KLÂS‹K ﬁ‹‹R‹M‹ZDE GÜLEN MUM
The Laughing Candle in Classical Ottoman Poetry
La bougie souriante dans la poésie classique turque
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ÖZET
Klâsik ﬂiirde mum (ﬂem’), ya tek baﬂ›na ya da etraf›nda dönen pervâne ile tan›mlan›r. ﬁem’, tek baﬂ›na
oldu¤unda âﬂ›k, pervâneyle birlikte an›ld›¤›nda sevgili olarak tasavvur edilir. Âﬂ›k oldu¤unda sevgilinin yan›nda bulundu¤u için mutludur. Bazen sevinç gözyaﬂ› döker. ﬁem’in etraf› ayd›nlatan alevi, ﬂairin zihninde
gülen bir insan imaj›n› canland›r›r. Bu makalede, edebiyat›m›zda ﬂimdiye kadar ele al›nmayan mumun gülmesi motifi üzerinde durulur.
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ABSTRACT
In classical Ottoman poetry, ﬂem’ (the candle) is portrayed either as being alone or with “pervâne” (the
butterfly) turning around it. ﬁem’ is considered to be the lover when it is alone and the beloved if depicted in
conjunction with pervâne. When it is the lover, it is happy to be with its beloved, and therefore it smiles. It
sometimes even sheds tears of delight. The light of the candle and the fact that it illuminates its surroundings have aroused an image of a smiling human being in poets’ minds. In this article, the smiling of ﬂem’,
which has not been the subject of any previous study, is examined.
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Arapça kökenli bir kelime olan
ﬂem’, mum (balmumu-ﬂem’-i asel), ayd›nlanmak için yak›lan her ﬂey, çera¤,
kandil demektir. Kelime, y›ld›zlar ve payanda anlamlar›na da gelmektedir1.
Edebiyatta ﬂem’, sevgili, güzellik; sevgilinin yüzü, yana¤› ve gerdan›n›n parlakl›¤› için kullan›l›r2. Mum, gecenin koyu
karanl›¤›nda, kiﬂiye can yoldaﬂl›¤› yapan bir arkadaﬂ, ayd›nl›¤›n elçisi veya
uykusuzluk anlar›nda bir teselli umudu
olmuﬂtur. Mumun boyu, rengi vs. bütün
fizikî yap›s› ele al›narak de¤iﬂik tasvirler oluﬂturulmuﬂtur3.
ﬁem’ kelimesi tasavvufî anlamlar
da içerir. ﬁem’-i Hak ve ﬂem’-i Hudâ Allah’›n nuru, ›ﬂ›¤› ve mürﬂid-i kâmildir.
ﬁem’-i Hû, ﬂem’-i visal ve ﬂem’-i zafer
hakikî bir ayd›nl›k, ‹lâhî nur anlam›nda
kullan›l›r. Bu, sâlikin gönlünü yakan
nûr-› ‹lâhî ve ﬂuhûd sahibinin gönlünde
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parlay›p, onun gönlünü ayd›nlatan irfan
nuruna iﬂarettir. Allah’a ﬂem’-i lâ-Yezâlî
denilir. Sûfîlere göre, Kur’ân ve ‹slâm dini ﬂem’-i ‹lâhî’dir. ﬁem’-i Hudâ ve ﬁem’-i
Zü’l-celâlden maksat Hz. Muhammed’dir. Ayr›ca, sâlikin esrâr-› ‹lâhî nuruna nail oldu¤u huzur makam›na kinaye yoluyla ﬂem’ denilir. Genelde ﬂem’, bir
tasavvufî terim olarak irfan ve tecellî
anlamlar›nda kullan›l›r4. Mutasavv›f ﬂairler ﬂem’ ile iman› kastetmiﬂlerdir. Onlara göre iman, nefsin kötülüklerinden
s›yr›lm›ﬂ olan insan›n kalbinde tecelli
eden bir ›ﬂ›kt›r. Bu ›ﬂ›k, insan›n kalbine
Allah’tan gelir ve egosundan temizlenmiﬂ nefse, yani nefs-i mutmainneye bir
lâmba veya mum ﬂeklinde görünür. Daha do¤rusu bu lâmba veya mum o imanl› kiﬂinin kalbinden baﬂka bir ﬂey de¤ildir. ﬁem’, ›ﬂ›k oldu¤una göre, pervâne de
karanl›kt›r. Esasen o, nefs oldu¤u için
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madde de varl›k dünyas›na aittir. Madde dünyas› ise karanl›kt›r, kötülüktür,
ölümdür5.
Pervâne, genel olarak “kelebek” için
kullan›lan bir kelimedir6. Pervâne kelimesi, kimi tamlamalarla kendinden geçen, karars›z, sab›rs›z ve periﬂan bir
gönle sahip, çekinmeden kendini feda
eden âﬂ›k anlamlar›na gelir7. Geceleyin
›ﬂ›¤›n çevresinde görülen kelebek (pervâne), klâsik Arap, Fars ve Türk ﬂiirinde
aﬂ›¤› temsil etmiﬂ, pervânenin ﬂem’e
âﬂ›k oldu¤u kabul edilmiﬂtir. Âﬂ›¤›n sevgilinin etraf›nda dolaﬂmas›, pervânenin
mumun etraf›nda dönmesiyle ifade edilmiﬂtir. Pervâne, mum ›ﬂ›¤›n›n çevresinde döner, döner ve öyle bir an gelir ki,
kendisini mumun alevine b›rak›rm›ﬂ.
Bundan ilham alan ﬂairler, sevgiliyi
mum ›ﬂ›¤›na, âﬂ›¤› da pervâneye benzeterek, onun u¤runda can vermeye haz›r
oldu¤unu dile getirmiﬂlerdir.
Tek baﬂ›na mum söz konusu edildi¤inde, ya da pervâne-mum iliﬂkisinde
konunun ana temas›n› a¤lama ve gözyaﬂ› dökme oluﬂturur. Gözyaﬂ›n›n oldu¤u
yerde hüzün ve gönül yaras›n›n varl›¤›
düﬂünülürse, mumda canland›r›lan karakter, mahzun, sevgilisinden ayr› düﬂmüﬂ ve aﬂk ateﬂiyle yanan bir insand›r.
ﬁem’, tek baﬂ›na oldu¤unda âﬂ›k, pervâneyle birlikte an›ld›¤›nda sevgili olarak
tasavvur edilir. Âﬂ›k oldu¤unda sevgilinin yan›nda bulundu¤u için mutludur,
dolay›s›yla güler veya sevincinden dolay› gözyaﬂ› döken bir insan gibidir. Bu tür
ﬂiirler tezat sanat›n›n güzel örnekleridir.
Mum, gülerken a¤layan ya da a¤larkan
gülen insan psikolojisini gözler önüne
seren çarp›c› bir simgedir. Mumun alevi,
etraf›n› ayd›nlatmas› yönüyle ﬂairin zihninde gülen bir insan imaj› da uyand›r›r.
Gülen insan için ayd›nl›k yüzlü dendi¤ini de hat›rlayal›m. Mum, sevgili konumunda oldu¤u zaman ise, âﬂ›k (pervâne)
kendisine kavuﬂmak için etraf›nda dönüp durdu¤u, kendisini helâk etti¤i için
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neﬂelenir, güler. Ayr›ca, mum kimi zaman da mürﬂit olur ve oturdu¤u makam›n etraf›nda koﬂturup duran, çal›ﬂan
müritlerini (pervâneleri) gördükçe sevinir.
Bu çal›ﬂmada edebiyat›m›zda çok
fazla iﬂlenmeyen “mumun gülmesi” motifi üzerinde durulacakt›r. Seçilen örneklerden hareketle ﬂem’in nas›l ve neden
güldü¤ü sorusuna cevap aranacak, onun
bu özelli¤inin de ﬂiirimizde söz konusu
edildi¤ine dikkat çekilecektir8.
Divan ﬂiirimizde mumun, alevi itibariyle gülen bir yüze, ateﬂin etkisiyle
eriyen balmumundan dolay› da gözyaﬂ›
döken bir insana benzetilmesi söz konusudur. ﬁairler gülen, mutlu olan mumdan bahsederken tezat yoluyla onun ayn› zamanda a¤lad›¤›ndan da dem vururlar:
Kâmil ol›cah ›ﬂk eri yandug›na cân›
Giryân dah› olur ise handân ola çün ﬂem’
Kad› Burhaneddin Divan› s. 142

