HÜSN Ü AﬁK’TA KUYU SEMBOLÜ
The Well Symbol in the Work “Hüsn ü Aﬂk.”
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ÖZET
Tasavvuf ve özellikle Mevlevilik ba¤lam›nda mirî mal› bir özellik arz eden Hüsn ü Aﬂk mesnevisinde
ﬁeyh Gâlib, metafizik bir yap› içerisinde Aﬂk odakl›, insan›n içsel dönüﬂümünü anlat›r.
Eserde dönüﬂüm sürecindeki bir müridi temsil eden Aﬂk, bu sürecin bir gere¤i olarak oldukça çetin bir
imtihan/ mihnetler dizgesiyle karﬂ›laﬂ›r. Bu mihnetlerden ilki, Aﬂk’›n ans›z›n düﬂtü¤ü bir kuyu olur. Aﬂk’›n
düﬂmüﬂ oldu¤u bu kuyu, onun mirac›n› tamamlamak üzere mutlaka u¤ramas› gereken bir mekan özelli¤i
arz eder. Aﬂk’›n kuyuya düﬂmesi, esasen onun d›ﬂ dünyadan iç dünyaya geçiﬂini ifade eder.
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ABSTRACT
In Hüsn ü Ask poem (mesnevi), which showed the characteristic of “mirî mal›”(creator’s possesion) in
the context of Sufism and Mevlevi, Seyh Gâlib in a metaphysical plot, around the circle of the character Ask
narrated the inner transformation of human.
In the work, Ask, who represents a disciple that is in the transition period, has faced to face with a series of hard difficulties as a result of this period. One of these difficulties is the well that Ask suddenly fell
into. The well that Ask fell into is a special place he has to pass through in order to complete his mirac (improvement himself in the path to God). His falling in to the well indeed symbolizes his transition from the outer world to the inner world.
Key Words
Seyh Gâlib, Hüsn ü Ask, well, seyr-i sülûk.(the path reaching to God)

Hüsn ü Aﬂk Klasik Türk ﬂiirinin
son büyük üstad› olarak görülen ﬁeyh
Gâlib’in henüz gençlik ça¤›ndayken kaleme ald›¤› tasavvufî– sembolik bir mesnevidir. Seyr-i sülûk yolundaki müridin
iç tekâmülünü anlatan eser, bir tahkiye
üzerine kurulu olmas›na ra¤men, ﬂiir diliyle söze dökülmüﬂ olmas›n›n getirdi¤i;
soyut, derin ve örtük yap›s› nedeniyle
anlaﬂ›lmas›nda bir güçlük arz etmektedir.
Gâlib, Mesnevi’den al›nan mirî mal› esrar ile vücuda getirdi¤i Hüsn ü Aﬂk
mesnevisinde, Mevlana’dan kendisine
uzanan bir Mevlevilik ve Divan edebiyat› içerisindeki tasavvufî gelene¤in, ﬂiirsel yönüyle sembol haline dönüﬂen imge

ve mazmunlar›n› kendi özgün ﬂairlik yarat›l›ﬂ›yla yo¤urarak kullanm›ﬂt›r. Hint
üslubunun bir gere¤i de olarak geleneksel motif ve kurgular›n ustaca tersine
döndürüldü¤ü eserin (Y›ld›r›m, 2002:
213) anlaﬂ›lmas› hususunda ortaya ç›kan güçlü¤ün, daha çok Gâlib’in kullanm›ﬂ oldu¤u yo¤un sembollerden kaynakland›¤›n› söylemek mümkündür.
Gâlib’in eserini böylesine a¤›r sembollerle örmesinde en büyük etken ﬂüphesiz eserin metafizik bir ba¤lam içerisinde mistik bir iç yolculu¤u anlatmas›yla yak›ndan ilgilidir. Metafizik, yüksek
seviyeli içeri¤i ile semboller kullan›lmaks›z›n anlat›lamayaca¤›ndan dolay›
en yüce gerçekler ak›lla alg›lanabilmesi
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mümkün olan bu evrensel dil arac›l›¤›yla ifade edilmiﬂtir (Livingston, 1998:
121). Konuﬂulan dile göre daha az s›n›rlanm›ﬂ olan sembolik dil, gerçe¤in ifadesinde en etkin vas›ta olmas›n›n yan›nda
ayr›ca örtük bir yap› arz etmesiyle, gerçe¤i anlamamas› gerekenlere, anlayamayacak olanlara ifﬂa etmemek gibi bir
özellik de taﬂ›r. Bu durum özellikle mistik bütünleﬂmenin aktar›ld›¤› tasavvufî
eserlerde kendini aç›¤a vurmaktad›r.
