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RIZA TEVFiK'İN KALEMİNDEN
FUZÔLİ VE "LEYLA İLE Iv1ECNUN'' .

Abdullah UÇMAN

Rıza

Tevfik'in edebi faaliyetlerine baktığımızda, onun, gerek içinde
yaşadığı IL Meşrutiyet öncesi ve sonrasının, gerekse önceki d~virlerin çeşitli
edebi şabsiyetleri, edebi meseleleri ve edebi temayülleriyle ilgili olarak çok
sayıda makale yayımladığını görürüz. ı Bunlar arasında onun hem sayı hem de
yoğunluk itibariyle üzerinde en çok durduğu divan şairlerinden biri Fuzuli' dir. 2
Öyle ki Rıza Tevfik onunla ilgili olarak kaleme aldığı yazıları dışında, zaman
zaman şair hakkında Fuzfilfname adıyla müstakil olarak bir eser hazırladığın
dan bile babsetmiş, ancak çeşitli gaileler dolayısıyla bu eseri tamamlayıp
yayımlayamamıştır.3

2
3

Bunlann. kronolojik bir listesi için b k. Abdullah Uçman, Rıza Tevfik' in Şiir:leri ve
Edebi Makaleleri Üzerinde Bir Araştırma, İstanbul 2004, s. 394-430.
Rıza Tevfik'in genel olarak divan edebiyatı ve divan şairleri ile ilgili değerlendirmeleri
için bk. a.g.e.•. s. 120-148.
Rıza Tevfik çeşitli vesilelerle gerek bir kısım makalelerinde, gerekse bazı mektuplannda
Abdilihak Hanud için yazdığl Abdiiihak Hô.nıid ve Miilfilıazô.H Felsefiyesi (Hô.midnô.me)
adlı eser gibi Tevfik Fikret için bir Fikretnô.me, Fuzuli için de Fııznlfnô.me adıyla bir
eser kaleme alacağını söylediği halde, bunlann ikisini de yazamamıştır. Bu konu
hakkında ilk haber, Abdiiihak Hô.mid ve Miilô.hazô.t-ı Felsefiyesi'ni yayuruayan Kanaat
Kütüphanesi tarafından adı geçen kitabın sonunda şu şekilde verilir: "Müellif bu
Hô.midnfinie'yi> bUyük şairimize muhabbeti ve fakat şilkirdanının menfaati uğrunda
k'\'eme almış ve dostlannın iltiması üzerine yazmıştır. Bununla beraber Fikret, FuzQII
ve Zerdüşt için de böyle birer monografi yani hususi birer kitap yazacağım ve bir
tanesine de hemen teşebbüs etmiş bulunduğunu tebşir ediyor.." (bk. a.g.y.• İstanbul
1334, s. 549). Ancak Rıza Tevfik, hayatta iken bunlann hiç birini tamamlayıp da kitap
halinde yayımlayamamıştır. Ölümünden sonra geriye kalan terekesinden ise, FuzQli ile
ilgili olarak dağınık halde bir kısım· no~lar ve mUsvedde halinde bazı yazılar çıkmışsa da
bunlar bir kitap oluşturacak hacim ve düzene sahip değildir (Bu konuda daha geniş bilgi
için bk. Abdullah Uçman, Şiiri ve Sanat Anlayışı Üzerine Rıza Tevfik'ten Ali ilmi
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Rıza Tevfik, ilk olarak, daha 1909 yılında E. J. W. Gihb'in A History of
Ottoman Poetry adlı eseri dolayısıyla Prof. E. G. Brown'a gönderdiği bir
mektubunda, genel olarakeski Türk edebiyatı üzerinde bazı değerlendirmeler
yaparken bu çerçeve içinde Leyla ile Mecnun hakkında da bazı şeyler söyler.
Rıza Tevfik burada, divan edebiyatina Tanzimat' tan sonraki yıllarda Narnık
Kemal' le birlikte ~aşlayan ve daha soQraki yıllarda giderek genelleşen olumsuz
bir bakış açısıyla yaklaşır.4 Mektubunda, divan edebiyatını Ortaçağ müslüman
zihniyeti ve hayat anlayışı çerçevesinde ele alıp değerlendirmek yerine, iyiden
iyiye XIX. yüzyı ldan itibaren yavaş yavaş tanımaya başladığımız ·v~ daha
ziyade akıl, mantık, realite, gerçekçilik ve bir ölçüde "sosyal fayda" esasına
dayalı batı edebiyatıyla karşılaştırmaktavebu yüzden bu edebiyatı gerçek dışı,
akıl dışı ve dolayısıyla anlamsız bulmaktadır. s
Rıza Tevfik, Türk edebiyatı

tarihinde bir şairin doğrudan doğruya felsefi
kaleme alınmış oldukça kapsamlı ilk etüd mahiyetindeki
Abdülhak Hamid ve Mülahazilt-ı Felsefiyesi'nde de yer yer Fuzfiü üzerinde
durmuş ve onu yine, yeni çağın eskisinden çok farklı mahiyetteki dünya görüşü
çerçevesi içinde ele alıp değerlendirmiştir. Kitabının bir yerinde, eski edebiyattaki kelime oyunları ve "an'ane-perestlik"ten bahsederken FuzOli' ile birlikte,
divan şiirinin diğer büyük birkaç şairi arasında yer alan Şeyh Galib, Nefi' ve
Nedim hakkında da şunları söylernekten sakınmamıştır: "Bu kelime oyunları,
bu an'ane-perestlik, bu tasalluf en müstesna tabiatlan bile idlal etmişti. Bizde
Fuziilt ile Şeyh Galib buna pek manadar birer misal olarak gösterilebilir ve
şüphe yoktur ki, bu adamlar Neff ve Nedim ile beraber edebiyat-ı atikamızm
en büyük ve hakiki şairleridir. Hatta onların ilk ikisini Victor Hugo'nun nüfuzu
düşünceleri hakkında

Faııf 'ye Bir Mektup, İstanbul 1996, s. 19, 25). Terekesinden çıkan müsveddeler
arasından
ettiği asıl

4

s

dÜZenli bir halde sadece burada yayıınJadığımız ve konuyla ilgili olarak vaad
eserin bir bölümüne ait bir tür hazırlık niteliğinde bir çeşit fih.riste benzeyen
"Leyla ile Mecmm"la ilgili makale çtkmıştır.
Namık Kemal'in daha çok Mukaddeme-i Celal ile Tahrib-i Harahat ve Ta 'kib'de
yoğunlaşan divan edebiyatı hakkındaki görüşlerinin tenkidi için bk. M. Kaya Bilgegil,
Harabat Karşısmda Namık Kemal, İstanbul 1972.
Abdullah Uçman, "A History of Ottomaıı Poetry Üzerine Rıza Tevfik'ten Edward G.
Browne'a Mektuplar", Tarih ve Toplımı, sayı 147, Mart 1996, s. 9-12.
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altında birleştirirseniz
şairlerdir;

bir Hamid vücuda gelebilir; o kadar sah!h ve
öyle iken skolastisivn6 onlan bile zevzek etmiştir. "7

205
fıtri

Fuzüll'yi, bir "fıtrat-ı şairane" ile doğmuş olduğu halde içinde yaşadığı
çağın yürürlükte olan anlayışlannın dışına çıkarak "hakikat"a ve "tabiat"a
koşabilecek bir deba.ya sahip olmamakla suçlayan Rıza Tevfik, onu Hafız-ı
.Ş!razl'nin bir mukallidi olarak değerlendirmekten de çekinmez.S Rıza Tevfik,
kitabının başka yerlerinde de, yine zaman zaman diğer divan şairleriyle birlikte
Fuziili'yi de, geleneksel basmakalıp mazmun ve cinas anlayışına bağlı kalması
dolayısıyla, eleştiriDekten geri durmamıştır.9
Rıza Tevfik'in adı

geçen eserinde özellikle Fuzfill hakkında ileri sürdüğü
görüşlerden çok rahatsız olan ve Fuzfill'nin "şair, al!m ve afif şahsiyeti"ni
devrin okuyucularına tanıtmak isteyen Mekteb-i Bahriye muallimlerinden
İbrahim Aşkl ('fanık), FuzUlf Hakkında Bir İki Söz adıyla bir eser kaleme alır.
Kitabında, Rıza Tevfik'in genel olarak eski Türk edebiyatı, özel olarak da
Fuzfil! hakkındaki sözlerini bir "iftira" olarak niteleyen İbrahim Aşki, Rıza
Tevfik'in Fuziill, Şeyh Galib, Nef'l ve Nedim için bir yandan "edebiyat-ı
atlkarnızın en büyük ve en hakiki şairleridir" (s. 496) derken, diğer yandan
Fuziili'yi Hafız-ı Şiiazi'nin mukallidi, Şeyh Galib'i de Mevlana'nın "tufeylisi"
olarak nitelemesi karşısında, haklı olarak şunları söyler: "Şimdi insaf edelim;
hakiki ve fıt:rl bir şair mukallit olur mu? Mukallit, fıt:rl ve hakiki istidat sahibi
olmaz da onun için taklit yolunu tutar." dedikten sonra: "Halbuki Fuzül! ile
Hafız aynı aşk-ı İlamateşiyle yanıp tasfiye edilmiş ve aynı irfan-ı Muhammed!
nfiruyla pariayıp göklere yükseltilmiş iki şairdir ki meşrebleri, mizaçiarı iki
yıldız gibi birbirine benzer; mektepleri, kitapları, muallimleri ve ilimleri,
velinimetleri ve nimetleri, hasılı sevgileri, sevdikleri birdir. Bunun için özleri
gibi sözleri de kardeştir." tarzında farklı bir yorum yapar.ıo
Rıza