Aﬂk eri can› yand›kça olgunlaﬂ›r.
A¤larsa da asl›nda mum gibi güler. Hak
âﬂ›klar› nefislerinden kurtulmaya çal›ﬂ›rken ve aﬂk ateﬂiyle yand›kça ac› çeker
gibi görünseler de bu onlar için istenen
ve olmas› gereken bir durumdur. Birli¤e
ulaﬂman›n baﬂka yolu yoktur. Mum da
s›caktan eriyen balmumlar›ndan dolay›
a¤lar zannedilse de alevlerinin ﬂekli ve
parlakl›¤› itibariyle gülen bir yüz gibidir.
Giceler ümmîd-i vasl u bîm-i hecrün Ca’feri
ﬁem’ gibi gâh giryân gâh handân eyledi
Tâcîzâde Cafer Çelebi Divan› s. 446

(Ey sevgili!) Geceler (boyu) sana kavuﬂma ümidi ve senden ayr› kalman›n
korkusu Cafer’i mum gibi kâh a¤latt›,
kâh güldürdü. Müﬂevveﬂ leff ü neﬂr sanat›n›n bir örne¤ini teﬂkil eden beyitte,
âﬂ›k, sevgiliden ayr› kalman›n tedirginli¤i ile a¤larken, bir yandan da ona kavuﬂma ümidiyle gülmektedir.
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Bezm-i gamda a¤lay›p yaﬂlar dökerdim dün gece
ﬁem’ gibi sen güler oynar sanurm›ﬂs›n beni
Usûlî Divan› s. 244

Dün gece, gam bezminde a¤lay›p
yaﬂlar dökerdim. Sen beni ﬂem’ gibi güler oynar san›rm›ﬂs›n. ﬁem’ gibi ifadesi,
birinci m›sra›n sonuna da dahil edilebilecek ﬂekilde ustal›kla beyte yerleﬂtirilmiﬂtir (Sihr-i helâl): Dün gece ﬂem’ gibi
gam bezminde a¤lay›p yaﬂlar dökerdim.
Âﬂ›¤›n dahil oldu¤u meclis gam meclisidir. O meclisin mumunun özelli¤i de
yaﬂlar dökerek a¤lamas›d›r. Gam meclisi
içinde gülen bir ﬂem’den söz edilmesi uygun olmaz. Gülmek ve a¤lamak ﬂem’e
ait bir özelliktir. E¤lence meclislerinde
mumlar da e¤lenceye dahil olup ›ﬂ›klar›yla raks ederler ve alevlerinin görünüﬂleriyle “handân” olurlar. Oradaki
mumun as›l vasf› gülmek de¤il a¤lamak
olmuﬂtur. Yani insan›n iç dünyas›, d›ﬂ
dünyadaki nesnelerin görünüﬂüne ve
yapt›¤› ça¤r›ﬂ›mlara etkide bulunmuﬂtur.
ﬁevke gelmiﬂdür Ziyâî gibi âﬂ›kdur meger
Meclisünde ﬂem’-i bezm-ârâ geh a¤lar geh güler
Ziyâî Divan› s. 163

Senin bezmini süsleyen mum Ziyâî
gibi âﬂ›k olmal› ki ﬂevke gelip bazen a¤lar, bazen güler. Meclisi hareketli ›ﬂ›klarla süsleyen mumlar, âﬂ›km›ﬂ gibi düﬂünülmüﬂ. Mum da sevgilisini izleyen
âﬂ›k (Ziyâî) gibi davranmakta meclisin
e¤lenceli havas›na uyarak kâh gülmekte, mutlu olmakta kâh aﬂk›n›n derdiyle
a¤lamaktad›r. Beyitte “geh” kelimesinin
iki kez tekrarlan›ﬂ›, hava ak›m›n›n etkisiyle mum ›ﬂ›¤›n›n alevlenmesi ve neredeyse sönecek kadar ›ﬂ›¤›n›n azalmas›n›
da düﬂündürmektedir.
ﬁem’-veﬂ subh ol›nca ﬂevkumdan
Gâh handân u gâh giryânem
Bâkî Divan› s. 304

ﬁem’ gibi sabah oluncaya kadar
ﬂevkimden kâh gülerim, kâh a¤lar›m.
ﬁevk kelimesi “ﬂiddetli arzu, neﬂe, keyif”
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gibi anlamlar›n yan› s›ra Türkçe’de
“›ﬂ›k” manas›na da gelir. ﬁem’ kelimesinden dolay› ﬂevkin ›ﬂ›k manas› da akla
gelmektedir. ﬁem’in gülmesi sabah oluncaya kadar sürer. Sabah ise; güneﬂ ›ﬂ›klar› mumun ateﬂini görünmez hâle getirir. Onun bütün gece süren hükümranl›¤›na son verir. ﬁair, kendisini gece boyunca bir gülen bir a¤layan ﬂem’e benzetmiﬂtir. ﬁairi, âﬂ›k olarak ele al›rsak
derdinin ayr›l›k oldu¤unu söyleyebiliriz.
Ayr›l›k ac›s› geceleri artar. Sevgilinin saç›n›n rengi gece karanl›¤›n› ça¤r›ﬂt›r›r; gece karanl›¤› da sevgilinin saçlar›n›n rengini aﬂ›¤›n gönlüne düﬂürür. Aﬂk
derdinden hasta düﬂen âﬂ›klar geceleri
daha fazla ac› çekerler. Çünkü hastal›¤›n geceleri ﬂiddetini art›rd›¤› bilinir.
Âﬂ›¤›n gülmesi ise, a¤lanacak hâline
gülmesi olarak yorumlanabilir. Ayr›ca
âﬂ›k olanlar, yapt›klar› ak›l almaz iﬂlerle
rüsva olurlar. ﬁairin bir a¤lay›p bir gülmesi bu ba¤lamda düﬂünülebilir.
Gözüm yaﬂ›n› dökdükce ferahlar kesb ider gönlüm
Muhibbî ﬂem’ olupdursan güler kendü zebân›ndan
Muhibbî Divan› s. 615

Gözüm yaﬂ döktükçe gönlüm ferahl›k kazan›r. Ey Muhibbi! Kendi lisan›nca
gülen bir ﬂem’ olmuﬂsun. Ferah kelimesi
sevinç, neﬂe, gönül ﬂenli¤i anlamlar›na
gelir. ﬁair, gözyaﬂ› döktükçe rahatlamakta, neﬂelenmektedir. ‹kinci m›sra’daki ﬂem’ kelimesinin kullan›lmas› da
bununla ilgilidir. Mumlar bir taraftan
gözyaﬂ›na benzer damlalar dökerlerken
bir taraftan alevlerinin hareketleriyle
gülerler. Mumun üzerindeki alev gülen
bir insan› hat›ra getirir. ﬁair, kendisinin
mum gibi kendi lisan›nca güldü¤ünü
söylüyor. Mumun kendi lisan›nca gülmesi yukar›da bahsedilen özellikleri itibariyledir. Ayr›ca “zebân” kelimesi “lisan”
manas›n›n yan›nda, insan›n konuﬂma
organ› olan “dil” manas›na da gelir.
Mum alevi, görünüﬂ olarak insan›n diline de benzer.
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Ehl-i meclis ﬂem’alardan gayr› handân idi hep
Ol dah› ma’nîde handân sûretâ giryân idi
Gelibolulu Âlî Divan› s. 1255