Hallac’›n ﬂehit edilmesinden sonra sufiler, Allah’ta fena bulma ve vecdlerini
aç›k aç›k ifade etme hususlar›nda daha
ihtiyatl› davranarak manevî ve mistik
keﬂiflerini mecaz ile gizler olmuﬂlard›r
(Sayar, 2003: 100). Mistik bütünleﬂmeye
giden yolda insan›n öncelikle kendisini
tan›mas› ve bu sayede Rabbini tan›yabilecek olmas› onun ilk ad›mda bilinçalt›n›n mitik ve arketipal dünyas›na yönelmesini gerektirir, ancak bu gizli alemin
s›rlar›n› ve imkanlar›n› keﬂfetmekle
kendi s›rlar›n› ve gerçe¤ini keﬂfeden insan (Korkmaz, 2002: 263), kendisinden
içeri olan s›n›rs›z alemindeki bu eﬂsiz
deneyimini yine sadece semboller vas›tas›yla ifade imkan› bulur.
Bütün bunlar göz önüne al›nd›¤›nda tasavvufî bir eser olan Hüsn ü Aﬂk’›n
sembolik bir yap› arz etmesinin nedeni
de ortaya ç›km›ﬂ olmaktad›r. Eserde
Mutlak Varl›k(Hüsn)’a ulaﬂma gayesi taﬂ›yan bir müridin (Aﬂk) içsel dönüﬂümü,
masals› bir hava içerisinde aktar›lmaktad›r. Hikâye Arabistan çöllerinde yaﬂayan Muhabbet O¤ullar› Kabilesi aras›nda geçer:
Ola¤anüstü tabiat olaylar›n›n yaﬂand›¤› bir gece bu kabilede Hüsn ve
Aﬂk isimli iki çocuk dünyaya gelir. Do¤ar do¤maz niﬂanlanan bu çocuklar Molla-y› Cünûn’un hocal›¤›nda Mekteb-i
Edeb’de okur, Mesire-i Mana adl› bahçede e¤lenirler. Kabilede Hayret adl› sözü
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geçen bir genç onlar›n bu mutluluklar›n›n kesintiye u¤ramas›na sebep olur. Bir
müddet sonra Aﬂk, bu ayr›l›¤a dayanamayarak kabileden Hüsn’ü ister. Kabile
ulular› Aﬂk’a, yolunda bir çok tehlikenin
bulundu¤u Kalp Diyar›’ndan Kimya’y›
getirmesi halinde Hüsn’e kavuﬂabilece¤ini söylerler. Aﬂk, bu tehlikeli serüveni
kabul eder ve yan›na lalas› Gayret’i alarak yola ç›kar. Daha ilk ad›mda bir kuyuya düﬂen Aﬂk, buradan Sühan’›n yard›m›yla kurtulur ve devam eden yolculu¤u, hep Sühan’›n yard›mlar›yla kurtulaca¤›; Gam Harabeleri, Ateﬂ Denizi, Biçimler Kalesi gibi tehlikeli bölgelerden
geçer. Nihayet Kalp Diyar›’na ulaﬂan
Aﬂk’›n, burada geldi¤i yerin, gerçekte
yola ç›kt›¤› yer oldu¤unu ve Hüsn’ün
Aﬂk, Aﬂk’›n da Hüsn oldu¤u gerçe¤ini idrak etmesiyle hikâye son bulur.
