye sordum.

– Edincik şehrinde un alıyor, yakında gelir cevabı zahir oldu. On üç gün sonra Osman dayım gelince:

– Mah şubatın yedinci Pazar günü nerede idiniz ve ne yapıyordunuz diye sordum.

– Edincik şehrinde un alıyordum diye yemin etti. (Evliya Çelebi)

İ. Hakkı Konyalı da “Niyet Kuyusunda Gaipten Haber” başlıklı yazısında, yanında kuyuya sesle-
nerek piyangodan büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadığını soran bir kadının cevap alamadığını 
belirtir. Bu kuyunun suyunun ölü gözüne benzediğini, yosunlu olduğunu, muhtemelen Bizans-
tan günümüze geldiğini ifade eder.

b) Murat Kuyusu

İzmir’de eski İzmir mevkiinde bulunur. Kuyunun yanında bir de ağaç vardır. Eskiden burası özel-
likle tatil günlerinde bir piknik yerini andırırmış. Herkes yiyeceği, içeceğiyle gelir, hem piknik yapar 
hem de kuyuya bakarak suda gördükleri şekillerle niyetleri arasında bağ kurarak fal bakarlarmış. Bu 
kuyuda görülenler ve tutulan niyet gerçekleşirse yeniden gelip kurbanlar kesilir, fakirlere dağıtılır.

c) Merkez Efendi külliyesindeki dilek kuyusu

Merkez Efendi döneminin ileri gelen sufi ve hekimlerindendir. Sağlığında bir mürşit olarak halka 
yardımcı olmaya çalışan Merkez Efendi’ye ölümünden sonra da İstanbul halkının saygısı ve ilgisi 
devam etmiş, türbe, çilehane ve niyet kuyusundan oluşan külliyesi İstanbul’da Eyüp Sultan’dan 
sonra en çok ziyaret edilen olmuştur.

Rivayete göre Merkez Efendi, kuyunun bulunduğu boş arazide namaz kılarken yer altında “Ya 
şeyh, ben yedi bin yıldır yer altında akan kırmızı renkli ve lezzetli bir pınarım. Senin emrinle 
yeryüzüne çıkmaya memur edildim. Cenab-Hak beni hummaya tutulanlara deva kılmış, kim 
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ki bu sudan üç gün içse bu illetten kurtulur” diye bir ses işitir. Şeyh hemen müritleriyle burayı 
kazarak bir kuyu açar. O günden sonra bu kuyu özellikle sıtma hastası olanlar tarafından ziyaret 
edilmiş, çeşitli tıbbi amaçlar için kullanılmıştır. Ayrıca çocuğu olmayan kadınların, evlenmemiş 
kızların üstüne okudukları ve niyetlerini söyledikleri küçük bir taşı bu kuyuya atarak taştan bir 
ses gelmesini bekledikleri, bu ses duyulursa niyetlerinin olacağına inandıkları anlatılmaktadır. 
Bunlardan başka kuyuya eğilip bakan kızlar, burada evlenecekleri erkeğin hayalini göreceklerine 
ve çeşitli niyetlerinin olup olmayacağına dair belirtiler gördüklerine inanırlarmış. Bugün kuyu, 
demir bir kapakla kapalı olduğundan buraya gelenler muradının olup olmayacağını anlamak 
için kuyunun üstüne çıkmakta ve bir fatiha üç ihlas okuyarak huşu içinde beklemektedir. Eğer 
kuyunun üstüne çıkan kişinin niyeti gerçekleşecekse o kişi hafifçe sağa veya sola dönmektedir. 
Dönmeyenler niyetlerinin olmayacağına inanırlar.

Örnekleri pek çok bölgemizde bulunan bu tip kuyuların ziyaretleri ile dilek dilemek ve niyetinin 
olup olmayacağını anlamak amaçları güdülmektedir. Çoğunlukla kadınlar tarafından yapılan bu 
işlemler folklorik birer zenginlik olarak değerlendirilmektedir.

Bu uygulamalar edebiyata da yansımış, kuyuya bakarak kayıp bulma işi eleştirilmiştir. Bir örnek 
olarak Saynur Öztürk’ün Kuyu Şiirleri adlı çalışmasını gösterebiliriz.

Boşuna kuyuya bakma Züleyha
Her kuyudan Yusuf çıkacak değil.
Eğer yitiğini bulmak istersen
Kuyudan önce kendi içine eğil. (Saynur Öztürk)

Su etrafında yoğunlaşan fal geleneği, folklor olaylarının dinamik güçlerinden birisidir. İnsanlık 
tarihi kadar eski olan bu gelenek, geçmişte sadece insanlar için değil, devletler ve milletlerin ha-
yatında da büyük rol oynamış, kahinler ve müneccimler devletlerin hayatını etkileyen kararlar 
alınmasında çeşitli fal yöntemlerin kullanmışlardır. İnsanın iç dünyasının temel işleyiş tarzı, zihin 
yapısı, ihtiyaçlarının değişmez oluşu ve yarının bilinmezliğini anlama ve çözme gayreti, bu gele-
neği bizden sonraki kuşaklara da taşıyacak birer faktördür.
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Anadolu Öncesi Türklerde 
Su Kültü ve Günümüzdeki 

Yansımaları

ATİLA TÜRKYILMAZ
ASKİ Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanı

1. Giriş

İnsan, yaratılışı gereği, kendisine verilmiş bir çevreden düzenli bir dünya kurmaya yetenekli tek 
varlıktır. Bu bakımdan çevreyi oluşturan her fenomen ve evrende husule gelen her olay, onu de-
rinden etkilemiş ve dikkatini çekmiştir (Korkmaz 1998: 91). İnsanların düşünce ve inançlarında 
suyun başlangıçtan beri çok önemli bir yeri olduğu şüphesizdir. Kendi deney ve gözlemleriyle in-
sanlar, suyun hayatın devam edebilmesi için zorunlu olduğunun şuuruna varınca, bunu inanç ve 
düşüncelerinde de canlandırmaya, efsaneler halinde ifade etmeye başlamışlardır (Akpınar 1999: 
59). Bu yüzden su kavramı üzerinde birtakım mitolojik özellikler atfetmiş, suya olağanüstü bir 
değer vermişlerdir. Hemen tüm eski kültürler ve dinlerde su, yaşamın evrensel sembolü olarak 
görülmüş, su kaynakları eski insanlar tarafından kutsal yerler ilan edilmiş, ırmaklar, nehirler, 
göller ve denizler tanrıların yaşadığı özel alanlar olarak görülmüşlerdir (Ulutürk 2010: 464).

2. Anadolu Öncesi Türklerde Su Kültü 

2.1. Türk Mitolojisinde Su 

Su kültünü inceleyebilmek için mitlere gitmek gereklidir. Verbitskiy’in derlediği Altay Yaratılış 
Destanı’nda “su” şu şekilde geçmektedir (Ögel 1989: 432): 

Dünya bir deniz idi, ne gök vardı, ne bir yer,
Uçsuz, bucaksız, sonsuz, sular içreydi her yer!

Tanrı Ülgen uçuyor, yoktu bir yer konacak,
Uçuyor, arıyordu, katı bir yer, bir bucak.
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Radlof’un derlediği Altay Yaratılış Destanı’nda ise “su” şu şekilde geçmektedir (Ögel 1989: 451):

 Yerin yer olduğunda, sularla kaplıydı her yer,
Ne gök vardı, ne de ay, ne güneş, ne de bir yer.

Tanrı uçar dururdu, insanoğluysa tekti,
O da uçar, dururdu, sanki Tanrıyla eşti.
Uçar, hep uçarlardı, yer yoktu konmazlardı.

Şimdi Başkurt’ların büyük destanı Ural Batır’ın ilk mısralarını oluşturan dünyanın başlangıcı ile 
ilgili şu mısralara dikkat edelim (akt. Oğuz 1998: 23): 

Öncelerin öncesinde
Kişioğlunun olmadığı
Gelip ayak basmadığı
(O taraflarda kuru yerin
Varlığını hiç kimsenin bilmediği)
Dört tarafını deniz sarmış
Varmış bir yer 

Yaratılışta, okyanus ile birlikte Ural dağlarını da hesaba katan şu güzel Vogul efsanesinin bir öze-
tini de vermeden geçemeyeceğiz: Çok önceleri dünya suların yüzünde bir tabak gibi yüzermiş. 
Toprak, su üzerinde yüzer mi? Bunun için de toprağın bir kısmı etrafa dağılır ve bir kısmı da 
batarmış. Tanrı bakmış ki olmayacak. Eline bir kuşak almış ve toprağın kenarlarından iyice sa-
rarak sıkıştırmış ve bir daha da dağılmaz bir hale getirmiş. Dünyanın topraklarını sarıp sıkıştıran 
bu kuşak da dünyayı saran dağ sıraları olmuş. Bu dağ sıraları da Ural dağlarından başka bir şey 
değilmiş. Bunun için de Ural dağlarına “Dünyanın kuşağı” denmiş (akt. Ögel 1989: 471). 