Tevfik daha sonraki tarihlerde de Fuzfill hakkında yazdığı hemen
hemen bütün makalelerinde onu, yine klasik Türk edebiyatını temsil eden beş
altı Osmanlı şairi arasında göstermektedir. Adı geçen yazılarında, FuzO.li
6
7

8
9
lO

Scolasticisnre: Aklın ve ilmi ölçtilerin yerine daha dini inançlann ve
otoritelerin görüşlerinin hakim olduğu Ortaçağ düşünce sistemi.
Abdiiihak Hô.mid ve Miiliilıaziit-ı Felsefiyesi. İstanbul 1334, s. 495.
a.g.e.. s. 497.
a.g.e.• s. 427-428. 503-504.
Fııztilf Hakkmda Bir İki Söz. İstanbul 1338, s. 21 -29.

birtakım
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üzerine tarihi ya da biyografik bilgiler vermek yerine, onun şiirlerinin belli başlı
özelliğini meydana getiren bazı mesel~leri yorumlamaya çalışmıştır.
Gerek divan şairleri gerekse bir kısım tekke ve halk şairleriyle ilgili olarak
yazdığı makalelerde belli başlı Türk şairlerinde HurO.filik etkisi arayan Rıza
Tevfik, FuzO.Ji'yi de, özellikle sık sık tekrarladığı kelime kadrosu balamından
birbirinden farklı bazı dini' görüşlere bağlamal1:adır.
FuzULI hakkındaki makalelerine bir bütün olarak baktığımızda, Rıza
Tevfik, onun itikat bakımından Hurfifiliği benimsediğini ve zaman zaman da bu
mezhebin propagandasını yaptığını ileri sürmektedir. Bu iddiasma deW olarak
da, hemen bütün Hurüfi şairlerinin yaptıklan gibi, FuzOlt'nin de "sevimli ve
sevgili bir glineşin yüzünde Kur'an ayetlerini ve otuz iki harfin alametlerini
tahkik eder gibi gazeller yazmış" olmasını gösteren Rıza Tevfik, onun, "sadık
ve muhlis bir Şii müslüman ve Bektaşi olduktan maada, imanı pek kavi bir
HurO.fi" olduğunu belirtir. ll Başka bir makalesinde ise Fuzo.ü için " ...evvela
Şii' dir, Alevi'dir ve mezhepçe Ca'fen'dir; tarlkatça da Bektaşi' dir" diyerek aynı
görlişli tekrarlar.12
Rıza Tevfik, Fuzillt'nin:

Nihlll-i se1-vdir kadin,

knşmmm

olnihal iizre

mısraıyla başlayan bir gazelini tahlil ederek, burada ve daha başka gazellerinde
göriilen HurO.filik propagandasının bazan sanatkarlığını göstermek gayretiyle
adeta "zevzeklik" derecesine vardığmı da söyler. BUtUn bu sUbjektif ve biraz da
zorlama sayılabilecek yorumların dışında, ona göre, FuzOlt'nin tek oğlunun
adını Fazlullah HurOfi'ye hürrneten Fadl koyması ve bazı şiirlerinde Seyyid
Nesirol'yi kendisine örnek alması, onun Hurüfiliğini ispat etmek için yeterli

delillerdir.ıJ
Rıza

Tevfik' e göre Fuziili', "aşk-ı hakiki" veya "aşk-ı manevi'" diye tarif
edilen ilahi' aşka ulaşmış "şOride bir aşık" olmakla kalmamış, bunu bir hayat
felsefesi olarak da benimsemiş ve zaman zaman da savunmuştur.
Aslında İslam tas~vvufu da, İslam inanç ve itikadına uygun bir şekilde,
insanın

ll

12
13

"tab' an kerim olarak ve absen-i takvtm lizere, yani en güzel ahenk ve

"FuzUii ve Hun1filik", Yeııi Sabalı. nr. 2305, 20 Birinci ıeşrin 1944.
"Aydınlatılması istenen Noktalar", Yeni Sabalı, nr. 2319, 3 İkinci teşrin 1944.
a.g.y.

RlZA TEVFiK'İN KALEMİNDEN FUZÜLİ VE "LEYLA İLE MECNUN"

207.

kabul eder. Din, "hilkaten şerif ve güzel
terakklsine" engel olabilecek bir sınır çizmez. Bu
anlayışa göre "hilkatin illet-i gruyesi (cause finale) addettiği insan-ı kamili,
uUlhiyyetin en güzel ve en mükemmel cilvesi olarak kabul, onun payesini
labı1tiyyet (divinite) mertebesine çıkarmıştır. İşte bu mertebeye ulaşabilmek de
ilim ile değil, aşk ile olur."14
tertibe göre

yaratılmış" olduğunu

bildiği insanın kemaıe doğru

Rıza Tevfik, Fuzı1li'nin divanında yer alan bazı gazellerle, bilhassa Leyla
ile Mecnun mesnevisini bu aşk nazariyesini izah ve ispat için yazdığım
söyleyerek, birtakım somut örnekler üzerinde durur.
Aşk, önce, karşı cinsten birini (yani kızın bir erkeği, erkeğin bir kızı)
sevmekle başlar; "saika-i kader" ile "aşk-ı hakiki"ye geçer, en sonunda da
"visal-i Hak" ile maksada ulaşılmış olur.

Fuzfili'nin itikadına göre "tasavvufun ruhu, belki de Allah'a olan aşkın
evvela bu suretle, yani insana teveccüh ve taallfik etmekle başlayan bu aşkın bu
siyak üzere tekamülü ve nihayet insandan yüz çevirip, aşıklann hakiki sevgilisi
olan Allah' ı -akıl ile değil, gönül ile- bulması , tasavvufta en büyük mevzfi ve
en mühim meseledir."15
Gerçek anlamda tasavvuf da, "şiddetli bir aşka müptela olup o uğurda,
yani seyr ü stilılk ile visal-ı Hakk'a nail olabilecek mertebeye, yani insan-ı
kamil mertebesine varmak ve mevcı1d-ı hakiki olan Hak'da fani olmak"tır.
Yazara göre tasavvufta "beka", yani ebedi hayat da budur.
Leyla ile Mecnıaı'da:
Bende Mecnun'danfiizun

aşıklık isti'dttdı

var

Aşık-ı sttdık menem M ecnwı 'wı ancak adı var

temsil eden Mecnun'un hayat macerası, yukarıda öne sürülen
görüşler doğrultusunda cereyan eder ve sonunda Mecnun'un Allah'ta fani
(fenafillab) olmasıyla şairin aşk nazariyesi ispatlanmış olur. ı6
diyen

14
15
16

Fuzı11l'yi

"Fuzull ve Huıiifllik", Yeni Sabalı, nr. 2305, 20 Birinci teşrin 1944.
"Fuzuli'nin Aşk Nazariyesi", Yeni Sabalı, nr. 2328, 10 İkinci teşrin 1944.
Leyla ile Mecmm üzerinde şimdiye kadar Narnık Kemal'den Süleyman Nazif'e,
Abdtilhak Şinasi Hisar'dan Necip Fazı! Kısakürek 'e, Fuad KöprUIU'den Agah Sım
Levend'e kadar birçok ilim adamı ve sanatkar tarafından farklı değerlendirmeler
yapılmıştır. Ancak biz burada sadece Rıza Tevfik'in değerlendirmelerini vermek
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Rıza Tevfik,

şunları

Fuzulfnôme için kaleme aldığı notlardan birinde bu konuda

yazar:

"Fuzfill'nin aşk hakkındaki nazariyesi ve bunun nazariye-i ma'rifetle sıkı
sıkıya alakası: Hakikata vusfil için akıl ve his değil, ancak aşkın en doğru bir
kılavuz, yani yegane sahih ve salim bir rehber olduğuna itikadındandır ve bu
itikad tasavvufta ve onun aslı ve menşei olan felsefe-i Felanutiye'de mebhas-i
ma' rifetin temel taşıdır (İzah ve ispat olunacaktır).
Fuzuü bu itikadını divanının birinci gazelinde tamamiyle ilan ediyor ve
bu gazel onun için yazılmıştır:

1.

