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Osmanlı

toplumu t:ısavvuf kü ltürüyle yoğrulınuş bir toplumdur. Klasik
Edebiyat şairleri tasawufi düşünceyle yaşadıkları heyecanları, coşkuları,
kaygıları, üm itleri şiirlerine aksetrirmişlerdir. Bunu yaparken geçmişe ait,
fakat islam kültürü iç.inde tazetenere k insanlığa ibret diye sunulan değer
lerden yararlanmıştır. Hz.Nuh da bu değerlerden biridir. Hz.Nuh'un kişili
ği ve yaşadığı olaylar, Klasik Edebiyat şairlerine tasavvufi duygu ve düşün
celerin ifadesinde ilham verir.
Şaire göre, kalbinde Allah sevgisi taşıyan için ölüm, Nuh'un gemisi; bu
sevgiyi gönlünde barındırmayan için bir fe lakerri r. Gemi, bazen insanı gur-

betten kurraran ilahi aşk olur. Aşığın göz yaşları , tOhlnı hatırlatır. Aşıktaki
ilahi aşk, tu fandaki suları n kabarmasına benzetilir. Ömrünün uzunluğu ile
tanınan liz.NGh'un ölümü, insanlara ibret örneği olarak gösterilir. Nefis,
Hz.NOh'un gemisini delen zararlı lı;ıyvana benzetilir. Kısacası şairlerimiz,
Hz.Nuh olayındaki ilahi kııclreri sezmiş ve sezdirmeye çalışmışlardır.
Anah tar kelimeler: Klasik Edebiyat şairleri, Hz. Nuh, Nuh'un gemisi,
İlahi aşk , nefis.
İslam

tasavvufu sevgi ve ihlas temelleri üzerine kurulmuştur. Allah sevgisi
bütün sevgileri n üstündedir. Hatta diğer varlıklara duyulan sevgi bile Allah sevgisinden kaynağını alır. Divan Edebiyatı şairterimizin pek çoğu aynı zamanda birer mutasavvıf idi. Şii rlerinde rasavvufi duyguları, heyecanları dile getirmişle rdir.
Güçlü bir tasavvuf eğitimi , toplumu saran tasavvuf atmosferi onların bu ruhla şi
irler yazmalarına yol açmıştır. Divan Şiirinele aşağı yukarı her şiirde, her mısrada.
iHihl aşk coşkusunu, Allah'a kavuş ma arzusunu bulmak mümkündür. Şair bu
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coşkuyla, bu arzuyla yanıp tutuşur. Yanıp tutuşan şair olgunlaşma, kamil insan
olma, dünya sevgisinden kurtulma çabası içindedir. Bilir ki zerre kadar dünya
hayatına meyleden, kalbinele dünya sevgisi bulunan Allah'a ulaşamaz. ' Aynı şi 
irlerde bu korkular, endişeler de yer alır.
İlahi aşk insanın dünyaya gelmesiyle başlayan gurbet duygusundan kurtulma
arzusunu doğurur. Ölüm, insan ı bu gurbetten, ayrılıktan kurtaracak bir araçtır. Haliyle kalbinde Allah sevgisi taşıyan için ölüm, Nuh'un gemisi; bu sevgiyi gönlünde
barındırmayan için ise bir felaket, Nüh kavminin başın~ gelen rufan gibidir. Yokluk denizine gark olanların Nuh'un gemisine ihtiyaçları olmadığı düşünülür.
Bazen ölüm, Nuh Tufanı diye düşünülürken kurtulmanın yolu olarak,
Nuh'un gemisi şeklinde nitelendirilen ilahi aşk önerilir. Aşığın gönlünde belirmeye başlayan iHlhl aşk , tUfan anındaki suların kabarınasma benzetilir. Aşığ11ı
gözlerinden akıttığı ,.yaşlar, tufanı hatırlatır. Ömrünün uzunluğu ile tanınan
J:iz.Nfi.h'un ölümü, insanlara ibret örneği olarak gösterilir. İnsan nefsi Hz.Nuh'un
gemisini ·delen tararlı hayvana benzetilir. Dolayısıyla bu yolla Hz.NOh ve onuola ilgili mefhumlar tasavvufı unsur olarak kullanılır.
Kadı Burhaneeldin bir gazeJinde;
1

