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ÖZET
Klâsik Türk ﬂiiri, yayg›n kanaatin aksine toplum hayat›ndan tamamen kopuk bir ﬂiir de¤ildir. Divan
ﬂairleri de yer yer toplumun inan›ﬂ, gelenek ve göreneklerini ﬂiirlerine aksettirmiﬂlerdir. Bu yaz›da insanlar›n öteden beri ilgisini çekmiﬂ bir tabiat olay› olan güneﬂ tutulmas› ve bununla ilgili inan›ﬂ ve âdetlerin Divan ﬂairlerimizce nas›l de¤erlendirildi¤i konusu ele al›nm›ﬂt›r.
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ABSTRACT
Classical Turkish poem, in contrast with the common belief, is not completely irrelevant to the life. Divan poets, also, reflect the society’s beliefs, customs and traditions to their poems from time to time. This paper aims to analyze how the subject of solar eclipse, that is a natural evidence paid attention by the people
from the old, and those beliefs and customs about the solar eclipse are carried out Divan poem.
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Giriﬂ
Klâsik Türk edebiyat›na yönelik
suçlamalar›n baﬂta gelenlerinden biri, bu
edebiyat›n halktan tamamen kopuk bir
yüksek zümre edebiyat› oldu¤u hususundad›r. Hem bu iddian›n sahiplerinin,
hem de bu görüﬂün muar›zlar›n›n ortaya
koyduklar› gerekçeler olmuﬂtur. Esasen
bu tart›ﬂmalar ülkemizde ilmî ve edebî
merkezli olmaktan çok siyasî bir mihver
etraf›nda geliﬂmiﬂtir. Bu yaz›n›n konusu,
böyle bir meseleyi ele almak veya bu konuda bir taraf olarak deliller ileri sürmek
de¤ildir. Ancak ﬂu her hâlde herkesçe kabul edilir ki, bir edebiyat halktan ne derece uzak, geniﬂ toplum kitlelerinden ne
kadar kopuk olursa olsun, az veya çok,
içinde bulundu¤u toplumun yaﬂant›s›n-

dan izler taﬂ›r. Divan ﬂiirinde de bu tabiî
gerçeklik kaç›n›lmaz olarak vâriddir. Sonuçta kendisi de toplumun bir bireyi olan
Divan sanatkâr›, -elbette bir halk ﬂairi
kadar olmamakla birlikte- mensubu oldu¤u toplumun kültür ve medeniyet dairesinin inanç, görenek, âdet ve al›ﬂkanl›klar›n› bir ﬂekilde eserine yans›tm›ﬂt›r.
Bu yaz›n›n konusunu da, öteden beri insanlar›n› ilgisini çekmiﬂ, çeﬂitli inan›ﬂ,
âdet ve kabullerle de¤erlendirilmiﬂ bir
tabiat olay› olan güneﬂ tutulmas›n›n ve
güneﬂ tutulmas›yla ilgili inan›ﬂ ve âdetlerin Divan ﬂiirine yans›mas› oluﬂturmaktad›r.
Güneﬂ tutulmas›, ay›n belirli zamanlarda güneﬂ ile dünya aras›na girerek güneﬂ ›ﬂ›nlar›n›n dünyan›n belli bir
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kesimine ulaﬂmas›n› engellemesi olay›d›r
(Wiedemann 1996: 6/1117). K›sa bir müddet için gündüzün gece gibi kararmas›na
yol açan bu astronomik olay halk aras›nda her zaman ilgi görmüﬂ, özellikle eski
ça¤larda bu olay türlü ﬂekillerde yorumlanm›ﬂ ve bu yorumlar beraberinde bir
tak›m inan›ﬂ ve âdetleri getirmiﬂtir. Bu
inan›ﬂ ve âdetler, Anadolu’da ve Türk
dünyas›n›n muhtelif bölgelerinde kimi
farkl›l›klarla bugün de varl›¤›n› sürdürmektedir.
Divan ﬁiiri Metinlerinde Güneﬂ
Tutulmas›
Güneﬂ tutulmas› Divan ﬂiirinde en
çok Arapça “küsûf” kelimesiyle karﬂ›lanm›ﬂt›r. Küsûf kadar yo¤un kullan›lmamakla birlikte, ayn› kökten gelen “güneﬂin ‘kesâfet’i, ‘münkesif’ olmas› ve ‘inkisâf’ etmesi” ibareleri de kullan›lm›ﬂt›r.
Lügat anlam› olarak “bir ﬂeyin kesif olmas›, yo¤unlaﬂmas›” demek olan “küsûf”
kelimesi Arapçada terim olarak olarak
hem güneﬂ tutulmas›n›, hem ay tutulmas›n› karﬂ›lamakla birlikte ilm-i nücûm
(müneccimlik) ›st›lah› olarak güneﬂ tutulmas›na küsûf, ay tutulmas›na husûf
(veya ay›n “münhasif” olmas›, “inhisâf”
etmesi) denilmiﬂ ve ço¤unlukla da böyle
kullan›lagelmiﬂtir. Her iki tutulmaya da
küsûf denildi¤i gibi güneﬂ tutulmas›na
husûf, ay tutulmas›na küsûf dendi¤i de
variddir. Nitekim Gül ü Nevrûz mesnevisinde geçen (Delice 1995: 497)
Var m›dur bir mihr kim bulmaz husûf
Yâ ola bir meh ki ola bî-küsûf
beytinde veya Nâilî-i Kadîm (ö.
1666) Divan›’nda yer alan (‹pekten 1970:
403)
Subh› hurﬂîd-i ruhuñ hasret-keﬂ-i
ﬂâm eylesün
Âfitâb› münhasif mâh› siyeh-fâm
eylesün
beytinde oldu¤u gibi edebî metinlerde de yer yer küsûf ile husûfun tam tersi
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anlamda kullan›ld›¤›na dair örnekler
mevcuttur. Bu ibareler, bazen dinî ›st›lahta da yek di¤erinin yerine kullan›lm›ﬂt›r (Meselâ bkz. Zeynüddîn Ahmed
1991: 3/312).
Güneﬂ, Divan ﬂiirinde en çok sevgilinin yüzünün parlakl›¤› tavsif edilirken
bir benzetme arac› olarak kullan›lm›ﬂt›r1. Güneﬂ gibi güneﬂ tutulmas›n›n da
ço¤unlukla sevgilinin yüzü ve yana¤›, nadiren de bütün vücudu ile ilgili teﬂbih ve
istiareler yap›larak iﬂlendi¤ini görüyoruz.
