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Zaman kavram›, tasavvuf ve felsefenin ana konular›ndan birisidir. Mutasavv›f
ﬂairlerin “dem bu demdir” söyleyiﬂi yayg›nd›r. Söz gelimi Hayâlî Bey (ö.1557),
ibn-i vakt olanlar›n yar›n endiﬂesinden kurtulduklar›n› belirtir.1 Niyâzî-i M›srî
(ö.1694) de, hakikat güneﬂinin “ân-› dâim” oldu¤unu söyler.2 Bergson’un etkisiyle zaman konusuyla yak›ndan ilgilenen Ahmet Hamdi Tanp›nar (1901-1962), ﬂu
ﬂiirinde mutasavv›flar›n zaman görüﬂüne yaklaﬂ›r:
Ne içindeyim zaman›n
Ne de büsbütün d›ﬂ›nda
Geniﬂ yekpâre bir ân›n
Parçalanmaz ak›ﬂ›nda3
Baﬂka mutasavv›flarda oldu¤u gibi, Azîz Mahmud Hüdâyî (1543-1628)’nin ﬂiirlerinde de, “zaman” kavram› özel bir yere sahiptir. O, h›zla ak›p giden zaman›
“kuﬂ” imaj›yla anlat›r. Onun, Tanp›nar’a “hiçbir hikmetin teselli edemeyece¤i
bir hüzün” veren ﬂu m›sralar›,4 bu konuda ilk hat›ra gelenlerdir:
Günler gelip geçmektedir
Kuﬂlar gibi uçmaktad›r
Ehl-i fesâd›n yeri nâr
Ehl-i salâh uçmaktad›r5
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Levni’den bir minyatür
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Bu m›sralarda sanki bir sevinç hali var. ﬁiiriyete hiç de uygun düﬂmeyen k›lç›kl› ç sesi bile, l ve r seslerinin, insan›n içine ferahl›k dolduran aliterasyonu içinde kayboluyor.
Eski Türkçe’de cennet anlam›na gelen “uçmak” kelimesi, ruhun ölümden sonra
kafesinden kurtulan bir kuﬂ gibi bedenden ç›karak gökler kat›nda oldu¤u var say›lan cennete gidece¤i tasavvurunu do¤urmuﬂtur.6 Âﬂ›k Veysel (1894-1973)’in
“Can kafesten durmaz uçar” ve “Can kafesten kurtulacak”7 m›sralar›nda da yer
alan bu kuﬂ imaj›,8 Yunus Emre (1240/41-1320/21) ça¤›ndan beri bilinmektedir:
Benüm cânum bir kuﬂ durur gevdem anun kafesidür
Dostdan haber gelice¤iz bir gün uçar kuﬂum benüm9
‹ﬂbu söze Hak tanukdur bu cân gevdeye konukdur
Bir gün ola ç›ka gide kafesden kuﬂ uçm›ﬂ gibi10
Onun takipçilerinden olan Âﬂ›k Yûnus (1438-39) da ayn› imaj› tekrarlar:
ﬁükr ü minnet ol Allah’a gönlümüzi ﬂâd eyledi
Kafesdeki kuﬂça cânum kaygudan âzâd eyledi11
Hüdâyî de, “Gel Hakk’a pervâz edelim”12 derken benzer bir söyleyiﬂ içindedir.