Kad enar el-aşkı li'l-uşşakı minhaci'l-hüda
Salik-i rtıh-z hakfkat aşka eyler iktida

2.

Aşktır ol neş' e-i kamil

3.

Vadf-i vahdet hakfkatte makanı-ı aşktır
Kim milşahhas olmaz ol vadfde sultandan geda

4.

kim andandır müdflm
Meyde teşvfr-i hararet neyde te'sfr-i sada

Eylemez halvet-saray-ı sırr-ı vahdet mahremi
A.şıkı ma'şuktan ma 'şılku aşıktaıı ciida

5.

Ey ki ehl-i aşka söylersen melamet terkin et
Söyle kim miimkin midir tağyfr-i takdfr-i Huda

istediğimiz için bunlar üzerinde dunnadık. Görebildiklerim arasında A. S. Levend'in
Arap, Fars ve Türk Edebiyatlarmda Leylli ve Mecnmı Hikayesi (Ankara 1959, s. 237268) adlı incelemesi dışında Leyla ile Mecmm üzerinde yakın bir tarihte yapılmış öyle
bir değerlendirme var ki, burada ondan söz etmeden geçemeyeceğim; bu, benim de
hocam olan bir yeni Türk edebiyatçısının, Prof. Dr. Birol Emil'in son derece yeni ve
ilginç değerlendirmesi. Bu eseri "sadece Türk milletinin değil, bütün insanlığın ve
bütün zamanların ebedi aşk rtlyalanndan biri " olarak niteleyen Birol Emi!, eserdeki .
Leyla ile Mecnun arasındaki "aşkı da şu şekilde farklı bir tarzda yoruınlamaktadır: "Bu
aşk cismani yahut mistik olmaktan ziyade ikisinin arasında bir üçüncü aşk tarzıdır. Bu
ulvi ve müteal (transcendantal) bir aşk. Eskilerin Jıalet-i diğer dedikleri, gayesini
sevgilide değil, onun yokluğunda yahut kendinde bulan, kendi kendisine yeten, alelade
idraklerin veya ten hazlan arayaniann anlayamadığı ( ...)bir aşk tarııdır." ("Leyla ve
Mecnun'da Beşert Duygular", Tiirk Kiiltiir ve Edebiyatmdan 2: Şahsiyet/er•. Ankara
1997, s. 478-479).
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6.

Aşk kilki

çekti hat levh-i vücud-ı aşıka
Kim ola sabit Hak isbiitında nefy-i miiada

7.

Ey Fuzalf intihiisız zevk buldum aşktan
Böyledir her iş ki Hak adıyle kılsan ibtida

Aynı

konu etrafında kaydedilen diğer bir notta ise şunlar yer almaktadır:

''Fuzfill'nin aşk nazariyesi sftfiyanedir. Buna itikadı son derecede metin
ve cazimdir. Leyla ve Mecnun efsanesi bir hikaye nakletmek vesilesiyle bir
eser-i edebi meydana getirmekten ziyade bu aşk-ı sftfiyanenin hakikatını ifşa ve
te'yid için dtişünülüp yazılmış bir piece a these'du.11
Fuzftü'nin itikadınca aşk insana has bir imtiyaz değildir, bütün kamatın
yek-digerine rabt edip aheng-i hayat-ı umumiyeyi temin eden bir
alakadır. Cazibe-i umumiye gibi bir şeydir."

eczasını

Rıza Tevfik' e göre, klasik özelliklere sahip birkaç Osmanlı şairi arasında
seçkin bir yere sahip olan Fuzfill, aşağıda belirtilecek bazı sebeplerle, divan
şiirinde bir gelenek halini alan ve hemen her devirde görtilen naz1recilikten
kendisini kurtaramamıştır.l8

Divan edebiyatı çerçevesi dahilindeki şairlerce birbirinin yazdıklarını
taklit etmepin, onlara nazireler yazmanın, hatta tesir altında kalmanın öyle zannedildiği kadar utanılacak bir şey olmadığını da söyleyen Rıza Tevfik,
FuziiU'nin, Arap ve Osmanlı şairlerinden hemen hemen hiçbir şekilde etkilenmediği halde, büyük ölçüde bir kısım İranlı şairlerin etkisi altında kaldığını
öne sürer. Rıza Tevfik' e göre bu tesir, ya onlardan ilham almak ya da onların
şiirlerine naz1reler yazmak şeklinde kendisini gösterir.l9 Bu arada şunu da
belirtmek gerekir ki, ne Fuzftli''nin yaşadığı XV. yüzyılda, ne de önceki ve
sonraki yüzyıllarda Osmanlı şiir geleneğinde nazi'recilik "utanılacak ve ayıp
sayılacak" bir şey olmadığı gibi, üstelik bir "ma'rifet ve hüner" olarak telaıdci
edilmiştir.
Aslında
adamdır;

17
18
19

Fuzftli' şiir kabiliyetiyle gerçek bir şair olarak
henüz yirmi yaşında iken Beng ü Bade'yi yazmakla

doğmuş

bir

şiirdeki fıtrı

Piece athese (Fr.): Tezli oyıin.
"FuzQli Bahsi MUnasebetiyle", Yeni Sabah, nr. 2358, lS Birinci kanun 1944.
''FuzQli'nin Nazireciliği", . Yeni Sabah, nr. 2370, 22 Birinci kanun 1944.
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kabiliyetini ispatlayan şairin talihsizliği, bu kabiliyetini· geliştirecek uygun bir
ortam bulamayışı ve İranlı şairlerden başka taklit edebilecek bir örneğe
rastlayamamasındadır. 20

Leyla ile Mecnwı'da.ki:
Öyle sermestim ki idrtık etmezenz dünya nedir
Ben kimiin saki olan kimdir mey ü salıbô. nedir
beyriyle başlayan gazelin siifi şair Ni'metullah-i KilhistAni'nin bir gazeline;
Çıktı yaşıl perdeden arz eyledi ruhsar gül

Sildi mir'at-ı zamfr-i pfikden jengar gül
beytiyle başlayan "gül" redilli kasidenin de yine İran şairi Katibi'nin aynı redifli
bir kasidesine nazire olduğunu as ı llanyla mukayese ederek gösteren Rıza
Tevfik, Sakfname'nin de bütünüyle Hatız-ı Şirazi'nin Sakintime'sinden
mülhem olduğunu belirtir.2I

20

21

Rıza Tevfik Fuzıtliniime münasebetiyle kaleme aldığı bir notta da bu hususu
vurgularnaktadır: " ... doğduğu ve yetiştiği yeri bildiriyor ve müddet-i ömründe başka
memleketlere sefer etmediğini açıkça bildiriyor: "Menşe' ve mevlidim Irak-ı Arab olup,
temami-i ömrümde gayiı memleketlere seyahat kılmadığıma ash!ib-ı fes!lhat ve erb!ib-ı
bel!lgat v!lkıf oldukta, bu illeti (yani bu sebebi) mllcib-i sukut itibar bilmeyeler." Yani
hiçbir yabancı memleketi görmemiş olduğuma bakıp da bu keyfiyeti benim şiirlerimi
itibardan düştirrneğe sebep olarak tel!lkki etmesinler!." diyor. O halde bu adamın ş!lir
olarak kabiliyeti hayreti mucib olacak bir derecede görünür. Çünkü 963'de vefat etmiş
olduğunu biliyoruz. Kaz!lr!l öldüğü de şüphesiz!. Ş!lh İsmail-i Safevi'ye sunduğu Bô.de
vii Beng (yani şarap ve esrar) Des,tam unvanlı eserinde bir medhiye yazdığı ve
padişahlığının ebedi olmasına dua ettiği ma'lOm!.. Sonra Şiilik mezhebini din-i resınl
olarak ilan eden bu cesur ve yeni türemiş padişahın Birinci Sultan Selim ile Çaldıran
ovası harbinde (yani hicretin 960 senesinde) mağlup ve perişan edildiğini görmüş
olduğu da muhakkak!.. Ondan sonra Bağdat'ın yine Iran hükOmeti ..."
a.g.y. Rıza Tevfik FuziUinô.me için yazdığı notlardan birinde bununla ilgili olarak
şunları kaydeder: "FuzUii'nin şu kasidesini de tahlil etmek isterim, çünkü "Hazret-i
Hatemü'l-mürselin'e medhiye olarak" yazılmış olan ve nihayeli Sultan Süleyman-ı
Kanuni'nin sitayişine hasredilen bu uzun manzumede birçok hünerverlikler izhar edilmiştir ki bizim divan edebiyatında pek büyük ma'rifetlerden sayılırdı. Bu kaside "gül"
rediflidir, bu kaside İran'ın meşhur şuarasından Katibi'nin o kafiyede yazmış olduğu bir
kasideyi tanziren yazılmıştır. Katibi sekiz yüz otuz dokuz (839) senesinde Esterabad'da
bulunur iken orada dehşetli bir illet-i taun zuhfir etmiş ve şehri har!lb etmiş imiş. Katibi
de tilundan vefat etmiş ve Esterabad'da defn olunmuş imiş. Gariptir ki zavallı Fuznii de
Kerbela'da bulunuyorken orada eksik olmayan taun salgınında vefat etmişti."
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Rıza

