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Divan-i Kebir'de imge ve sembol 

Hicabi Kırlangıç 1 Türkiye 

Giriş: imge ve sembol übzerine birkaç söz 

ASlL konuya girmeden önce imge ve sembol kavramlan üzerinde dur

mak yararlı olacaktır. imge ve sembol kavramlan birbiriyle akraba kavramlardır. 

Burada daha çok klasik edebiyat çerçevesinde bu kavramlan ele almaya çalışacağız. 

imge 

İmgeyi "duyularla algıladığımız varlıklann, durumlann, zihnimizdeki görüntüle

ri ve bunlann şiire yansımış biçimleri1
" olarak tanımlı~mak mümkündür. Duyu

larla algılanan varlık ve durumlar için bir çerçeve çizilemez. Ya da bir çerçeve 

çizmek gerekirse, somut ve soyut olan, hayal edilebilecek sınırsız varlık ve du

rumlan içine alan bir çerçeveden söz etmemiz gerekir. Buna göre imgelemin, sa

natçının dış ve iç dünyadaki zihinsel tecrübesi olduğunu düşünebiliriz. Elbette bu 

tecrübe bir sanat eserine yansıdığında belirginlik kazanır. Başka bir deyişle sa

natçı, yaşadığı zihin tecrübesirıi çeşitli yollarla resmeder. Şairin bu tecrübeyi res

metme aracı şiirdir. Bu tecrübenin resmedildiği şiirde kullanılan malzeme keli

melerdir. Yani şairirı, bütünüyle kendi iç dünyasının özelliklerini, renklerini ve 

dış dünyayı algılayış tarzını içine alan duyum ve duygulannı ya da tamamen 

kurmaca olan düşünüşünün ürünlerini herkesin kullandığı kelimelerle dile getir-

1 SirGs Şemisa, Beyan, 3. bs. Tahran 1372 (1993), s. 19. 



622 rnekten başka bir seçeneği yoktur. Bu durumda şairin kelimelere yeni anlamlar 

yüklernesi kaçınılmazdır. 

Klasik şiirin en önemli teorik konulanndan olan "beyan"ın ana konusu da, 

teşbih, istiare ve benzeri şiir sanatıanın içermesiyle tam olarak bu imge konusu

nun odağında yer alır. Tek bir anlamı, muhayyileyi harekete geçirme bakımın

dan birbirinden aynlan çeşitli yollarla dile getirmek2 olarak taınmlanan beyan il

miyle ele alınan konularla modem dönemde imge ve imgelem başlığı altında ele 

alınan konular aslında ayın konulardır. 

imge konusu içinde ele alınabilecek bazı klasi.k s,anatlan burada kısaca gör

mek yararlı olacaktır samnm. "Cansız, hassasiyetten mahrum veya mücerret, ta

mamıyla zihni bir varlığı maddi ve gerçek hüviyete kavuşturarak ona hassasiyet 

ve hayatiyet verme, başka bir deyişle onu insana has vasıflarla mümtaz kılma sa

natı"3 olarak taınmlanan teşhis (kişileştirme), "gerçeğe dayanmamak şartıyla bir 

şeyi bir şeye benzetınek demek"4 olan ve dolayısıyla gerçeği değil iddiayı ortaya 

koyan "teşbih", bir kelimeyi başka bir kelimenin yerine ödünç kullanmak olarak 

taınmlanabilecek "istiare" ve çıkış noktası yine benzetılle olan "sembol", hep bir

biriyle bağlantılı ve akraba olan kavramlardır. Dolayısıyla bütün bu kavramlar 

tek başlık altında değerlendirilebilir. Zaten modem edebiyat eleştirisinde böyle 

bir aynma başvurulmamaktadır. Klasik edebiyatta imgeler ve semboller, klişe im

ge ve semboller ve özel imge ve semboller diye iki gruba aynlabilir. Bu aynm 

önem taşımaktadır. Çünkü klasik edebiyatta, tekrarlana gelen imge ve sembolle

rin çoğunluk ve yoğunluğu söz konusudur. Şairin kendisinin tasariayıp yarattı

ğı özel imge ve sembollerse daha seyrek görülmekte olup kendine özgü üslup sa

hibi şairleri tespit etiDek ·::ı çısından önemli verilerdir. 