Bu münasebetle, “uçmak” kelimesi, beraberinde daima bir “kuﬂ” imaj›n› ça¤r›ﬂt›r›r. Bu imaj, a¤›rl›klar›ndan kurtulmay›, hafifli¤i, ferahl›¤›, sevinci, özgürlü¤ü,
h›z› ve hareketlili¤i anlat›r. Hüdâyî, h›zla geçip giden zaman› kuﬂa benzetir. O,
bu buluﬂunu bir baﬂka ﬂiirinde tekrarlar:
Ömür benzer uçar kuﬂ sâyesine
Uçar kuﬂ gölgesi bir ân e¤lenmez13
Yunus Emre ve Âﬂ›k Yûnus da ömrü kuﬂa benzetmiﬂlerdir:
‹y benüm ömrüm kuﬂ› kanda varas›n bir gün
Ecel avlayup yudar ele giresin bir gün14
Uçmadan ömrün kuﬂ›
Tevbeye gel tevbeye15
Aklar kom›ﬂlar baﬂ›na
Yaﬂ› kar›ﬂmaz yaﬂ›na
Sordum ﬂol ömrüm kuﬂ›na
Hûriler indi sohbete16
Modern ﬂiirimizin öncülerinden olan Ahmet Haﬂim (1885-1933)’de kuﬂlar›n
özel bir yeri vard›r. Onun, “Bir Günün Sonunda Arzu” ﬂiirinde kuﬂlar, her akﬂam ömrün tekrar›n› yeniden ilan ederler. Sabah-akﬂam hareket halindeki kuﬂlar, ﬂaire zaman›n geçmekte oluﬂunu hat›rlat›r:
Alt›n kulelerden yine kuﬂlar
Tekrar›n› ömrün eder ilan
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Kuﬂlar m›d›r onlar ki her akﬂam
Âlemlerimizden sefer eyler17
Hüdâyî’nin ﬂiirlerinde Tanp›nar’›n dikkatini çeken bu imaj,18 onun ﬂiirlerine
belki de bu yolla girmiﬂ olabilir. O, aﬂa¤›daki ﬂiirinde, oluﬂ halindeki dinamik
zaman›, avuçlar›nda ç›rp›nan bir yavru kuﬂ ﬂeklinde düﬂünür:
Ben zaman› gördüm,
Devrilmiﬂ sütunlar› aras›ndan
Çok eski bir saray›n
Aln›nda mor salk›mlar vard›
Ve ilâhlar kadar güzeldi.
Uçmak için kanatlanmay› bekleyen
Yavru kuﬂ gibi do¤du¤u kayada
Ben zaman› gördüm
Ç›rp›n›rken avuçlar›mda.19
Onun, “Bursa’da Zaman” isimli meﬂhur ﬂiirinde de zaman kavram› kuﬂ imaj›yla
birleﬂir:
Iﬂ›ktan ve kanat ﬂak›rt›s›ndan
Billûr bir âvize Bursa’da zaman.20
Zaman, birçok ﬂiirde ele avuca s›¤mayan soyut, seyyal bir kavram oluﬂu, h›zla
ak›ﬂ› yönünden suya, rüzgâra ve kuﬂa benzetilir. Necip Faz›l K›sakürek (19051983), zaman› sorgulad›¤› ﬂiirinde, onu su ve kuﬂ imajlar›yla iliﬂkilendirir:
Nedir zaman nedir
Bir su mu, bir kuﬂ mu?21
Hüdâyî’nin söz konusu ﬂiirinde yer alan kafiye kelimeleri (“uçmak” ve “geçmek”), benzer imajlar›n yer ald›¤› ﬂiirlerde daima birlikte hat›rlan›r.22 Onun ﬂu
m›sralar›nda da oldu¤u gibi:
Dosttan yana kanat bulup uçal›m
A¤ u karaya bakmay›p geçelim23
Sabahattin Ali (1907-1948)’nin 1931’de yazd›¤› “Hapishane ﬁark›s›-3” baﬂl›kl› ﬂiirinde, hapishanede geçmeyen günler, özgürlü¤ü ça¤r›ﬂt›ran kuﬂlardan uzak oluﬂun kötümserli¤i ile anlat›r. Hüdâyî’nin ﬂiirindeki sevinç ve ferahl›k hissi veren