ﬁem’alardan (mumlu fitil) baﬂka
meclistekiler hep gülüyordu. O da manada gülüyor, (ancak) surette a¤l›yordu.
E¤lence meclisinde mum haricinde herkes gülüp e¤lenmektedir. Ancak o da asl›nda mutludur. Mecliste e¤lenceden nasibini alm›ﬂt›r. Gözyaﬂ› dökse de içten
içe sevinmektedir. (Beyitte) gözyaﬂ›,
mumlar için bir üzüntü göstergesi olarak kabul edilmemiﬂtir. Mum hangi ortamda, hangi duygu hâline tercüman
olursa olsun do¤as›n›n bir gere¤i olarak
a¤lamaktad›r. Mana olarak gülmesi, suret olarak a¤lamas› ise mum alevinin ele
avuca gelmemesi, akan damlalar›n›n ise
daha somut bir ﬂekilde idrak edilmesindendir. Beyitte çile çektikce olgunlaﬂan
derviﬂ de akla gelmektedir.
Aﬂa¤›daki beyitte a¤lamak-gülmek
ikilemi di¤er beyitlerden farkl› bir manada ele al›n›r. Ac›dan de¤il, çok gülmekten dolay› mumun gözünden yaﬂ gelir.
Dün gice rûy-› yâri görüp encümende ﬂem’
ﬁevkinden aglay›ncaya dek itdi hande ﬂem’
Behiﬂtî Divan› s. 359

ﬁem’, dün gece yârin yüzünü mecliste görüp mutluluktan a¤lay›ncaya kadar
güldü. Sevgilinin meclise teﬂrifi, meclisteki mumu dahi mutlu etmiﬂtir. Mum bu
teﬂrife öyle sevinmiﬂtir, öyle gülmüﬂtür
ki gözlerinden yaﬂlar gelmiﬂtir. Kahkaha raddesinde gülen insanlar›n gözlerinden yaﬂ gelir.
ﬁeb-i hecr âfetüm old› ne hâb u ne seher peydâ
Ne gam-hânemde ﬂem’-i ﬂâdmânîden eser peydâ
Behiﬂtî Divan› s. 241

Ayr›l›k gecesi âfetim oldu. Ne uyku,
ne sabah belli. Ne de gam dolu evimde
mutluluk mumundan eser var! Ayr›l›k
gecesi âﬂ›k, gamdan dolay› türlü hâller
içine girer. ‹çinde yaﬂan›lan mekân, ar-
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t›k dayan›lmaz bir yer hâline gelmiﬂ. Bu
yer, bir gam-hâneye hatta Yakub peygamberin Yusuf’u kaybetti¤inde a¤lamaktan gözlerini yitirdi¤i Beytü’l-ahzâna dönmüﬂtür. Sürekli a¤lay›p, inleyen
âﬂ›¤›n gözleri art›k geceyi gündüzü ay›rt
edememektedir. Sevgilinin saç›n›n rengi
de siyaht›r. Bu sebeple geceleyin sevgilinin saç›n›n rengini hat›rlayan âﬂ›k daha
fazla dertlenir. Âﬂ›klar çile dolduran
derviﬂler gibi, zaman kavram›ndan yoksun yaﬂarlar. Art›k her an “hicran” zaman›d›r. Her gece “ﬂeb-i hicran”d›r. Ancak âﬂ›k, her çilenin bir vuslat› olaca¤›n›
bildi¤i için beklemesini sürdürür. Aﬂ›¤›n
gecesini ayd›nlatan mumun güler yüzü
de gitmiﬂtir. Zaten aﬂ›¤›n, mumun gülüﬂünü görecek hâli kalmam›ﬂt›r. O daha
çok, kendi hâlinin bir tezahürü olarak
mumdaki a¤lay›ﬂ ile ilgilenmektedir ve
kendisine hem-hâl olarak bu hâli kabul
etmektedir. Ayr›ca, “seher” kelimesinin
“uyumama hastal›¤›” anlam›n›n da gözard› edilmemesi gerekir.
Gelibolulu Âlî’nin ﬂu beyti Behiﬂtî’nin ilk beytiyle anlam yönünden örtüﬂür:
Âteﬂ-i âh ile karﬂunda ﬂerer-bâr m›yuz
ﬁem’veﬂ ﬂâd ol›cak hâlete a¤lar m›yuz
Gelibolulu Âlî Divan› s. 358

Senin karﬂ›nda âh ateﬂiyle k›v›lc›mlar m› ya¤d›r›yoruz? Yoksa mum gibi sevinilecek hâlete mi a¤l›yoruz?
Her ﬂeb ki derd-i hasret ile ben olam zebûn
Pür-ﬂevk olur ‘adû gibi ﬂem’-i siyeh-derûn
Behiﬂtî Divan› s. 428

Hasret derdi ile çaresiz kald›¤›m
her gece, içi kara ﬂem’, düﬂman gibi mutlu olur. Âﬂ›k hasret derdi karﬂ›s›nda
acizdir. Bu derdin yegâne devas› vuslatt›r, buna karﬂ›n sevgili aﬂ›¤›n yan›nda
de¤ildir. Geceleri aﬂ›¤›n derdi artar.
Onun yan›nda yaln›zca parlak alevli
ﬂem’ vard›r. ﬁem’in bu neﬂesi aﬂ›¤›n zoruna gitmektedir. Kendisi derdi ile çare-
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siz bir ﬂekilde kalm›ﬂken ﬂem’in karﬂ›s›na geçip gülmesi, onu bir düﬂman olarak
görmesine sebep olmuﬂtur. Âﬂ›k derd-i
hasretle çaresiz kalm›ﬂken, ﬂem’ onun
inad›na ﬂevkini art›rm›ﬂt›r. “Derun” kelimesi tevriyelidir. “‹ç, içeri, dâhil” ve
“gönül, kalp, yürek” manalar›na gelir.
Mumun yanmas›n› sa¤layan fitili siyaht›r ve mumun içine kadar girer. Ayr›ca
mumun içinden ç›k›p akan damlalar da
kuruduktan sonra karar›r. Dertli aﬂ›¤›n
karﬂ›s›na geçip gülen birinin iyi niyetli
olmas› beklenemez. Bu yüzden mum kötü kalplidir.
Yandug›nca âteﬂ-i ‘›ﬂka gönül handân olur
Nitekim kendü ziyân›na güler her gâh ﬂem’
Muhibbî Divan› s. 413

Gönül, her zaman kendi zarar›na
gülen mum gibi aﬂk ateﬂiyle yand›kça sevinir (güler). Gönül muma teﬂbih edilmiﬂtir. Mumun alevi de ﬂekil olarak kalbe benzer. Mum gülerken a¤lar. Gönül
de bir mum misali yanmaktad›r. Bu yanma esnas›nda eriyip ziyana girmektedir.
Damlalar hâlinde dökülen erimiﬂ hâldeki parçalar›, bir mumun ziyan›d›r. Bir
süre sonra mum tükenecektir. Âﬂ›k ise
aﬂk ateﬂiyle yanmaktad›r. Eriyip akan
mum damlalar› gibi gözyaﬂ› dökmektedir. Böylece tükenmektedir. Ancak âﬂ›k
da bu hâline t›pk› bir mum gibi gülmektedir. Yani aﬂk ateﬂiyle yanmaktan mutludur.
Mumun gülmesi kimi zaman aﬂ›¤›
k›skand›rmak içindir. ﬁem’ (sevgili) rakiplerle gülüp e¤lenirken, zavall› âﬂ›k
için a¤lamaktan baﬂka çare yoktur:
Ol ﬂem’-i cem’ geceler aglatmaga beni
Meclislere rakîb ile handân olup gider
Ahmed Paﬂa Divan› s. 157