On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türkoloji sahasında en değerli metinleri topla-
yan Radloff, Verbitskiy, Potanin ve diğer Türkologların Altay, Yenisey, Yakut ve öteki Türk boyla-
rının dünyanın başlangıcı hakkındaki bilgi ve kanaatlerini oldukça bol miktardaki örnekle günü-
müze ulaştırmaları Türkoloji çalışmaları için son derece önemli gelişmelerin başlangıcı olmuştur. 
Bu metinlerin elde edilmesinden sonra Türklerin “dünyanın yaratılışı” hakkındaki kanaatlerine 
dikkatlerini yönelten diğer araştırıcıların ulaştığı sonuç, “başlangıçtaki sonsuz su” inancının yay-
gınlığını ortaya koymuştur (Oguz 1998: 22). 

2.2. Yer-Su Kültü

Su kelimesi, Eski Türkçe sub’dan gelir; sondaki “b” sesi, bazı değişmelere uğramış ve düşmüştür 
(Ögel 2002: 317). 

Eski Türklerin dini inanışlarının esasını Gök Tanrı inanışı, atalar kültü ile birlikte tabiat kuvvet-
lerine inanç oluştururdu. Eski Türkler, tabiatta gizli kuvvetlerin varlığına inanırlardı. Bu inanış 
sisteminde tabii objelerin bir göstergesi olarak İzi / İye (yiye / eye) adını taşıyan koruyucu ruhların 
ayrı bir yeri vardı (Memmedov 2002: 330). Her suyun bir iyesi olduğuna inanılırdı.  Türkler suyu 
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kuvvet ve bereket kaynağı olarak kabul ettikleri gibi kahredici ve koruyucu tanrı da sayarlardı. 
Su, onlara göre eski ve kutsal bir varlıktı (Kalafat 1995: 53). 

Bütün tabiat, bugün ancak ruh diye ifade edebildiğimiz gizli güçlerle doludur. Dağlar, tepeler, 
ağaçlar ve kayalar hisseden, işiten, iyilik veya kötülük yapabilen varlıklardır; daha doğrusu bun-
ları yapan onlardaki gizli güçlerdir. Bundan dolayıdır ki, eski Türkler bu varlıkların bizzat ken-
dilerine değil, işte bu gizli güçlere takdis hissi beslemişler ve korku, minnettarlık, saygı karışımı 
bir tavır takınmışlardır (Ocak 1983: 28). İnsanlarca suya verilen kıymetin ve ona karşı duyulan 
saygının ve ondan olan korkunun sonunda, suyun kutsal bir varlık olduğu inancı doğmuştur 
(Akpınar 1999: 61). 

Su kültü, Türklerde çok eskilerden beri vardır. Bunun temelleri de “Yer-Su” inanış ve anlayışına 
dayanıyordu (Ögel 2002: 326). Eski Türklerde Yer-Su’ların ayrı ayrı fonksiyonlarını tayin etmek 
için gerekli bilgilere sahip değilsek de, umumiyetle bu nevi “halk inançları”nda maddi hayat şart-
larının, ekonomik ve sosyal amillerin de rol oynadığı kabul edilmektedir (Kafesoğlu 1980: 43). 

Üzerinde insanların yaşadığı yer insanlara iyilik yapan bir ruhlar cemiyeti şeklinde şahıslandırılır 
ve Yer-Su adı altında takdis edilir. Ruhlar cemiyeti diyorum, çünkü Yer-Su deyince onyedi yüksek 
hanın hepsi kastedilir; kaynaklar bölgesinin bütün bu hanları, muazzam dağların karlı tepelerin-
de ve karaları sulayan nehirlerin membalarında otururlar (Radloff 1956: 9). Altay düşüncesinde, 
Talay-Han ve Yayık Han adlı, iki Ruh vardır: Talay-Han, denizler ile okyanusların hanı idi. Güçlü 
yer Tanrıları arasında dördüncü sırayı alıyordu. Eski Türkçede “Taluy, Talay”, okyanus demekti. 
Yayık Han, taşan ve kabaran suların Tanrısı ve Ruhu idi. Onyedi deniz (veya ırmağın) birleştiği 
yerde otururdu. Yeryüzündeki bütün sular, ona ait idi. Ural dağlarındaki Yayık ırmağının adına 
bakılırsa bu Altay ruhu daha iyi anlaşılır (Ögel 2002: 382). Tam olarak Talay Han’la aynı nitelik-
lere sahip olmasa da Yakutlarda, suyun temizliğini, balıkların çoğalmasını sağlayan bir ruh vardı 
(Çoruhlu 2006: 38). 

Yer-Su ruhları insanlarla ilgili pek çok şeyi düzenlerler (Çoruhlu 2006: 33-34). Hastalıklara kötü 
ruhların sebep olması yanında, iyilikçi Yer-Su ruhları memnun edilmedikleri, kendilerine yete-
rince kurban sunulmadığında da kişileri hasta ettiklerine inanılmıştır (Bayat 2002: 452). Bereket 
sağlamaktaki rolü iyi bilinmektedir ve bu özelliği kendisine hayatın kaynakları arasında yer aldır-
maktadır. Her ne kadar sık söylenmese de su yeryüzü gibi anadır. Ayrıca yağmur şeklinde içinden 
geldiği Gök’e bağlıdır. Ancak Türklerin ve Moğolların dikkatini asıl çeken konu, suyun özellikle 
saflık timsali oluşudur (Roux 2002: 143). 

Mitolojik inanışa göre, suya gidildiği veya sudan atlandığı zaman selam verilirdi. Aksi halde su 
iyesi sinirlenip, beddua eder veya zarar verirdi.  Kötü kâbusları alıp gitsin, iyi rüyaları aydınlatsın 
diye, her ikisi de akarsuya anlatılırdı. Türkler, büyük akarsuyu geçen insanlarda sihirli bir gücün 
olduğuna inanırlardı (Beydili 2005: 504). “Türklerin yer ve suları”, aynı zamanda Türklere yar-
dım ediyorlardı. Çaylar, ırmaklar ve göller, canlı ve yaşayan şeyler gibi kabul edilmişlerdi. Bun-
lar,  Tanrı gibi insanların çok üzerinde bulunan, mukaddes varlıklar değillerdi. İnsanlar, onlarla 
ilişki kurabilirlerdi (Ögel 2002: 322). Bu Yer-Su insana o kadar yakın ve tabiatı icabı insanla o 
derecede bir akrabalık halindedir ki, insan ona korkmadan başvurabilir. Bu yüzden her insan, 
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Yer-Su’ya olan teşekkür ve hürmetini ifade için ona dua eder ve hediyesini sunar. Herkes onu, bir 
zarara duçar olmadan şiirlerde ve dini dualarda över ve hürmet edebilir. Yolcu, her bir tehlikeli 
dağ geçidinde veya şiddetli akan nehir geçitlerinde o yerin Tanrı’sına olan teşekkürlerini ifade 
etmek üzere, bu maksatla konmuş olan taşlardan ibaret yığına (obo) bir taş atar veya kutsal bir 
ağaca bir bez takar (Radloff 1956: 18). Gökteki Tanrılara beyaz, Yer-Su ruhlarına kırmızı, yeraltı 
Tanrılarına ve ruhlarına ise siyah beyaz parçalar kullanılır, bu yolla, Tanrılara dilek ve isteklerin 
iletildiğine inanılırdı (Erdoğan 2007: 14). 