ritmik söyleyiﬂin aksine, burada insan›n içine kasvet dolduran bir duygu hali vard›r. Birincisinde dünya hapishanesinden kurtuluﬂun yaklaﬂmas›ndan do¤an sevinç, ikincisinde hapishane hayat›n›n do¤urdu¤u ümitsizlik söz konusudur:
Burda çiçekler açm›yor,
Kuﬂlar süzülüp uçmuyor,
Y›ld›zlar ›ﬂ›k saçm›yor,
Geçmiyor günler, geçmiyor.24
Nihal Ats›z (1905-1975)’›n, Sabahattin Ali ile benzeﬂen 31 May›s 1944 tarihli ﬂu
ﬂiiri de benzer kafiyelere yaslan›r. Burada da ayn› ümitsiz ve karamsar ruh hali
söz konusudur:
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Burada güneﬂ açm›yor,
Ümit kuﬂu uçmuyor;
Yol yok, kervan göçmüyor,
Dakikalar geçmiyor.25
Buraya kadar verdi¤imiz örneklerden anlaﬂ›ld›¤› üzere, Azîz Mahmud Hüdâyî’nin ses, ritim ve anlam yönünden Türkçe’nin bir zaferi olarak ortaya koydu¤u yal›n m›sralar›, ça¤daﬂ ﬂiirimizde de yank›s›n› bulmuﬂ; ﬂairler onun imaj›n›,
yine onun kafiye kelimelerine yaslanarak yenilemeyi sürdürmüﬂlerdir.

KAYNAKÇA
Ats›z (1977): Yollar›n Sonu, 5. bsk. ‹stanbul: Ötüken Yay›nlar›.
Erdo¤an, Kenan (1998): Niyâzî-i M›srî Divan›, Ankara: Akça¤ Yay›nevi.
Kâﬂgarl› Mahmud (1992): Dîvânü Lûgati’t-Türk Tercümesi, Çev. Besim Atalay, C.I-IV, Ankara:
TDK. Yay›n›.
Kaya, Do¤an (2004): Âﬂ›k Veysel, Sivas: Sivas Valili¤i.
K›sakürek, Necip Faz›l (1981): Çile, 8. bsk., ‹stanbul: Büyük Do¤u Yay›nlar›.
Sabahattin Ali (1988): Da¤lar ve Rüzgâr, Kurba¤an›n Serenad›, Öteki ﬁiirler, ‹stanbul: Cem Yay›nevi.
Serdengeçti, Osman Yüksel (1995): Akdeniz Hilalindir, ‹stanbul: Türk Edebiyat› Vakf› Yay›n›.
ﬁerif Hulusi (1967): Ahmet Haﬂim, Hayat›, Sanat› ve Seçilmiﬂ ﬁiirleri, 2.bsk. Ankara: Bilgi Yay›nevi.
Tanp›nar, Ahmet Hamdi (1989): Bütün ﬁiirleri, 3.bsk., ‹stanbul: Dergâh Yay›nlar›.
Tanp›nar, Ahmet Hamdi (1969): Beﬂ ﬁehir, ‹stanbul: MEB. Yay›nlar›.
Tarlan, Ali Nihad (1945): Hayâlî Bey Divan›, ‹stanbul: ‹Ü. Ed. Fak. Yay›n›.
Tatc›, Mustafa (2005): Yûnus Emre Külliyât›-II. Yûnus Emre Divan›, Tenkitli Metin, ‹stanbul: MEB.
Yay›n›.
Tatc›, Mustafa (2005a): Yûnus Emre Külliyât›-IV. Âﬂ›k Yûnus, ‹stanbul: MEB. Yay›n›.
Tezeren, Ziver (1985): Azîz Mahmud Hüdâyî Divan›-II, ‹stanbul.

D‹PNOTLAR
1

Tarlan 1945: 126.
Erdo¤an 1998: 152.
3 Tanp›nar 1989: 19.
4 Tanp›nar, çok be¤endi¤i bu ﬂiirin ilk iki m›sra›n› ﬂu ﬂekilde hat›rlamaktad›r. Bu haliyle, l ve r
seslerinin oluﬂturdu¤u ritmik yap› daha belirgindir:
Günler gelip geçmekteler
Kuﬂlar gibi uçmaktalar (1969: 185).