O meclisin mumu beni a¤latmak
için her gece meclislere rakip ile güle oynaya gider.
E¤lence bezminin mumu olan sevgili güzelli¤i ile meclise ›ﬂ›k katar. Bu es-
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nada da, aﬂ›¤›n rakibi ile iﬂbirli¤i yapar.
Âﬂ›k, a¤lay›p inlerken sevgili de t›pk›
mum gibi gülerek rakiplerle e¤lenceye
gider. Beyitte, elektri¤in olmad›¤› devirlerde gece meclislere gelen insanlar›n ellerinde mumlar olmas› da hat›rlat›l›r.
Sen ﬂem’ gibi gayr ile meclisde gülersin
Ben ak›duram yaﬂ ile kan yand›m elinden
Ahmed Paﬂa Divan› s. 229

beytindeki anlam da yukar›daki beyitteki mana ile örtüﬂmektedir. Mumun gözyaﬂ›na benzeyen damlalar› aﬂ›¤›n gözyaﬂlar›n›, gülerek ›ﬂ›k saçan alevi ise
sevgilinin gülüp e¤lenmesini anlatmaktad›r.
Giceler tâ subh olunca bir karangu külbede
Aglamak yanmak benüm ol ﬂem’-i handân özgenin
Lâ-edrî (Seyyid Azim ﬁirvanî Tezkiresi)

Geceler ta sabaha kadar karanl›k
bir kulübede a¤lamak, yanmak benim
(nasibim), gülen mum da rakiplerindir.
ﬁem’veﬂ handân idelden dostun ﬂevki beni
Nâr-› gayretden adûnun bagr› yag›n yakm›ﬂam
Emir Buhârî, s. 117

Sevgilinin arzusu (ona kavuﬂma iste¤i) beni mum gibi güldürdü¤ünden beri k›skançl›k ateﬂiyle düﬂman›n (rakibin)
ba¤r›n›n ya¤›n› yakm›ﬂ›m.
Baz› beyitlerde ise gülen mum, a¤layan pervâne tasvirinin önemli bir yer
tuttu¤u görülür:
Ol ne âteﬂ ola kim ﬂu’lesine ﬂem’ güle
Âteﬂ oldur ki yakar h›rmen-i pervânemüzi
Ahmed Paﬂa Divan› s. 285

Yal›m›na ﬂem’in (bile) güldü¤ü ateﬂ
nas›l ateﬂ olsun? Ateﬂ dedikleri öyle olmal›d›r ki pervânemizin harman›n› yaks›n (yakabilsin). ﬁem’ burada tahkir
amaçl› kullan›lm›ﬂt›r. Çünkü mumlar
gece yak›l›r, c›l›z ›ﬂ›klar›n›n ancak gece
karanl›¤›nda de¤eri olur. Gündüz oldu¤unda ise güneﬂin parlak ›ﬂ›klar› muma
gerek b›rakmayacak ﬂekilde etraf› ayd›nlat›r. Öyleyse mumun alevinin bile
güldü¤ü bir ateﬂ, ateﬂ olamaz. Ateﬂ deni-
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len ﬂey, pervâneler y›¤›n›n› bir anda kavuracak cinsten olmal›d›r. Yani beyte göre pervâneler, mum alevinin bile gülerek
bakt›¤› c›l›z bir ateﬂin etraf›nda dönmemelidirler. Mumun sevgili, pervânenin
âﬂ›k oldu¤undan hareketle beyitten âﬂ›k
olunacak sevgilinin, birçok âﬂ›¤› bir anda küle çevirecek bir ateﬂ gibi olmas› gerekti¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
Ayr›ca, beyitte bir de “ateﬂ oldur ki”
tabiriyle kastedilen güneﬂ mazmunu
vard›r. ﬁem’ “ﬂem’-i felek” tabirinde oldu¤u gibi geceleyin parlayan gök cisimlerini kast etmek amac›yla da kullan›l›r.
Güneﬂin ›ﬂ›¤› karﬂ›s›nda gece parlayan
ay ve y›ld›zlar›n ›ﬂ›¤› mum ›ﬂ›¤›ndan bile
sönük kal›r. Hatta mum ›ﬂ›¤› ona güler.
Buradan hareketle, mumun gülmesini,
onun ›ﬂ›¤› az olan gök cisimleri ile alay
etmesine ba¤layan ﬂair, hüsn-i ta’lil yapm›ﬂt›r, diyebiliriz. Çünkü mum alevinin,
gülen bir insana benzeyen hareketleri
gündüz fark edilemez. Güneﬂ ›ﬂ›¤› buna
engel olur. Gece ise, söz hakk› ﬂem’e gelir ve güneﬂ do¤ana, yani kendi hâkimiyeti bitene kadar güler. Pervâne, ayn›
zamanda “çark” manas›na da gelir. Pervâne-i h›rmen tabiri ile gökyüzünde harman gibi y›¤›lm›ﬂ y›ld›zlar anlat›lmak
istenmiﬂtir. Bu harman›n yanmas›na sebep olan da güneﬂtir. O ç›kt›¤› zaman,
gökteki bu harman yeri alev alm›ﬂças›na
k›z›la boyan›r ve bir süre sonra o harmandan eser kalmaz. Beyte göre gerçek
ateﬂ de böyle olmal›d›r. Harman›n yanmas›, ayn› zamanda “zarara u¤ramak,
iflas etmek” anlamlar›n› da haizdir.9
Pervâne gerçi handesine ﬂem’ün aldanur
Bilmez an› ki çok kiﬂi vakt-i gazab güler
Necatî Bey Divan› s. 240

Pek çok insan›n gazap zaman› güldü¤ünü bilmeden, pervâne ﬂem’in gülüﬂüne aldan›r. Pervânelerin sürekli mumun etraf›nda dönmesi, mumun gülüﬂüne aldanmas› ile aç›klanm›ﬂ (hüsn-i ta’-

66

lil). Gazab, “darg›nl›k, k›rg›nl›k, dar›lma, küsme, k›zma, hiddet, öfke” gibi manalara gelir. Sevgilinin gülüﬂü, elbette
aﬂ›¤› cezbeder. Ancak bu cezbe, sonunda
cefay› getirir. Sevgili, aﬂ›¤a teveccühünden de¤il, gazab›ndan ötürü gülmektedir. Ama âﬂ›k için bu gülüﬂün niyeti
önemli de¤ildir. Sevgili, cefa amaçl› da
olsa kendisine temâyül etmiﬂtir. Pervâneler, etraflar›nda döndükleri mumun
alevine temas etmekle bir süre sonra
uçamaz hâle gelirler. Onlar›n ﬂem’ ile
vuslat›, canlar›ndan vazgeçmelerini gerektirir. Âﬂ›klar da sevgilinin her türlü
cefas›n› bir nev’i teveccüh olarak karﬂ›larlar. Beyitte sevgili hiddetinden ötürü
gülmektedir. Âﬂ›k da buna istinaden
sevgiliye yaklaﬂmakta ve pervânenin
ﬂem’ alevinde yanmas› misali ac›ya maruz kalmaktad›r.
Göyündi derd ile pervâneveﬂ dil-i ‘Adnî
Egerçi ﬂem’ bigi zâhiren güler görinür
Adnî Divan› s. 44