Göktürkler, Yer-Su yani yer ve sular anlayış ve inanışına, büyük bir değer vererek, onu kutsallaş-
tırmış ve ona kişilik vermişlerdir. Yer-Su inanışı, tam bir “vatan” anlayışıdır. “Tanrı, Türkün yeri 
ve suyu sahipsiz kalmasın diye”, Kağanları, Türk milletinin üzerine getirip koruyordu. İyi vazife 
görmeyen veya isyan edenleri ise, Yer-Su’lar cezalandırıyordu. Görülüyor ki yerdeki sular, Türk-
lerin yalnızca dinlerinde değil; devlet anlayış ve inanışlarında da, büyük bir rol oynamakta idiler 
(Ögel 2002: 315). Vatanın korunmasında Yer-Su ruhlarının rolü Tonyukuk yazıtında pek açık 
ifade edilmiştir. Göktürk vatanına saldıran düşmanlar, tanrı Umay ve Yer-Su ruhlarının yardı-
mıyla gafil avlanarak basılmışlardır. Bugünkü Şamanist Türk boylarında rastlanan dağ, su (ırmak 
göl pınar), ağaç-orman, kaya kültleri eski Türk yazıtlarında “yer-sub” adı altında toplanmışlardır. 
Bununla beraber bu yazıtlarda ıduk (yani mübarek, mukaddes) sıfatiyle zikredilen Tamag, Iduk, 
Iduk Baş gibi dağ, ormanlık yahut su adları geçmektedir (İnan 2000: 48). Eski Türklerde “ıduk”, 
yani mukaddes, “Tanrı tarafından verilmiş veya gönderilmiş şeydir”. Bundan dolayı eski Türk-
lerde, “yer ve sular”, mukaddes idiler. Yerden kaynayan suları da, herhalde böyle görmek gerekir 
(Ögel 2002: 358).

Altay Türkleri Büyük Gök Tanrısı Ülgen’i ve yeraltı ruhu Erlik’i çağırırken, dağ ruhları ile, yer ve 
su ruhlarını çağırmağı da ihmal etmezlerdi. Şu dua, bu bakımdan ilgi çekicidir: “Biz, sizin hepi-
nizi, bizim yetmiş dağımızı, Yer ve Sularımızı, herkesin atası Bay-Ülgen’i, ayrıca Erlik’i adlayarak 
çağırıyoruz!” (Ögel 1989: 283) 

Türk inanç yumağında açıkça, Tengri merkez olmak üzere, çevreyi onun yarattığı yardımcı ve 
koruyucu iyelerin aldığı görülmektedir. Bu konuda yazılı kaynakların verdiği bilgileri, XIX. ve 
XX. Yüzyıllarda, Orta Asya ve Sibirya Türkler’inden derlenen etnoğrafik bilgi ve malzemeyle bir-
leştirince, Tengri etrafında var olan etraf veya çevrenin tablosunu çıkarmak ve unsurlarını görmek 
nispeten mümkün olmaktadır. Bu malzemeler gözden geçirildiğinde, Tengri’nin yeni adlar ve 
sıfatlar kazandığı da görülmektedir: Bay Ülgen, Tengere Kayra Kan, Kayra Kan gibi. Fakat bu 
yüce varlık da yine Tengri gibi bütün iyelerin ve varlıkların üzerindedir ve her şey onun idare-
sine tabidir. Bütün iyeler onun hizmetindedir ve onun verdiği emirler çerçevesinde görevlerini 
yürütürler. Kamların dualarından da, Ülgen’in esas yaratıcı kudret olduğu açıkça anlaşılmaktadır 
(Kalafat 1995: 26). 

Büyük İslam bilgini El Birûnî “El-Asarü-l-bakiye” adlı eserinde, Oğuzların çok bereketli bir pınar 
yanındaki kayaya taptıklarını, secde ettiklerini yazmıştır (İnan 1976: 40). İslam müelliflerinden 
Gerdizî de, İrtiş boyunda yaşayan Kimekler’de su kültü bulunduğunu yazmaktadır. Onun verdiği 
malumata Kimekler, İrtiş ırmağını büyük sayarlar, ona taparlar ve secde ederler, “Su, Kimeklerin 
tanrısıdır” derler (İnan 1998: 491). Var olan her şey gibi, suların da hâkim-sahipleri vardır, ancak 
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bazı gözlemcilerin bunlarla ilgili olarak bazı tapınmalardan söz etmelerine karşın bu, bir su tan-
rısının var olduğu anlamına gelmez (Roux 2008: 144).

Türkler’de Yunanlılar ve Romalılar’da olduğu gibi, tabiat kültleriyle ilgili birer tanrı ve bunların 
etrafında efsaneler teşekkül etmemiştir. Bunun sebebi herhalde, Yer-Su’ların bizatihi ilahi varlık 
olarak düşünülmemeleri yahut ta, başka bir ifadeyle, dağ, tepe, ağaç, taş, kaya, su vs. nin maddi 
varlık olarak doğrudan doğruya takdis ve tapınma konusu olamaması olsa gerektir (Ocak 1983: 
28). Bizans müelliflerinden Theophylacyos Simocatta diyor ki: “Türkler, ateşe, havaya ve suya 
büyük saygı gösterirler. Yere (yer ruhlarına, Yer-Su’ya) münacatlar okurlar, (fakat) onlar yalnız 
yer ve gökleri yaratmış olan Tanrıya ibadet ederler (Arsal 1947: 54).” 

Gerçek anlamıyla Türklerde ne ateş, ne su ve ne de hava yahut rüzgâr doğrudan doğruya tapın-
ma konusunu teşkil etmemişlerdir.  Her halükarda Türklerde ateş gibi suya da kutsal bir anlam 
atfedilmiş; böylece bir kısım sular, Türk din tarihinde “ıduk” kutsal sayılmışlardır (Güney vd. 
2007: 78). 

Bir kült’ün varlığından söz edilebilmesinin en önemli şartı herhalde kült konusu olan ve kutsal 
sayılan şeye kurbanlar sunulmasıdır. Eski Türkler’de su-kült’ünün varlığı da çeşitli sulara (kay-
nak, ırmak, göl) kurban veya kurban yerine geçen şeylerin temsili olarak sunulmasından anlaşıl-
maktadır (Akpınar 1999: 67).

Yakutlar ilkbaharda balık avına başlarken u içite “su ruhu”’na henüz buzağılamamış bir inek 
kurban eder, ayrıca balık ve içki sunarlar. Yakutların su ruhuna verdikleri diğer bir ad ukulan 
toyon’dur. Karagaslar sug ezi dedikleri su ruhuna saygı gösterir ve bol balık avlayabilmek için 
onun adına kıyıdaki bir kayın ağacına renkli bezler bağlar ve ayrıca çay, yağ, süt dökerek kurban 
sunarlar. Buryatlar su ruhuna uhun ecen derler (Buluç 2009: 163,164). 

Çin kaynaklarına göre Hunlar her yılın beşinci ayında Lung-çeng şehrinde toplanırlar, atalarına, 
Gök Tanrı’ya, Yer-Su ruhlarına kurban sunarlardı. Hunlardan sonra Orta Asya’da devlet kuran 
muhtelif sülalelerden bahseden Çin kaynakları bunların da Gök-Tanrı’ya, Yer-Su’ya, güneşe ve 
aya kurban sunduklarını yazmışlardır (İnan 1976: 3). Uygurlar da senede iki defa yere kurban 
verirlerdi. Kış mevsimini de törenle kutlarlardı. Kötü ruhları uzaklaştırmak için altın ve gümüş 
kaplar içine koydukları suları birbirlerine serperlerdi (akt. Kalafat 1995: 32). 

 Dede Korkut kitabındaki ikinci hikâyede Salur Kazan’ın ırmağa hitaben söylediği sözler Şama-
nistlerin Yer-Su ruhlarına hitaben söyledikleri ilâhilere benzemektedir (İnan 1998: 492). 

Çağnam çağnam kayalardan çıkan su!
Ağaç gemileri oynatan su!
Hasan ile Hüseyn’in hasreti su!
Bağ ve bostanın hasreti su!
Ayşe ile Fatma’nın nigâhı su!
Şehbaz atlar gelip içtiği su!
Kızıl develer gelip geçtiği su!
Ak koyunlar gelip çevresinde yattığı su!
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Ordumun haberin bilir misin, değil bana!
Kara başım,  kurban olsun suyum sana! (Ögel 2002: 343,344) 

Türk inanç sisteminde, akarsu, göl ve pınarlar doğaüstü güçlere sahip olduğundan, tıbbî amaçlar 
için de kullanılmıştır. Irmak ve göllerin ruhlarına özellikle kısırlığı giderici olarak başvurulmuş, 
kaynak sularını içme veya kaynaktan avucuyla aldığı nesneyi yutmayla hamile kalınacağına ina-
nılmıştır (Bayat 2002:  452). 