Hüsn ü Aﬂk’ta, Aﬂk’›n tehlikeli serüveni dinsel bir tutum tak›nmad›kça ve
simgelere önem vermedikçe anlaﬂ›lmaz
kalacak olan düﬂsel (Jung, 1997: 241)
bir yolculu¤u and›r›r. Bu düﬂsel yolculukta önemsenmesi gereken simgelerden
biri de Aﬂk’›n düﬂtü¤ü kuyudur. Kuyu,
karanl›k ve kapal›l›k imgeleriyle kendisini gerçekleﬂtirecek olan sonsuz serüvenindeki her kahraman›n, girmek zorunda oldu¤u tipik bir erginlenme mekan›
olarak “bilinçalt›n›n simgesidir” (Campbell, 2000: 91). Aﬂk’›, bilinçalt›n›n sembolü olarak okuyabilece¤imiz kuyuya sokan ça¤r› Kalp Diyar›’ndan Kimya getirilmesi iste¤i olur:
Hüsn akdine çok bahâ gerektir
Evvel sana Kimyâ gerektir
Durma sefer et diyâr-› Kalb’e
Can baﬂ ko reh-güzâr-› Kalb’e
Ol ﬂehrde Kimyâ olurmuﬂ
Yolda belî çok belâ olurmuﬂ
(Hüsn ile evlenmek için çok k›ymet
tedarik etmek laz›m. Önce bir t›ls›m bulmal›s›n. / Kalp diyar›na sefere ç›k ki gö-
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nül yoluna can›n› baﬂ›n› koyas›n. / O ﬂehirde t›ls›m bulunurmuﬂ, ama yolda da
çok belalar varm›ﬂ.) HA 1242,1243,1244
Kabile ulular›n›n sayd›klar›; nak›ﬂl›
ve bin baﬂl› bir ejder, ateﬂ denizi, bin y›ll›k yol, gam harabeleri, matem saray›,
saç›n›n her teli bir y›lan olan cad›, karanl›k gecelerde ç›¤l›klar› gök gürültüsünden korkunç gulyabaniler vb. birçok
bela içerisinde kuyudan hiç bahsedilmez. Ancak Aﬂk, gerçekte “bütünlü¤ün
merkezi durumundaki özün” (Fordham,
2004: 77) sembolü olan Kimya’y› elde etmek üzere ç›kt›¤› serüvende daha ad›m›n› atar atmaz yan›ndaki Gayret’le birlikte bir kuyuya düﬂer. Bu düﬂüﬂ aniden ve
baﬂ aﬂa¤› olur:
Çün girdi o merd-i râh râha
Evvel kademinde düﬂtü çâha
(O yolun yolcusu daha ilk ad›m›n›
atar atmaz bir kuyuya düﬂtü.) HA 1257
Velhas›l o mihr-i âlem-ârâ
Ber-aks olup etti çâh› me’vâ
(Sözün k›sas› dünyay› ayd›nlatan
güneﬂ gibi Aﬂk, baﬂaﬂa¤› kuyuya girdi.)
HA 1268
Aﬂk kuyuya düﬂmekle, “d›ﬂ dünyadan iç dünyaya, makro kozmostan mikro
kozmosa do¤ru kökten bir yer de¤iﬂimi”
(Campbell, 2000: 27) yaﬂar. Bilinçalt›n›n
karanl›k bölgelerine yap›lan bir yolculuk
olarak okunmas› mümkün olan bu yer
de¤iﬂikli¤inde Aﬂk’›n henüz ilk ad›mda
ve baﬂ aﬂa¤› bir kuyuya düﬂmesi dikkate
de¤er bir husus olarak karﬂ›m›za ç›kar.
Aﬂk›n kuyuya baﬂ aﬂa¤› düﬂmesi, onun
zihnî bir kar›ﬂ›kl›k yaﬂamas› dolay›s›ylad›r. Aﬂk, henüz bir ﬂeyi anlamadan ve
büyük bir ﬂaﬂk›nl›k içerisinde erginlenme mekan›na girer. Esasen onun yürümekte oldu¤u zorlu kemâlat yolu kiﬂinin
o ana kadar hiçbir ﬂeyi anlamad›¤›n›,
yaln›zca ﬂaﬂk›nl›¤›n oldu¤unu fark etmesiyle baﬂlar. (Spiegelman vd., 1997:
27). Bir ﬂaﬂk›nl›k içerisinde ne ile karﬂ›-

182

laﬂaca¤›n› bilmeyen Aﬂk’›n, kuyunun derinliklerine baﬂ aﬂa¤› düﬂmesi aniden,
fark›nda olunmadan vuku bulan bir hadise olurken kuyu da meçhulü kucaklayan s›r dolu bir dünya halini al›r.
Aﬂk’›n düﬂe kalka yürümesi gereken kemâlat yolunda kuyuya düﬂüﬂü,
t›pk› Âdem’in, bir sürçme neticesinde
dünyaya iniﬂine benzer. “Âdem, masumiyet mülkünde tepesi üstüne düﬂer.