Burada asıl konuya girerken Farsça'da tasavvufi şiir dilinirı oluşumuna kısaca 

değirımek istiyorum. Farsça tasavvufi şiiriri oluşumu, Fars dilirıin bir edebiyat dili 

olarak kimlik kazandığı ilk dönemden başıatılabilirse de bu tarz şiiriri gerçek anlam

da başlangıcı 5./ ll. yüzyılda, özellikle Gazneli Hakim Senili ile olmuştur. Dolayısıy

la tasavvufi şiirdeki sembollerin seyrini de 5./ ll. yüzyıldan itibaren daha belirgin 

biçimde gözlemleyebiliriz. İran aşıkane-sı1fiyane şiir dilinin oluşumunun ilk aşama-

2 Kaya Bilgegil, Edebiyat Bilgi ve Teori/eri, istanbul 1986, s. 209. 
3 Sirlls Şemisa, oge, s. 59. 
4 Abdulkerim Surilş, Kumür-i Aşikône, Tahran 1379 (2000) s. 214. 
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sında sembolik kelimelerin durumu ayrı bir tartışmayı gerektirmektedir. Şu kadan

nı söyleyebiliriz ki bu kelimeler sılfiyfuıe olmayan aşk şililerinden sılfiyfuıe şili di

line girmiştir. Bununla birlikte bu kelimelerin tasavvufi edebiyattaki mecaz! anlam

lan birden bire ortaya çıkmamıştrr. Tasavvuf dışı gazelde yaygın olarak kullarıılan 

pek çok kelime ve kavram (örneğin bade, şarap, sili vs.) ilk dönemde tasavvuf dışı 

şiliden ödünç alındığında, mecaz! anlam veya anlamlardan çok kendi gerçek anla

mını taşıyordu. Fakat mutasavvıflar, teşbih, istiare ve sembol (remiz) gibi imkanlar

dan yararlanarak bu kelimeler yoluyla başka anlamlar düşünmeye başlamışlardır. 

Böylelikle bu kelimelerin anlamlan bugünkü şekillerini almıştır. Bu kelimelerden ki

mileri, tasavvuf dışı şilide de imge ya da sembol olarak kullanılmakta ve gerçek an

lamlan dışında bir takım anlamlar da taşımaktaydı. Bu kullanım, tasavvufi şilide de 

devam etmiş ve ister istemez eski mecaz!, istim ve sembolik anlamlar geri plana iti

lerek onların yerine yeni anlamlar murat edilmeye başlanmıştrr. İlk dönemde bu an

lamlar, bu tarz şürin muhataplannırı anlayışına bağlı olup daha çok sübjektifbir bo

yut taşıyordu. Sonraki dönemlerdeyse tasavvufi şili önemli bir mesafe kat etmiş, bu 

şiirin örnekleri çoğalmaya, bu alanda çeşitli marızum ve mensur eserler artmaya 

başlamış ve bunun sonucu olarak bu anlamlar belirli ölçüde herkesçe bilinen bir çer

çeveye kavuşmuştur. Bir başka deyişle bu kelimelerin klişeleşmiş anlamlan ortaya 

çıkmaya başlamıştrr. 5./1 ı.- 7./13. yüzyıllar arası dönem, tasavvufi imge ve sembol

lerin gelişim seyrini sürdürdüğü klişeleşme öncesi dönemdir. Bundan sonraki dönem 

ise bu tür kelimelerin sabit anlamlar ifade ettiği ve muhatapların bu kelimelerden 

neredeyse aynı anlamlan anladıklan ve her şeyden öne~ de şairlerin bunun bilin

cinde olarak bu kelimeleri kullandıklan dönemdir. 