Tevfik' e göre "labt-ı ciğer, it, uşşak-ı ciğer-bar, tig-i gamze, hançer,
gibi devrinde hemen bütUn şairlerin kullanmış olduğu
maz~unlan kullanan Fuzilli, orijinal bir şair değildir. Devrio ortak mazmunlan
da göz önünde tutularak incelenirse, FuzOli'nin gazellerinin çok anlamsız şeyler
olduğu görülür; hatta bunlar, batılı şairlerle kıyaslanamayacak derecede alelade
örneklerdir. 22
nigab,

kanlı gözyaşı"

"Hankulade bir kabiliyet"le dünyaya gelen FuzUli gibi bir şairin bu
şekilde acınacak bir hale düşmesine sebep olarak içinde doğup büyüdüğü
çevresini gösteren Rıza Tevfik, ona gerçekten acıdığım ifade ettikten sonra,
eğer onun Bağdat' ta değil de Londra' da yaşamış olması halinde, ona çok şey
borçlu olan Abdülhak Hamid'den çok daha büyük bir şair olabileceği
kanaatinde olduğunu da söyler.

*
Rıza Tevfik'in
çıkan

yukanda sözünü ettiğimiz ter~kesindeki notlan arasından
ve 24 Temmuz 1934 tarihini taşıyan on sahifelik konuyla ilgili müsvedde

şudur:

FuzQli'de Leyla ve Mecnun Hikayesinin

B~blan23

ı.

Tevhide dair bir manzume ki pek güzel ve temiz bir ifade ve sıdk u
ihlas ile yazılmıştır. Ziya Paşa Harabat Mukaddimesi'ndeki tevhidim.•e bundan
mülhem olmuştur.
2. Münacat dahi pek sells ve pek güzeldir. Mystique24, antirationaliste25
ve neo-Platonist26 bir felsefe ifşa ediyor. Hatta Plotinos'un27 tankane itikadını
22
23

24

25

26

27

"Pek Bayat Bir İtiraz", Yeni Sabah, nr. 2356, 8 Birinci kanun 1944.
Burada bu metni yayımlarken konunun daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli
gördüğümüz bazı yerlerde dipnotlanyla açıklamalar yapmayı uygun gördüğümüzü
belirtmek istiyorum. Dipnotlarında $eçen bazı kısaltınaların açılımları da şöyledir:
Ar.:Arapça; F.:Farsça; Fr.:Fransızca; It.:Italyanca.
Mysrique (Fr.): Gizemli, esrarengiz; siifiyane.
Antirarioııalisre (Fr.): Akıl dışı, akla aykın .
Neo-Piatonism, Nev-Eflatuniyye ya da Yeni Eflatunculuk adı verilen bu felsefe Platon
felsefesinin doğu dinleri ve hristiyanlığın da etkisi altında Aristo, Pitagoras ve Stoa
felsefesinin de etkisiyle nıystique bir havaya dönüştUrülen şekli (Daha geniş bilgi için
bk. Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Sözliiğii, 6.b., İstanbul 1982, s. 463-464).
Plotinos (M.Ö. 205-270). Mısır Yunanlılarındandır. Yeni Platonculuğun kurucusu
kabul edilir. Pam!ıeisme imanariste (Sudiiriyye-i vüciidiyye) adıyla da bilinen
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söylüyor. Bu şürin latifmusıkisi Hamid'i cezb etmiş ve Hfunid Maleber'inde bu
musiki ile terennüm-saz-ı elem olmuştur. "Her rişte ki Hak ayan edibdürl Serriştesini nihan edibdiir." buradadır ve fikir Nizami'nindir.
3. İtiraf-i ceMlet için çok güzel bir. şiiri var ki Hfunid bunun samimi
ifadesini tamamen taklit edebilm.iştir. Yine Plotinos'un hübUt nazariyesini28
exposer29 ediyor.
4. Na't-ı peygamberi de pek güzel bir ifade numunesidir ve bu hususta
Türkçe en güzel yazılan şürdir.

5.

Mi'rac-ı

nebevt de öyledir ve

Şeyh

Galib Hiisn ü

Aşk'ında

bunu

şevkle taklit etmiş, fakat fazla mübalagalı pek actb hayalatile derece-i gulüvve3&
gitmiştir

ve adeta açıktan açığa zevzeklik etmiştir.

6. Peygambere Fuzrutyane bir kastde-i merhaba.
7. Adem-i iktidar ma' razında nazikane ve edihane bir fahriyye.
8. Sakfname, "Gam derdine cam-ı mey devadır" diye başlıyor ve zavallı
Fuzult ne kadar iyi şair olduğunu biliyor ve pek kadr-na-şinast bir deviide
yetiştiğinden şikayet ediyor ki pek mühimdir. (Avrupa şairleri muse' lere3ı hitap
ederler; şark şairlerinin muse'ü sakf'dir.)
9. Yine sili-i bezme hitap ve nazikane fahriyye.
10. "Kesr-i nefs" ve Sultan Stileyman'a medihkarane bazı sözler.

ll. Sebeb-i nazm-ı kitab. Burada tamamen Nizarnt'nin tavnın takınıyar
ye üstadın bazı beyiderini intihaben zikrediyor. Nizarnt'den vaktin padişahı
Leyla ve Mecnun efsanesinin nazmen tahkiyesini istemişti. Fuzfilt' den de bir
meclis-i edebde Rfiııll edibler, yani Osmanlılar aynı efsanenin Türkçe ile
nazmen naklini iltimas ediyorlar. Bu işi Fuzfilt de tıpkı Nizfu:ni gibi pek büyük

28

29
30
31

Plotinos'un dUşlineesi İslam tasavvufundaki Vahdeı-i vücud görüşüyle benzerlikler
göstermektedir (Daha geniş bilgi için bk. Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Sözlüğii, s. 339340).
Hübfiı (Ar.) : Yukandan aşağıya iınme, düşme . Plotinos'un geliştirdiği bu düşünce,
kainattaki her şeyin Tann 'dan ortaya çıknğı ve tekrar ona döneceği şeklindeki İslam
tasavvufundaki Valıdet·i viicud görüşüne benzemektedir. Bunun karşılığı olarak zıılıfir ve
sudtir tabirleri de kullanılmaktadır.
Exposer (Fr.): Meydana koymak, çıkarmak, göstermek.
Guliivv (Ar.): Haddini aşma. ileri gitme, taşkınlık.
Muse (Fr.): ilham perisi.
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ve güç görüyor ve bu teklifi bir imtihan addederek ve silinin ilb!mına
güvenerek deruhte etmeğe mecbur oluyor. Bunu da Şeyh Galib Hüsn ii Aşk' m
"Sebeb-i te'lif-i kitab" babsinde aynen taklit ve tekrar etmiştir. Zaten en mühim
parçalannda ve eserlerinde.Fuzüü'nin mukallid-i meftUnudur. Yalnız aralannda
şu mübim fark vardu ve bedibidir ki Galib'in fevkalade ve münevver ve
mülevven bir kudret-i bayaliyesi olmakla beraber feyz-i bissiyattan tamamen
mahrum ve huşk32 bir type intellectuel' dir.33 Fuzuü ise Nesimi gibi daimi
engin, derin ve nazeniıı bir heyecan-ı hissi içinde yaşamış ve en mutasannıane
eserlerinde bile bissiyatmı ifade etmiştir.

12. Üveys Bey'e medhiye. O da meta'-ı nazmma kıymet-şinas bir haridar34 bulmak için yazılmış bir manzornedir ki bundan hiçbir şey çıkmayınca
biçare Fuzuü me'yus olmuş ve fakr ile kanaatinde nihayet memdub birizzet-i

nefs göstermiştir.
13. Dibace (Hikayenin mukaddimesi). Hikaye buradan başlıyor ve Kaysı Am.iı:l'nin (Mecnun'un) sfuet-i viladeti anlatılıyor. Mecnun'a doğar doğmaz
söylettiği

sözler ve şarab hakkındaki fikirleri çok ma' narlardır ve bahse değer.

