
FUZULİ'Yİ OKURKEN 

ATAÇ 

İHyoruz, gençler okumuyorlar artık divan şnrımizi. 

N asıl okusunlar? nİçin okusunlar? auhyumıyorlar ki 
artık o şairlerin dilini. Onların acun görüşü, sanat 
anlayışları, güzellik kaygıları da günden güne 
uzaklaşıyor bizden. Varlık yayınlarında açıklarnah 

bcçmeler 9lkıyor, özenle hazırlanıyor o küçücük kitaplar, 
ama, öyle sanıyorum, yeni yetişenlcl'c, günümüzün çocuklarına 
Fuzuli sevgisini, Baki, Nedim sevgisini aşılamağa onlar da yet
miyor. Birer ~"varak-i mihr ü vefa" onlar, alan varsa da okuyan 
yok, dinliyen yok ... 

GeuftIerden yakuımak, orılıın yermek içİn mİ söylüyorum 
bunları? Hayır, geçmiştir artık bizİm divan şiirimiz, kapanmıştır. 
Aç,ılmasıuı da gereIdi bulmuyorum. Başka bir yöne, divan şiirinin 
büsbütün yabancısı olan bir yöne çevirmişiz gi}zlerimizi, istesek 
de dönüp arkamıza bakamayız artık. "Gelenoklerimizi bırakı~ 

yoruz, geçmişimizden kopuyoruzP' diye yakınanlar var. Ne 
yapalım? diriliğini yitirmiş gelenekleri gücün sürdüremezsiniz ki! 
Üstlerine varmayın gençlerin, Fuzuli'yi, Baki'yi okumalarını 
istemeyin. Bilin ki okusalar, okuyup anlasalar da beğenemezler 
onların yazdıklarım, bir gülümseme ile bakarlar, bu da bİzim 
gücümüze gider, yaralar iç,imizi. 

Gençler okumuyorlar divan şiil'İmizi ya, bizler, ellisini, alt~ 

IUlşınl bulmuş aşmış olanlar bir türlü kapatamıyoruz onu. Ne 
yapalım? biz de onunla yoğrulmuşuz, ·duygularımız onunla bes
lenmiş, güzellik nedir, o öğretmiş bize. Sevdiğimiz, sevebildiği
miz, "en büyük tanrıllin gönlümüze konuk olabildiği" uzak 
günleri andıİ\: IDı, gene açıyoruz divanları, açmasak da o güzel 
beyitler heliriveriyor dudaklarımızda, sarıveriyor bizİ. Hele 
Fuzuli! Bizler geçebilir miyiz Fuzuli'den? Bizim için yalnız bir 
şair değildir o, aşkın sesidir, tatlı bir üzünçle yeniden yaşamağa 
çalıştığımız geçmiş günlerimizin sesidir, yıllarla bezediğimiz o 
amIarıu ezgisidir. 
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İki de bir· açar okurum Fuzuli divanıııı. Ama şimdi Fuzu
li'nin şair:iğini, beyitlerinin güzelliğini anlatmağa çalışacak de .. 
ğilim. İstesem de elimden gelir mi? O güzelliği sezonlcr benim 
anlatınamı beklerncz, sezerniyenlcre de ne kadar anlatsanız boş
tur. Bence, Fuzuli divanında birkaç yanlış vardır, onlar üzerİnde 
duracağım. Halil Nihat Eoztepe, Nedim divanıllI hazırlarken bir 
beyitte, 

Bezme bir dahi dönüp gelmek değildi niyetin, 
Gittiğin vuht anladım ömrİim şiıabından senin 

beytinde bir yanlış bulmuştu. "Ömrüm" sözünün burada yeri 
olmadığım, bir "istİıısah" yanlışı olduğunu, "azm~i. .. " akun
ması gerektiğini söylüyordu. Bence "ömrüm" olabilir, bİr ayıt

madır (hitaptır), noktalama ile şöyle yazılmalıdır: "Gittiği n vakt 
anladım, ömrüm! şitabından senin" Nedim'de böyle ayıtmalar 
vardır, öyle sanıyorum ki, 

Sanır idim hi anberi atliirlar salar, 
Canım şemim-i zülf-i siyehfamın almadan 

beythıin ikinci mısraındaki "canım" da Halınak" fülinin öznesi 
değil, bir ayıtmadır: ~~Canım! şemim-i. .. " 

Gelelim benim Fuzuli divanında bulduğum yanlışlara. Bun
ları, birkaç yıldır, çok kimselere söyledim. Her zaman uğraş

tığım konulardan olmadığı için yazmak istemiyordum. Geçen
lerde bir arkadaşla konuşuyordum, oua da anlattım. HSen bunu 
bana bir kere daha söylemiştin, unutmuşum. Yaz da unutul
masuı" dedi. Şimdi onun için kağıt üzcri:ı:ıe döküyorum. 