Güneﬂ tutulmas›, “güneﬂ”ten baﬂka
Türkçe “gün”; Farsça “hurﬂîd”, “âfitâb”,
“hur”; Arapça “mihr” ve “ﬂems” kelimeleriyle de geçmektedir. Divan ﬂiirinde güneﬂ tutulmas›n›n genel olarak ﬂu birkaç
ﬂekilde iﬂlendi¤ini görüyoruz:2
1. Sevgilinin güneﬂ gibi parlak yüzüne siyah saçlar› dökülünce yüz k›smen
veya tamamen görünmez olur. Sevgilinin
yüzünün parlakl›¤›n›n görünmez oluﬂu,
güneﬂ tutulmas› demektir. Ayn› ﬂekilde
yüzde koyu renkli “hat”lar›n (ayva tüylerinin) belirmesi de güneﬂ tutulmas› olarak ifade edilir. Kimi ﬂiirlerde de sevgilinin yüzünü herhangi bir ﬂeyle (nikâb,
perde, tutuk vs.) örtmesi güneﬂ tutulmas›na benzetilmiﬂtir. Bu örtülme / örtünme bazen bütün bir vücudun örtülmesi
ﬂeklinde olur ki, sevgili güneﬂe eﬂde¤er
oldu¤u için onun parlak vücudunun örtü
sebebiyle görünmemesi de güneﬂ tutulmas› demektir.
Harîmî mahlas›yla ﬂiirler yazan
Sultan Korkud (1469?-1513?), “E¤er müneccim sevgilinin yüzünde misk saçan
saç›n› görse, güneﬂin tutuldu¤una hükmederek takvimine kaydeder.” demektedir (K›l›ç 1996: 216):
Gün tut›ld› diyü hükm ide yaza takvîmine
Görse yüzinde müneccim zülf-i
müﬂg-efﬂân›n›
Ni¤bolulu Âhî (ö. 1517) de, aﬂa¤›da-
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ki beytinde “Sevgilinin yana¤›nda misk
kokulu saç›n› gören ‘güneﬂin üzerine bu
siyah çad›r› kim tuttu?’ diye sorar.” diyerek benzer bir hissiyat› dillendirmektedir (Sungur 1994: 213):
Müﬂgîn saç›n› tarf-› ‘izâr›nda gören
dir
Kim tutd› güneﬂ üstine bu çetr-i siyâh›
Saç›n sevgilinin yüzünü örtmesi
tam güneﬂ tutulmas›n›, ayva tüylerinin
küçük karart›lar› ise yar›m güneﬂ tutulmas›n› oluﬂturur. Ümmî Divan ﬂairlerinden Enverî (ö. 1547) de sevgilisinin ayva
tüyleri ç›kmaya baﬂlay›nca bütün dünya
halk›n›n ‘yar›m güneﬂ tutulmas› oldu’ dedi¤ini söylüyor (Tatç› - Kurnaz 2001:
141):
Geldi hattuñ didi ey mâh bütün
halk-› cihân
Nîm-bahﬂ› güneﬂüñ old› küsûf ile nihân
Sevgilinin güneﬂ gibi parlak yüzüne
nikâb›n› (perde) örtmesi güneﬂ ve ay tutulmas› gibidir. Bu fikir, 16. yüzy›l ﬂairlerinden Antakyal› Gedâyî’nin ﬂiirinde ifadesini ﬂöyle bulmaktad›r (Köksal 2001:
2/497):
Sanuram mihr ü mehe irmiﬂ küsûf
ile husûf
Âfitâb-› tal‘atuñdan ref‘ idicek sen
nikâb
Latîfî Tezkiresi’nde yer alan ve bir
baﬂka tezkire yazar› olan Âﬂ›k Çelebi (ö.
1571) ’ye ait aﬂa¤›daki beyitte de “perde”
ve “güneﬂ tutulmas›” aras›ndaki iliﬂki ile
karﬂ›laﬂ›yoruz (Latîfî 1314: 237)
‘Âr›z olm›ﬂ çeﬂm-i dildâra remed tutm›ﬂ nikâb
Sandum an› göricek nîmî tut›lm›ﬂ
âfitâb
Âﬂ›k Çelebi bu beytinde “Sevgilinin
gözüne remed (bir tür göz hastal›¤›) musallat olmuﬂ ve -muhtemelen k›zar›kl›k
vs. belirtileri oldu¤u için- gözüne perde
çekmiﬂ. Ben bunu görünce yar›m güneﬂ
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tutulmas› zannettim.” derken sevgilinin
güneﬂ gibi parlak yüzünü perdeyle k›smen örtmesini yar›m güneﬂ tutulmas›na
benzetiyor.
Vak’anüvis Râﬂid (ö. 1735), de, Divan’›ndaki bir beytinde sevgilinin sadece
yüzünü de¤il bütün vücudunu “güneﬂ”
olarak tahayyül ederek, onun peﬂtemala
sar›nm›ﬂ vücudunu görenlerin yar›m güneﬂ tutulmas› oldu¤unu zannedeceklerini söylemektedir (Biltekin 1992: 372):
Mihr-i münîr nîm-küsûf old› zann
ider
Ol fûta-i siyâhda cânâ gören seni
2. Güneﬂin, sevgilinin yüzünün parlakl›¤›n› görünce utanmas› ve utanç veya
k›skançl›k sebebiyle kararmas› da bu hususta çokça karﬂ›laﬂ›lan tablolardand›r.
Divan ﬂairinin muhayyilesinde bu, güneﬂ
tutulmas›d›r. Yine bu cümleden olarak
güneﬂin sevgilinin yüzüne benzemeye,
onu taklide çal›ﬂmas› ve fakat bunu baﬂaramamas› da onun tutulmas›na yol
açar, ki bu da k›skançl›ktan dolay›d›r.