14. Mukaddime-i elem ü ibtila. Mecnun Leyla ile beraber mahalle
mektebine gidiyor ve bunlar yek-digerine aşık oluyorlar. Burada Leyla'nın
vasf-ı bill ve şemaili vardu.

15. Sıfat-ı Mecnun. Mecnun' u da burada tavsif ve tarif ediyor.
16. Bu aşk şayi olmağa başlıyor. Leyla'ya anası itab ediyor. Leyla
ingenue35 tavn takınıp bilmernezlikten, anlamamazlıktan gelip keyfiyeti inkar
ediyor. Burada aşıkın iltizarnen rüsvaylığı ihtiyar eıımesi ve melamet-i nasa
hedef olup katlanması, aşkın samirniyet ve şiddetine deW ve şart-ı esasi olarak
g~steriliyor. Çünkü Fuzftli'ye ve bütün mistik aşk müpteHl.sı ve taraftarı
olanlara göre "Aşk ile riya değil muvafık!"
17. Leyla'nın anası anndan yerlere geçiyor, yine kızına i tab ediyor.
18. Leyla inkar ile cevap veriyor.

32
33
34
35

Huşk

(F.): Kuru.

Type imellectuel (Fr.): Zihnl, duygusuz,
Harfdar (F.): Satın alıcı, destekleyici.
Ingenie (Fr.): Saf, bön; temiz kalpli.

akılcı

tip.
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19.

Mukteza-yı

bale

muvMık

sıkıştırmak, sırfFuzwi'nin icadıdır.

bir gazel. Hikaye arasına böyle gazeller
Niz3.mi'de, Molla C3.mi'de yoktur.

20. Temami-i sühan. Siliye hitap var. Yine gam-ı cibanı unutmak için
şarap istiyor.
21. Güzılıiş-i h~-i Mecnun. Mecnun şöyle vakit geçirir imiş: Her sabah
mektebe şad gidermiş ve ancak mektepte gamdan azad olurmuş. Yine adet üzere
bir gün mektebe gitmiş, bakınış ki Leyla yok. Kızın ebeveyni aşk layi ü kali
üzerine kızı artık mektebe göndermez olmuşlar. Mecnun bu hıyaneti feleğe
isnad ederek onu tehdit ediyor. Tabiisiiz-ı ab-ı ciğeriyle feleğin dokuz revak:ını
yakmak suretiyle tehdit ediyor ki pek şarklıcadır.
22. Yine Mecnun dilinden bir gazel, sonra temami-i sühan.
23. Mecnun yolda Leyla'ya tesadüf ediyor. Mecnun bundan sonra
sabralara düşüyor, hayran bayran dolaşıyor. Otlara, çiçeklere, bülbüleı
kumruya hal-i dilini söylüyor. B urada Leyla ile Mecnun'un işi gücü tarif
ediliyor ve yek-digeri mukabilesinde tasvirleri yapılıyor. Tamamen şarklıca.
24. Yine hale münasip birgazelki Mecnun'un özrüne ve nasihat kabul
edecek halde olmadığına dairdir.
25. Mecnun'un divaneliğinin sıfatı hakkında bir kısa manzume ki şu
dilber teşbihi havi beyt-i nefis ile calib-i nazardır: "Sahrfıya düşüp güneş misalil
Tenha yiin'ir oldu laubtıli."
26. Mecnun'un babası henüz halinden haberdar oluyor ve onu arayıp
beyaban-ı mihnette buluyor. "Hal-i dilini bana beyan eti Esrar-z nihtim aylin et."
Seni kim bu hale getirdi diye istifsar-ı keyfiyet ediyor.
27. Mecnun'a anası nasihat veriyor, fakat melamet bestanından ancak
nedamet dikeni topluyor, yani nasihat Mecnun' akar etmiyor.
28. Yine bir gazel, fakat gazel-i üstad. Bu gazel aşkın belası hakkınd~
herkesi tahzir için yazılmış ve güzellerde vefa olmadığını iddia sadedinde
iltizamen söylenmiş olduğu için pek mühimdir.
29. Mecnun babasının nasihatını kabul etrr.iyor. Mecnun emr-i takdir ile
aşka kurban gittiğini anlatıyor. Aklı za'fa uğra~ ·ınca aşka mağlilp olduğunu
söylüyor ki Fuziill Mecnun'a iltizamen söylettiği bu sözlerle kendi tlıese'ini36
müdafaa ediyor demektir ve bu zab.irdir.

36

Tlıese

(Fr.): Fikir,

görüş.
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30. Mecnun dilinden bir gazel ki sufiyane aşkın mahiyetini tarif kasdıyla
söylenmiş olduğu için bu balıiste zikri Hizım gelir. İyi misaldir.
31. Mecnun'un babası Leyla'yı oğluna istiyor, fakat
Mecnun'un bilinden bizarlığını gizlemiyor ve reddediyor.
32. Mecnun'un

babası

talebinden me'yus o luyor,

kızın babası

başka kız

aramaya

kalkıyor.

33. Mecnun'u Kabe'ye götürrneğe karar veriyorlar. Belki orada bu aşk
azad olmak için dua ederse müstecab olur zannediyorlar. Gidiyorlar
fakat Mecnun aksine dua ediyor ve duası tabu makbul oluyor.
belasından

34. Bir gazel var ki Mecnun'uo

münacatıdır.

35. Mecnuo'un babası Kabe'de onun münacatıoı işitince oğlunun
halinden me'yus olarak bırakıp gidiyor; o da salıra yolunu tutuyor.

salah-ı

36. Mecoun yolda dağ ile çeşme ile görüşüyor.
37. Mecnun gaziii ile münasebata gi ri şiyor ve aşk babında balatını
söylüyor: "İnsan deyip etme benden ikrah." Beraber birkaç gün gezelim diyor.
38. Mecnun bu sefer de güvercin ile

basbıhal

ediyor.

39. Şimdi de Leyla'nın alıvalinden haber veriyor. Ma'şiik ve aşı k
etvanndan bir eser ibraz ediyor.
40. Leyla'nın dahi bir yandan çerağ ile macerasını ve mumun
gönlüne çare-sazlık temenna ettiğini nakl ey!iyor.

ateşinden

41. Leyla pervaneye keşf-i raz ediyor. Burada mühim bir aklde-i sfifiyeyi
üç beyit ile pek glizel eda etmiştir. Aşkın suzişli bir fedakarlık olduğunu,
visalin de ancak ateş-i aşk ile yanıp mahv-ı vücud etmekle mlimküo olacağını
da belagatla söylüyor vefenafillah37 nazariyesini pervane misiliyle sembolik bir
tarzda te'yld ediyor.
42. Leyla miih ile rolinazara ediyor ve şevkateşine yanıyor.

43. Leyla bad-ı sahaya derdini

37

açıyor

ve hasbıhal ediyor.

Fenô.fillô.lı: Tasavvufta kulun beşeri özelliklerinden kurtulup
donanınası hali; kendi varlığının Allah'ın varlığında yok olması.

illihi özelliklerle
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44. Leyla eyyam-ı bahfuda gülzar seyrine çıkıyor. Bu parçacia pek zevzek
düşüncelere ve pek doğru ve insani halat-ı ma'neviye tasvirine misaller var.
45. Bu sefer de Leyla bulutlarla hasbıhal ediyor. "Git sevgilime benden
niyaz et. Gelsin de halime baksın, artık bana merhamet etmek çağı geldi!"
diyor. Burada yine aşığın şanında mühim bir SÖZÜ var: Herkes kendi işinde
derece-i kemale varmak gerektir, aşıklıkta da kemal divanelik mertebesine
ermektir: "Her kim gerek öz işinde kô.mil/ Aşık ne revô. ki ola gafil/1 Aşık gerek
olmayıp karô.n/ Tavf ede müdô.m kay-ı yô.rı."
46. Leyla'nın haline münasip bir gazel geliyor ki Fuzfrli ondan fena ve
bir şey yazmamıştır.

soğuk

47. Leyla gam köşesinde ağlıyor, Mecnun ise vadi-i aşkta sergerdan
dolaşıyor.

48. Leyla İbn Selam denilen bir herifte belaya çatıyor. Herif Leyla'yı
istiyor, babası anası da verrneğe razı oluyor.
49. Nevfel'in Mecnun'la görüşrneğe başlaması ve ondan
50. Mecnun Nevfel ile
değildir, vaz geç!" diyor.

dertleşiyor

başlanması.

ve : "Benim derdime çare mtimkün

51. Mecnun dilinden dünyanın ve herkesin

vefasızlığına dair bir gazel.