Mitolojik birikimdeki “önce su vardı söylemi” biraz da ana rahminin suyla dolu oluşuna gönder-
me yapar. Bilindiği gibi bebek ana rahminde su içinde gelişip hayat bulur. Buradan yola çıkarak 
eski Türk töresinde hayatın suda başladığına inanılır ve bu yüzden kısır kadınlar çocukları olsun 
diye tılsımlı sulardan (mağaraların tavanındaki damlalardan, nisan damlalarından vb) içerek ha-
mile kalmaya çalışırlar (Pala 2010: 73).

Eski Türklerde çocuksuz kadınlar, kurumuş ırmaklara süci/şarap çalmak suretiyle o ırmakların 
iyelerini memnun etmeye çalışır, onların yardımıyla çocuk sahibi olacaklarına inanırlardı (Akman 
2002: 5). Kırgız ve Kazak Türkleri de, kısır olan kadınları, sahrada bulunan tek ağacın, pınarın 
(veya kuyunun) veya suyun yanında geceletip, kurban kesiyorlardı (Ögel 2002: 330).

Manas destanında Yakup Han karısına şöyle çıkışıyordu:

On dört yıldır alalı, anne dahi olmadı,
Kutsal bir yere gidip, adım bile atmadı,
Kutsal pınara gidip, yanında bir yatmadı,
Bir elmanın altına, giderek oynamadı,
Kısırlıktan kurtulup, kutlu yol bulamadı!

Manas destanındaki bu sözlerden anlaşılıyor ki, kısırlıktan kurtulup, çocuk sahibi olabilmek için, 
mukaddes varlıklara karşı, bazı şeyler yapmak gerekiyordu (Ögel 2002: 358). 

Suyun şifa verici, arındırıcı gücüne inanç, Türk mit, efsane ve destanlarına da yansımıştır. “Kurt 
ve Su” mitinde Oğuz oğlu ile karşılaşan kurt ona: “Dün avcılar kızımın kanını paramparça ettiler. 
Sabah erkenden buz pınarının suyundan alıp, onun yarasına döksen iyileşir” diyor. Oğuz oğlu su 
getirerek kurdun kızını iyileştiriyor ve onunla evleniyor (Pirverdioğlu 2002: 48). 

Göller içinde efsanelerde en çok yer almış olan “Isığ Gölü” dür. Milli destanlarımıza göre, Türkler 
her tarafı dolaştıktan sonra bu gölün kenarına gelmiş, orada yerleşmişler ve o civarlar Türk kahra-
manlarına uzun yıllar yurt olmuştur. Bu gölün etrafı ormanlar, otlak yerler, yüksek tepelerle çev-
rilmiştir. Suları sıcak olduğu için bu göle Isığ (Isık) Göl denilmiştir. Kırgızlarda bu kutsal gölün 
etrafına yerleşmişlerdir. Bars Han da Türklerin ana yurdu olan Isığ Göl’ü her yıl törenle kutlardı. 
Bazı dağların başında bulunan volkanik göllere de “Gök Gölü” derlerdi. Bunlar da kutsal sayılır, 
at ve deve kurban olarak göle atılırdı. Sonraları bu hayvanların kâğıttan yapılmış heykelleri göle 
atılmaya başlandı (Erdoğan 2007: 171,172). 

Orhan Şaik Gökyay, Zeki Velidi’den naklen, ölüleri suda gömmekle günahlardan temizlenmek, 
suda ölmeyi şerefli bir ölüm saymak, su ruhlarına inanmak şeklinde Amuderya ve Sırderya böl-
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gesinde kuvvetle yaşadığını, hatta Korkut Ata’nın Oğuz menkıbelerinde, Sırderya üzerinde, bir 
seccade üstünde, elinde kopuzuyla ölümü beklediğini bildirmektedir (Akman 2002: 5). 

Korkut Ata “Suya ölüm gelmez” buyurur. Türk mitolojisi suyu ölümsüz kabul etmekle kalmaz, 
onu yaratıcı erkin başat aktörü de sayar (Pala 2010: 72). 

Suyun kutsallığına olan bu inançların şüphesiz günlük hayatta birtakım etkileri oluyordu. Çünkü 
kutsal şeyler genellikle tabu’dur. Tabu olan şeye gelişi güzel yaklaşılamaz, ondan istenildiği şe-
kilde yararlanılamaz. Bu ancak belirli zaman ve şartlarda, belirli bir merasime ve usule uyularak 
mümkündür (Akpınar 1999: 66). Bir tabuya karşı gelmek ya da ayinlerin muhafaza etmeye ça-
lıştığı düzeni bozabilecek bir şey yapmak yasaktı. Suya, ateşe saygılı davranmak, onları kirletme-
mek, doğadan verebileceğinden çok şey istememek, çevreyi ve türleri yok etmemek, kazara bile 
olsa sahip-efendilerine karşı saygısız davranmamak gerekliydi (Roux 2008: 150). 

Başkurtlar bir gölde veya ırmakta ilk defa yıkanmak isterlerse, elbiselerinden veya kuşaklarından 
bir iplik koparıp suya atarlardı. Bir köye yeni gelen geline “su gösterme” denilen ve kadınlar ta-
rafından bir merasim yaparlardı. Bu merasim gelin geldiği günün ertesi sabah yapılırdı. Köyün 
kadınları ve kızları toplanıp gelini köyün yakınındaki ırmağa veya göle götürürlerdi. İhtiyar bir 
kadın gelini suya, suyu geline gösterdikten sonra “babalardan kalan su, analardan kalan su” diye-
rek bir şeyler söyler ve gelinin süslerinden bir gümüş para koparıp suya atardı (İnan 998: 492). 

Cengiz Yasası’nda; suya işeyenin ölüme mahkûm edildiğini, suya el sokmanın yasaklandığını, su 
almak için bir kap kullanılmasının emredildiğini ve bir defa giyilmiş, eskimiş bir elbiseyi yıkayıp 
tekrar giymenin yasaklandığını görüyoruz. Cengiz İmparatorluğu gayri Türk bir hanedan tarafın-
dan Türk kanunlarına göre idare olunan, ordusundaki erlerin büyük bir kısmı Türklerden ibaret 
olan, bir Türk-Moğol İmparatorluğu olup, Cengiz Yasası’nın ihtiva ettiği hukuki esasların çoğu 
Türk kavimlerinin ananevi hukuki esasları idi (Arsal 1947: 168,171,365). 

1253-1255 yılları arasında Moğol hakanını, elçi olarak ziyaret eden Wilhelm von Rubruk, Moğol-
ların elbiselerini asla yıkamadıklarını, çünkü bunu yaparlarsa Tanrı’nın hiddetlenerek yıldırım ve 
gök gürültüsü göndereceğine inandıklarını, ellerini ve başlarını yıkamak istedikleri zaman, suyu 
ağızlarına alıp sonradan yavaş yavaş ellerine püskürtmek suretiyle yıkandıklarını belirtir. Ne ka-
dar dikkat çekicidir ki, Zeki Velidi Togan bize, bu şekilde yıkanmanın hale Başkırtlar ve Kırgızlar 
arasında yaşadığını bildiriyor (akt. Akpınar 1999: 64). 

Oğuzlar’da da su tam anlamıyla kutsal sayılan bir varlık idi. Bu yüzden Oğuzlar, suyu gelişigüzel 
kullanmıyorlardı. Birçok husus yasaklanmıştı. Çamaşırlarını ve vücutlarını yıkamaları menedil-
mişti. Büyük abdestten sonra su ile taharetlenemiyorlar ve suya girerek boy abdesti alamadıkları 
gibi, bunu yapanları da hoş karşılamıyorlardı (akt. Akpınar 1999: 69). 

İbn Fadlan (X. Yüzyıl) ise Oğuzlar’la ilgili olarak; “Dışkı ve sidik definden sonra temizlenmezler. 
Cenabet olduktan sonra ya da diğer kirlenmelerden sonra yıkanmazlar. Suyla hiç temasları yok-
tur, özellikle kış zamanı” demektedir (İbn Fadlan 2005: 19). 

Eski Oğuzların ve Moğolların suya girmedikleri ve yıkanmadıkları hakkındaki mübalâğalı ha-
berler su kültü ile ilgilidir. Bu âdetin İslamiyet’in yayılışından sonra yaşamasına imkân yoktu. 



g e l e n e k s e l  t ü r k  s a n a t ı n d a  v e  e d e b i y a t ı m › z d a  s u176

ANADOLU’DA SU MEDENiYETi

Bununla beraber sudan çekinme âdetinin izleri bazı göçebe Müslümanların ananelerinden tama-
mıyla kurtulamamış olan oymaklarında XIX. Yüzyılın ilk yarısında bile müşahede edilmiştir. Bu 
âdet, sanıldığı gibi, temizliğe riayet etmemek gibi basit bir tembelliğin neticesi değil, fakat arı ve 
kutlu bir ruh makamı sayılan suyu kirletmekten çekinme ve sakınma icabı idi. Suyu, ancak mu-
ayyen kaidelere ve merasime uygun bir şekilde kullanmak mümkündü. Bu kaide ve merasimin 
neden ibaret olduğunu bilmiyoruz (İnan 1998: 493-495). 