Aﬂa¤›daki beyitlerden ilkinde Fatih
devri ﬂairlerinden Sabâyî sevgilisine hitaben; “Müneccim, bilemez ve ‘güneﬂ tutuldu’ diye yalan söyler; halbuki güneﬂ
senin yüzünü görünce utanc›ndan yüzüne perde çekmiﬂtir.” derken (Köksal
2001: 2/495), muas›r› Enverî de ayn› düﬂünceyi dile getirmektedir (Tatç› - Kurnaz 2001: 51) :
Gün tut›ld› diyü kizb eyler müneccim bilemez
Kim yüzüñ gördi hayâdan perdeye
girdi_âftâb
Yanuñda yüzine küsûf irmegin
ﬁehâ ﬂemse irdi be-gâyet hicâb
Mostarl› Rüﬂdî (1636-1699) de ’de
benzer ifadeleri görüyoruz (ﬁeyhî Mehmed 1989: 235):
‹rdi küsûfa mihr-i felek sad hicâb ile
Bilmem o meh anuñla bu gün rû-berû m›dur
Meﬂhur “Hilye” sahibi Hakanî Meh-
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med Bey (ö. 1606) de Divan’›nda, husûf
ve küsûfun oluﬂmas›na, ay ve güneﬂin
sevgilisinin yana¤›ndaki ayva tüylerini
görerek k›skançl›ktan “nutkunun tutulmas›”n›n sebep oldu¤unu söyler (Gülhan
1996: 238):
Hattuñ görüb ay ile günüñ nutk› tutuld›
Oldur sebeb ey meh bu husûf ile küsûfa
17. yüzy›l ﬂairi Selânikli Emîn sevgilinin yüzünde görülen ﬂeyin ayva tüyleri olmad›¤›n›, güneﬂin onun yüzünü görünce k›skançl›ktan karalar giyerek ﬂala
büründü¤ünü söylemiﬂ, güneﬂ tutulmas›n› lafzen olmasa da z›mnen bu ﬂekilde ﬂiirleﬂtirmiﬂtir (Safâyî yz.: 25b):
Hat degildir görülen reﬂk-i cemâliyle an›ñ
Karalar giydi güneﬂ gökde büründi
ﬂâle
Gelibolulu Mustafa Âlî (15411600)’nin gü neﬂ tutulmas›n› iﬂledi¤i ﬂu
beyti ise güzel oldu¤u kadar bize ça¤›yla
ilgili baﬂka bilgileri vermesi bak›m›ndan
da kayda de¤erdir (Aksoyak 2000: 2/783):
Sen küsûf añlama öykündügiçün
âr›zuña
Kara sürmiﬂ yüzine mihri meh eyler
teﬂhîr
Bu beyitte ﬂair sevgilisine “Sen bu
olan olay› güneﬂ tutulmas› zannetme; güneﬂ senin yüzünü taklide çal›ﬂt›¤› için ay
onun yüzüne kara çalm›ﬂ, teﬂhir eder.”
diyor. Güneﬂ, sevgilinin yüzüne öykünmekte, yani bir anlamda onun parlakl›¤›n› “çalmaya” kalk›ﬂmaktad›r. Burada eski bir âdetin izlerine rastl›yoruz: Eskiden
hem suçlunun utanarak bir daha böyle
bir iﬂe kalk›ﬂmamas›, hem de seyredenlere ibret olmas› için bu suçun karﬂ›l›¤› olarak yüzüne kara çal›n›p halk içinde gezdirilerek teﬂhir edilmesi âdetten imiﬂ.
Burada önemli bir nokta da h›rs›zl›¤a
yeltenen güneﬂi teﬂhir edenin “meh” yani
“ay” olmas›d›r. Bu da bize güneﬂ tutulma-
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s›n›n “ay” marifetiyle oldu¤unun o zaman da bilindi¤ini göstermektedir. Bu
bilgi, güneﬂin ayla “rû-be-rû” olmas›n›n
ifade edildi¤i Mostarl› Rüﬂdî’nin yukar›daki beytinde de mevcuttur. Esasen güneﬂ tutulmas›n›n ay›n güneﬂle dünya
aras›na girerek gerçekleﬂti¤ine dair bilgiye daha önceki as›rlara ait edebî metinlerde de rastl›yoruz. Rüﬂdî’den iki, Âlî’den bir as›r önce yaﬂam›ﬂ olan Necâtî (ö.
1509) de güneﬂin “ay ile” tutuldu¤unu
söylüyor (Tarlan 1963: 420):
Kullaruñdan say›lur mâh-› felek
ammâ güneﬂ
Bir ter o¤lan› durur kim tutulupdur
ay ile
Âlî’nin muas›r› Bâkî’nin (1526-1600)
Divan’›nda da güneﬂ tutulmas›n›n “ay
ile” oldu¤u aç›kça ifade edilmiﬂtir (Küçük
1995: 388):
Dâ¤ üzre dâ¤ ur›nd› felek aﬂk-› yâr
ile
Mihr-i sipihre sanma küsûf irdi ay
ile
‹slâm âlimlerinin müsbet bilimlerden özellikle astronomide çok eski dönemlerden beri büyük bir bilgi birikimine sahip olduklar› bilinen bir husustur.
Güneﬂ tutulmas›n›n gerçekleﬂmesiyle ilgili türlü inan›ﬂlar›n günümüzde de hükmünü sürdü¤ü göz önüne al›nd›¤›nda ﬂairlerimizin yüzlerce sene evvel bu astronomik bilgilere sahip olmalar›n› ﬂaﬂk›nl›kla karﬂ›lamamak mümkün de¤ildir.
Divan ﬂairlerinin güneﬂ tutulmas›n›n yan› s›ra ay tutulmas›n›n nas›l gerçekleﬂti¤ini de bildiklerini yine Klâsik ﬂiirimize
ait metinlerden tespit edebiliyoruz. Fehîm-i Kadîm (ö. 1647?) ’in a ﬂa¤›daki rubaisinin son iki m›sra›ndan ﬂairin, ay tutulmas›n›n güneﬂle ay aras›na dünyan›n
(arz) girmesiyle oluﬂtu¤u hususunda
behresi bulundu¤u anlaﬂ›lmaktad›r (Üzgör 1991: 704):
Bir âh idicek bu ﬂeb harâretle Fehîm
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Tâ zîr-i zemînde mihri itdi pür-bîm
Meh sâye-i arz› kendüye k›ld› penâh
Nâ-gâh husûf old› k›yâs itdi hakîm
3. Ay ve güneﬂ her ne kadar parlak
olsalar da her ikisinin de zevali vard›r.
Yani günün belli bir döneminde parlakl›klar› gider ve görünmez olurlar. Ayr›ca
ay “husûf”, güneﬂ ise “küsûf”la malûldür.