Adnî’nin gönlü ﬂem’ gibi görünüﬂte
güler görünse de (asl›nda) pervâne gibi
dert ile yand› (yanar). Burada zâhiren
kelimesi tevriyeli kullan›lm›ﬂ: ﬁem’in
yanmas›yla ›ﬂ›k saçmas› gülen bir yüz
gibi de¤erlendirilerek onun güldü¤ü görünür. Bir de ﬂem’ görünüﬂte güler. ﬁem’
de Adnî gibi hangi ruh hâlinde bulunursa bulunsun hep gülmektedir. ﬁem’in
alevinin hareketleri ve ›ﬂ›¤› gülen bir insan› and›r›r. Âﬂ›k, d›ﬂar›dan bak›ld›¤›nda sürekli güler görünmektedir. Ancak
gönlü dertten pervâne gibi yanm›ﬂt›r.
Gâh hande geh gazâb ey gonca la’lün âﬂ›ka
Nitekim pervâneye geh nûr olur geh nâr ﬂem’
Kütahyal› Rahîmî Divan› s. 207

Ey gonca, (gonca dudakl› sevgili) senin duda¤›n aﬂ›¤a bazen güler bazen gazap verir. Nitekim mum pervâneye kimi
zaman ›ﬂ›k, kimi zaman da ateﬂ olur.
Mumun alevi parlakl›¤›ndan ve ﬂeklinden dolay› gülen bir duda¤a benzetilmiﬂ.
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Hande eyler ﬂem’ yansa her gice pervâneler
Ben de yansam tan m› yârüm âteﬂîn-ruhsâr imiﬂ
Muhibbî Divan› s. 321

Aceb mecnûns›n ey ﬂem’ kim fehm olmad› ﬂânun
Virürken cân› pervânen hem a¤lar hem gülersin sen
Hayâlî Divan› s. 232

Her gece pervâneler yansa, ﬂem’ güler. Ben de yansam ﬂaﬂ›l›r m›? (Çünkü)
yârim ateﬂ yanakl›d›r. Sevgili gülen yüzü ile âﬂ›klar› kendisine ba¤lamaktad›r.
Bu gülen güzelli¤in cezbesine kap›lanlar
da helâk olmaktad›r. Pervâne aﬂ›¤a,
ﬂem’ de sevgilinin ateﬂli yana¤›na karﬂ›l›k gelmektedir.

Ey ﬂem’! Sen öyle bir mecnunsun
(delisin) ki pervânen sana can›n› verirken hem a¤lay›p hem gülme huyun anlaﬂ›lamad›. Burada mum, bir baﬂkas› kendisi için can verirken kâh a¤layan kâh
gülen, hareketleri anlams›z bir deliye
teﬂhis edilir. E¤er bu bir sevgili ise a¤lamaktad›r, çünkü kendi etraf›nda dönerek güzelli¤inin ﬂan›n› teyid eden âﬂ›klar›ndan biri daha eksilmiﬂtir. Sevgili,
âﬂ›k için asla üzülmez. Üzüldü¤ü ﬂey olsa olsa âﬂ›klardan birinin eksilmesidir.
Bir aﬂ›¤›n kendisi için ölmesi gururunu
okﬂar ve ma¤rur bir gülüﬂle bu duygusunu izhar eder.
Pervâne-gülen mum tasviriyle “görünüﬂe aldanmamal›” nasihat› da verilir:

ﬁem’ güler ﬂâd olur yandug›na pervânenün
Cân virürse ger hezâr sanman gülün pervâs› var
Muhibbî Divan› s. 230

ﬁem’, pervânenin yand›¤›na sevinir.
Gülün, bülbülün (kendisi için) can vermesinden çekindi¤ini (endiﬂelendi¤ini)
sanmay›n. Sevgilinin aﬂ›¤a cevr ederken
gülmek gibi bir huyu vard›r. Âﬂ›k bundan habersiz pervâne gibi, sevgilinin etraf›nda dönmektedir. Sevgili âﬂ›k için
asla üzülmez, endiﬂe etmez.
Gördüm o ruh› ﬂem’i bezm içre k›lur hande
Ben böyle kebâb oldum pervâne degül yâ Rab
Gelibolulu Âlî Divan› s. 230

O yana¤› mum gibi olan› (sevgiliyi)
mecliste gülerken gördüm. Ya Rab, pervâne de¤il ben de böyle kebap oldum. Beyitte âﬂ›k sevgilinin mum gibi etraf›na
›ﬂ›k saçan yana¤›na pervâne olmuﬂtur.
Bu hâlini mumun etraf›nda dönerken
yanan pervânelerle k›yaslayan âﬂ›k,
kendisinin kebap olacak derecede pervânelerden de daha çok yand›¤›n› söylüyor.
‹ﬂitdik bülbül ü pervâneveﬂ sûziﬂle feryâd›n
Gül ü ﬂem’in biri birine handân oldu¤un tuyduk
ﬁeyh Galib Divan› s. 700

(Dil ü cân›n) bülbül ve pervâne gibi
yanarak inledi¤ini; gül ve ﬂem’in (de)
birbirlerine güldü¤ünü duyduk.
Hayâlî Bey, ﬂem-pervâne iliﬂkisinde
ﬂem’in tezat oluﬂturacak ﬂekilde hem a¤lay›p, hem gülmesine adeta son noktay›
koyar. ﬁem, ne yapt›¤› belli olmayan bir
deli gibi hareket etmektedir:
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Ma’nîde göyinür özi pervâne hâline
Eyler egerçi sûret-i zâhirde hande ﬂem’
Sehâbî Divan› s. 85

D›ﬂ görünüﬂü her ne kadar pervânenin hâline, kendisi için yanmas›na gülüyorsa da gerçekte o içinden, gönlünden
onun bu hâline yanmaktad›r. ﬁair, mumun titreyen alevini, gülmekte olan bir
insan›n a¤z›na benzetir. Bu benzetme
ﬂairin, ﬂiirinde kullanabilmek için çevresine ne kadar dikkatle bakt›¤›n› göstermesi aç›s›ndan dikkate de¤er bir örnektir. Burada mumun fitilinin yanarak tükenmesi de mumun özünden pervânenin
hâline yanmas›, ona ac›mas› olarak yorumlan›r.
Bu ﬂiirde de ﬂem’in a¤lama-gülme
ikileminden hareketle zor durumda olan
insana gülünmemesi gerekti¤i, ayn› durumun kendi baﬂ›na da gelebilece¤i vurgulanm›ﬂt›r:
Dir idüm ey dil getirme hîç derd ehline ﬂek
Tâ seni salmas›n bir derde devrân-› felek
Almad›n pend imdi âﬂ›ks›n iﬂin âh eylemek
Ey gönül aﬂk ehline her ﬂeb gülerdin ﬂem’ tek
Ben demezdim mi ki tanla a¤layas›d›r gülen
Fuzulî Divan› s. 296
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Ey gönül, hiç dert sahibine ﬂüphe
getirme (k›nama) ki dönen felek seni bir
derde salmas›n, derdim. (Ama) sen ö¤üt
dinlemedin, ﬂimdi âﬂ›ks›n ve iﬂin âh eylemektir. Ey gönül! Aﬂk ehline her gece
ﬂem’ gibi gülerdin, ben sana tan vaktinde gülen a¤layacakt›r demedim mi?Gönül, nasihat dinlememektedir. ‹nsan baﬂ›na gelinceye kadar bir baﬂkas›n›n derdini anlayamaz. Ço¤u zaman daha önce
kendisinin tecrübe etmedi¤i bir olay› ya
da duyguyu bir baﬂkas›nda gördü¤ünde
anlamland›ramaz. ﬁairin gönlü de dert
sahibi kimselerin hâllerinden anlamadan onlara özenmiﬂ ve felek de aﬂk derdini gönle musallat etmiﬂtir. Bir zamanlar aﬂk ehline mum gibi gülen gönül,
ﬂimdi âﬂ›k olup ah etmektedir. Mumlar
geceleyin gülerler. Çünkü karanl›¤a karﬂ› tek söz sahibi olan kendileridir. (Eskiden) geceleyin mum ›ﬂ›¤› alt›nda oturan
bir dert sahibinin hâllerine ﬂahit olan
yine mumdur. Kendisini dert sahiplerinin yan›nda, onlar› alayc› bir gülüﬂle izleyen mumlara benzeten ﬂair, sonunda o
mumlar›n ak›betine u¤ramaktad›r. Çünkü gece ile gülen o mumlar gündüz a¤lamaya baﬂlam›ﬂlard›r. Gün do¤du¤unda
da bir mumun ›ﬂ›¤›ndan çok, damlalar›
göze batar. Güneﬂ ›ﬂ›¤› mum ›ﬂ›¤›n›n ihtiﬂam›n› al›p götürür. Geriye ise gözyaﬂlar› misali damlalar kal›r. ‹ﬂte geceyle
gülenin, gündüzle a¤lamas› bu sebepledir. Aﬂ›¤›n alayc› gülüﬂleri de, derde düﬂtükten sonra yerini gözyaﬂ›na b›rakm›ﬂt›r.
Gülmesün ﬂâm-› firâkunda benüm giryeme ﬂem’
‹ﬂi aglamag olur hasta-i ‘›ﬂka gülenün
Gelibolulu Âlî Divan› s. 851