Önce Fuzuli'nİn en çok okunan gazellerinden birinde gör

dÜbTÜm yanlış üzerinde duralım: 

liasıZım yok ser-i ktiyımdn beliidan gayrı, 
Garazun yok relı-i aşkında fenadan gayrı. 

Görebildiğim yazma, basma divanların hepsinde birinci 
mı'srada "bela" vardır" Bence orada "beHl" olamaz. "Bela", 

uyak (/cafiye) olarak bil'az aşağıda gene geliyor: 

Yetti bi-lwsliğim ol gaycle kim çevremde 
Kimse yok çizgine girdab-i beladan gayrı. 

Burada da Hbeltı" ~an başka bir şeyolamaz. Fuzuli, yedi' 
bcyitlik bir gazelde, ~~bela"yı uyak olarak neden iki kere kul-
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lansın? O gazelde H eza" yok, "cefu" yok, "a" ile biten arapça, 
farsça sözlerin çoğu kullanılmamış. Bunun İçin, kesin olarak 
söyliyebilirim, birinci mısradaki ~~lıela" yanlıştır, bir ~~istiıısahl~ 

yanlışıdır. A .. ma nc olabilir? Bence "bükil" olabilir. 
yazılmıştır, bunu dikkatsiz "müstensİlı" okuyamamı,~, 

"bela" sanmıştır, sonradan yazma, basma divanlara da hep 
öyle geçmiştir. "'Bela" yerine "büku" koııunca anlam da daha 
uygun oluyor: Hbela" Izasıl (~dilme::.. Ne_ diyor Fuzuli? ~"Scnin 

oturduğun yerlerde dolaşıyornm, ama oralarda bü1di'dan, göz 
yaşından başka bir şey hasıl edemiyorum. Buna da memnu 
rıum, ağlıya ağlıya eriyeceğim, benİIn İfıtediğim de budur." 

Başka bir gazelde: 

Ben bilmezcm bana geregi,n, sen Juıldmsin, 
Alen'eyle, verme her 11(' gerekme::; sana bana. 

Bu da, gerek yazma, gerek basma divanların hepsinde de
necek kadar çoğunda böyledir. Bay Ali Nihat! Tarlnıı'ıIl bastır; 
dığı divanda da öylediı', ancak sonradan düzeltilmiş, "yanlış

doğru cetvcli"nde "bana bana", daha doğrusu '''maıııı maua" 
diye gösterilmiştir. Elhette Hbana bana" olacak. Bil' kere "'sana" 
uyağı yukarıda kulIamImış: 

Ya Rab! hemişe lıı~rıml1 et rehniima bana, 
Gösterme ol ıaril~ı hi )!etmez sana bana. 

Sonra, bil' kul, inanan bir lsişi ,Tanrı 'ya "'Sana gerekmiyeni 
bana da verme" diyebilir ml? Yiyecek gerekmez Tanrı'ya~ döl 
gerekmez, tapma arzusu gerekmez, bir kul "Bunları senin gibi 
hen de istemem" diyebilir mİ?. Bence o beyitteki "hakimsİn" 
sözünün de "alimsin" olması gerektir. "Ben bilmezem" diye 
başlıyor, bilmemenin karşıtı bilmedir, o halde Fuzuli Tanrı'ya "se~ 
bilicisİn" diyecek "alimsin" diyecek. "Müstensih" orada "hakim
sin:' derneği daha bir güzel bulmuş, öyle demiş, ama Fuzuli düşü
n üşünden de dışarı f;ıkmış. 

Başka bir gazelden: 

Aşlc zevhiyle hoşıwı, terh-i nasihat hi, refik! 
Ben hi tiryakiwmizacım, z~hr kar etmez bana. 

llancİ mısrada "zelır" sözü açıkt~ kalıyor, d~mdan 'düşer 
gibi geliyor: "Ben aşk zevkinden memnunum, bana zehir ldl' 
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etmez. . . ne demek bu? Ne diyor FıızuIi? ·~Ey arkadaş! sen 
hana öğüt veriyorsun, hırak aşkı diyorsun, aı~kın bİr ağu olduğunu 

söylüyorsun. Varsın öyle olsun! Bcn alışığım~ ağu dokuıımaz 

hana!. . II Böyle olunca "'aşk zevki" değil, ""aşk zehri" olacakıır. 

FuzuIi'nin ""Nice bir vesvese-i akl ile giryan olalım?" diye 
ba.~lıyan 11ll1rabbaı, en sevdiğim şiirlerindendir. Bağlamıısı yaz
malul'da da, basmalarda da ~öyledjr: 

Mest ii 11wcllılış II lwrfi,bati vii bi-bak olalım. 