"Bin yılda eger Nuh yaşad~')lise bin yaş
Ol yaş bana bir labzada memrıub degül mi"' der.
"Şair,

kendisi ile Hz.NGh'u karşılaştırır. Nüh peygamber bin yıl yaşadı ise o
yani o uzun müddet benim gözyaşı döktüği.im bir lahzadan ibaret değil mP"
Şair aşk derdiyle acı çekmektedir, bu ıstlrapla gözyaşı dökmektedir.

yaş,

"Nııhun

gemisi işte kim yaklaşh tüfan kopmağa

Seyl-ab-ı şevkım şöyle

kim bu çeşm-i giryan akıtu.r"'

Şair Nesln11 beyitte sevgiliye sesleniyor: "Senin arzunla akan gözyaşı m seller gibi akmaktadır. Nuh'un gemisi işte (ona bin de kurtnil zira bu yaşlar neredeyse tütan koparacak.'; Aşık, göz yaşları dökmekreclir. Göz yaşlan tufan koparacak güç[edir. Sevgili, şairin kavuşma isteğini kabul ederse bu tufandan kurtulabilecektir.

"Aşık oı aşık ile bil mantık-ı aşkun dilini
Mü 'mirıe Nuh-ı rıecat kil;fıre ıuftm

didiler'5

ı Cengiı Gün.doğdu, ·'Mevlan.a'nın Şathiye Tü ründe Yazdığı Bir Gazelinin Şerhi", Tasavvuf /tml
ve Akademik Amştımu:ı DergiSi, Anka nı 2002, S. 8, s. 40.
2 M. N. Sefercioğ1u , Nev'fDfuiim'mn Tahlili, Ankara 1990. s. 25.
3 Muharrem Ergin, Kadı Burb[me.ddin Dwdnı, istanbul Ü. Yayınları, Yayın. No: 2244, s. 405.
4 Hüseyin Ayan, Seyyid Nestmf Dwanı, Ankara, baskı tarihi yok. s: 145.
5 Aynı eser, s. l27.
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"Keşti-i Nı1.ha

her an kim gi-rmedi o/dı be/ak
Bu/asın ister olasın sen bizüm de,yamıızı '"

gönlünde hisseden ve bu aşkın değerini bilen aşık için aşk bir
Nuh'un kurtarıcı gemisine benzer. Gönlü dünya sevgisiyle dolu olup ilahi aşkı inkar eden için mecaz! aşk onu helak edecek olan tufana benzer. inanan ve kabul eden için Allah sevgisi Nüh'un gemisi gibidir. Neslml'ye göre insanı hem dünya hayatında hem de ahiret aleminde kurtaracak olan bu sevgidir. Yani ilahi aşkur.
Allah

aşkını

kurtuluştur. Aşk ,

"Kaynadı uş

tenurum 'aşk ile ciişa geldi
içinde Nühum u bem neciitüm .~

Göı· Inı tı?fan

Maddi sevgiler içinde Nesiıni'nin gönlü perişandır. Coşkun sulara kapılmış
bir çöp gibi bir o yana bir bu yana, kararsız bir şekilde gider. Bu gidiş tehlikelerle doludur. İnsanı nereye götüreceği bilinmez. Şairin Nuh'un gemisine benzettiği mecaz! aşka sahip olanlar, kurtuluş sahillerine ulaşabilirler.
"Babı·- ı eşk

içre sefiııe-i dil

Seyr idl->r geşti-·i Nuh mıdur'"

Muhibbl'ye göre aşk derdiyle aşığın döktüğü yaşlar Nuh tufanını andırır olmuştur. Gönül de dünyayı kaplayan bu derya içinde yüzerek yol alan, binenleri
kurtuluş sahillerine ulaştı racak olan Nuh'un gemisine benzetiliyor.
"Ebi-i tuğyane eser eylemez girye-i Nuh
Gerçi her dem oları viik!f-ı tı~ftm eyler'''
Şair