Burada şu hususu da belirtmek gerekir: Bu sabitleşme, bundan böyle her 

kelimenin belli bir klişe anlamının olduğu ve her kelimenin önceden bilinen an

lamlan ifade ettiği yargısına bizi ulaştrrsa da sembol ve imgeler, her şair için yi

ne de farklı bir yön ya da yönler taşıyabilir. Tasavvufi imgelerde akışkanlığın so

na erip sabitleşmenin _ortaya çıktığını söylemek, bizi artık her şeyin sabit ve du

rağan hale geldiği sonucuna götürürse de burada ihtiyatlı davranmak, akışkan

lığın kısmen de olsa sürdüğünü düşünmek ve iyi ve özgün olan şiirin bu klişele

ri kırabilen şiir olduğunu göz önünde bulundurmak gerekir. Bu nedenle Farsça 

tasavvufi şiirin Senai, Attar, Mevlana, Irili, Sa· di, Hacıl, Sel man, Hafız ve Cami 

gibi büyük temsilcilerinin ve bunlan takip eden başka şairlerin şiirlerini yorum

larken bu klişe anlamlar yanında her bir şairin durumu ve düşünüşü de göz 

önünde bulundurulmalıdır. 



624 Divan-ı Kebir'de imge ve sembol 

Giriş niteliğindeki bu cümlelerden sonra Mevlana'nın şiirlerindeki imge ve sem

bol konusuna geçebiliriz. Mevlana, genel anlamda İslam kültürünün yeni bir te

zahürü olarak temelleri Horasan'da atılan sı1fiyane şiir geleneğinin ilk olmamak

la birlikte en büyük temsilcilerindendir. Bu geleneğin ilk temsilcileri olarak Gaz

neli Senili'yi ve Nişaburlu Attar'ı anmak gerekir. Mevlana, büyük ölçüde b.u iki 

şairin etkisi altında şiirini geliştirmiş ve sı1fiyane şiiri zirveye çıkarmıştır. 

Burada yapmak istediğimiz, Divan-ı Kebfr'de imge ve sembol konusunu 
' -. 

enine boyuna irdelemek değil, Mevlana'nın imge ve sembollerden yararlanış 

tarzına ve onun bu alandaki başansına dikkat çekmek ve birkaç örnekten yola 

çıkarak Divan-ı Kebfr'de yer alan imge ve sembollerin özgün yanlannı değer

lendinnektir. 

Divan-ı Kebfr, Mevlana'nın Şems-i Tebıizi adına oluşturduğu hacimli bir 

eserdir ve bu nedenle Divan- Gazaliyyat-i Şems ya da Kulliyat-i Şems adıyla da 

anılmaktadır. Dolayısıyla eserin adında bile sembolik ve istiaıi bir durum söz ko

nusudur. Mevlana, imgelem ve sembol bakımından Farsça şiir için bir zirvedir. 

Anadolu'da gelişen klasik Türkçe şiir de Mevlana'nın şiirine çok şey borçludur. 

Mevlana, hayatta ve toplumda kendine farklı bir alan belirlemesinin de sonu

cu olarak, şiire karşı kayıtsız ya da aldınnaz bir tutum içindedir. Abdlllkerim Su

ruş'un deyişiyle, "her cildınnazlık, insanın başka bir yerdeki başka bir şeye aldınş et

tiğinin göstergesidir".5 Mevlana şiirden ziyade aşkın olan bir şeye aldınş etmekte, şi

ir onun peşinden gelmektedir. Buna rağmen, onun şiirinin başansı tesadüfi değildir. 

"Mevlana'nın bitlınsiz bir imge dağarciğı ve berızersiz bir imgelem gücü var

dır. O, en sıradan ve en bildik şeylerden en güzel ve en duyulmadık dersleri çıkanr 

ve tekrarlarla dolu dünyaya yeni ve canlı bir elbise giydirir. Onun dünyasında sür

git bir yenilenme vardır."6 Mevlana pek çok imgeyi defalarca kullandığı halde mu

hatabında ya da okuyııcusunda tekrar duygusu meydana gelmez. O, aynı imgeyle 

adeta her defasında farklı bir şeyi anlatır. Mesela, "güneş" sembolü ya da istiaresi 

Divan-ı Kebfr'de defalarca geçer, ama kesinlikle eskimez ve her defasında yeni bir 

5 Aynı eser, s. 215. 
6 Divan-ı Kebir'den alınan örneklerde şu kaynaktan yararlanılmış olup gazel 
numaraları verildiğinden sayfa numarası verilmemiştir: Mevlana Celaleddin-i 
Muhammed, Kul/iyôt-i Divan-i Şems, 2 C. , 2. bs. Tahran 1379 (2000). 
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çağnşım yapar. Bu nedenle onun gazelleri defalarca okunabilir ve okuyucu her oku

yuşunda bu gazelde daha önce bulunmadığı bir atmosferde bulur kendirıi. 