Kadir olan Rab, düﬂülen mekan günahkarlar mekan› olsun diye önce bir hata
emreder. Buna göre zay›f bir kiﬂi tepesi
üstüne düﬂmek zorunda kal›rsa umudunu kesmeyip; beka yurdunda ihsan evinde ﬂeref ve ﬂan makam›nda iken tepesi
üstüne düﬂen Âdem’i ve onun Allah taraf›ndan özrünün kabul edildi¤ini hat›rlayarak ümitvar olur” (Chittick, 2003:
101). Ola¤an yaﬂam›ndan Kimya’y› elde
etmek üzere ola¤anüstü durumlar›n yaﬂand›¤› bir mekana do¤ru yol alan Aﬂk,
kuyuya düﬂmekle bir nevi Hüsn’e giden
yolu kendisine açmakta ve Hüsn’den gelecek dolayl› yard›mlarla kemâlat serüvenine bir tür güven içerisinde devam
etmektedir.
Göklere ulaﬂmak umuduyla ç›kt›¤›
yolculukta kendisini hiç beklenmedik
bir anda, daha ilk ad›mda kuyunun dibinde bulan Aﬂk, böylelikle tüm mitolojik kahramanlar›n kaderine ortak olur.
Mitolojik kahraman›n geçiﬂi, rastlant›sal olarak yer üstünde olabilir; ancak
geçiﬂ as›l olarak içe, belirsiz engellerin
aﬂ›ld›¤› ve çoktand›r unutulmuﬂ kay›p
güçlerin, canland›r›ld›¤› derinliklere
do¤rudur (Campbell, 2000: 41). Bu derinlikler dönüﬂümün ideal mekanlar›d›r
ve aﬂama kaydetmek üzere yola ç›kan
her kahraman gibi Aﬂk da bunu yaﬂamak ve içsel derinliklerine do¤ru yol almak zorundad›r. Aﬂk’›n düﬂtü¤ü kuyu
sonsuz derinlikte bir girdap kuyusudur:
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Ammâ ki ne çâh çâh-› girdâb
Mânend-i ebed verâs› nâyâb
(Bu öyle bir kuyuydu ki, girdap kuyusuydu. Ebediyyet gibi ötesi görünmüyordu.) HA 1258
Aﬂk’› girdap gibi kendisine çeken
kuyu, yutup yok edici özelli¤i, ümitsizlik
ve matem hazinelerinin bekçisi oluﬂu;
insan için dinginli¤in hiç olmad›¤› ve
hep bir kaos ça¤r›ﬂ›m› yapan kocaman
ve üstelik karanl›k bir ﬂehir olmas›;
ölümsüzlük suyu olan âb-› hayat› içen
H›z›r’›n bile kuyunun dibine ulaﬂmaya
ömrünün kifayet etmeyece¤i; zaman›
kavramam›zda aslî unsur olan güneﬂin,
aylar›n ve y›llar›n kemendini atsa dahi
onun dibini bulamayaca¤› gibi olumsuz
imgeler eﬂli¤inde anlat›l›r. Bütün bu
olumsuzlay›c› ve baﬂ döndürücü imgelere ra¤men kuyu, dipten en üste bir yükseliﬂin baﬂlang›c›n› imlemesi nedeniyle
Yusuf’un (a.s.) düﬂtü¤ü kuyuya benzetilir.
Düﬂtü¤üne eyleme teessüf
Mî’râc›n› çehde buldu Yûsuf
(Düﬂtü¤üne üzülme, Yusuf da yükseliﬂini kuyuda bulmuﬂtur.) HA 1266
Yusuf’un M›s›r azizli¤i gibi yüksek
bir makama uzanan maceras›, kardeﬂleri taraf›ndan bir kuyuya at›lmas›yla
baﬂlar. “Yusuf’un baﬂ›na gelen her bela
onu alçaltacak yerde yükselmesine neden olur. Yusuf’un mevkii kuyuda belli
olur. Çünkü bütün sesleniﬂler s›k›nt›n›n
içindedir ve her mutsuzlu¤un alt›nda bir
hazine yatar.” (Settâri, 2000: 194). Bu
ba¤lamda Aﬂk, kuyuda birçok ac›, ›st›rap ve keder tadarak birçok belaya u¤rayarak kemâlat serüvenine devam
eder. Nice y›llar, aylar ve günler geçtikten sonra kuyunun dibine ulaﬂan Aﬂk,
burada korkunç bir devle karﬂ›laﬂ›r.