Suyun kullanılmasındaki şart ve tahditlerin, çeşitli Türk kavimlerine göre eni boyu ile tam bir 
açıklığa kavuşturulması çok zor görünmektedir. Kesin olarak söylenebilecek şudur ki, suyun kul-
lanılmasında çeşitli yasaklar vardır ve büyük tahditler vardır. Bu yasaklar, kısmen de olsa bugüne 
kadar uzanmaktadır (Akpınar 1999: 71).

Eski Türkler’de halk ve hayvanlar, belirli sınırlarla çevrilmiş, yurdun sularından içebilirlerdi. Bu 
sular örf ve hukuk bakımından, “Yurdun ve halkın içiti” idi. Bütün Türklerde, içilen su, mukad-
des olup, suyu bulunmayanlara su verme, bir sebil ve bir hayrattı. Her il ve her yurt, bir ırmağa 
veya çaya dayanmaktaydı. Çok eskilerde de, şimdi de iskân ve yerleşmeler, suların düzenlerine 
göre yapılırdı. Nitekim “On Uygur” oymağının oluşması, “On ırmak yatağı” üzerinde kurulmuş-
tu. Pınarlara ve sulara, saçı1 yapılırdı. Moğol kavimlerinde and içme törenleri, “akarsudan su 
içme”, yolu ile yapılıyordu “Kaynak suyu içmek” de, ayrı bir zevkti. 11. Yüzyılda derlenmiş eski 
bir Türk şiirinde, bir kaynak suyunu içme ile düşmana karşı zafer, yan yana getiriliyordu (Ögel 
2002: 319, 326): 

Geceleyin göçelim, Yamar suyunu geçelim;
Kaynak suyunu içelim, yufka düşman ufalansın!

Uygurların Oğuz destanına göre Oğuz Kağan, “Gökten inen göğün kızı ve yerdeki bir ağaç kovu-
ğundan çıkan, yerin kızları ile evlenmiş” ve bu yolla soyunu meydana getirmişti (Ögel 1971: 61). 
Oğuz Han bir gün avlanırken, bir suya ve suyun ortasında da bir adacığa rastlıyor. Bu adacığın 
ortasında bulunan bir ağaç kovuğunda, ikinci karısını oturur görüyor. Bu kızın, artık diğeri gibi 
ne nurları ve ne de ışıkları vardır. Çünkü onu veren veya gönderen, eski Türklerin Yer-Su dedik-
leri kutsal ruhları idi. Bu kız da, Gök, Dağ ve Deniz Han’ları doğurmuş ve dünyanın kuvvetleri de 
bir araya gelmiş oluyordu (Ögel 1989: 140).

Göl ve nehir kavşaklarındaki adacıklar, Türk Mitolojisinin çok önemli bir motifidir. Oğuz des-
tanındaki Kıpçak’ı annesi, nehir ortasında bulunan bir adacık içinde bir ağaç koğuğunda doğur-
muştu. Uygurların menşe efsanesinde de Uygurların atası olan beş prens, yine iki nehir kavşa-
ğının ortasında bulunan bir adacıktaki bir kayın ağacında doğmuşlardı. Macar’ların ataları da, 
geyiği takip ederek bir denizi geçmiş ve bu denizin ortasındaki bataklık gibi bir yerde türemiş-
lerdi. Bu, “Kutsal adaları”, Altay ve Sibirya efsanelerinden de bol bol bulmak mümkündür (Ögel 
1989: 141). 

1 Saçı: Eskiden muhtelif olağanüstü güçlere sahip olduğuna inanılan iye ve ruhlara ve onlar adına, onların rıza-
sını ve yardımını kazanmak için dağıtılan cansız nesnelere / yiyecek, içecek, bez gibi verilen addır. Saçı giderek 
“sadaka” ile aynileşmiştir  (Kalafat  1995: 111).
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Türklerde su, kutsal ve saygılı tutulduğu için; kutsal sularda bulunmakla her türlü isteğin yerine 
geleceğine inanılmıştır. Hikâyelerde de bu inancın yansımaları görülmüştür. Bu hikâyelerde kut-
sal suların basında bulunmakla kahramanın doğumu sağlanmakta, kahramanın bu sudan abdest 
almasıyla güç kazandığı görülmekte ve ırmağa atıldığındaysa canlanması sağlanmaktadır. Bütün 
bunları yerine getiren de sularda yasadığına inanılan iyi ruhlardır. Hikâyelerde de suların başında 
ortaya çıkan pirlerin, iyi yer su ruhları olduğu söylenebilir. Bu ruhlara dualar edilerek, adaklar 
adanarak dilenen şeyin alınacağı inancı hikâyelerde de görülmüştür. Ayrıca mitolojide, hayat 
suyu ve çocukları tuluma koyup suya bırakma motiflerinin de hikâyelerde karşılık bulduğu gö-
rülmektedir (Aydoğan 2006: 79). Türkler her çağda kendilerine hayat veren topraklara, sulara ve 
dağlara saygı ile bakmışlar ve onları mukaddes saymışlardır (Ögel 2002: 322).

Karşımıza hangi dinsel bütün içerisinde çıkarlarsa çıksınlar, sular her zaman işlevlerini korumak-
tadırlar: biçimleri çözmekte, ilga etmekte, “günahları yıkamakta” böylece hem saflaştırıcı, hem 
de yeniden hayat verici olmaktadırlar. Su ile yapılan ayinler parlatma ve saflaştırmaların amacı, 
yaradılışın meydana geldiği zamandışı anın geçici olarak güncelleştirilmesidir; bunlar dünyaların 
veya “yeni insan”ın doğumunun simgesel tekrarlarıdır (Eliade 1992: 182, 183). 

2.3. Yağmur Taşı

Türk kavimlerinde çok eski devirlerden beri yaygın bir inanca göre, büyük Türk tanrısı Türkler’in 
ceddi âlâsına yad (yahut cada, yat) denilen bir sihirli taş armağan etmiştir ki bununla istediği 
zaman yağmur, kar, dolu yağdırır, fırtına çıkarırdı. Bu taş her devirde Türk kamlarının ve büyük 
Türk komutanlarının ellerinde bulunmuş, Şamanistlere göre, zamanımızda da büyük kamların 
ve yadacıların ellerinde bulunmaktadır. İslam kaynaklarında Türklerin bu sihirli taşına “yağmur 
taşı” ve “cada taşı” denilmektedir (İnan 2000: 160, 161).

Büyük kuraklık zamanlarında, gölün ve ırmağın olmadığı veya kuruduğu yerlerde suya kavuşma 
Yada Taşı’yla olmuştur. Gökte bulunan suyun yağmur olarak yere akıtılması için Yada Taşı dev-
reye sokulmuştur. Yağmur, kar ve dolu yağdırdığına inanılan bu taş sayesinde hem kuraklıktan 
ve susuzluktan kurtulunmuş hem de çok fazla yağmur yağdırmak suretiyle de düşmanlar helak 
edilmiştir.  Yada Taşı, hem taş kültü hem de su kültü ile ortak bir ilişki de olması münasebetiyle 
farklı bir değere sahiptir. Türk halkları, belli dönemlerde bu taşı elde etmek için mücadele ver-
miştir. Hatta uzun ve kanlı savaşların yapıldığı kaydedilmektedir (Ayan 2002: 627, 628).

Kaşğarlı Mahmut, Divanul Lugat-it Türk adlı eserinde bu taştan söz etmiştir. Yat adını verdiği 
bu taşın, Yağma ülkesinde yaşayan Türkler tarafından yağmur yağdırma amaçlı kullanıldığını 
anlatan Kaşğarlı Mahmut, bizzat kendisinin şahit olduğu bir olayı da anlatmıştır. Sıcak bir yaz 
gününde Yağma ülkesinde yağmur çıkmış ve Yat taşı kullanılarak kar yağdırılmış bu sayede yan-
gının büyümesi önlenmiştir (Gezgin 2009: 75). 