Mevlana'nın kullandığı imge ve sembolleri iki grupta değerlendirmek müm

kündür. Birinci grup imgeler, klasik şiirde ve dolayısıyla tasavvufi şiirde daha 

önce sabitlenmiş anlamları daha fazla öne çıkan imge ve sembollerdir. Başka bir 

deyişle birinci gruptaki imgeler, Mevlana'nın klasik şiir mirasından ve en çok da 

Senai ve Attar gibi öncü süfi şairlerin geriye bıraktıkları tasavvufi şiir mirasın

dan yararlanarak ve buna ilaveten bu mirası kullanınada kendine özgü tasarruf

larda bulunarak şiirine taşıdığı imge ve sembollerdir. Mesela "zindan", "şarap/ha

de", "sili", "Yusuf' (güzellik), "Zuleyha" (aşk), "Yakub" (hüzün) gibi kelimeler, 

bu grup için güzel örneklerdir. Bu ve benzeri kelimeler, mutasavvıf şairlerin hep

sinde hemen hemen aynı amaçlarla kullanılmış kelimelerdir. Elbette bu demek 

değildir ki her şairin bu kelimelerde herhangi bir tasarrufu olmamıştır. Tersine 

imge ve sembollerin anlamları şairlerin niyetlerine göre değiştiği gibi okuyucu

nun anlayışına göre de değişir. Ama yine de bu grupta yer alan kelimelerin ta

savvuf tarihi içerisinde kazandığı yaklaşık anlamlar vardır. 

Mevlana'nın kullandığı ikinci grup imge ve semboller ise genellikle sadece 

Mevlana'nın kullandığı ya da başka şairlerde de görülmekle birlikte Mevlana'nın 

bütünüyle başka bir yön vererek kendine has hale getirdiği imge ve semboller

dir. İşte Mevlana'nın şiirini zirveye taşıyan, asıl bu imgelerdir. 

Öncelikle pek çok şairde ortak olan bazı imge ve sembollerin Divan-ı Ke

bir'de nasıl kullanıldığına örnekler verelim. Bu örnekl~rde görüleceği gibi, Mev

lana, klişeleşmiş imgelere de özgünlükler katmıştır. 

Mesela "güneş'' kelimesi, başka şairlerde de sembolik ve imgesel anlamlar 

ifade etse de Mevlana "güneş" (iiftiib) kelimesini kullandığında bazen yeni ve 

farklı bir anlamı, bazen Şems-i Tebrizi'yi, bazen de birden çok şeyi ima etmek

tedir. Bir örnek: 

J .JY _;; '.) 4..i\.:.:. .r~;) .J\; 1;121 

J .Jç \.) 01..:.?;:) 0b _f :JL:. \.) <)\.:.., );:) 

jL. j.J I.J ~ J T J. -J'Ç ~ jl 
J .J.-t::ıı ) ~-; \.) \Jı. .J.i- _h;) .)\; 



626 0~T t_l~ c5l J J\..Q...':.LY ~ c5l 

J )~)o).;;-) frc;) 1) J\..Q...':.I.Y 

~ JL.,ail _;.1 J..j );) ..... y.; c5)) ~ c.r-' 

J JJ;) .._. 0 T ..;..:; jiiJ _;.1 c.r-1 ?\..... 

(gazel: 1960) 

A güneş, evi bir kez daha nurla daldur 

Dostlan sevindirip düşmanları kör eyle 

Dağın ardından yüksel, taşlan yakuta çevir 

Bir kez daha koruklan oldurup üzüm eyle 

( ... ) 
Ey aşıkların tabibi, ey göğün lambası 

Asıklann elinden tut, hastalara care kıl 
> > 

Böyle ay gibi yüzün, bulutun ardında kalması insaf değil 

Bir an için şu bulutu o ayın önünden uzaklaştır. 