Bir dîve me¤er o çâh-› mihnet
Olmuﬂtu makam-› hâb-› râhat
Bir dîv ki var nice sipâh›
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Her birisi mâ’den siyâh›
Mânend-i ﬂeb-i firak bed-rûy
Kan teﬂnesi mürde fil-i bed-bûy
Tuttular ol iki derdmendi
Takt›lar aya¤›na kemendi
Arzeylediler o dîv-i meste
Kim sayd budur ﬂikeste beste
(Me¤er o mihnet kuyusu bir devin
rahat uykusunu uyudu¤u yermiﬂ. / Her
biri birer siyah maden gibi nice askerleri
olan bir dev. / Ayr›l›k gecesi gibi korkunç yüzlü, kana susam›ﬂ, pis kokulu, fil
ölüsü gibi bir dev. / O iki dertliyi tutup
ayaklar›ndan ba¤lad›lar, düﬂe-kalka gelen avlar bunlard›r diye o sarhoﬂ deve
götürdüler.) HA 1271, 1272, 1273, 1274,
1275
Dev, mitolojik yolculu¤undaki her
kahraman›n karﬂ›laﬂabilece¤i türden bir
simgesel figürdür. “Herhangi bir toplumda herhangi biri, istemli yahut istem d›ﬂ› kendi ruhsal labirentinin e¤ri ve karanl›k bölgesinde yolculu¤a giriﬂirse o,
çok geçmeden kendisini ürkütücü simgesel figürler içerisinde bulur” (Campbell,
2000: 119). Bu simgesel figürler Jung’un
gölge arketipi olarak adland›rd›¤› ve kiﬂili¤in istenmeyen yan›n› oluﬂturan,
kahraman›n uzlaﬂmas› gereken olumsuzlay›c› özelliklere sahiptir. Kemâlat
serüvenindeki birey, gölgenin kimli¤ini
saptamal›, tan›mal› ve onu kendi varl›¤›nda temel bir faktör olarak kabul etmelidir (Spiegelman vd., 1997: 54).
Kendi ruhsal labirenti içerisinde
yol alan Aﬂk’›n karﬂ›laﬂt›¤› ve onun ruhsal bütünlü¤ünün karanl›k yan› olan
dev, insanüstü bir has›m olmakla Aﬂk’›n
dönüﬂümündeki güçlü¤ünü vurgulayan
etkili bir sembol durumundad›r. ‹nsan-›
kâmil olma sürecindeki bireyin ruhî de¤iﬂiminin anlat›ld›¤› ve dolay›s›yla tasavvufî bir özellik arz eden Hüsn ü
Aﬂk’taki devi, sembolik anlamda nefs
olarak okumak mümkündür. Nefs, özel-
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likle hep bir kötülü¤ü emreden nefs-i
emmare, her insan›n karﬂ› karﬂ›ya gelmek zorunda oldu¤u ve onun göklerin
ötesinde Allah’a yükselmesine yard›mc›
olabilecek bir unsurdur (Chittick, 2003:
99). Bu ba¤lamda tamamen içsel ve manevi nitelikli bir süreç dahilinde Mutlak
Varl›k konumundaki Hüsn’e kavuﬂmak
üzere yol alan Aﬂk’›n girdi¤i kuyu, dev
sembolüyle nefse karﬂ› yap›lan büyük
kutsal savaﬂ›n yaﬂand›¤› bir mekan olur.
Dev, nahs-› ekber (en büyük u¤ursuzluk y›ld›z›), “aç gözlülü¤ün sembolü”
(Lings, 2003: 111) Zühal’in olumsuz imgeleriyle, tedbirsizce kuyuya düﬂen
Aﬂk’›n vücudunu güzel bir k›smet olarak
görür ve onu umutsuzlu¤a sürükleyen
sözler sarf eder:
Hoﬂ k›smet imiﬂ bize vücûdun
Ba¤land› basîret ü ﬂuhûdun
Bî-fikr ü süâl râha düﬂtün
Evvel kademinde çâha düﬂtün
Allâh Allâh zihî hamâkat
Bu rutbe olur olursa gaflet
(Senin vücudun bizim güzel bir k›smetimizmiﬂ ki basiretin ve gözün ba¤lanm›ﬂ. / T›ls›m ülkesine kim ulaﬂt›,
kim Anka’y› ve Hüma’y› buldu? / Sorup
sual etmeden yola ç›kt›n, ilk ad›mda kuyuya düﬂtün.) HA 1281, 1282, 1283
Aﬂk’›n dev taraf›ndan yenilmesi
gerçekte olgunlaﬂma sürecindeki “kiﬂinin bilinçalt› taraf›ndan yok edilmesi
anlam›n› taﬂ›r” (Jung, 1997: 214). Bu
kahraman›n hedefine ulaﬂamamas›, kemâlata giden yolun tamamlanamamas›
ve onun nefsiyle girdi¤i savaﬂtan yenik
ayr›lmas›d›r. Aﬂk’›, hedefine giden yolda
yenilgiye u¤ratmak amac›ndaki dev, onu
tatl› ve güzel sözleriyle aldatmak ister:
Yaz›k sana ac›d›m civâns›n
Ammâ ki aceb ne bed-gümâns›n
(Yaz›k sana ac›r›m, gençsin fakat
tahminlerin çok kötüymüﬂ.) HA 1285
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Devin bu tutumu, Mevlana’n›n tarif
etti¤i nefs-i emmarenin kurnaz, hilekar
(Arasteh, 2000: 76) özelliklerinin bir
yans›mas›d›r. Ancak Aﬂk, devin bu güzel
ve yumuﬂak sözlerine aldanmaz ve onun
bütün bunlardaki amac›n›n kendisini
yutup yok etmek oldu¤unu fark eder.