Halbuki sevgilinin yüzü daima ›ﬂ›l ›ﬂ›l,
p›r›l p›r›ld›r. S›ras›yla Kad› Burhaneddin
(Ergin 1980: 291), Ferîdî (Köksal 2001:
2/940), Zâtî (Tarlan 1968: 1/463) ve Âlî’den (Aksoyak 1999: 1/269) al›nan ﬂu dört
beyitte de ayn› söyleyiﬂ vard›r:
Ay u güneﬂde çün gözüm gördi küsûf
ile husûf
Âyîne yüzüñi niçe güneﬂ ü aya beñzedem
Günden ezherdür yüzüñ irür güne
geh geh küsûf
Mehden enverdür cemâlüñ mâha
çün noksân olur
Felek bir zengî ile tutd› hurﬂîdi küsûf ad›
Cemâl-i pâküñ ile an› bir tutmak ne
lây›kdur
Öykünürdi ruhuña irmese hurﬂîde
küsûf
Mâha benzerdi yüzüñ olmasa rûy›nda gubâr
4. Âﬂ›¤›n âh›n›n duman› o kadar koyu ve ﬂiddetlidir ki güneﬂin ziyâs›n› yok
eder; Divan ﬂairinin muhayyilesinde bu
da bir güneﬂ / ay tutulmas›d›r. Bunun tipik bir örne¤ini mahlasdaﬂlar›ndan Sürûrî-i Müderris diye ay›rt edilen Bahrü’lmaârif müellifi Sürûrî (ö. 1562)’degörüyoruz (Köksal 2001: 3/2258):
Hecr ile itsem eger ben bu seher
dûd-› siyâh
Çerhe kâr idüp felekde tut›lurd›
mihr ü mâh
Fehîm-i Kadîm (ö. 1647?)’de de bu
muhayyile, gün tutulmas›, küsûf, inkisâf
veya münkesif gibi güneﬂ tutulmas›n›
lafzen ifade eden kelimeler kullan›lmak-
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s›z›n ifadesini bulmaktad›r (Üzgör 1991:
388):
Ne dem zülf-i siyehle rûy›n ol ﬂâh-›
cihân örter
Ruh-› hurﬂîd ü mâh› dûd-› âh-› bî-dilân örter
5. “Küsûf”, birçok beyitte gam, elem,
keder veya bu anlam çerçevesi içindeki
benzer kelimelerle birlikte an›lm›ﬂ, küsûftan kurtuluﬂ da mutluluk ve rahata
erme olarak kabul edilmiﬂtir. Hayretî (ö.
1534?) sevgilisine “Bu can güneﬂini gam
küsûfunda b›rakma, kurtar ve maksat
y›ld›z›n› olgunluk burcuna eriﬂtir!” diye
sesleniyor (Çavuﬂo¤lu-Tanyeri 1981:
187):
Bu mihr-› cân› kurtar koma küsûf-›
gamda
Maksûd kevkebini burc-› kemâle irgür
Tâcî-zâde Ca’fer Çelebi (ö. 1515) de
güneﬂ tutulmas›n› “göklerin baﬂ›n›n dönmesi” ve “kara gün gelmesi” olarak nitelendirmektedir (Erünsal 1983: 124):
Güneﬂ tut›ld› sanma kim olup sergeﬂte-hâl eflâk
Kara gün geldi baﬂ›na bu mâh-›
âlem-ârâdan
‹nsana gam ve elem kayna¤› olan
güneﬂ tutulmas›n›n ortadan kalkmas› bir
ﬂükrân vesilesidir. Nitekim Nev’î bir beytinde öyle diyor (Tulum-Tanyeri 1977:
78):
Minnet Allâh’a ki hall old› yine akdi küsûf
Burc-› rif’atde sa’âdet güni gösterdi
‘izâr
Fehîm-i Kadîm’den ald›¤›m›z aﬂa¤›daki iki beyitte de ayn› hissiyât› görmekteyiz (Üzgör 1991: 484 ve 518):
Old› küsûf-› ‘ukde-i h›rmân ile göñül
Hurﬂîd-i nûr-bâhte-i âsumân-› ye’s
Kald› küsûf-› ye’sde hurﬂîd-i tâli‘üm
Etmez nikâb-› hüsnin o meh nîmbâz hayf
Nedim (ö. 1730) de, Sultan Ah-
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med’in iyileﬂmesi üzerine yazd›¤› terkîb-i
bendinin ilk bendinde, bu iyileﬂmeyi “güneﬂin küsûf illetinden kurtuluﬂu”na benzetmiﬂtir (Gölp›narl› 1972:235):
Olup her gicemiz kadr old› her bir
rûzumuz bayram
Ruh-› ziﬂ-i keder âyîne-i dilden nihân old›
Küsûf-› illet olup ber-taraf cism-i ﬂerîfinden
Yine çün mihr-i enver âleme pertevfeﬂân old›
Sahibi meçhul ﬂu beyitte arzu ﬂarab›n›n kadehe girmeden döküldü¤ünden
ve arzu güneﬂinin daha do¤madan tutuldu¤undan bahsedilirken de ayn› hüzün
söz konusudur (Abdulkadiro¤lu - Sar›
1998: 324):
Old› rîzân girmeden câma ﬂarâb-›
ârzû
Do¤madan düﬂdi küsûfa âfitâb-› ârzû
Güneﬂ tutulmas›n›n üzüntü, gam,
keder, ye’s gibi kelimelerle birlikte s›kça
an›lmas›, Klâsik Türk ﬂiirinin bu tür
duygular›n yo¤un olarak bulundu¤u bir
naz›m türü olan “mersiye”yi akla getirmektedir. Gerçekten de güneﬂ ve ay tutulmas› olay›, ölümle ilgili duygu ve düﬂüncelerin dile getirilmesi için, özellikle
hüsn-i ta’lil sanat›n›n imkânlar› düﬂünüldü¤ünde oldukça uygun görünmektedir. Nitekim Ulvî’nin II. Selim için yazd›¤› mersiyede -tahmin edilebilece¤i gibigüneﬂin ve ay›n padiﬂah›n ölümü üzerine
tutulmas›ndan bahsedilmektedir (‹sen
1993: 40):
Bir gice tutup mâtem zulmetde idi
dünyâ
Olm›ﬂd› o ﬂeb âlem firkat günine
hem-tâ
Kalm›ﬂd› küsûf içre hurﬂîd-i cihânârâ
Mahv idi husûf içre bir mâh-› hümâsîmâ (...)
Halbuki bu örne¤i tespit etti¤imiz
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mersiye türünü konu edinen ve çok say›da mersiyenin bir arada bulundu¤u çal›ﬂmada (‹sen 1993) güneﬂ tutulmas› olay›
ile ilgili ikinci bir örne¤e rastlayam›yoruz. Buradan mersiye yazarlar›n›n bu
tür için çok uygun olan bu tabiat olay›yla
ölümü özdeﬂleﬂtirmediklerini, belki de
bundan imtina ettikleri sonucunu ç›karmak mümkündür. Bu kaç›nman›n dinî
bir gerekçesi olabilece¤ini düﬂünüyoruz.