52. Nevfel Mecnun'a ümid-varlık verip gönlünü alıyor. Nevfel Mecnun
uğruna Leyla'nın halkıyla gazveye girişiyar kim kızı harbile alıp Mecnun'a
teslim etsin. Mecnun Leyla'ya aşkından onun halkının galebesini temenni
ediyor ve Nevfel'in adamlan mağlfib olunca sevincini gizleyemiyor. Nihayet
Nevfel galebe ediyor.
53. Nevfel ikinci defa yine harbe giriyor, galib oluyor fakat
Mecnun' a karşı alıdini tutmuyor.

artık

54. Mecnun bir ihtiyar ile zincire vurulmuş bir esire rast geliyor, eğitiyor
ve soruyor. Öğreniyor ki, bu bir danışıklı döğüştür ve merhamet celb edip para
kazanmak için hiledir. Esiri azad ettirip kendini zincire vurduruyor, ta ki kapı
kapı dilenip günün birinde Leyla'nın evini bulabiisin ve ytizünü görebilsin.
55. Mecnun'un zincirde şerh-i gamıdır ki bu hal ile Leyla'nın evine
gidiyor. Leyla onu bu halde bile tanıyıp raz-ı dilini ifşa için bir gazel okuyor.
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56. Gazel budur ve Leyla dilindendir.
57. Mecnun Leyla'ya mukabil olunca ahva.Iini ona bildiriyor.
58. Sonra o da bir gazel söylüyor.

59. Temfu:ni-i süban.
60. Mecnun bu sefer de başka bir hile düşünüyor. Kör bir dilenci
gibi gözlerini bağlıyor ve bu bahane ile yine Leyla'nın cema.Iini görüyor.

imiş

61. İbn Selam bu sıralarda Leyla cemaline ragıb ve kıza talib oluyor,
aldanıyor. Çünkü Leyla akd-i nikaba muhalefet edememelde beraber,
sevemediği İbn Selam'ı yanına yanaştırmıyor. "Ben bir cenk esiriyim, ibtida
onu def etmeli!" diyor.

fakat

62. Bir gazel söylüyor,_kendi re'yi
ediyor.

bilatında

hareket eden

feleğe

itab

63. Temfu:ni-i sühan.
64. Vefakar Zeyd Leyla'nın İbn Selam ile nikahının haberini Mecnun'a
götürüyor.
65. Mecnun bu baberden çok müteessir olup Leyla'ya bir name-i itabamiz yazıp vefakar Zeyd ile gönderiyor ki onu bir ta'viz (nüsba) gibi Leyla'ya
verrneğe çalışsın.

66. Bu itabnamede Mecnun'un bir de serzeniş yollu yazıp gönderdiği bir
manzume var ki murabba tarzındadır.
67. Temanu-i sühan.
68. Leyla'ıiın Mecnun'a cevabı.
69. Ve murabba gazeli.
70. Temfu:ni-i sühan.
71. Mecnun'u babası yine arıyor ve salırada buluyor, çok nasihat ediyorsa da ıslah-ı halinden aciz kalıyor. Nasihatlannda çok ma' kul fikirler var.
72. Nihayet babası oğlunun halinden me'yus olarak terk-i niza ve hasretle
veda edip gidiyor.
73. Temfu:ni-i siihan. Burada Mecnun'un bir tepede otururken bir avcıya
rast geldiği nakl olunuyor. Avcı Mecnun'u acı tevbihlerle babasının vefatından
haberdar ediyor ve kendi divanece harekatının buna sebep olduğunu söylüyor.
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Mecnun bu sözlerden pek müteessir olup başını taşlara çarpıyor, yağmur gibi
gözünden yaş akıyor ve babasının mezarı üzerinde bÜyük bir hiss-i ye's ile
izhar-ı nedamet ediyor.
74. Temamı-i sühan, pek mühimdir. Mukaddimesinde hüsnü aşkın teveman olduğuna dair silfiyane bir nazariyeniD pek vazılı ve güzel bir ifadesi var
ki yerinde zikri lazımdır.
75. Mecnun'un bazı sıfat-ı kemaline dair Fuzilll'nin mülahazatı. Bu
tariflerde gayet soğuk gulüvlerle mal! bir parça var ki o da yerinde zikr
edilmelidir.
76. Mecnun sıdk ile Allah'a münacat ediyor ve duası müstecab oluyor.
Bu parçadaakşam tasvlri serapa esatır-i İraniyeden alınma teşbihler ve tasv!rlerle maildir ve pek mühimdir; çünkü eski edebiyatımızın sıfat-ı kaşifesinden
biri olan traditionalisme'in38 Fuzilli'de belki en güzel misali budur. Yerinde zikr
olunacak. Şeyh Galib "Mi'raciye"sinde Fuzilll'nin bu tarz-ı tasavvur ve
tahayyülünü almış ve edasını tamamen ve aynen taklide özenmiş ve muvaffak
olmuştur. Zikr edilecek misallerdendir.
77. Temami-i münacat Mecnun
78.
zikri

Temamı-i

lisanındandır.

sühanda da pek güzel parçalar, fikirler ve

teşbihler

var ki

lazımdır.

79. İbn Selam vefat ediyor ve Leyla bu beladan kurtuluyor. Burada yine
sakiye adet üzere bir hitab var ve şarabın insanı gam-ı cihandan fanğ ettiğine
dair iki mühim beyit var ki emsaliyle zikr edilip bahs-i mahsilsunda bürhan
olarak ikame edilecektir. Zaten bu canto39 mühim sözlerle dolupur. Selıl-i
mümten1 ifadeler de var ki emsaliyle zikredilecektir.
80. Burada bir gazel var ki Fuzilli'nin en güzel gazellerindendir ve hakiki
icab ettiğine dair şairin fikrini izah eder.

aşıkın nasıl olması

81. Leyla'nın İbn Selam'dan sonra geçirdiği günler. Bu parçada çok
mühim misaller var ve güz;el sözler var. Sonunda da Leyla lisanından aşk-ı
hakikinin mahiyeti anlatılıyor ve insanlardan aşık ve ma'şuk olanların ancak o

38
39

Tradiıionalisme

(Fr.): An'ane-perestlik, geleneğe bağWıl<.
Camo (İt.): Tiyatroda oyun sırasında söylenen şarkı.
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hakikiye bir vasıta olduklan beyan ediliyor ki aşk-ı mecazt tarifi budur ve
"el-mec6.zü kantaratü'l-haktka"40 demelerinden de maksat odur.

sı1fiyyenin

82. Sonra Leyla'nın bir münacatı var ki gazel tarzındadır. "Bahr-i aşka
vücudumu gark et ya Rabbi! Rab-ı muhabbette derd. ü belarnı eksik etme ve
bana aşkında takat-ı tahammül ver." diyor.
83. Ternarnt-i sühan.
ediyor. Kızcağızın figanı rıhlet
deveyi sennest ediyor. Bu hal ile Leyla
seyyahlar kafilesinde sahra-neverd41 olarak Mecnun'u arıyor ve tesadüfen rast
geliyor, konuşuyorlar. Bu sefer de Mecnun Leyla'ya aşılan nasıl bir adam
olması lazım geldiğini anlatıyor. Fakat Leyla Mecnun'un hüviyetinden şüphe
ediyor ve eğer benim bildiğim Mecnun isen halini izhar et; Leyla'y·ı seversen bir
şiir inşact ve geçen zamanını yact et diyor.
84. Leyla deveye

esrar-ı aşkını faş

çanının sadasım bastırıp aşianın şarabı

85. Mecnun bunun üzerine efsane lalıklı kendi bilini hikaye ediyor. Bu
küçük parçanın sonunda iki beyit var ki şüphesiz bedbaht Fuzuli'nin kendi
ta' rif-i halidir. Pek' mühimdir ve zikri yerinde vaciptir.
86. Pelekten

şikayet

yollu bir gazel. Mecnun

Lisanından.

87. Leyla Mecnun'un hüviyetinden artık şüphe etmiyor ve visaline talib
oluyor. Mecnun evvela kendi kendine diyor ki: "Bunca elem ve hasretle visaline
talib olduğun yar işte karşında! Ey can, tenden çık, yara kavuş, ne duruyorsun? .. "
88. Sonra Leyla dilinden bir gazel. Bu gazelde seüs bir ifade ile söylenmiş bazı hoş sözler var.
89. Fakat zaten hayran olan biçare Mecnun hayretin son derecesine varı
yar ve Leyla'dan istiğna ediyor (Yani Leyla vesilesiyle Mevla'sını buluyor.)
Leyla'yı tanınuyor.42

40

41
42

"Mecaz haldkaun köpıiisüdür."
Salırô.-neverd (Ar. F. birleşik sı fat): Çölde dolaşan.
Rıza Tevfik Fuııilfııô.me için kaleme aldığı notlanndan birinde bu kısım münasebetiyle
şunlan yazmıştır: ''Leyla ve Mecmm hikayesinin sanianna doğru Leyla -aşığıyla
evlenmesine, artık hiçbir engel kalmamış olduğu için- Mecnun'a gelip izdivac teklif
edecek oluyor, evvela bir gazel okuyor; Mecnun son derecede hayranlığından dolayı
sevgilisini hiç tanımıyor da: "Kinısin baııa ıiilıir ey/e ô.dml Bu bô.diyede nedir murô.dm ";
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90. Bir gazel, Mecnun dilinden. Bu gazel Fuzfili'nin en meşhur ve
müessir gazellerinden biridir ve saz aşıklan onu divan bestesiyle okurlar.
Musiki parçalan müntebabatında notasıyla beraber bu divan mazbuttur. Yalnız
bir yerde batası vardır. Bunlar hep zikr edilecek.43

91. Leyla Mecnun-ı hayret-zedeye cevap veriyor. "Zamane muradını
verdi, gel yanıma, fırsatı kaçırma; bezm-i visale mabrem ve benimle bir labza
hem-dem ol!" filan diyor.
92. Bu sözler~en sonra bir de gazel söylüyor: "Bu

istiğna nedir?"

diyor.