FuzOII, mecaz! aşk derdiyle yanıp yakılmaktadır. Mutlak sevgiliye kavuHz.NOh'un tufan olayını hatırlatır derece-

şaınaınanın ısurabıyla döktüğü yaşlar

dedir.
"Gözü m merdümleri çokckın kılar/m· dtt 'vi-i 'aşkun
Ne btket yaşların sormak an.arlar Nuh tıYanım .,w
Şair,

içine

düştüğü

çaresiz

aşkı

sebebiyle

gözyaşı

dökmektedir. Göz

6 Hüseyin Ayan, Se:yyid Nesfmf Dfva.nı, s. 345.
7 Aynı eser, s. 236.

8 Coşkun Ak, Muhibbf Dfvanı, Ankar.ı 1987, s. 323.
9 K. Akyüz, S. Bekon, S. Yüksel, M. Cunbur, Fuzult Divarıı, Ankara 1990, s. 104.
lO Aynı eser, s. 240.
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lerinin döktüğü yaş Nüh Tüfanı'nı lıatırlatmaktadır. "Yaş" kelimesini zaman olarak düşü n ürsek , Nuh Tufanı'ndan beri göz bebekleri yaş dökmektedir, şeklinde
de anlaşı labilir. Zira, Hz.lsa ' nın doğurmı gibi, Nüh Tümnı da zaman için belirleyici rol oynar. Başka bir it~ıdeyle insanlar geçmişte yaşanan olayları ifade ederken Nuh TCıfanı 'nı esas alırlar.
''Dfde-i Nılhuz ki tışub-ı cihlindır giryemiz
Belki tıljchıa dabf lilet-resandır giryemiz'"'

Fehlm-i Kadim de aynı düşünceleri yukarıdaki beytinde; "Biz Nüh'un gözleriyiz, göz yaşlarımız alemi tutmaktadır. Göz yaşlarımızın çok luğu , şiddeti rufana
bile felaket olacak güçtedir." şeklinde dile getirir.
"Bin yıl olursa "ömr giçer anı da hernan
Akil odur ki fikrtıı ide kanele gitdi Nı1h '"

Muhibbi beytinde; Hz.Nülı'un uzun bir öınre sahip olduğu halde sonunda
onun bile fena bu l duğunu, yok olduğunu hatırlata rak; dünyan ı n geçici olduğu ,
dünya hayatına hel bağlanaınayacağı düşüncesini işliyor.
"Senürı anbar-ı

Keşti-i Nub-ı

vücudundaki

n~jSün

gibidüt·

Nebfye zarar iden kesegen ,.-,

Beyitte insan nefsi Yahya Bey tarafından, vü<.ı.ıda verdiği zararla, Hz.NOh'un
gemisinde gemiyi delmeye çalışan ve insanların mahvına sebep olacak olan zararlı hayvana benzetiliyor.
"Keştf-i

Nuh n'ider babr-ı fenaya gark oları
Mabi-i cleıya ider mi mevc-i tCiftınclan ba.zer••·•