Devin, kendisini korkutmas›n›n ve
kand›rmas›n›n faydas›z oldu¤unu söyleyen Aﬂk’›n, sevgiliye kavuﬂma iste¤i ve
iﬂtiyak›, Mevlana’n›n ney sembolü ile
ifade edilir. Bu ayn› zamanda ‘dönüﬂümün evrensel gücü olan aﬂk’ olgusunun
göndere çekilmesi anlam›n› taﬂ›r:
Korkutmaga düﬂme bî-mahaldir
Vuslat dedi¤im benim, eceldir
Salt bende de¤il bu fikr-i cânân
Ölsem de giyâh›m eyler efgân
Bu çâhda ney bitip serâser
Uﬂﬂâka gam-› firâk söyler
Gtmez bu hevâ dimâ¤›m›zdan
Bu dûd ç›kmaz ocag›m›zdan
Gam meﬂ’alidir bu sönmek olmaz
Cân vermek olur da dönmek olmaz
(Beni korkutmaya kalkma, faydas›zd›r. Benim kavuﬂma dedi¤im ﬂey
ölümdür. / Bu sevgili fikri yaln›z bende
de¤il, ölsem bile üzerimdeki otlar ayn›
ﬂekilde figan ederler. / Bu kuyuda baﬂtan baﬂa kam›ﬂ yetiﬂip âﬂ›klara ayr›l›k
derdini söyler. / Bu arzu kafam›zdan
gitmez, bu duman oca¤›m›zdan ayr›lmaz. / Bu gam meﬂ’alesidir, sönmemelidir. Can vermek olur ama dönmek olmaz.) HA 1289, 1290, 1291, 1292, 1293
Kuyudaki dev taraf›ndan esir al›nan Aﬂk, kin ateﬂiyle yanmas›na ra¤men
onu yenip yok etmek gibi bir çaba sarf
etmez. Devin kendisini öldürme niyetini
bilmesine ra¤men ondan gelecek bela ve
kötülüklere karﬂ› metin bir tav›r al›ﬂ
sergiler. Devi yok saymayan Aﬂk, onu
olumsuzlay›c› imgeleriyle birlikte kabul
eder. Aﬂk düﬂtü¤ü kuyudan kurtulmak
yoluyla, art›k varl›¤›ndan haberdar ol-
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du¤u dev engelini de aﬂm›ﬂ olacakt›r. Bu
nedenle Aﬂk, onu ne yok etmek ne de
yok saymak gibi bir gaflete düﬂmeyerek
tüm ruhsal enerjisini kuyudan ç›kmaya
yönlendirir.
Aﬂk’›n nefsin sembolü konumundaki devi öldürmesi, gerçekte kemâlat serüveni için oldukça olumsuz bir özellik
arz eder. Zira kemâlat yolunda nefs tamamen öldürülüp yok edilmemeli sadece
onun varl›¤› kabul edilerek ona göre
davran›lmal›d›r. Nefse karﬂ› al›nacak bu
tav›r Kur’an’da net bir ﬂekilde ortaya konulmaktad›r: “ Yemin olsun nefse ve onu
düzenleyene, sonra da ona bozuklu¤unu
ve korunmas›n› ilham eyleyene, onu ar›tan felaha ermiﬂ ve onu gömen ise yenik
düﬂmüﬂtür” (Kur’an, ﬁems 91: 7-10).