93. Mecnun Leyla'dan istiğnada sehat gösteriyor. Bu parçada Mecnun
aşk-ı mecaziden geçip aşk-ı hakikiye vasıl oldugunu anlatıyor. Artık sfirete
şikar olamayacağını bildiriyor. Mertebe-i vahdete erip de can ile canan yekvücild olunca sfirete itibar kalamayacagını FuzUii pek temiz bir ifade ile
yazmıştır. Siifiyane tel3.kkisi ile aşk-ı bakikide bu pek ma'rufbir akide olduğu
için pek mühimdir ve zaten kitabın ve bütiin hikayenin maksOdu budur. Zikri ve
tafsil-i gavamızı ve şerbi aşk babsinde elzem ve her şeyden akdemdir.
94. Mecnun bir de gazel söylüyor ki aşk-ı hakiki tarifinde beüg bir vesika
olduğu için pek mübimdir ve bu vadide pek derin fikirleri natıktır. Mesela:
"Hayal ile tesellfdir gönül meyl-i visal etmeı/Gönülden taşra bir yar olduğun
aşık hayal etmeıli Hakfki aşk çün müstecvib-i noksan değil/ Özün ehl-i hakfkat
valih-i hüsn ii cemal etmez." gibi. Bütün gazel bu aşk-ı sfifiyane akldesinin
beliğ bir teiidir. Mutlaka zikr ve tefsiri vaciptir.

95. Leyla bu sözleri ve hele bu gazeli Mecnun'dan işitince onun efkar ve
pek beğeniyar ve büsn-i itikadına ikan ediyor. Bu parçada Leyla dahi

etvannı

43

yani bana adını açık söyle, kimsin, bu çölde malesadın nedir, şirin şirin tekellümün var
filan dedikten sonra bir gazel okur ki bizim memleketimizde her yerden ziyade meşhur
olmuştur. Benim gençliğiinde Boğaziçi eğlencelerinden mehtap safası (stirmek, mutlaka
Kanlıca koyuna giderek Fuzilli'nin o gazelini okuyarale aksini.. Bu kısım Rıza Tevfik
tarafindan daha sonra karalanmıştır) pek itina ile tertlb olunurdu; mükemmel saz
takımını hamü olan büyük..."
Rıza Tevfik'in yukanda söz konusu ettiği Mecnun dilinden söylenen gazel şudur: "Öyle
sernıestim ki idrô.k etnıezem dünyô. nedir/ Ben kimim sô.ki ola11 kimdir mey ii sahbô.
nedir!/ Gerçi cô.nô.ndmı dil-i şeydô. için kô.m isterimi S orsa canô.n bilnıezem kô.m-t dil-i
şeydô. nedir// Vasidan çiin ô.şıkı miistağni eyler bir visô.ll Ai ıka ma 'şlikdan lı er dem bu
istiğna llediril Hikmeı-i diinyô. vii mô.filıô. bilen ô.rif değil! Arif o/dur bilmeye diinya vii
mafihô. nedir// Ah-ı feryô.dm Fıızlilf incidipdir alemil Ger bela-yı aşk ile hoşnlid isen
gavgô. nedir. "
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pek milhim sOfiyane ve feylesoffuıe sözler söylüyor. Mesela: "Artık bu makama
erip de alaik-ı dünyadan ve taaşşukat-ı dünyeviyeden ayine-i vicdan saf ve pak
olunca artık zat-ı Hak her türlü sıfattan müstağni olur!" diyor. "Vakt oldu ki
rU§en ola mir'at/ Müstağnf olasıfatdan zaf' ilh. Zikri ve şerhi vaciptir. Bunları
söyleyip Mecnun'un mülahazat-ı felsefiyesini tasdik ve te'kld ettikten sonra..
96. Leyla dahi bir gazel söylüyor ki yine
bir tez' dir.

aşk-ı

hakiki bahsinde süfiyane

97. Tema.mi-i sühan. Burada LeyHi sözünü bitirmeden bir naka-nişin44
görünüyor, Leyla'yı alıp götürüyor. Mecnun yine salırada zar u mehcfu ve
hem-sohbet-i mar ü miir olarak kalıyor.
98. Mecnun'un mi'rac-ı fezaili ve mertebe-i büsn-i basaili mevzO-ı bahs
oluyor. Öyle bir pak iş ki bu arsa-i hak mislini görmemiş imiş. Her taalliiktan
azad olarak sara-yı stret kesb etmiş ve mecazdan hakikatı görmüştü: "A 'yana
yoğ idi i'timô.dr/ Nakkaş idi nakjdan muradı. İlh.. Bu parça yine aşık-ı hakiki
olan insan-ı kami[45 vafsında pek milhim bir vesikadır. Diğerleriyle aynı
mebhasde zikri lazımdır. Mecnun kemalini izhar edip...
ll

99. Bir gazel söylüyor ki, "Biz cihan
diye başlıyor.

ma'mtıresin

ma'nfde vfran

bilmişüz"

100. Leyla'nın bahar-ı ömrü hazana eriyor. Leyla da vasldan milteselli
Mecnun' dan uzak kalınca cihandan ve ha~ft candan kat' -ı nazar
eyliyor. Bir sonbahar faslında her şeyi ve her yeri harab ve mahzOn görüyor.
Bu hüznünü ifade eden sözleri güzel, samimi ve ma'kuldür. Bostana ganunı
şerh ediyor. Ağlıyor, "Ü~d-i visal bende yoktur" deyişine nazaran bala Mecnun'a ibtiHisında sabit-kadem olup aşk-ı mecaziden kurtulamadığı anlaşılıyor.
Nihayet
olmayıp

101. Dost yadıyla dünyadan giderken anasına vasiyet ediyor ve diyor ki:
"Nevmfdlik ateşine yandıml Billah bu vücuddan usandırnil Bildün ki vücud
imiş hicabımll Reh-i Hak rtıh-ıfena imiş.. Artık ya Rabbi beni yok et!" diyor.
Duası saf olduğu için tesir ediyor. Mizacı bozulup hasta oluyor, yatağa düşü
yor. Burada tarifler fena değil ve bazı gilzel teşbihler de var. Nihayet annesine
sırrını açması fırsatı oluyor ve vasiyet ediyor: "Ben aşk kurbanıyım, başka bir
44

Ndka-nişin

45

İnsan-ı kdmil: Tasavvufta, Allah'ın yeryllzllndeki halifesi olması itibariyle onun btitlln

isim ve

(Ar. F. birleşik isim):

sıfatlannın

kullanıJan

Dişi

deve

tecellisine mazhar olan
bir terim.

üıerinde
kişi;

oturan kişi; bedevl.

gavs, kutub, hakiki

mürşid karşılığında
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dertten ölmüyorum. Ben bu cihana veda edince Mecnun'u git gör, o benim
yolumda her şeyi feda etti, rusvay-ı a.J.em oldu, visiiliine de eremedi. Ben ondan
mahcfibum, onu bul eteğini tut benim için; nzasını ve duasını iste. Ben
ağyarsız olan bezm-i vahdete gidiyorum, çabuk gelsin, ta'allül etmesin, orada
yek-vücfid olalun!" diyor. Bu parça cidden hazin ve samimidir ve pek güzel bir
iki haklınline beyti de var ki selıl-i mümtent olmak üzere meşhurdur.

102. Sonra bir iikıl bir gazel söylüyor. Hayyarnline bir iki beyti vardır.
103. Ternarnt-i süban da pek güzel beyitleri havidir ki

selıl-i

mümtenidir.