2.4. Hayat Suyu

Ölen insanların her hangi bir suretle dirilmesi veya herkesin kendi hesabına bir ölümsüzlüğe eriş-
mesi, bütün insanlığın istediği bir özlemdir. Altay ve Anadolu masalları ölüp de, kutsal ve sihirli bir 
güçle yeniden dirilenlerle doludur. Bu konu çok derin ve geniştir. Eski Türkler de yeniden can ve-
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ren bu suya hayat suyu derlerdi (Ögel 1989: 106). Eski Türklerin “bengi su” dedikleri ve daha son-
raları “ab-ı hayat” adı verilen “hayat suyu” dünya mitolojilerinde de çok işlenen önemli bir motiftir.

Ural Batır destanında Ural Batır, ölümsüzlük suyu olan Tirihıw’ı aramaya gider ve bu suya ulaşmak 
için çok çeşitli engellerle karşılaşır. Engelleri aşmasına rağmen bu suya kavuşamaz. Destanın sonuna 
doğru Ural Batır, susuzluktan kırılmakta olan halkın susuzluğunu gidermek için atasından yadigâr 
kalan elmas kılıcını başının üstünde üç defa sallayıp ayakaltındaki yere saplar orayı suyun başı olarak 
gösterir. Hemen sonra oğlu İdil’i çağırarak, ona “Git oğlum, ayağının çektiği yere git de halk arasında 
yürü; yalnız büyük bir nehre ulaşmadan arkana dönüp bakma” diye tembihler. Durup dinlenmeden 
giden İdil, sonunda ardına dönüp bakmış görse ki onun izinden geniş bir ırmak oluşmuş geliyor. Böy-
lelikle Akidil nehri meydana gelmiş. Yine Ural Batır’ın oğullarından Hakmar ve Yayık, kendi isimleri-
nin nehirlere verilmesine sebep olmuşlardır. Ural Batır’ın ölümü yaklaştığı zaman ona içmesi için geti-
rilen ebedilik suyunu Ural içmez ve etrafına döker, böylelikle Yer-Su ölümsüz olur (Akman 2002: 5). 

Yakut Türklerinin bir nevi milli destanı olan “Er-Sogotoh” Yaratılış ve türeyiş efsanesine göre: Er-
Sogotoh’un evinin doğu tarafında büyük bir çayırlık varmış. Tam evin önünde de büyük bir ağaç 
yükselirmiş. Bu ağaca Hakan-ağaç derlermiş. Bu ağaç, öyle büyük, öyle büyükmüş ki ortadaki 
dalları bile gökte mavi bir duman gibi görünürmüş. Zirvesi dokuz göğü bile delip geçermiş. Onun 
dibinde de, insanlığa ölmezlik sırrını veren ebedi, “Hayat Suyu” kaynarmış. İhtiyarlar, kuvvetten 
düşmüş inekler gelirler, bunun diplerinde gezerler, bu sudan içtikten sonra, yine gençleşip kuv-
vetlenerek dönerlermiş. Uçan ve koşan vahşi hayvanlar, bu ağacın dallarında gezerler, koşarlar ve 
onun usarelerini emerek, kutsal bir kuvvete sahip olurlarmış (Ögel 1989: 105). 

İçildiği zaman ölümsüzlüğe kavuşulacağına inanılan bu suyla ilgili bir rivayet de Zülkarneyn’e 
atfedilir. Bir gün Zülkarneyn böyle ebedilik suyu olduğunu duyar ve bunu aramaya karar verir. 
Rivayete göre ise, Allah bunu Sam’ın soyundan birine nasip edecektir. Zülkarneyn, halasının oğlu 
olup Hızır diye anılan Elyesa ile askerlerinin refakatinde yolculuğa başlar. Hayat çeşmesi karan-
lıklar ülkesindedir. Yolda bir fırtına yüzünden Zülkarneyn ve Hızır askerlerden ayrı düşerler, bir 
müddet sonra karanlıklar ülkesine gelirler. Bu arada Hızır ilahi bir ses duyar ve bir nur görür ve 
kendini çeken bu sesin yanına gider ve hayat çeşmesini bulur, suyundan içer ve yıkanır. Böylece 
hem ebedi hayata kavuşur hem de insanüstü güçler, kabiliyetler kazanır. Zülkarneyn ile karşıla-
şınca olanları anlatır ve sonra Zülkarneyn ölür (Akman 2002: 6).

Minusinsk dolaylarında derlenen Altay efsanesinin Hayat Suyu ile ilgili bölümü şöyledir (Ögel 
1989: 107):

Büyük bir dağ yükselir, on iki gök katından
Dağda bir kayın vardı, yaprakları altından
Kayının altındaysa, küçük bir çukur vardı
Bir karış bile değil, o kadar yüzlek dardı
Bu çukur hep doluydu, kutsal hayat suyuyla
İçen ölmez olurdu, ebedi bir duyuyla
Altın bir kâse vardı, bu suyun tam başında
Bir de bekçi konmuştu, kim bilir kaç yaşında
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Yalnız Hayat Suyu’nun da nevileri vardır. Bazı masallarda “Hayat Suyu” yalnızca ölüleri veya has-
taları iyileştirir. Bazı efsanelerde ise ihtiyarlara gençlik verir.

2.5. Suyla İlgili Atasözleri

Atasözleri, Türk düşünce ve günlük hayatının, temellerini oluşturur. Hepsi de, düşünce ve duy-
gularla gelişmiş ve yücelmişlerdir. Ancak bunlar, günlük hayatı; aile, topluluk disiplin ve düzeni-
ni, yola koyan ve pekiştiren örfler ve emirlerdir (Ögel 2002: 411). 

11. yüzyılda, Kaşgarlı Mahmut tarafından derlenen ve açıklaması yapılan su, (ırmak, deniz) ile 
ilgili atasözleri aşağıda sıralanmıştır (Ögel 2002: 331, 332, 368, 395, 411):

“Suyu görmeyince pabuç çıkarma.” Bu söz, kişilere işlerinde acele etmeyerek, ağır başlı davran-
maları için söylenir.

“Susamışa serâb, büsbütün su görünür.” Bu söz, her şeyi kendi işine yarar gibi gören yoksul 
kimse için söylenir.

“Balık suda, gözü ise dışarıdadır.” Bu söz, her şeyin içinde bulunup da, bilmiyormuş gibi görünen 
kimse için söylenir.

“Kuyuda su var, fakat itin burnu (yetişip) değmez.” Bu söz, bir işi dileyip de, ona erişemeyen veya 
başkasının yemeğine göz dikerek, onu ele geçiremeyen için söylenir.

“Buğday yanında, karamuk2 da sulanır.” Buğdayın devleti ve bereketi yüzünden, karamuk da su bulur.

“Geçidi, (köprüyü?) su götürdü.” Bu söz, geçmiş ve artık elde edilemez bir iş için söylenir.

“Su bile içirmeyene, sen süt ver.” “Sana kötülük edene, iyilik yap” demektir.

“Su vermeyene, sen süt ver.” Sana kötülük edene, sen iyilik et, çünkü iyiliğin, onu sana köle yapar.

“Eşek, başım esen olsa, denizden su içerim, dermiş.” Bu söz, dileğine erişmek için, uzun seneler 
yaşamak isteyen kimseler için söylenir.

“Buzdan su damlar.” Bu söz, huyları babasının huyuna benzeyenler için söylenir.

“Çocuk, oğlan su döker; büyük (kayıp düşerek), bir yanı kırılır.” Bu söz, küçüğün yaptığı kötü 
bir işten, büyüklerin gördükleri zarar için söylenir. 

“Kaynayan büyük ırmak, geçitsiz olmaz.”

“Kementle dağ eğilmez, kayıkla deniz kapanmaz!”

“Birer birer bin olur, damlaya damlaya göl olur!” Bu söz, az olsa bile bir şeyi kabulden çekinme-
mesi emrolunan kişiler için söylenir.

“Kaz giderse, ördek gölü benimser.” Bu söz, bey gittikten sonra, halk üzerinde büyüklenmeye 
kalkan, düşkün kimseler için söylenir.