Mum, senin ayr›l›¤›n›n akﬂam›nda
benim gözyaﬂ›ma gülmesin. Aﬂk hastas›na gülenin iﬂi a¤lamak olur. Aﬂ›¤›n ayr›l›k akﬂam›nda ﬂem’ onun hâline gülmektedir. Gece aﬂk derdinden dolay› hasta
düﬂen mumun gülmesinin kötü sonuçla-
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naca¤› belirtilmiﬂtir. Çünkü, baﬂkas›n›n
zaaf›na gülenin iﬂi de sonunda a¤lamak
olur. Baﬂkalar›n› tahkir edenler sonunda cezalar›n› bulurlar. Beyitte ﬂem’ de
aﬂk hastas› ile alay etmenin bedelini
gözyaﬂ›yla ödemektedir.
Karanusuna anun k›lma hande ﬂem’ gibi
Dilersen ola yüzün a¤ nitekim kâfûr
Hayâlî Divan› s. 27

E¤er yüzünün kâfûr gibi ak olmas›n› istiyorsan, onun kara oluﬂuna ﬂem’ gibi gülme! Kâfûr asl›nda siyah, sar› k›z›l
veya deve tüyü renginde olup y›kan›p iﬂlendikten sonra beyazlaﬂan bir maddedir10. Bu maddeden mum yap›m›nda yararlan›ld›¤› için ﬂem’ geçen bir beyitte
kâfûrun an›lmas› do¤ald›r. Kâfûr “yüzünü a¤artmak” deyimi ile renk unsuru,
ﬂem’ kelimesi ile hammadde unsuru olarak kullan›labilir. Kâfûr, isim olarak da
baz› ﬂah›slara ve bilhassa siyahî harem
a¤alar›na verilirdi ve tarihte bir kölenin
de ad› idi.11. Kâfûr, büyük bir olas›l›kla
zenci bir köleydi, ancak yapm›ﬂ oldu¤u
iﬂler yüzünü a¤artm›ﬂt›. Yüzünü a¤artmak deyimi Türkçe’de, yapt›¤› iﬂle birine övünç duyaca¤› bir durum kazand›rmak; övünece¤i bir duruma kavuﬂturmak, anlamlar›na gelir. Yani hakikatte
yüz rengi siyah olan birinin yapt›¤› güzel iﬂler ile iyi yerlere gelmesi söz konusudur ve “kâfûr misali (nitekim kâfûr)”
denmesi de beytin bu anlam› kazanmas›na yard›mc› olur. Mum gibi alayc› gülüﬂlerle etraf›n karal›¤›na bak›p gülmek
yerine Kâfûr gibi yap; çal›ﬂ, çabala ve
yüzünü a¤art, denmek istenmiﬂtir. Beyitte vurgulanan düﬂünce, insan› görünüﬂüne göre de¤il, yapt›klar›na göre de¤erlendirmek gerekti¤idir.
Eﬂkini dil bâde-i bezm-i nihânî eylesün
Âh-› gam-sûz›n› ﬂem’-i ﬂâdmânî eylesün
Behiﬂtî Divan› s. 449

Gönül, gözyaﬂ›n› gizlilik bezminin
ﬂarab›, gam yakan âh›n› mutluluk ﬂem’i
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yaps›n. Aﬂ›¤›n aﬂ›r› a¤lamaktan gözlerinden art›k kan gelmektedir. Gözyaﬂ›
ﬂarap rengini alm›ﬂt›r. Ancak onu kimselere göstermemelidir. Gönül, gözyaﬂ›n›
kimsenin göremeyece¤i bir s›r meclisinde ﬂarap yaparsa; kimsenin göremeyece¤i ﬂekilde a¤lam›ﬂ olur. O meclisteki
ﬂem’ de gamdan dolay› çekti¤i ah›n k›v›lc›m› olmal›d›r. Mumun alevi, gerçekten
de gülen bir insan› and›r›r. Ancak beyitte söz konusu olan meclis, hüzünlü bir
atmosferi yans›tmaktad›r. Bu sebeple
buradaki gülen, oynayan mum, aﬂ›¤›n
yak›c› gam›n›n ah›d›r. ﬁair, gönlüne nasihat ederek “gözyaﬂ›n› ve ah›n› kimseye
gösterme, üzüntünü kendine sakla” demek istiyor.
ﬁem’-i sûzân gibi geh handân u geh giryân olur
Lâ-cerem bilmez edânî âﬂ›kun esrâr›n›
Ziyâî Divan› s. 314

Âﬂ›k, yanan mum gibi kâh güler
kâh a¤lar. ﬁüphesiz aﬂa¤›l›k kimseler
(aﬂktan anlamayan cahiller), aﬂ›¤›n bu
hâlindeki s›rlar› bilmezler.
Dil döker yüz gösterür aglar güler s›rr›n dimez
Ârifâne der iken Nehcî hele âdâb-› ﬂem’
Nehcî Divan› s. 202

Nehcî, ﬂem’in usullerini ârifçe anlat›rken (ﬂem’) dil döker, yüz gösterir, a¤lar,
güler (ama) s›rr›n› söylemez. Mum, konuﬂsa, kendini göstermeye çal›ﬂsa a¤lay›p gülse de içindeki s›rr› ancak ârif
olan anlar.
Mumun mutlulu¤unun sebebi ﬂu
beyitte oldu¤u gibi farkl› olay ve durumlara da dayand›r›l›r:
Meftûl-ser durur alevî gibi gâlibâ
Çün Zülfekâra virdi boy›n k›ld› hande ﬂem’
Emrî Divan› s. 149

Meftûl, fitil hâline getirilmiﬂ, k›vr›lm›ﬂ, bükülmüﬂ demektir. Eskiden mumlar›n uzayan fitilleri makasla kesilirmiﬂ.
Böylece daha canl› yanarlarm›ﬂ. Bu bilgilerden hareketle, beyitten, mumun
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makasla fazla olan fitili kesilince alevi
parlak olur, ﬂeklinde bir anlam ç›karmak mümkün. Ancak burada “alevî ve
Zülfekâr” kelimeleri beyti daha farkl›
yorumlamam›za sebep olmaktad›r: Mum
alevî gibi boynu bükük durur. Galiba,
Zülfekâr için can›n› verdi¤inden mutludur. Zülfekâr çatall› ucu sebebiyle mum
makas› gibi düﬂünülmüﬂ.
Mumun ve gülmenin yer ald›¤› birkaç beyitte ise “gülme” iﬂlevi pervâneye
verilmiﬂtir. Bu tür örnekler Gelibolulu
Âlî’de karﬂ›m›za ç›kar:
Yandukça semender gibi cân-perver olurs›n
ﬁem’ün yüzine gülici pervâne imiﬂsin
Gelibolulu Âlî Divan› s. 503