Tasavvufta asli kavramlardan olan sefer (ve seyr ü süh1k), Mevlana'nın ga

zellerinde yeni çağnşimlar oluşturacak biçimde geçmektedir: 

J .Jw-~ .,.,.::.. jl ,.- ~ f ol) y (.$"1 

J .)u J;) J.t- _IZ> '..JJTJ. J;) j ~ 

(gazel: 2031) 

Ey yolda yok olan (yol ile özdeşleşen}, yokluktan da sefer et 

Gönülden bir göz edin, gönlün özüne nazar et 

Gene "sefer" kavramıyla bağlantılı olarak hareket etmenin önemi şöyle anlatılır: 

1.>.- 4; c.Sl>.- j c.S..J..ı ..s~ ..fı ...::.....>- );) 

Li>.. c.Su.r'" j ...; (.$"~ o) e.) ...; 
(gazel: 214) 
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Ağaç bir yerden bir yere hareket etseydi 

Ne testere derdi çekerdi, ne cefa darbeleri 

Tasavvufta benlikte annma konusu, aşağıdaki beyitte "kendinden sefer et

mek" tabiriyle şiirsel bir tarzda sunulur: · 

ı_; J~ _; 0ı..~..ı r;;; ./~ ~.u ı y.; 

ı..ı;,:. Jl:>- J c.S y>- "'< ı§ ~ J.;..J.>- c.S y>- j 

(gazel: 214) 

Birazını söyledim, artık sen bil gerisini 

Kendi huyundan sefer et Rabbin huyuna 

Gene klişe imge ve sembollerden olan "mey" ya da "şarap" kelimesi de Di

van-ı Kebir'de sıkça karşımıza çıkmakta ve okuyucunun zihninde klasik şiirde 

gördüğümüzden daha zengin çağnşımlar oluşturmaktadır. Şu kısa gazelin bütü

nü, bu konuda çarpıcı bir örnektir: 

(gazel: 683) 

-4j.) i.JS' }'ı if ~b:. j 

-4ı) ı..i--" c.s J; 0\.; }' 01 jl 

;;;;;; }' 4.iıy.;;; l:iw J ~ 

-41 _,....., 4.i \.:...._. ~- .! (.h y; 

-4\..C 0l,aj.) i' ·-. ~? ı; 

_;;;;]_;. if .)~ "'< J;;; Ls! \..:-o 

~--4w..; ~~~..1>- r ..r. _;;;; <S' 

~ .)~ .);;; J ~_;. t} j 

-41>- }: JAi J 0 ~1 0U.;;; 



628 <.S~ ~ J. ~ı)\ j <.S_;~ 

--41 ~ t _;::. ..:....ik j J4'? 

..:;.........\ o--4)\ '-'~ ı..5' jl J>- \.r" 

--4~ ~ .r" .fı ~ ı)~ 

~ ı..5' if J.P' J ~ r--
- - , ;::; 

--41 ~ ~ j>:" ~ ı..5' jl _;-""-! 

Toprağınıdan buğday bitse 

Sarhoş eder ekmek pişirsen ondan 

Deliye döner Jıaınur da pişiren de 

Tandır mestane beyitler söyler 

Mezanma gelirsen ziyarete 

Rakseder görünur sana mezar kubbem 

Kardeş defsiz gelme mezanma 

Yaraşmaz çünkü üzgün dunnak Tann meclisinde 

Çene bağlı Jıaüte )ata rken mezarda 

Yiirin afyonuyla çerezini çiğner ağzını 

O kefenden yırtıp bağla göğsüne de 

Canından bir hariibiit kapısı açılsın 

Her yandan sarhoşlann kavgası bağnşması 

Her işten ister istemez bir iş çıkar 

Aşk şarabından yarattı beni Hak 

Ölüm beni örselese de aynı aşkım ben 

Sarhoşluğum ben, aşk şarabındandır aslım 

Sarhoşluktan başka ne gelir ki şaraptan 

Tebrizli Şemseddin'in ruh burcuna 

Uçar ruhum bir an bile durmaz 
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Şu beyitte yer alan "şarap" sembolünün anlam ve çağnşım zenginliği, Mev

lana'nın bu beyti kuruş tarzından kaynaklanmaktadır: 