ﬁöyle ki; Buhârî’de kay›tl› küsuf hadislerinden birinin izah›nda ﬂu bilgi yer almaktad›r: Hz. Muhammed’in o¤lu ‹brahim’in öldü¤ü gün güneﬂ tutulmuﬂtu.
Halk aras›nda “Güneﬂ ‹brahim’in mevtinden dolay› tutuldu.” diye söz dolaﬂmaya baﬂlad›. Bunun üzerine Hz. Muhammed “Güneﬂ ile ay hiçbir kimsenin ne
mevtinden, ne hayat›ndan dolay› tutulur.
Bunu (güneﬂ ve ay tutulmas›n›) görünce
hemen namaza durup Allah’a duaya koyulun.” dedi (Zeynüddîn Ahmed 1991:
3/318). ‹slâmî bilgiler konusunda donan›mlar› güçlü olan Divan ﬂairlerinin bu
hadisi bildiklerini, güneﬂ ve ay tutulmas›
olay›n› mersiyelerinde iﬂlemekten bu
yüzden kaç›nm›ﬂ olabileceklerini -bir ihtimâl olarak- düﬂünebiliriz.
Güneﬂ tutulmas›n›n Klâsik ﬂiirimizde kullan›l›ﬂ›n› genel olarak yukar›daki
tasnif içinde tespit ediyoruz. Ancak bu
gruplara dahil edemeyece¤imiz örnekler
de yok de¤ildir. Meselâ Hayâlî (ö. 1557),
vücudundaki yaralar›n ﬂiddetini anlat›rken onlar›n güneﬂ ve aydan bile büyük
oldu¤unu ifade için -yaralar›n yuvarlak
olmas› dolay›s›yla- “E¤er güneﬂ ve ay tenimdeki dert yaras›na öykünmeye çal›ﬂ›rlarsa birine küsûf, ötekine husûf eriﬂsin.” diyerek âdetâ beddua etmektedir
(Tarlan 1945: 224):
Öykünürse tende dâ¤-› derdüme
hurﬂîd ü mâh
Birine ersün kesâfet biri olsun münhasif
Zâtî’nin Kanûnî için yazd›¤› bir ka-
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sidesindeki ﬂu beyit de küsûfun kategorize ettiklerimizden farkl› bir tarzda kullan›l›ﬂ›na bir baﬂka örnektir (Kurto¤lu
1995: 51):
‹smetüñ hem-râh idilseydi küsûfa
ser-verâ
Hîç soydurmazd› ol zerrîn kabây›
âfitâb
(Ey padiﬂah! Senin temizli¤in, masumlu¤un “küsûf”a arkadaﬂ olsayd›, güneﬂ o alt›ndan yap›lm›ﬂ elbiseyi üzerinden soydurmazd›.)
Özellikle mesnevilerdeki örneklerin
bir ço¤unda güneﬂ tutulmas›n›n bir teﬂbih unsuru olarak kullan›ld›¤›n› görüyoruz. Güvâhî’nin Pend-nâme’sindeki
Cemâli mihri görmesün küsûf›
Ira¤ it mâh-› ömrinden husûf›
beyti (Hengirmen 1983: 96), 16. yüzy›l ﬂairlerinden Muhibbî’nin (?) Gül ü
Nevrûz’unda geçen
Gün yüzüñe di neden irdi küsûf
Meh ruhuñ söyle neden buld› husûf
beyti (Delice 1995: 184) ve Gelibolu
Âlî’nin Tuhfetü’l-uﬂﬂâk mesnevisinde geçen
Garaz ol mâha husûf irmekdi
Mihr-i Ya‘kûb’a küsûf irmekdi
beyti (Aksoyak 1995: 215) kullan›l›ﬂ
bak›m›ndan da birbirine çok benzeyen bu
tür örneklerdendir.
Sünbül-zâde Vehbî’nin, o¤luna nasihatlar›n› ihtiva eden Lutfiyye’sinde (Sünbül-zâde Vehbî 1289: 240) oldu¤u gibi küsûfun gerçek anlam›nda kullan›ld›¤› beyitlerle de karﬂ›laﬂ›yoruz:
Sûret-i hâl-i husûf ile küsûf
Olur ednâ ‘amel ile mekﬂûf
An› zann eyleme bir emr-i ‘azîm
O hisâb› saña itdüm tefhîm
Divan ﬁiirinde Güneﬂ Tutulmas›yla ‹lgili ‹nan›ﬂ ve Âdetler
Güneﬂ tutulmas›n›n inan›ﬂ ve âdet
olarak Klâsik ﬂiirimizde nas›l yer buldu¤u hususu bize oldukça ilginç bilgileri
vermektedir. 16. yüzy›l ﬂairlerinden Ru-
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melili Zaîfî’nin Divan’›nda geçen ﬂu beyitte bu inan›ﬂlardan biri gizlidir (Akarsu 1993: 68):
Yüzüñe zülfüñ hicâb itme ki dir ehli nücûm
Rûm’da fitne olur ey meh tut›lsa âftâb
Bu beyitten anlaﬂ›ld›¤›na göre o devirde müneccimler, güneﬂ tutuldu¤unda
Anadolu(Rûm)’da bir fitne, kar›ﬂ›kl›k,
kargaﬂa olaca¤› hükmünü vermiﬂler: Beyitte yukar›daki beyitlerde görüldü¤ü gibi sevgilinin saç› (zülf) yüzünü örtmüﬂtür
ve bu bir güneﬂ tutulmas›d›r. ﬁair, müneccimlerin güneﬂ tutuldu¤u takdirde
Anadolu’da fitne kopaca¤›n› söylediklerini, fitne kopmamas› için de sevgilisinden
yüzünü saç›yla örtmemesini istemektedir.
Za’îfî’nin bu beytinde ilm-i nücûma
(y›ld›z ilmi, müneccimlik) dayal› bir tespit söz konusudur. ‹lm-i nücûm veya ilmi tencîm denilen bu eski ilim, gezegenlerin durumlar›na bak›larak onlardan insan ve toplum yaﬂay›ﬂ›na, özellikle de
devlet ve hükümdarlar›n durum ve istikbâllerine dair bir tak›m hükümler ç›karmaya dayal› idi. Öteden beri bütün dünyada ra¤bet görmüﬂ, eskiden hükümdarlar baﬂta olmak üzere toplumun her kesiminde kabul ve ilgi görmüﬂ bir bilgi sistemi olan ilm-i nücûmun, bugünkü astrolojinin eski ﬂekli oldu¤unu söylemek de
mümkündür.