Semender gibi yand›kça ruhunu
beslersin. Sen ﬂem’in yüzüne gülen pervâne imiﬂsin.
Semender, ateﬂte yaﬂad›¤› iddia edilen esatirî bir hayvand›r. Kimilerine göre yaln›zca ateﬂte yaﬂar, ateﬂten ç›k›nca
ölürmüﬂ. Yukar›daki beyitte semenderin
bu özelli¤ine de¤inilmiﬂ. Onun ateﬂ ile
beslendi¤i, yand›kça yaﬂayabildi¤inden
dem vurulmuﬂ. Bu aç›dan semender ve
pervâne aras›nda bir iliﬂki kurulmuﬂ.
Pervânede yanmaktan duyulan zevke
ait bir gülümseme vard›r. Çünkü pervâne de t›pk› semender gibi yanmak ile ruhunu beslemektedir. “cân-perver” kelimesi, “ruhu besleyen” anlam›n›n yan› s›ra “iç açan, gönül açan” anlamlar›n› da
haizdir. Yani semenderlerin ve pervânelerin yanmakla canlar›n› besledikleri
söylenebilece¤i gibi, yanarak gönüllerini
ferahlatt›klar› da vurgulanm›ﬂ olabilir.
Bana pervâne derler ehl-i diller handedür kârum
Mahabbet bezmine ﬂem’am ne sûzum ne güdâzum
var
Gelibolulu Âlî Divan› s. 453