~ y. _;_r(,ı J 1..5" J t 1.; 04-:>-- _;..Li !S' 0 T jl ~ 
~ y. .) J...,.J:. \... ~ \.;.,. J ı j!. ':1 y ı_r;. jl 

(gazel: 731) 

Dünyada bağ, şarap ve üzüm yokken 

Canımız ltiyezal şarabıyla sarlıoştu 

Buradaki mazmun ve imgelenı, önceki ve sonraki sılfi şairlerde de görül

mektedir, ama Mevlana'mn ifade biçimi yenidir ve dolayısıyla bu eski imge, bey

tin muhatabında yeni bir imge etkisi yaratmaktadır. 

Yirıe ayın gazelde yer alan bir telmih, şiirdeki imgelem gücünü zirveye çı

karmıştır: 

e j 1..5" ..;.J-ı li ı 0 \.;.,. ~ 4-:>-- ~ ı.u.ı o; ~... 

~ J., _;~ ~ J ~ J _;ı~ 0:? 01 jl ~ 

Daha bu çekişmeler ve Mansur'un nüktesi yokken 

Can dünyasının Bağdat'ında biz 'ene'l-lıak' diyordu k 

Tasavvufi edebiyatta bilinen sembollerden olan "ev" (hane) sembolünün 

aşağıdaki beyitlerde birden çok anlarola yüklü oluşu özgün bir şiirin doğması

na yol açmıştır: 

..:;........,1 <~.ile; J &~.; J.J~ ...:;... y.; .s- <Gl> ..:r-' 

..:;........,1 <Gl> ~ <Gl> ..:r-1 .ıS' ~ ~ <~.>.Iy jl 

( ... ) 

..:;........,1 ~ <Gl> ..:r-' .s- ..:;........,~ .ı.;.. ...;\..>. J. 

..:;.........1 <1-i~ ..::...,..,... Jl .ıS' ~l ... ,. <~.>.Iy 1.; 

(gazel: 332) 



630 İçinden her daim tambur sesi gelen şu ev 

Salıibinden sorun bakalım, nasıl bir evdir? 

(. .. ) 
Bir hazine var ki bu evde iileme sığmaz 

Bu ev de, ev sahibi de hep hile ve bahanedir. 

Bu eve el uzatma, çünkü onda tılsım var 

Ev sahibine söylemeyin, geceden sarhoştur çünkü. 

Mevlana'nın başka hiçbir şairde terkip olarak bile eşine rastlamadığımız imge-
. ·. 

lerine çarpıcı bir örnek olarak 1919. gazelde geçen "sineler sokağı" (kilçe-yi sfnehii) 

imgesini gösterebiliriz. Elbette bu hacimli eserde bunun gibi yüzlerce örnek vardır.7 

0~.;; 0~T ..J. ..:......1 ~ 

0~.J.:ı ~ /' <tı o.:ı _;; ...\..,.::> 

ı) .:ı..? o .)lk; p ($ y 01j 

J~y ~~ ~ç .).:ı 

Aşktır gökyüzüne uçmak 

Her nefeste yüi perde aralamak 

Bakışın ötesini seyre dalmak 

Sineler sokağında koşmak 

Bu gazelin bütününü ele aldığımızda karşımıza birinci ve ikinci grupta de

ğerlendirilebilecek çok güçlü imgeler çıkmaktadır. Mesela "aşk" kelimesi, birinci 

grup imgelerdendir. Fakat Mevlana'nın bu şiirde aşkı tarif edişi oldukça orijinal 

ve "aşk" imgesi, bu durumuyla yeni bir imge olarak değerlendirilebilir. 

Divan-ı Kebfr'deki imge çeşitliliği hayret vericidir. Mevlana'nın teşbih, is

tiare, teşhis (kişileştirme) vb. gibi edebi sanatlan başanlı bir biçimde kullamtığı 

görülür. Onun zengin bir hayal gücü vardır. Aşağıdaki beyitte birden çok yeni 

imge göze çarpar: 

~Mehmet Aydın, "islam'ın Estetik Görüşü," Kubbealt1 Akademi Mecmuasi, sayı: 4, 
Istanbul, 1986, ss. 14-15. 