Birincİ ""ve" ile Ülfüncü ""ve"njn yanlış olduğunda şüphe 

edilebilir mi? "".Mest-İ medlıuş'" ·"harabati-İ bi-bfık" olması daha 
doğru, daha akla yakın değil midir? Bİr ""müstensih" o yanlış! 
yapmış, bdki orada bir lek,eyi, hir süsü "vc~l sıınffiış, kvymuş, 

f;;onradan da kuldırmamışlar. 

O murabbaın son parçası şöyle ba~lar : 

Btidedmı gayrı· ki gam de/'intı bir cam Yf~ıer~ 

Nakdini neşvey(ı her Idn] verir (ı/belle ~~\ • 

Buradaki «_.:oJ}) i "iter" diye okuyorlar, ~'atnıakH yerine 
kuIIanılmı~ olduğunu söylüyorlar. ~"hmck" nİfiin Hatınak" de
mek olsun? "'Parayı itmek" ne demektir? Bunu 60rdunuz mu, 
şöyle diyorlar: "Parasını ~araptan başka bir neşveyc veren, o 
parayı atmış olur, ç.iinkü gamı dağıtmağa ancak t;arap yarar". 
Bana bu a(;ıklama aykırı geliyor, "'ne;:ve" şarabın, biıde'nİn ver
diği ""halet"tİr de onun için. Bence ikincİ ml6ra şöyle okunma~ 
hdlI': '''Nakdini neşvcyc her kim verİr elbette iitcr'" yani "şarap
tan paranı esirgerne, paranı neşvcye vermekle kazanmış, iilmiiş 

olursun", Ama o zaman bİrinci mısrmn anlamı kalmıyor. Onda da 
bir "'istinsah'~ yanlışı yardır: ""gayrı" değildir, kimi yazmalarda 

bu söz « ... -;:i.» olarak, yani «LS» siz yazılmıştır. Bence '"müs~ 

teIlsİlı" başka bir sözü, "hayr" süzünü "'gayr" okurumitur. Fıızuli 
HHayır Ladcden gelir, çünkü ganıı ancak o dağıtır, bunun için 
de paranını ncşveyt~ veren kazanını:] olur." 

Bütün divanlarda böyle değiIdir~ ama hi,;, birİnde de ger~ 

f;ekten uygun görülecek bir şekil yoktur. Bay Ali Nihad 'rarlan' 
"Bfıdedcn.gayrı ki gam def'ine bir cam yeter ~Nakdjni her neye 
her kİm verecek olsa iter" diye almış. Bundalu kekemeli~e hakın! 
FuzuIi'nİn böyle sUylemiş olabileceğini :-:anmıyorum. 



KışA DOGRU 

Esen rii;:;giirlarla beraber 
Soğul;:lar. başlar da sabalıları, 

Aşilyen elleri ceplerinde 
Bir adanı, dolaşır soTwhları. 

Biıtiin pencerelerde hı:lor 

Dijşüniir sıcale yata'darı. 

(jpüWp sevitmek ister 
Pcmbc-bcya::; yana/dıırı. 

Ağaçlara bir şeyler olmuş 

Habire dö/dilii, yapralrları, 

Bir çocttl~ dilenir KüpTil'de 
Üşüntiiş 1diçiik ayaklan. 

ıstanbul sisler içinde 
Nerede aydınlık sabahları? 

Üşiiyen elleri cebinde bir odıım 
Do/aşır durur solwlı:ları. 

ALİ PÜSKÜLLÜOGLU 

~'ServMi azud kadinle bana yeksan görünür" beytiyle başlıyan 
gazeli de çok severim. İstanbul baskılarından birinde, sonradan· 
haşına Bay Köprülü'nün önsözü katılan baskıda son beyit şöy
ledir : 

Bir sancm :;iilfüne güya ki ııcriptiT gönlün, 
Ki Fuzuli :yinc medlnlş u perişan görünür. 

Birç.ok yazmalarda böyle değildir, son mısra şöyle olmuştur: 
"~Ki Fuzuli'nin iğenhali perişan görünür". Birinci şeklin güzel. 
liğine, ikincinin ise tatsızlığın a, kekemeliğine bakın! Bunu söy· 
Jediniz mi HArua Fuzuli'ye iğcn demek yakışır!" diyorlar. Ötekini 
söylemek yakışmaz mı? 

Öyle sanıyorum, Fuzuli divanlannda daha böyle çok yan~ 
1ışlar bulunur. Bir eleştirme, inceleme gözüyle okumak gerektir. 
_J\ma bizde "miistensih" ölç.üde, uyakta bir yanlış yapmışsa, 

onun üzerİnde durUlur da anlam yanlışı yapmışsa onun -üzerİndo 
.durulmaz. 