Gönül ehli olanlar bana pervâne
derler. Benim iﬂim gülmektir, (çünkü)
sevgi meclisine ﬂem’ olmuﬂum, ne s›zlan›ﬂ›m ne yak›nmam var.
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Sonuç olarak, petrol ve daha sonra
elektrik bulunmadan önce en önemli ayd›nlatma arac› olan mum, geceleri insanlar›n yanlar›ndan ay›rmad›klar› vazgeçilmez bir dost gibiydi. ‹çinde yaﬂad›¤›
toplumu gözlemleyen, gözlemlediklerini
kendi hayâl ve ilham inbi¤inden geçirdikten sonra ﬂiirlerine aksettiren ﬂair
için mum da iﬂlenmeye de¤er önemli bir
simge olmuﬂtur. ﬁairlerin çok farkl› benzetmelerle ﬂiirlerinde yer verdikleri
mum, en fazla a¤layan insan özelli¤i ile
ele al›nm›ﬂ ve bu yönü vurgulanm›ﬂt›r.
Fakat mumun gülmesi ve mutlu bir insanla iliﬂkilendirilmesi üzerinde durulmam›ﬂt›r. Mum ve gülme aras›ndaki bu
iliﬂki mumun alevinden dolay›d›r. Alevin
parlakl›¤›, titremesi, dans eder gibi görünmesi bu benzetmeye sebeptir. Mum,
evlerde veya meclislerde baﬂ köﬂededir
ve bütün ihtiﬂam›yla parlamaktad›r. Bu
hâliyle gülen bir sevgilidir. Onun bu hâli, ﬂair taraf›ndan, rakiple gülüp e¤lendi¤ine yorulur. Sevgilinin etraf›ndan ayr›lmayan âﬂ›k da pervâne misali bu
manzara karﬂ›s›nda üzüntüsünden kahrolur. Pervânenin kendisi için yok olmas› da ﬂem’ için bir mutluluk vesilesidir.Tasavvufta aﬂk eri can› yand›kça, çile çektikçe olgunlaﬂ›r. Bu durum sâlik
için istenilen, sevinilen bir hâldir. Mum
da bu aç›dan yola girmiﬂ bir derviﬂ olarak alg›lan›r ve yand›kça güldü¤ü farzedilir.
NOTLAR
1 ﬁem’ kelimesi, ﬂu tamlamalar ile güneﬂ ve ay
anlam›n› vermektedir. Güneﬂ anlam›nda: ﬂem’-i âsmân, ﬂem’-i âftâb, ﬂem’-i encüm, ﬂem’-i hâver, ﬂem’-i
rûz-› rûﬂen, ﬂem’-i zer-endûde-i firûze-legen, ﬂem’-i
zümürrüd-legen, ﬂem’-i sipihr, ﬂem’-i sipihrî, ﬂem’-i
seher, ﬂem’-i seherî, ﬂem’-i sehergehî, ﬂem’-i ‹lâhî,
ﬂem’-i zerrîn-legen, ﬂem’-i sibâh, ﬂem’-i subh, ﬂem’-i
subhî, ﬂem’-i subhdem, ﬂem’-i subhgâhî, ﬂem’-i târem-i nüh-pencere, ﬂem’-i gerdûn, ﬂem’-i gîtî-firûz,
ﬂem’-i maﬂr›k, ﬂem’-i maﬂr›kî, ﬂem’-i heft-çarh, ﬂem’i kâfûrî-i subh, ﬂem’-i âlemtâb, ﬂem’-i felek, ﬂem’-i
muza’fer, ﬂem’-i sipihr, ﬂem’-i çarh-› revân, ﬂem’-i
gerdân-› sipihr
Ay anlam›nda: ﬁem’-i âsmânî, ﬂem’-i ‹lâhî,
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ﬂem’-i âlemtâb, ﬂem’-i ﬂeb-efrûz, ﬂem’-i felek, ﬂem’-i
felekî, ﬂem’-i kâfûrî-i ﬂeb-tâb-› kamer. Rahim Afifî,
Ferheng-nâme-i ﬁirî, c. II, Tahran 1372 hﬂ., s. 16011608; Muhammed Muîn, Ferheng-i Fârsî, c. II, Tahran 1360 hﬂ., s. 2077; Ali Ekber Dihhudâ, Lugat-nâme, c. XXXI, Tahran 1349 hﬂ., s. 596. ﬁemseddin Samî, Kâmûs-› Türkî, c. I, ‹stanbul, 1978, s. 786.
2 Bu anlam ﬂu tamlamalarla verilir: ﬁem’-i cemâl, ﬂem’-i cem, ﬂem’-i cihân-efrûz ﬂem’-i Çigil,
ﬂem’-i Hoten, ﬂem’-i dil-efrûz, ﬂem’-i meclis-ârâ,
ﬂem’-i ruh, ﬂem’-i ruhsar, ﬂem’-i saâdet-pertev, ﬂem’-i
ﬂâm -efrûz, ﬂem’-i ﬂeb-ârâ, ﬂem’-i ﬂeb-efrûz, ﬂem’-i
ﬂeb-hîzân, ﬂem’-i ﬂeker-leb, ﬂem’-i t›raz, ﬂem’-i tarab,
ﬂem-i kâfûrî. Rahim Afifî, Ferheng-nâme-i ﬁirî, c. II,
s. 1602; ﬁerafettin Ramî, Enisü’l-uﬂﬂâk, Ankara
1994, 65-66.
Ayr›ca, ﬂem’in kal›plaﬂm›ﬂ tamlamalarla, ﬂu
anlamlara geldi¤i görülmektedir:
ﬁem’-i Yahûdîveﬂ: Bâde-i gülgûn
ﬁem’-i efrûhte: Yanan mum
ﬁem’-i ikbâl: Talih, ﬂans ›ﬂ›¤›
ﬁem’-i kâfûr: Kâfûrdan yap›lan beyaz mum
ﬁem’-i külbe-i ahzân: Hüzünler kulübesinin
mumu; mec. Hz. Yusuf
ﬁem’-i küﬂte: Söndürülmüﬂ mum
ﬁem’-i mezâr: Mezar baﬂ›nda yak›lan mum
ﬁem’-i ﬂebistan: Gece mumu, gece kandili
ﬁem’agerân-› hâssa: Osmanl› saray›nda mum
yapan görevliler. Burhân-› Kat›, Hz. Mürsel Öztürk,
Derya Örs, TDK, Ankara 2000, s. 723; Ferit Devellio¤lu, Osmanl›ca Türkçe Ansiklopedik Lugat, 2000,
s. 988.
3 Arap ﬂairler ve yazarlar, mumda müﬂahede
ettikleri olaylar ve gözledikleri manzaralar ile ruhlar›nda ve zihinlerinde canland›rd›klar› veya hayal
ettikleri manalar aras›nda bir ba¤lant› kurarak de¤iﬂik üslup ve ifade tarzlar›yla hemen hemen birbirine benzer konular› dile getirmiﬂlerdir. Mumun yap›s›n›, bir insan tipinde hissî ve hayalî ifadelerle
canland›rmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. Çizilen resimde ve
oluﬂturulan tabloda mum, bir kahraman veya kahraman›n elindeki k›l›c›, yere inmiﬂ bir y›ld›z veya
ucu körelmiﬂ bir kalem, bazen ba¤r› yan›k bir insan,
bazen gözyaﬂ› döken mahzun kiﬂilere gece arkadaﬂl›k eden can yoldaﬂ› veya bir hasta adam veyahut da
bir sevgilidir. Bu itibarla sürekli erimekte olan muma bir ruh verilerek somut portreler içerisinde de¤iﬂik roller verilmiﬂtir. Selami Bak›rc›, Arap Edebiyat›nda Mum Tasviri, Akademik Araﬂt›rmalar-Sosyal
Bilimler Dergisi, Y›l 1, S. 1, Yaz 1996, s. 12–15. Ayr›ca, ﬂem’ ve pervâne motifinden hareketle, Arap,
Fars ve Türk Edebiyatlar›nda ﬁem’ ü Pervâne mesnevileri yaz›lm›ﬂt›r. Bkz. Sâd›k Armutlu, Zâtî’nin
ﬁem’ ü Pervânesi (‹nceleme-Metin), Yay›nlanmam›ﬂ
Doktora Tezi, ‹nönü Ünv. SBE, TDE E¤itimi Anabilim Dal›, Malatya 1998,s. 53-58.
4 Rahim Afifî, Ferheng-nâme-i ﬁirî, c. II, 1372,
s. 1601-1603, 1606-1608 ;Ali Ekber Dihhudâ, Lugatnâme, c. XXXI, Tahran 1349 hﬂ., s. 598; Ziya ﬁükün,
Gencine-i Güftâr, c. II, ‹stanbul 1984, s. 1328: Süleyman Uluda¤, Tasavvuf Terimleri Sözlü¤ü, ‹stan-
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bul 1991, s. 451.
5 Feyzi Çelebi, ﬁem’ ü Pervâne, (Neﬂ. Gönül A.
Tekin), Harvard 1991, s. 6, 30.
6 Bundan baﬂka, “karakulak”, aslan›n önü s›ra giderek, yoldan çekilmeleri için di¤er hayvanlara
seslenen hayvan” ve istiare yoluyla “öncü asker, çera¤a âﬂ›k olan ve geceleri kendini mum alevine atan
böcek, padiﬂah ferman›, ulak, rehber, berat, havale,
izin, geçiﬂ izni, mecazen mum ›ﬂ›¤›, çera¤ ›ﬂ›¤›” anlamlar›nda kullan›lmaktad›r. Seyyid Sâd›k-› Gevherîn, Ferheng-i Lugat u Tabirât-› Mesnevi-i Celâleddin Muhammed b. Hüseyn-i Belhî, c. II, Tahran
1338 hﬂ., s. 302; Muhammed Muîn, Ferheng-i Fârsî,
c. I, Tahran 1360 hﬂ., s. 76; Ziya ﬁükün, Gencine-i
Güftar, c. I, s. 466; Büyük Larousse (Sözlük ve Ansiklopedisi), c. XV, ‹stanbul 1986, s. 9307.
7 Bu manada kullan›lan birleﬂik kelimeler
ﬂunlard›r: Pervâne-hû, pervâne-dil, pervâne-s›fat,
pervâne-meﬂreb Rahim Afifî, Ferheng-nâme-i ﬁirî, c.
I, s. 377.
8 ﬁiir aç›klamalar›nda, tekrardan kaç›n›lmaya
çal›ﬂ›ld›¤› için baz› beyitler sadece nesre çevrilerek
b›rak›lm›ﬂt›r. Ancak bazen beyitte anlam› tamamlayabilmek ad›na tekrara düﬂülmüﬂtür. Ayr›ca, beyitler “gülen mum” çerçevesinde yorumlanmaya gayret
edilmiﬂ, beytin farkl› yorumlar› üzerinde durulmam›ﬂt›r. Tespit edilen beyit say›s› bu kadarla s›n›rl›
de¤ildir.
9 Ahmed Paﬂa’n›n bu beyti Haf›z’›n aﬂa¤›daki
beytinin tercümesidir: (Beyitler özel kütüphanemizde bulunan yazma Haf›z Divan›’ndan al›nm›ﬂt›r).
Âteﬂ ân nîst ki ez ﬂu’le-i û handed ﬂem’
Âteﬂ ânest ki der h›rmen-i pervâne zedend
Mumun bile ﬂulesine güldü¤ü ateﬂ, ateﬂ de¤ildir. Gerçek ateﬂ pervânenin harman›na (içine, sinesine) düﬂen ateﬂtir. Bu beyti Muallim Naci, Osmanl›
ﬁairleri’nde Ahmed Paﬂa’n›n ‹ran ﬂairlerinden -yazar›n deyimiyle- mana aktar›m›na örnek olarak verir. Muallim Naci, Osmanl› ﬁairleri, Haz. Cemal
Kurnaz, MEB, ‹stanbul, 2004, s. 27.
Haf›z’›n ﬂu beytinde de mum güler:
Tu ﬂem’-i encümenî yek-zebân u yek-dil ﬂev
Hayâl u kûﬂiﬂ-i pervâne bîn u handân bâﬂ
Sen meclisin tek mumusun, tek dilli, tek gönüllü ol. Pervânenin (sana kavuﬂma) hayalini ve çabas›n› gör de, gül, mutlu ol.
10 “Kâfûr, Kansûr’da a¤açtan ç›kart›ld›¤›nda
rengi siyaht›r. Kâfûrîler onu, Ummân, Basra veya
ﬁirâz’a getirip yakarak a¤art›rlar. Asl›nda kâfûrun
rengi konusunda da ihtilaflar vard›r. Buna göre kâfûr, siyah, sar› k›z›l veya deve tüyü rengindedir, y›kan›p iﬂlendikten sonra beyazlaﬂ›r.” Fatma Sabiha
Kutlar, Türk Dünyas› Edebiyat Kavramlar› ve Terimleri Ansiklopedik Sözlü¤ü, Atatürk Kültür Merkezi Yay›nlar›, c. IV, Ankara, 2004, s. 16.
11 “Kâfûr, M›s›r’da hükûmet süren Ahﬂidîler’in
dördüncüsü olup hanedan›n müessisi olan Ahﬂid’in
birkaç alt›na al›nm›ﬂ kölesinin de ad›d›r. Kâfûr zekâ
ve ferâseti hasebiyle Ahﬂid taraf›ndan o¤ullar›na
vâsi tayin olnup yirmi sene M›s›r’› güzelce idare etmiﬂ. Hicrî 355 tarihinde bu hanedandan hükûmete
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lay›k kimse kalmamas› üzerine halife Muti’ullah taraf›ndan M›s›r ve ﬁam ve Hicaz hükûmeti kendisine
ihâle olunmuﬂ ve birçok sene bi’l-istikbal hükûmet
sürüp minberlerde nâm› üstad diye yâd edilmiﬂtir.”
Beyitte geçen Kâfûr kelimesi bu özel isme iﬂaretle
kullan›lm›ﬂ olmal›d›r. A. T. Onay, Eski Türk Edebiyat›nda Mazmunlar, MEB, ‹stanbul, 2004, s.297.
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