5 Tezeren 1985: 177. Hüdâyî, baﬂka bir ﬂiirinde de, h›zla geçmesi yönünden ömrü esen yele ve
akarsuya benzetir:
Ömür eser yeldir yâhûd akar su
Sak›n yele suya dayanma¤› ko
F›rsat elde iken sa’y eyle yâhû
Bu günler geçer bu devrân e¤lenmez (Tezeren 1985: 68).
6 So¤dca “uﬂtmah” kelimesinden dönüﬂtü¤ü san›lan ve Dîvânü Lûgati’t-türk’te de “uçmak” olarak
geçen kelimenin (Kâﬂgarl› Mahmud 1992: I/118-119, III/374), bu ﬂeklini ne zaman ald›¤›n› bilmiyoruz. Bu ﬂekliyle Yunus Emre’nin ﬂiirlerinde de s›kl›kla kullan›lm›ﬂt›r:
2

369

.

Âﬂ›k m› diyem ben ana Tanr›’nun uçma¤›n seve
Uçmak dah› tuza¤›m›ﬂ mü’min cânlar›n tutma¤a
Tutulmad› Yûnus cân› geçdi tamudan uçmakdan
Yola düﬂüp dosta gider gine asl›n ulaﬂma¤a
Uçmak uçmak didü¤ün kullarun yiltedü¤ün
Uçma¤un ser-mâyesi bir gönül itmek gerek
Bana uçmak neme gerek hergiz gönlüm ana bakmaz
‹ﬂ bu benüm zâr›l›¤um de¤ül ahi bir bâ¤içün
Uçmak uçma¤um didü¤ün mü’minleri yeltedi¤ü
Bir evile bir kaç hûrî hevesüm yok kuçma¤içün
7 Âﬂ›k Veysel 2004: 229.
8 Osman Yüksel Serdengeçti (1917-1983)’nin ﬂu m›sralar›nda da benzer bir tasavvur görülür:
Görece¤in bir boﬂ kafes,
Ceset kalm›ﬂ, ç›km›ﬂ nefes,
Nerde o can, nerde o ses?
Gelsen de bir, gelmesen de.
Serdengeçti art›k bitti,
Bu ayr›l›k cana yetti,
O bir kuﬂtu uçtu gitti,
Gelsen de bir gelmesen de (Serdengeçti 1995: 125).
9 Tatc› 2005: 204.
10 Tatc› 2005: 388. “Can kuﬂu”yla ilgili di¤er örnekler için bk. Tatc› 2005: 314, 365.
11 Tatc› 2005a: 203. “Can kuﬂu”yla ilgili di¤er örnekler için bk. Tatc› 2005a: 56, 92, 112.
12 Tezeren 1985: 99.
13 Tezeren 1985: 68.
14 Tatc› 2005: 276. .
15 Tatc› 2005a: 142.
16 Tatc› 2005a: 160
17 ﬁerif Hulusi 1967: 101.
18 bk. 2. dipnot.
19 Tanp›nar 1989: 73.
20 Tanp›nar 1989: 51.
21 K›sakürek 1981: 207.
22 Sözgelimi, Osman Yüksel Serdengeçti’nin “Hapishanelerde Hülya ve Hayat” baﬂl›kl› ﬂiirinde,
bu kafiye kelimelerine yaslanan bir söyleyiﬂ dikkati çeker:
Gönül serseri, avare,
Zindana düﬂtü ne çare,
Hür göklere da¤›lm›ﬂ
Mor bulutlar pare pare,
Geçip gider, geçip gider…
Akl›m bir ﬂeye tak›l›r,
Kaleler, kuleler y›k›l›r
Garip gönlüm kuﬂlar gibi
Uçup gider, uçup gider… (Serdengeçti 1995: 81).
23 Tezeren 1985: 96.
24 Sabahattin Ali 1988: 35.
25 Ats›z 1977: 30.
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