Nefsi öldürmek de¤il, tezkiye etmek
esas oldu¤undan dolay› Aﬂk, onu öldürüp yok etmez.
Seyr-i sülûk yolundaki kiﬂi mutlaka
nefs ile karﬂ› karﬂ›ya gelmek ve onu
ar›tmak zorundad›r. Nefsin ar›t›lmas›nda az uyumak, az konuﬂmak ve az yemek oldukça önemli bir yere sahiptir.
Hikâyede mihnet kuyusunun dibindeki
devin, rahat uykusunu uyumas› ile nefs
terbiyesindeki az uyumaya, Aﬂk’›n kin
ateﬂiyle dolup taﬂmas›na sebep olan
uzun ve tatl› sözleriyle de nefsin ar›t›lmas› hususundaki az konuﬂman›n gereklili¤ine gönderme yap›l›r. Uyuma ve
konuﬂma eylemlerinin devle birlikte zikredilmesi, onlara olumsuzlay›c› bir anlam yükler. Nefs terbiyesindeki az yemenin gereklili¤i ise devin Aﬂk’› yeme iste¤i
ile ortaya konulur:
Ol dîv-i laîn-i bed-serencâm
Habs etmege k›ld› emr ü ikdâm
Tâ eyleye ﬂahm ü lahm›n efzûn
Sonra an› tu’me ede mel’ûn
(Hayat› kötülüklerle dolu olan me’lun dev bunlar›n hapsine karar ve emir
verdi. / Tâ ki etlensinler, ya¤lans›nlar,
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sonra da onlar› bir lokmada yutsun.) HA
1294,1295
‹nsan›n nefsini terbiye etmesinde
açl›k, oldukça önemli bir olgudur. Birey
aç kalmakla nefsin kötülü¤ü emreden
yönlerinden uzak kalabilecek ve böylece
nihaî bütünleﬂmeye giden yolda onun
kendisini hedefinden uzaklaﬂt›rmas›na
engel olabilecektir. “Açl›k ve zay›fl›k nefsin bedendeki etkinli¤ine ve egemenli¤ine son vererek gönlün saflaﬂ›p zihnin
güçlenmesine sebep olur (Ögke, 1997:
100). Bu nedenle Aﬂk ve Gayret’i yeme
niyetinde olan melun dev, onlar›n etlenip butlanmas›n› beklemektedir. Bir
müddet nefsin esaretinde kalan Aﬂk ve
Gayret hikâyede, Gayret’in üstlendi¤i
fonksiyona uygun olarak birbirini teselli
edip, iradelerini kuvvetlendirirler. Aﬂk
yürüdü¤ü çileli yolda böylesi ac›lara ve
›st›raplara katlanmak suretiyle hakikate ayna olabilece¤inden düﬂtü¤ü kuyuda
sab›r ve gayreti hiçbir zaman terk etmez. Nitekim kuyudaki Aﬂk’a yard›m etmek üzere gelen ihtiyar Sühan da sab›r
ve gayret telkininde bulunur. Sühan,
kuyudan kurtuluﬂun mümkün olmad›¤›n› fakat kurtulmaya gayret etmelerini
ve önlerinde daha uzun ve tehlikeli bir
yol bulundu¤unu hat›rlat›r. Kuyudan
kurtuluﬂun ancak bir ip vas›tas›yla
mümkün oldu¤unu dile getirir:
Bu çâhta hiç halâs yoktur
Üftâdelere menâs yoktur
‹llâ bün-› çehde bir resen var
Cinnîler ana de¤il haber-dâr
Bir pîr ana t›l›s›m yazm›ﬂ
H›fzetme¤e hayli ism yazm›ﬂ
Kim ol reseni tutarsa muhkem
H›fzeyler an› o ism-i Â’zâm
(Bu kuyudan hiç kurtuluﬂ yoktur ve
aﬂ›klara s›¤›nacak yer bulunmaz. / Ancak kuyunun dibinde bir ip vard›r cinler
onu bilmezler. / Bir ihtiyar ona bir büyü
ve ezberlenecek bir çok isim yazm›ﬂ./ Bu

185

Millî Folklor, 2005, Y›l 17, Say› 68

ipi s›k› tutan› ism-i Â’zâm korur. ) HA
1301, 1302, 1303,1304
‹p, içinden ç›k›lamaz bir problemin
kuca¤›ndaki insan› çözüme, ç›k›ﬂ yoluna
götüren bir kurtuluﬂ arac›n›n imgesidir.