2 Karamuk: Karanfilgillerden, ekin tarlalarında biten, yaprakları karşılıklı, çiçeği pembe mor renkte, zararlı bir 
bitki.  “TDK Güncel Türkçe Sözlük”. 
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3. Yer-Su Kültünün Günümüzdeki Yansımaları 

Su kültü, çeşitli coğrafyalarda, farklı kültürlere mensup toplumlarda görülen bir inanış olmakla 
beraber Türk toplulukları arasında ortak bir kült unsuru olarak görülmektedir. Anadolu’daki su 
kültü, İslam öncesi Türk kültüründe mevcut olan Yer-Su inanışlarının daha sonraki dönemle-
re yansıyan biçimleri olarak görülmektedir. Her dönemde bu inanışlar farklı toplumların dini, 
kültürel ve coğrafi özelliklerini kendi bünyesinde barındırmıştır. İslam öncesi Türk inanışları, 
İslam ile beraber Müslüman Türk toplumunun manevi hayatında etkisini devam ettirmiştir. Bazı 
durumlarda bu inanışlar islami motiflerle kendisine yer aramış ve etkili olmuştur (Oymak 2010: 
53). Tabiatıyla, Türk inanç yumağı içinde yer alan bütün bu unsurların, eski yapılarını ve fonksi-
yonlarını koruyarak yaşadıklarını söylemek zordur. Bunların bir kısmı, asli fonksiyonları unutu-
larak şekli harekete ve davranışlara dönüşmüştür. Kimi inançlar, yeni dinin renkleri altına sakla-
narak hayatiyetini korumuştur. Bir kısmı ise, eğlence karakteri kazanmıştır (Kalafat 1995: 134). 

Yüzyıllar boyu belli bir kültüre sahip olmuş ve onun içinde yoğrulmuş, sonra bir takım sebeplerle 
başka bir kültüre geçmiş insan topluluklarının, bu geçiş sırasında ve hatta çok uzun zaman sonra 
bile, eski kültürle ilgilerini tamamen kesmedikleri, ona ait bazı unsurları olduğu gibi, bazıları da 
yeni kültürün kalıplarına uydurarak muhafaza ettikleri bilinen sosyolojik bir vakıadır. Eski Türk 
inançları içinde çok güçlü bir mevki işgal eden bu kültlerin, İslamiyet de dahil sonradan kabul 
edilen bütün dinlerin süzgecinden geçerek günümüze kadar gelebildikleri, üzerinde düşünmeye 
değer bir vakıadır. Bu o kadar güçlü bir başarıdır ki, günümüz Anadolu’sunun her hangi bir kö-
yünde, mesela Edremit’in Çamcı adındaki bir köyünde nineler karnı ağrıyan torunlarının karnını 
ovarken şöyle dua edebilmektedirler: “Dağlar, taşlar, ulu kaba ağaçlar, koca çaylar! Gel, çocuğu-
mun karnının ağrısını al!”. Bu duada, söz konusu üçlü kültün hatırasını görmemek kabil değildir. 
Bugün Anadolu’da nereye bakılırsa bakılsın, takdis olunan ağaçlar, ya yüksekçe bir tepe üzerinde 
veya bir dağın eteğinde yahut bir su kaynağının kenarında bu üçlü kültü hatırlatır bir biçimde 
bulunmaktadır (Ocak 1983: 19, 91, 92).

Türklerin ve Moğolların dikkatini çeken asıl konu, suyun özellikle saflık timsali oluşudur. Orta 
Asya toplumlarının çoğunda, Oğuzlarda, Moğollarda, Sibiryalılarda, çağdaş Altaylılarda ve günü-
müz Türkiye’deki bazı heterodoks topluluklarda suyun dışkıyla kirletilesi, bazen suda yıkanılma-
sı ve çamaşırla kap kaçağın yıkanması da yasaklanmıştır (Roux 2002: 144). 

“Anadolu Türkleri arasında suyun temiz tutulması inancı hala mevcuttur. Hava karardıktan sonra 
evin dışına su dökülmesi, suyun akıp geçtiği yerlere tükürülmemesi ve işenmemesi, bu tür kir-
letmeler yapıldığında çarpılınacağı inancı ve cezalandırılma korkusu, Türk inançlarının yaşayan 
son biçimleridir.” diyen Yaşar Kalafat araştırdığı Doğu Anadolu yöresinde, su ile ilgili bu türden 
inançlara ve su ile ilgili muhtelif pratiklere sıkça rastlandığını söylemektedir (Kalafat 1995: 54). 

Koca evine gelen gelinlerin, aile yurdunun sularını, tarlalarını gezip görmeleri, Anadolu’da yaygın 
bir adettir. Anadolu’da bu gezdirme, yalnızca su göstermek için değil; çevreyi görme ve eğlenme 
için yaptırılır (Ögel 2002: 326). 

Günümüzde Anadolu’da hala yaygın olarak kullanılmakta olan ve direk su ile ilgisi bulunan bir 
pratik de nazara karşı kurşun dökülmesidir Nazar değdiğine kanaat getirilen kişiye ya kırklama 
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yapılır ya da kurşun dökülür. Kırklama pratikleri arınma esasına dayanır. Burada arınma da su 
yoluyla olmaktadır. Suyun içerisine nazarı değen kimsenin bir eşyasının atılmasıyla, hem nazarı 
değen ve hem nazar değen kimseler temizlenme işlemine tabi tutulmuş olur. Kurşun dökülme 
işleminde de durum farklı değildir. Kurşun dökmekten maksat hastalığın yani olumsuz duru-
mun/kirlenmiş ruhun veya bedenin temizlenmesi ile/ ortadan kalkmasıdır. Bunun için de yine 
suyun temizleme kuvvetinden yararlanılır. Soğuk su içerisine kızgın kurşunun atılmasıyla yapılan 
kurşun dökülmesi olayında su içerisinde şekil almış kurşuna bakılır. Kurşunda meydana gelen 
çıkıntılar, sivrilik derecelerine göre, nazar edenin gözünü çıkararak nazar kudretini yok etmek-
tir. Kurşun dökmekten maksat, düşmanın gözünü çıkaracak sivrilikleri meydana getirmektir. 
Kurşun döküldükten sonra bu suyun içilmesi veya etrafa dağıtılması da su ile temasa geçmek ve 
suyun temizleyici kuvvet ve kudretinden yararlanmak içindir (Akman 2002: 7).  

Bir de şifalı olmasından ziyade dini tesirinden dolayı önemli bir mevki işgal eden sular vardır. 
Zemzem suyu gibi telakki edilen bu sular daha çok bir evliya türbesi etrafında veya halkın kutsal 
kabul ettiği adak yerlerinde bulunur. Misal olarak buna Kastamonu’da Şeyh Şaban-ı Veli türbesi-
nin yanındaki suyu verebiliriz. Halk arasında bu suyun adı “Asa suyu”dur. Bu su çok yumuşaktır 
ve tadından dolayı zemzeme benzetilmektedir. Her hastalığa şifa düşüncesiyle türbeyi ziyarete 
gelenlerce içilir. Bu suyun teşekkülü ile ilgili halk arasında muhtelif rivayetler de vardır (Akman 
2002: 8). Anadolu’da da yatırların birçokları, su başlarında bulunur. Aranırsa, büyük ırmakların 
yanında, kurban kesildiği de görülebilir (Ögel 2002: 330). 

Elazığ, Sivas, Kilis, Tortum ve yörenin birçok yerlerinde Nisan yağmurları ile yıkanmanın, bundan 
içmenin, yoğurt mayalamanın, yemek pişirmenin, çamaşır yıkamanın, sirke yapımında kullanma-
nın, yiyeceklerin üzerine serpmenin uğur ve bereket getireceği inancına rastlanmaktadır. Zara’da 
kısmetlerinin açılmasını isteyen genç kızlar Ütükyurda bölgesindeki “Bahtiyazı Kuyusu”na gider, 
bu kuyunun suyundan içerler ve içerken de “bahtım açılsın” diye üç defa tekrarlarlar. Divriği’de 
ise kısmet açılması, çocuk sahibi olmak ve kırklanmak için “Alim Pınar”, “Çamlı Çeşme”, “Değ-
nekli Havuz” gibi kutsal bilinen sulardan yararlanılır. Pülümür’ün Doğan pınar Köyündeki “Bük-
lü Ziyaret”in suyundan saralı hastalar, Divriği’deki “Göz Pınarı” ziyaretinden de şaşı çocuklar 
için şifa vereceği inancı ile yararlanılır. Ağrı ve Kars’ta; ilkbaharda, yıkanmak için akarsuya ilk 
defa girilirken, “ağırlığım, kirliliğim, kelliğim, keçeliğim bu suya” diye söylenirse ve bu üç kez 
tekrarlanırsa, o yılın sağlık ve huzur içinde geçeceğine, Kars’ta, yedi ayrı çeşmeden su toplayıp 
sabah ezanından sonra, bu su ile banyo yapan genç kızın kısmetinin açılacağına, Bitlis’te cenaze 
çıkan evin bütün sularının o gün dışarı dökülmesinin, ölü evinin hayrına olacağına inanılır. Kars 
ve çevresinde rüya, akan suya anlatılır. İnanca göre, su sıkıntıları alıp götürürmüş. Tunceli’de de, 
su kutsanır ve aziz telakki edilir. Munzur çayı, Hercik suyuna kadar evrede yaşayanlar tarafından 
kutsal sayılır. Suyun çıktığı göze başında halk toplanıp kurban keser. Bu yörede, Zel Dağının al-
tından geçen Kutlu Deresi de mukaddes ırmaklar arasında sayılır (Kalafat 1995: 54, 55, 56, 113).  
Bazı kaynaklardan su içmek için, epey bir yol alınır ve zahmet verilir (Ögel 2002: 320).