Hicabi Kırlangıç Divan-i Kebir'de imge ve sembol 



r ~ı., cr-ı );:, ..::...,::.:. );:, ?\j) 

..;._...,~ ir )J,j\ ) r ..::...,::.:. );:, l...r..j 

(gazel: 450) 

Bu bahçelerde en aynak ağaç benim 

Çünkü baht ağacıyım, başımdaysa sabti var. 

Aşağıdaki beyitte geceyle gündüz karşıtlığından ilginç bir imge yaratmıştır: 

ı:.f... ı) '\.. ;W;.. jl J _}o /' c.$ j;. _f LS'" J' y

er<... ı) ,~; ~ 'ı)j LS'" rJ. o\.. c.$1 

(gazel: 1811) 

Bizim lıalkamızda ne güzel kaçıyorsun, hayır, yapma 

Süreyya 'nın alıdini bozuyarsun sen ay, hayır, yapma 

Sen ışık ve alev dolu günsün, biz ardında gece gibi 

Nerede konaklarsan oraya geliriz, hayır, yapma 

"Kendinden gemi yapmak" tabiri de Mevlana'ya özgü olup başka şairlerde 

bulunmaz: 

(gazel: 2653) 

? jL. J. ;:, ...~->- j <5-t.Ç. __,.. y.; 

~ li c_')\.. J ? t_I..L.o 

Kendinden gemi yap su kuşları gibi 

Ne diye çekeceksin gemini, denizcinin derdini? 

Dünyada hemen hemen her şairin imge yaratmak için kullandığı "gece" 

kelimesine, Mevlana'nın nasıl anlamlar yüklediğine bakalım: 

{-~ yl::!T jl r {bT i')ts:. y.; 

{-~ yi_,>- ..:....:.b- .s' ~ A ~ A.i '~ A.i 

(gaz el: 1621) 



632 Güneşim kölesiyiın, elbet güneşten söz ederim 

Gece ya da gececi değilim ki uykudan söz edeyim 

Burada gece, olumsuz anlamlar yüklüdür. Oysa aşağıdaki beyitte gece fark

lı bir duruma işaret eder: 

...:,........\ ~ 4 _;~ J \;_, J'. .._,....;, u _,.b:. ,.s' 0 I...Lı 

-..::..i.... li <.SU._)~ ~_,o.; ?: _rj 4..ı 

(gazel: 2409) 

Bil ki gecenin yalnı?lığı bir denize benzer 

Denizin dibindedir delinmemiş inciler 

Burada, gecenin sessizliği ve yalnızlığı denize benzetiliyor ve pek çok şair

de ve zaman zaman Mevlana'da olumsuz bir anlama bürünen gece imgesi, olum

lu bir anlam kazanıyor. Nasıl ki deniz, tehlikeli yanlar banndırmakta ve insana 

ürküntü vermekle birlikte insan için büyük bir nimettir, gece de ürküntü veri

ciliğine rağmen, düşünen insan için büyük bir nimettir. 

Biz de bu teşbihten hareketle Mevlana'nın şiirini daha keşfedilmemiş birçok 

inci banndıran büyük bir denize benzetebiliriz. 

Sonuç 
. ·-- ~ -. 

Bir sempozyumun zaman sınırlaması göz önünde bulundurularak hazırlanmış 

olan bu çalışmada, şiirde imge ve sembol konusunda genel bilgiler verildikten 

sonra, klasik Farsça şiirin başyapıtlanndan biri olan Divan-ı Kebir'de Mev

lana'nın kullandığı imge ve semboller, klişeleşmiş imge ve semboller ile özgün 

imge ve semboller olarak iki grupta değerlendirilmiş ve her iki grupta yer alan 

imge ve sembollere ilişkin örnekler verilmiştir. 

Divan-ı Kebir'de imge ve semboller konusunu etraflıca irdelemek için daha 

kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. Böyle bir çalışma, hem klasik şiirimiz, hem 

de tasavvufi şiir açısından önem taşımaktadır. 

Hicabi Kırlangıç Divan-i Kebir'de imge ve sembol 
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