‹lm-i nücûmdan çeﬂitli nüanslarla
ayr›lan, ancak ilm-i nücûm kadar tan›nmayan ilm-i melheme (veya melhame) de
çeﬂitli astronomik olaylar›n›n oluﬂma zamanlar› ile toplum ve devletlerin yaﬂant›lar›n› iliﬂkilendiren bir ilim dal› olup bu
türe ait eserlerde de güneﬂ tutulmas›yla
ilgili inançlar yer almaktad›r. Ancak bu
yaz›n›n konusunu, Klâsik edebiyat›m›za
mensup ﬂairlerin güneﬂ tutulmas›n› nas›l görüp de¤erlendirdikleri ve bunlar
aras›ndaki inan›ﬂ ve âdetlerin izlerini
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tespite yönelik oldu¤undan ilm-i nücûm
ve ilm-i melhemenin hükümlerinden sadece bahsetmekle ve birkaç beyitle örnekler vermekle yetinece¤iz. Çünkü buradaki bilgiler ﬂairlerin kendi hayâl ve
düﬂünce âlemlerinin ürünü olmay›p mevcut bir tak›m bilgilerin manzum ifadesi
durumundad›r. Edebiyat›m›zda iki manzum melheme metni bilinmektedir. Bunlardan biri Yaz›c› Sâlih’in 1408/1409’da
telif etti¤i ﬁemsiyye, öteki Cevrî’nin (ö.
1654) ayn› konuyu iﬂleyen Melheme-i
Cevrî’sidir. Her ikisi de mesnevi tarz›nda
yaz›lm›ﬂ olan bu eserlerin3 telif olmay›p
Ebu’l-fazl Hubeyﬂ-i Tiflisî (ö. 1293)’nin
Mel hame-i Dâniyâl ve Beyânü’n-nücûm
adl› eserlerinden tercüme oldu¤u tahmin
edilmektedir4. Söz konusu melheme metinleri çeﬂitli astronomik olaylara göre
“fas›l”lara ayr›lm›ﬂt›r (gün tut›ldu¤›ndadur, ay tut›ldu¤›ndadur, gün a¤›llandu¤›ndadur... gibi). Bu fas›llarda her ay ve
ay›n günleri alt bölümler (bâblar) hâlinde sunulmaktad›r. “Bu baﬂl›klardan da
anlaﬂ›laca¤› üzere mevzubahis edilen ayda bu hadiseler olunca o y›lda (bazan
Rûm ikliminde, Acem diyar›nda, Bâbil
ülkesinde, ﬁam’da, Ba¤dat’ta v.s. ﬂehirlerinde diye yer belirtilerek) bilhassa k›tl›k-bolluk, ucuzluk-pahal›l›k, sulh-savaﬂ,
fitne-fesad, hay›r-ﬂer, hastal›k-sa¤l›k,
ya¤murun azl›¤›-çoklu¤u, zelzele vs. gibi
ﬂeylerden hangilerinin olaca¤› söylenir
(Çelebio¤lu 1998: 78).” ﬁemsiyye’de ilk fas›l güneﬂ tutulmas›na ayr›lm›ﬂt›r. Meselâ
teﬂrîn-i evvel ay›nda gün tutuldu¤unda
ﬂunlar olacakt›r (Çelebio¤lu 1998: 81):
Ger bu ayda gün tutula iy zarîf
Pâdiﬂâhuñ düﬂmeni ola za’îf
Hor ola düﬂmen ﬂehâ ola zafer
Çün za’îf ola ‘adû hoﬂdur sefer
Martda vü abrilde mây›sda hemîn
Ya¤maya ya¤mur kurak ola zemîn
(...)
Yiye çekürge tah›llar› delîm
K›zl›k ola memleket içi ‘azîm

Millî Folklor

(...)
Çok vezîr öle bu y›l iy dil-rübâ
Katl ideler bunlar› çokdur vebâ
‹lle M›sr ilinde ola bellü bil
K›r›lur kalmaz geçer dir iﬂbu y›l
Çok k›r›lur hem bu y›l tutma at›
Çok ola buz dir bu y›l hem k›ﬂ kat›
Yaz›c› Sâlih’in ﬁemsiyye’sinde geçen;
Rûmili’nde ola hem harb u fiten
m›sra› ile Melheme’deki;
Ola hem Rûmili’nde harb u k›tâl
m›sra›n› (Ayan 1981: 24), Za’îfî’nin
yukar›daki beytiyle uygunluk gösterdikleri için burada özellikle zikretmek istiyoruz.
Güneﬂ tutulmas›yla ilgili inan›ﬂlardan biri de tutulma an›nda güneﬂe bakman›n u¤ursuzluk getirdi¤ine dairdir.
Eﬂref Paﬂa “Ayva tüyleri ç›kmaya baﬂlay›nca sevgilinin yüzüne hiç bakmam, zira tutulma an›nda güneﬂe bakmak u¤ursuzluktur.” diyor (Onay 1993: 182):
Hat gelince ‘âr›z-› dildâra hîç itmem
nigâh
Mihre hengâm-› küsûf›nda nazar
meﬂ‘ûmdur
Bu beyit için Ahmet Talat Onay,
“Tutulmuﬂ güneﬂe bakmak u¤urlu say›lmaz, göze zarar verece¤ine, bakan›n ak›betinin iyi olmayaca¤›na itikad olunur;
bakmak isteyenler de renkli ç›ra isiyle
karart›lm›ﬂ bir cam ard›ndan bakarlar.
ﬁu beyit bu itikad› gösterir.” demektedir.
Eskiden “meﬂ’ûm”, yani u¤ursuz olarak
kabul edilen ve bu yan›yla bir “inan›ﬂ”
özelli¤i gösteren tutulma esnas›nda “ç›plak gözle güneﬂe bakma”n›n göze zarar
verdi¤i olgusu, bugün bilimsel bir gerçek
durumdad›r. Herhâlde o zaman da müneccimler taraf›ndan bilinen bu gerçek,
halk›n küsûf an›nda güneﬂe bakmas›n›
engellemek için bunun u¤ursuzluk oldu¤una dair kas›tl› olarak yayd›klar› ve zamanla halk aras›nda kabul görmüﬂ bir
inan›ﬂ olsa gerektir.