g e l e n e k s e l  t ü r k  s a n a t ı n d a  v e  e d e b i y a t ı m › z d a  s u182

ANADOLU’DA SU MEDENiYETi

Akarsuya “and içme” geleneği Anadolu’da ve Dede Korkut kitabında da kargış3 deyişleriyle gö-
rülür. Bugün biz de, “and etmek, yemin yapmak” demiyoruz da; “yemin içmek” diyoruz. “Su 
üzerine yemin” bugün Anadolu’da yaygın olarak yapılır. Özellikle “banyo suyuna el sokmama”, 
bu gün evlerimizde özenle uyulan bir gelenektir. Çünkü “arı sudan abdest alma”, bu gün de bir 
şarttır. Anadolu’da aranırsa “suya saygı gösterme” bakımından pek çok örnek bulunabilir (Ögel 
2002: 315, 326). 

Anadolu’nun birçok yerlerinde hıdrellez gününde kadın ve kızların Tanrı’ya dilekçe yazıp suya 
atma âdetleri tespit edilmiştir. Büyü yapılan biri denizi geçerse büyünün bozulacağına İstanbul’da 
bile inanan kadınlar vardır. Büyük ırmakları geçmiş olan kimsede sihrî bir kuvvetin bulunduğu-
na eski Türklerin inandıkları, folklor maddelerinin araştırılmasıyla açıkça anlaşılmaktadır (İnan 
1998: 492, 493). Ayvalık’ta şifa için yapılan Ağ Büyünün suyu ilgiliye içirilir. Kara Büyü için 
yapılan muska ise denize atılır (Ulutürk 2010: 474).

Yine günümüzde Anadolu’da dilek amacıyla su kaynakları veya havuzlara metal para atmak da 
yaygındır. Birçok ziyaret mekânındaki havuz, göl ve kuyu gibi sulara dileklerinin kabulü için 
para veya yiyecek saçıları yapılmaktadır. Bunlara örnek olarak Urfa Balıklı göl, Somuncu Baba 
dergâhındaki balıklı havuz, Antalya Kurşunlu Şelalesinin aktığı yer, Mersin-Silifke’de bulunan 
Cennet mağarasının bulunduğu mekânda kayanın dip kısmında çıkan su kaynağı, Çanakkale-
Gelibolu merkezinde Mehmed-i Bican’ın türbesinin bulunduğu caminin içindeki kuyu ve çileha-
nenin yanındaki su kuyusu (vb. su kaynakları) ifade edilebilir (Oymak 2010: 46). 

Günümüz Yakut Türkleri’nin de, her ırmağın, gölün, pınarın ayrı bir iyesi olduğuna inandıkları 
bilinmektedir (Kalafat 1995: 53). Sibirya Türkleri arasında hâlâ yaşamakta olan inanca göre, su 
özellikle pınar başlarında yüksek sesle konuşmak, küfretmek, çevreyi ve suyu kirletmek yasaktır. 
Burada av yapılmaz, ağaç kesilmez. Pınar başında mola verenler sudan biraz uzağa oturur ve 
giderken de su iyesi için yakın ağaçların dallarına çeşitli renklerde çalama (bez parçası) bağlarlar 
(akt. Pirverdioğlu 2002: 48).

Su üzerinden geçeni büyü tutmayacağı; yeni bir eve taşınırken Kur’an, ayna ve su götürmenin 
uğur sayılacağı; doğumunu kolaylaştırmak için, hâmile bir kadının kolay doğum yapmış birinin 
avucundan su içmesi; gece ateşe su dökenin başına bir felaket geleceği; güvey evine girerken geli-
nin başına su serpmenin uğur getireceği; kirlendiği varsayılan kişi ve eşyaların “kırklama” denen 
kırk tas su dökülerek temizleneceği gibi halk kültürümüzde çok yaygın inançlar vardır (Şeker 
2010: 120). Hayat Sularını ise Anadolu masallarında da görebiliyoruz (Ögel 1989: 107). 

Günümüzde Türkler, yasadıkları bölgelerde herhangi bir sıkıntı ve darlık durumunda su kültüne 
bağlı ritüeller sergilemektedirler. Anadolu’da su kültü çerçevesinde varlığını sürdüren mekânlar 
oldukça fazla olup, Kutsiyet atfedilen su ve pınarların bir kısmı veli, şehit gibi kişilerin mezar veya 
türbesi ile yan yanadır (bk. Oymak 2010, Kalafat 1995).  Bu Millet hâlâ kendisine su verene, “Su 
gibi aziz ol” demekle, dün olduğu gibi bugün de suyu “aziz” saymaktadır (Akpınar 1999: 81).  

3  Alkışın karşıtı olan “kargış” Divanü Lügati’t-Türk’te “lanet, ilenme” anlamlarıyla yer almıştır.  (Düzgün 2002: 806)



183g e l e n e k s e l  t ü r k  s a n a t ı n d a  v e  e d e b i y a t ı m › z d a  s u

ANADOLU’DA SU MEDENiYETi

Bütün bu örnekler, bize su ile ilgili başlangıçtaki Türk inanç ve pratiklerinin çeşitli biçimlerde, 
günümüzde de halkımız arasında yaşadığını göstermektedir (Kalafat 1995: 56).

Sonuç

Anadolu öncesi Türklerin, dünyanın yaradılışı ile ilgili efsanelerindeki en önemli unsurun “baş-
langıçtaki sonsuz su” inancı olduğu, her suyun bir iyesi olduğu, Türklerin suyu kuvvet ve bereket 
kaynağı olarak kabul ettikleri, kahredici ve koruyucu saydıkları görülmektedir. Türklerde Yunan-
lılar ve Romalılarda olduğu gibi, tabiat kültleriyle ilgili birer tanrı ve bunların etrafında efsaneler 
teşekkül etmemiş ve suya doğrudan doğruya tapınma söz konusu olmamıştır. Yer-Su anlayış ve 
inanışına büyük bir değer veren Göktürkler ise Yer-Su inanışına kişilik vererek “vatan” anlayışına 
dönüştürmüşlerdir. Türkler, ateşe, havaya ve suya büyük saygı göstermişler, Yer-Su’ya münaca-
atlar okumuşlar, fakat yalnız yer ve gökleri yaratmış olan Tanrıya ibadet etmişlerdir. Türkler her 
çağda kendilerine hayat veren topraklara, sulara ve dağlara saygı ile bakmışlar ve onları mukad-
des saymışlardır.

Su kültü, Türk toplulukları arasında ortak bir kült unsuru olarak görülmüş, suyun kutsallığına 
olan bu inancın ise şüphesiz günlük hayatta birtakım etkileri olmuştur. Orta Asya toplumlarının 
çoğunda, Oğuzlarda, Moğollarda, Sibiryalılarda, çağdaş Altaylılarda ve ülkemizdeki bazı hetero-
doks topluluklarda suyun kullanılmamasıyla ilgili kısmen bugün de olsa devam eden bazı yasak 
ve sınırlandırmaları arı ve kutlu bir ruh makamı sayılan suyu kirletmekten çekinme ve sakınma 
olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Anadolu’daki su kültü, İslam öncesi Türk kültüründe mevcut olan Yer-Su inanışlarının daha 
sonraki dönemlere yansıyan biçimleri olarak görülmüş, İslam ile beraber Müslüman Türk toplu-
munun manevi hayatında etkisini devam ettirmiştir. Ancak Yer-Su inanışının eski yapılarını ve 
fonksiyonlarını koruyarak yaşadığını söylemek zordur. Bunların bir kısmı, asli fonksiyonları unu-
tularak şekli harekete ve davranışlara dönüşmüş, bir kısmı, yeni dinin renkleri altına saklanarak 
hayatiyetini korumuş, bir kısmı ise, eğlence karakteri kazanmıştır.
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