Nev'i'ye göre yokluk denizine gark olanların Nuh'un gemisine ihtiyaçlan yoktur. Bu durum denizin dalgasından zarar görmeyen balık ile gerçek arasında ilgi
kurulmasına sebep olur. Şair fenafillah mertebesine u laşınakla artık dünyadan
soyutlanmış, her şeyi i\llah'tan bir parça görmekte, içinde bulunduğu coşkuyla
yokluk denizinde yelkeni rüzgiirla dol muş gemi gibi ram yol ilerlernekredir.
"Tayanmaz keşti-i Nz'ib-ı bıı-ecl tufd.nına ·ı~kun
Necttt ümmfclirı iste_rsen o sahilden girfzôn ol'"
ll S. Nü<:het, Febinı- 1 Kadinı Divtim. Knnaaı Kütüph~nt::~i . 1934, s. 223.
l2 Ak, Mtıhibbf Diıxmı, s. 125.
13 Mehmet Çavuşoğlu, Ycıbya Bey Dfucinı, İstanbul1983, s. 129.
14 M. Tulum, M. A. Tanyeri, Nev'/ Dfvtlnı, istanbul, baskı tarihi yok, s. 37.
15 Hüseyin Ayan, Ceıwi Dfviinı, Erzunım 1981, No: 97, s. 154.
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Nuh'unun gemisi aşk tufanına dayanmaz, kurtuluş istiyorsan o sahilden
(aşk salıilinden) kaçıcı (uzak) ol." Aşk, verdiği ıstırap ve acı yoğunluğu ile tufana benzetilir. Öyle bir tufan ki hiçbir gemi bu ıstıraba dayanmaz. Bu nedenle
Cevr!, aşktan uzak kalınmasını tavsiye eder.
Aşağıdaki beyitte Enis Dede, Hazret-i Nuh'u Adem-i sani olarak niteler. insanlığın Hz.A.clem'le başladığı düşünülürse, Hz.Nüh da insanlığı tufandan kurtararak insan soyunun devamını sağlamakla Adem peygamberle benzerlik göstermektedir.
"Hazrut-i Nuh Adem-i sanı
Vaif-ı pakf

necat u

dtı'vetdüT'" 6

"İkinci Adem diyebileceğimiz Hz.NGh'u andıran mürşidin en önemli vasfı
kurtulu şa

davet etmektir." Şair, mürşidini (yok olmaktan kurtuluşa çağırması yönüyle) Nuh peygambere benzetmektedir.
Tasavvutl heyecan ve duygular, Divan Edebiyatı şairlerinin ilham kaynağıdır.
İç dünyası ilaili aşk coşhısuyla dalgalanan şair, bu iştiyakı. dışa vurma ihtiyacı
duyar. Bi ıinci derecede aralanan kapı şiirdir. Şiirl e dile gelir her heyecan, ilahi
aşkla yanıp tutuşma. Bu yolda dilli motifler şairin başvuru kaynaklandır. Bu motifler farklı heyecanları yaşayanlan oıtak noktada birleştiren ınotiflerdir. Belki
bazen şair kendini anlatmakta zorlanır. Kendisiyle aynı coşkuyu paylaşmayana
duygularını nasıl anlatabilir? İşte o anda ortak dini motifler iındada koşar.
Okuyan herkes şairi n ne anlatmak istediğini motiflerden daha rahat anlama imkanı bulur. Hz. Nuh da böyle bir motif olmuştur asırlarca şairlerimize.
Abstract
[Adnan Uzun, "A Sufi Approach to Noah's Ark in the Ottoman Diwan
Poecıy",

Tasavvuf İlrnfve Akademik Araştırma De-rgisi,
Ankara 2004, Yıl 5. S. 12, pp. 167-172]

Onoman sociery is heavily ınarked by Islaınic culture. Ottoınan poets
reflected what they fe lt in their poeıns. They made use of the hisrorical
events; they refreshed and re-interpreted theın by their deep imagination.
Prophet Noah is one of the focal pre-Islaınic figures. Noah's personality
and the adventures he had inspired the Ottoınan poets in expressing their
feelings and thoughts.
For the poet, death seeıns as Noah's Ark to the people who have love
for God white it seeıns as a disaster to the people whose heaıt does not
incorporate such a love. At times, the Ark becomes a divine love which
saves people from hoınesickness. The tears of !over invokes the Flood.
The swells of the Flood are syınbolic of the divine love. The death of
16 Enis De<.le. Oiıtiirı, Bursa ı::~ki Eserler Kütüphanesi, K. 8377,

s. 87.
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Noah, who is known for his long lifespan presenrs a tesson to humanity.
Self is likenecl to a harmful animal which tore a hale in Noah's Ark.
In brief, the Onoman poets felt the divine power in the case of Noah a nd
expresseel their feelings .
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