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Aﬂa¤›daki beyitlerde güneﬂ tutuldu¤u zaman halk›n bir tak›m gürültüler ç›karmas› âdetine iﬂaretler vard›r. Gelibolulu Âlî, Durak A¤a’ya yazd›¤› bir kasidesinde “Dünyay› parlatan güneﬂ tutuldu
diye ufuklar› inleme ve a¤lama gürültüleri kaplad›.” diyor (Aksoyak 1999:
1/259):
Hurﬂîd-i cihân-tâba küsûf irdi diyü
Tutd› âfâk› bu dem velvele-i nâle vü
zâr
Bursal› Sehmî de (ö. 1645), güzel bir
hüsn-i ta’lîl ile sabah rüzgâr›n›n sevgilinin saç›n›n buklelerini dalgaland›r›nca
(saç sevgilinin yüzünün parlakl›¤›n› kapatt›¤› için) güneﬂ tutuldu zannedilip ortal›¤› bir velvelenin kaplad›¤›n› söylemektedir (ﬁeyhî Mehmed 1989: 171):
Beñzer ki sabâ turre-i dildâra el urm›ﬂ
Âfâka küsûf old› diyü gulgule düﬂdi
Fehîm-i Kadîm Divan›’ndan al›nan
aﬂa¤›daki beyitte de “Aﬂ›klar› geceyi y›rtan feryâda yönelten, yana¤›ndaki ayva
tüylerinin güneﬂ tutulmas›na sebeb olmas›d›r.” denmektedir (Üzgör 1991: 620):
Hatt ile ruhsâruñ itmiﬂ âfitâb› münkesif
Ehl-i ‘aﬂk› mâ’il-i feryâd-› ﬂeb-hîz eyleyen
Her üç beyitte de güneﬂ tutuldu¤unda insanlar aras›nda bir kargaﬂa ç›kt›¤›,
birtak›m ba¤›r›ﬂmalar, gürültüler (velvele, gulgule, feryat) ç›kt›¤› / ç›kar›ld›¤› anlaﬂ›l›yor. Bu, esasen temelleri çok eskiye
dayanan bir âdettir. Eski Türkler ay ve
güneﬂ tutulmas›nda kötü ruhlar› -cinleri,
perileri, ejderhalar› veya cad›lar›- uzaklaﬂt›rmak için davul çalarlar, gürültü yaparlar ve bu ﬂekilde onlar›n kovulacaklar›na inan›rlard› (Boyraz 2000: 313). “Güneﬂ tutulmas› s›ras›nda gö¤e do¤ru tüfek, tabanca at›lmas›, davul veya teneke
çal›nmas›, gürültü ç›kar›lmas›, Türk
inanç sisteminde görülen kara ve ak iyeler ile ilgili inançtan kaynaklanmaktad›r.
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Güneﬂin yüzünü kara iyelerin kaplad›¤›na ve ›ﬂ›¤›n yeryüzüne inmesine engel olduklar›na inan›rlar. Bu yüzden bunlar›
korkutup kaç›rmak için ad› geçen yollara
baﬂvurulurdu.” (Kalafat 1995: 38). Bugün de hâlâ Anadolu’nun bir çok yerinde
güneﬂ tutulmas› gerçekleﬂti¤inde davul
çalma, küp k›rma, teneke çalma, bak›r
dö¤me, silâh s›kmak gibi baz› uygulamalar›n oldu¤u bilinmektedir (Meselâ bkz.
Petekçi 1953: 661; Bürian 1971: 13; Artun 1978: 248; Görücü 1999: 97).Güneﬂ
tutuldu¤unda gürültü ç›karma âdetinin
nas›l oluﬂtu¤una dair farkl› bir yaklaﬂ›m›
da Hac› Bektaﬂ Velâyetnâmesi’nde (Velâyetnâme yz.: 129-132) nakledilen bir olay
vesilesiyle tespit etmekteyiz. Bu bilgiyi
de önemine binaen burada aktarmak istiyoruz5:
‹lm-i nücûm âlimlerinden ﬁeyh Necmeddin, bu ilme dair bir eser yazarak
devrin Ba¤dat padiﬂah› Raﬂid bin Abbas’a sunmuﬂ. Raﬂid bin Abbas’›n, eline
ne geçerse saray›n pencerelerinden ﬁat
›rma¤›na atmak ve cisimlerin ›rma¤a
düﬂmesiyle ç›kan sesten zevk almak gibi
tuhaf bir zevki varm›ﬂ. ﬁeyh Necmeddin’in eseri de ayn› âk›bete u¤ram›ﬂ. Bu
olaya çok içerleyen ve bu aﬂa¤›lanmay›
içine sindiremeyen ﬁeyh Necmeddin oradan Tataristan’a gitmiﬂ. O devirde Tataristan ve havalisinde hükümdar Cengiz
Han imiﬂ. Cengiz Han’›n huzuruna ç›karak Ba¤dat’›n iyi korunmad›¤›n›, asker
haz›rlay›p Ba¤dat’a gönderirse Ba¤dat’›
kolayca fethedebilece¤ini söylemiﬂ. Cengiz Han ona itibar etmeyince kendisinin
çok bilgili bir kimse, özellikle de ilm-i nücûmda âlim oldu¤unu söylemiﬂ. Cengiz
Han bunu ispatlamas›n› isteyince falan
gün güneﬂ tutulacak diye bir tarih vermiﬂ. Cengiz Han da, gerçekten söyledi¤i
vakitte güneﬂ tutulursa Ba¤dat’a asker
sevk edece¤ine dair söz vermiﬂ. Söylendi¤i gün gelip güneﬂ tutulmaya baﬂlay›nca
ﬁeyh Necmeddin sevinçle saraya koﬂ-
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muﬂ. Fakat muhaf›zlar Cengiz Han’›n
uykuda oldu¤unu ve kesinlikle uyand›ramayacaklar›n› söylemiﬂler. Bunun üzerine ﬁeyh Necmeddin halka seslenerek ellerine ne geçerse birbirine vurarak, yerlere çaparak gürültü yapmazlarsa güneﬂin bir daha yüzünü asla gösteremeyece¤ini söylemiﬂ. Halk, ﬁeyh’in istedi¤i gibi
müthiﬂ bir gürültü ç›karmaya baﬂlam›ﬂ.
Gürültüye Cengiz Han uyanm›ﬂ ve güneﬂin tutuldu¤unu görünce söz verdi¤i gibi
Ba¤dat üzerine yürümüﬂ ve Ba¤dat hükümdar› Raﬂid bin Abbas’› öldürmüﬂ.