104. Mecnun Leyla'nın vefatından haberdar oluyor ve o da hast~tle
dünyadan gidiyor. Zeyd bu kara haberi getiriyor. Mecnun pek fena oluyor, öyle
bir ah ediyor ki: "Az kaldı ki ncilesiyle diZdar/ Ol htib- ı ecelden ola btdar."
Mecnun Zeyd'e sitem ediyor: "Bana ölüm baberini getirdin, beni zehr ile öldürdün; biiri bu günahına karşı bir sevab et; bana cananınun mezannı göster!"
diyor. Beraber yola çıkıp Leyla'nın mezanı~a gidiyorlar. Mecnun mezan
kucaklayıp feryadlar ve hitaplar ediyor. Hamid Fuzfilt'nin bu fazla patetif<46
olan tavnnı Makber' de tarnamiyle taklid etmiş, hatta Fuzfili'nin bir beytini cüz'i
bir ta' dil ile almaktan imtina edememiştir:
Henı-rahım

idin bu yolda ey malı
Hem-rahı koyup gider mi hem-rcih

(FuzCilf)

Hem-rdhım idin

Hem-ralımı

bu yolda ey mah
terk eder mi hem-ra/ı

(Hamid)41

105. Sonra Mecnun bir gazel söylüyor.
106. Temarm-i sühan da pek mühimdir. Mecnun arzusu üzere füc'eten48
ölüyor ve bu sılretle nail-i visa.J. oluyor. Fuzfili'ye göre, "makam-ı haY.ret"49 bu
diiiredir. Pek güzel beyitler vardır ki sebl-i mümtenidir.
46

47

48
49

Patlıitique

(Fr.): Dokunaklı, etkileyici.
Tevfik muhtemelen bir hafıza yanılmasıyla Makher 'de böyle bir beyit bulunduğundan söz etmektedir; ancak Makher'de böyle bir beyit değil, anlarnca buna yakın sayı
labilecek şöyle bir beyit yer almaktadır: "Hem-derdim iken benim o eliniinf Meçlıı1liim
idi gımıilm-ı devriiıL"
Fiic'eten (Ar.): Aniden, birdenbire, ansızın.
Makam-ı lıayret: Tasavvufta müridi n kalbine doğan bir tecem dolayısıyla duşunemez ve
muhakeme edemez hale gelmesi;fenô.jilliih mertebesine ulaşmada vanlan son basamak.
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107. Zeyd, Leyla ile Mecnun'u rüyasında görüyor. Çünkü vefakar
adaıncağız bu iki şehld-i aşkın mezarlannda kandil yakıyor, hizmet ediyor.
Nihayet bir gün yorulup mezar yanında uykuya dalıyor. Leyla ile Mecnun'u
ravza-i Rıdvan'da hfir u gılman arasında şen ve mes'ud görlip: "Bunlar
kimdir?" diye soruyor; anlatıyorlar. Zeyd bu rilyayı halka anlatınca artık bu
kabirler ziyaretgah oluyor.
108. Temfuni-i silhan yine mühimdir. Sehl-i mlimtenl güzel beyitler var.
Burada Fuzilll -itikadı hilafına- felekten şikayet ediyor: " Ebi-i kemale cevr
edersin; Mecnun eğer kamil olmayıp da cahil olaydı, ona bu sitemleri
etmezdin !" filan diyor. Gerdfin Fuzfili'nin bu itabmı işitince, bu eda ile cevap
veriyor: "Ey hilanete bakmayan nazarsız adam! Ben emre muvatik hareket ederim, ama senin ettiğin hatadır, çünkü pir-i tarikatın heva, yani passion'durso.
Mecnun'u sen icad ettin ve sen mecnun ettin (Yani hikaye senin eserindir).
"Şiiirliğe iftihar idiibsün/ Kizbi özüne şiar idübsün" diyor ki mlihimdir. İlb..
"Bu meseleye nedir cevabın?" diyor.
109. FuzOll feleğe cevap veriyor. Hulasası, "Eş'ara fena diye blihtan
etme; sermaye-i nazrnı kolay sanma. Söz gönül hazinesinin gevheridir, zatın
sıfatını izhar edebilir. İnsan onun mahiyetini bilirse anlar ki söz candır. Öllileri
sözle ihya edip ervarunı şad eyleyişim fena mı oldu!" diyor.
ı 10. Beyan-ı

te'lif-i kitab.

ll ı. Erbab-ı vefadan kabul-i ma'zeret ümid ediyor. Bu eserin öyle kolay
kolay yazı lamayacağını hasfida ihtar ediyor ve in saf temenni eyliyor. Ahvalden
şikayet etmekle beraber yine edibane bir tarzda gurur-ı muvaffakıyet izhar
ediyor. "Blhfide yere taarruz etme, muktedirsen sen de bir cevap söyle" ilh..
diyor ki, Şeyh Galib bu tavırlan tamamen takınmış ve edasını taklid etmiştir.
Fuzfill ne biiyük ve müessir bir şili-i muhlistir ki Hamid, Şeyh Galib, Ziya Paşa'dan tutunuz da bütün saz aşıklanna varınca cazibesine tutulmuş o)sun)ar.SI

*
Rıza Tevfik "Makam-ı

so
sı

Hayret" başlığıyla yazdığı bir makalede bu konuda daha geniş
bilgiler vermektedir (bk. Peyôm-Sabalı, nr. 1266-11696, 13 Haziran 1338/ 1922; aynı
yazı Için aynca bk. Rıza Tevftk'iıı Tekke ve Halk Edebiyatı İle İlgili Makaleleri, 2. b.,
Istanbul 2001, s. 340-346).
Passian (Fr.): Tutkunluk, aşın özlem; ihtiras.
Metnin sonunda 24 Temmuz 1934 tarihi ile "Şatiti'l-kesruvani, Beyt-i Haddad, CUnye"
ifadesi yer almaktadır.
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Tevfik' in terekesinden çıkan ve üzerine daha sonra kendisinin
"Mühimdir" ibaresini yazdığı bu metin bizde, yukanda da bahsettiğimiz gibi,
muhtemelen çok daha geniş çerçevede düşündüğü bir "Leyla ile Mecnun"
şerhinin bir tür hazırlık çalışması olduğu izlenimi uyandırmaktadır. Çünkü,
dikkatle okunduğu zaman kolayca fark edilebileceği gibi, müellif birçok yerde
(bk. 74, .75, 76, 78, 79, 85, 93, 94, 95 numaralı başlıklar) bazı beyitlerin ele
alacağı konulara uygun yerlerde zikredileceğini belirtiyor ki (mesela 93, 94 ve
95 numaralı başlıklarda "zikri ve tefsiri vaciptir" demesi gibi), bütün bunlar
bize bu çalışmanın daha geniş çerçevede yazılması düşünülen bir şerbin ön
hazırlığı olduğunu göstermektedir.
Daha önceki yazılarında olduğu gibi Rıza Tevfik zaman zaman burada da,
Nizfu:ni ve Molla Cfu:ni gibi bir kısım İranlı şairlerle Fuzuli arasmda mukayeseler yapmakta, ay nca Fuzfıli' den çok etkilenen Şeyh Galib ile Abdülhak Haınid'in ve Ziya Paşa'nın adlannı da anmaktadır. Leyla ile Mecnun'un sadece
bölüm başlıklannın bir özeti olmayan bu metinde dikkate değer bir kısım
hükümlerin de yer aldığı görülmektedir (Mesela eserin daha başında yer alan
"Na't-ı Peygamber!" için "bu konuda Türkçe en güzel yazılan şiirdir" (4.
başlık) demesi; "dilber teşbthi havt beyt-i nefis" (25. başlık); "Fuzı1Ii ondan soğuk, fena bir şey yazmamıştır" (46. başlık); "soğuk gulüvlerle dolu bir parça"
(75. başlık); "selis ifade ile söylenmiş" (88. başlık) vb.). Ancak buradaki bazı
görüşleriyle (mesela birçok beyit için "sehl-i mümteni" tabirini kullanması,
"Fuzilli ne büyük ve müessir bir şili-i muhlistir.." demesi gibi) önceki görüşleri
arasında yer yer tezatlar bulunduğu da gözden kaçmamaktadır.52

52

Yukanda da belirttiğimiz gibi Rıza Tevfik'in terekesinden Fıızılltniime adıyla yazmayı
tasarladığı geniş çaplı bir eserin dağınık halde mUsveddeleri çıkmıştır; ancak bu
müsveddeler böyle bir eseri oluşturabilecek hacme ve dUzenli bir yapıya sahip değildir.
Bir losmının Uzerine daha sonra kendisinin "Felek nazari yesi", "An'ane-perestlik",
"Beraet-i ıstihlal sanatı", "Nazirecilik", "Şarab, sarhoşluk", "Sınaat-ı edebiyeye
misal ler: Hurafat, mfimiya, nahşeb", "Eski edebiyata ait bazı mazmunlar" vb. başlıklar
koyduğu bu musveddeleri bir dUzene koyduktan sonra ileride topluca yayımlayacağııruzı
burada belirtmek istiyorum.