Böylece ﬁeyh Necmeddin, Ba¤dat hükümdar›ndan intikam›n› ac› bir ﬂekilde
alm›ﬂ. Velâyetnâme’de belirtildi¤ine göre
halk aras›nda o günden bu güne her güneﬂ ve ay tutulmas›nda gürültü yapmak
âdet olmuﬂ.
Divan ﬂiiri metinlerinde geçen güneﬂ tutulmas›yla ilgili âdetlerden biri de
tutulma an›nda ezan okunmas›d›r. Güneﬂ tutuldu¤u anda namaz k›l›nmas›
âdeti bugün de mevcutur6. Bu, yukar›da
geçen hadiste de görülece¤i gibi ayn› zamanda dinî bir vecibedir ve ola¤anüstü
bir tabiat olay›n›n vuku bulmas› esnas›nda yaradana ba¤l›l›k ve ﬂükran ifadesidir. Güneﬂ tutuldu¤unda küsûf namaz›
k›l›nmadan önce ezan okunmas›n›n da
17. yüzy›l Türkiye’sinin âdetlerinden oldu¤u Nâbî’nin ﬂu beytinden anlaﬂ›lmaktad›r (Onay 1993: 182):
Gelince hatt› o ﬂûhuñ ‘aceb mi âh itsem
Küsûfa girdigi dem âftâb ezân ok›nur
Güneﬂ tutulmas›yla ilgili ilginç
âdetlerden birinin de tutulma an›nda aynaya bakmak oldu¤unu Nevres-i Kadîm’in (ö. 1761) bir beytinden ö¤reniyoruz (Akkaya 1996: 2/54):
Geldi hat ruhsâr›ña aç sîne-i billûruñ›
Bak›lur âyîneye vakt-i küsûf-› âftâb
Nevres bu beytinde sevgilinin yüzü-
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ne ayva tüylerinin gelmesini güneﬂ tutulmas› olarak tahayyül ediyor ki, ﬂairlerdeki bu ça¤r›ﬂ›ma yukar›da de¤inmiﬂtik.
ﬁair bu hâlde sevgiliye seslenerek, “Yüzünde hatt›n›n belirmesi güneﬂ tutulmas› demektir. Güneﬂ tutulmas› ân›nda aynaya bak›l›r. O hâlde ﬂu -ayna gibi- gö¤sünü aç da bakay›m.” demektedir.
Bursal› Na’îm (ö. 1753)’in ﬂu beyti
de bu âdeti hat›rlatan izler taﬂ›maktad›r
(Atlansoy 1998: 381):
Taﬂt-› sîmîn tutar sanma dilâ vakt-i
t›râﬂ
Mihr-i rûy›nda küsûf-› hatta nezzâre ider
Bu beyitte sîmîn taﬂt, yani gümüﬂten yap›lm›ﬂ t›raﬂ le¤eni parlakl›¤› ve yuvarlakl›¤› dolay›s›yla güneﬂe benzetilmektedir. Ayn› zamanda bu sîmîn le¤ende sevgili (mahbûb) kendi yüzünü seyretmekte, “taﬂt”a dökülen “hat”lar yüzün
görünmesini engellemekte, dolay›s›yla
bu da bir güneﬂ tutulmas› olmaktad›r. Bu
beyitte do¤rudan do¤ruya güneﬂin tutulma an›nda aynaya bakma âdeti bulunmamaktad›r; ancak ayna gibi parlak gümüﬂ le¤ende mahbûbun kendisini görmesi bu âdeti ça¤r›ﬂt›rmaktad›r.
Eskiden sadece güneﬂ tutulmas›nda
de¤il ay tutulmas›nda da aynaya bakman›n âdet oldu¤u yine Nevres’in ﬂiirlerinde kay›tl›d›r. Hatta Nevres’te ay tutuldu¤u anda aynaya bak›lmas› âdetiyle ilgili
daha çok örne¤e rastlad›¤›m›z› söylemeliyiz. Yapt›¤›m›z araﬂt›rmalarda bu âdetin sebebini veya mevcut âdetler içinde
bir uygulamas›n› tespit edemedik. Yeni
ay göründü¤ünde aynaya bakmak, suya,
bir erkek çocu¤a vs. bakmak âdeti bilinmektedir (Boyraz 2000: 318-322). Ancak
görebildi¤imiz kaynaklarda güneﬂ veya
ay tutuldu¤unda aynaya bakmak âdeti
ile ilgili bir bilgiye bulamad›k.
Sonuç
Divan ﬂiiri dünyas›nda “kozmo¤rafya” önemli bir yer iﬂgal etmektedir. Gü-
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neﬂ, bu kozmik âlem içinde “hararet ve
›s› kayna¤› oluﬂu, ›ﬂ›k ve ayd›nl›k vermesi, par›lt›s›, gökyüzündeki yeri, burçlarla
ve di¤er gezegenlerle kurulan münasebeti, bitkiler ve madenler üzerindeki tesiri... gibi birçok yönüyle Divan ﬂiirine konu olan kozmik unsurlar›n baﬂ›nda gelir”
(Küçük 1988: 149). Ay’›n belirli dönemlerde dünya ile güneﬂ aras›na girerek
yeryüzünün bir k›sm›nda güneﬂ ›ﬂ›nlar›n›n yeryüzünün bir bölümüne yans›tmas›na engel teﬂkil etmesi demek olan güneﬂ tutulmas› da, insano¤lunun öteden
beri ilgisini çekmiﬂ astronomik bir olayd›r. Tabiat›yla bu olay da türlü söz oyunlar› ve edebî sanatlarla süslenerek Divan
ﬂiiri metinlerinde yer bulmuﬂtur.
Güneﬂ tutulmas›ne ﬂiirlerinde türlü
ﬂekillerde yer veren Divan ﬂairleri, bu
olayla ilgili olarak devirlerinin çeﬂitli
inan›ﬂ ve âdetlerini de aktarm›ﬂlard›r.
Söz konusu metinlerde zikredilenler, yaz›m›z›n giriﬂinde de¤indi¤imiz gibi Divan
ﬂiirininin günlük hayattan ve halk yaﬂay›ﬂ›ndan kopuk, dünyaya kapal› bir ﬂiir
olmad›¤›n›n bir iﬂareti olmas›n›n yan› s›ra, daha önemli olarak, konu hakk›nda
eski devirlerin inan›ﬂ ve âdetlerini yans›tmas› bak›m›ndan halkbilimi çal›ﬂmalar›na kaynakl›k edebilecek bilgiler ihtiva etmektedir.
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