‹pin bu imgesi oldukça s›k kullan›ld›¤›ndan dolay› ip, art›k kurtuluﬂun sembolü
halini al›r. Settari, Yusuf(a.s.)’un hikâyesini anlat›rken “dünyan›n darac›k bir
kuyu oldu¤unu görmez misin? Yusuf gibi
tutun o ipe” (Settari, 2000: 168) diyerek
Yusuf(a.s.)’un kuyudan kurtuluﬂunu bir
ip sembolüyle ifade eder. ‹p sembolü ‹slam, Avrupa, Hint, Çin vb. tüm geleneklerde ayn› ﬂeyi imler. ﬁems-i Tebrizî “O
bana bir ipin ucunu verdi, bana: ‘çek ki
ben de çekebileyim, ancak çekerken koparma’ dedi” ibaresini; Haf›z’da “‹pin
sendeki ucunu iyi muhafaza et ki o da
kendisindeki ucu iyi muhafaza edebilsin” ibaresini Satapatha Brahmana da
“güneﬂ, her ﬂeyin kendisine ruhun ipi ile
ba¤land›¤› yerdir” ibaresini görmekteyiz. (Livingston, 1998: 122). ‹p, yine bir
kurtuluﬂun sembolü olarak Kur’an-› Kerim’de “Hepiniz birden Allah’›n ipine
s›ms›k› tutunun, birbirinizden ayr›lmay›n ve Allah’›n üzerinizdeki nimetini düﬂünün!...” (Kur’an, Âl-i ‹mran 3: 103).
‹fadeleri ile zikredilmektedir.
Tüm geleneklerde çözümün ve kurtuluﬂun sembolü olarak de¤erlendirilen
ip, her zaman ilk planda bir yükselme
t›rmanma edimini ça¤r›ﬂt›rd›¤›ndan hep
yüksekten sark›t›lm›ﬂ olarak hayal edilir. Ancak Hüsn ü Aﬂk’ta ip kuyunun dibindedir. Fakat Aﬂk bundan haberdar
de¤ildir. Kurtuluﬂun arac› olan ipin kuyuda oldu¤u Sühan taraf›ndan bildirilir.
Bu durum “ilahi niteliklerin insanda
sakl› ya da gizilgüç olarak bulunmas›”
(Chittick – Murata, 2000: 309) gerçe¤idir. Seyr-i sülûk yolundaki mürid içine
düﬂtü¤ü problemlerden kurtuluﬂunu yine kendi içinde bulur. Mürﬂid sadece varolan› iﬂaret eder.

186

Sühan, kuyuda bulunan ipi iﬂaret
ederek Aﬂk’›n o dar mekandan kurtuluﬂ
yolunu açar. Bu ipte yaz›l› olan isimler,
Âdem’e ö¤retilen isimleri akla getirmektedir. Allah, Âdem’i yaratt›ktan sonra
ona bütün isimleri yahut kendi isimlerini ö¤retmiﬂtir. Aﬂk, ipe sar›lmakla bu
isimleri idrak etmiﬂ olmakta ve “Allah’›n
tüm isimlerini ihtiva eden ism-i
Â’zam’›n” (Chittick, 2003: 171) etraf›nda
oluﬂan efsaneler do¤rultusunda zarar
görmekten kurtulmaktad›r. Güzel isimleri zikretmek dertlerden kurtuluﬂu getirir ve bu zikrediﬂ esnas›nda ﬂeytan›n
girmeyece¤i, dahil olamayaca¤› bir atmosfer oluﬂur (Sayar, 2003: 85). Nitekim
Aﬂk kuyudan cinlerin bilmedi¤i bu iple
kurtulur ve rahata kavuﬂur.
Cinler edemez ana hasâret
Ç›kt›kça bulur necât ü râhat
Efsûn ile söyledim bunu ben
Cinnîler içinde söyleme sen
Emrini tutup o iki cânbâz
Mansûr olup oldular ser-efrâz
(Cinler ona zarar veremez, ç›kt›kça
kurtulur ve rahat eder. / Ben bunu bir
büyü ile söylüyorum. Sak›n cinler aras›nda bunu konuﬂmay›n. / Canlar ile oynayan o ikisi bu emri yerine getirip Allah’›n yard›m›yla kurtuldular.) HA 1305,
1306, 1307
Aﬂk kuyudan ç›kt›ktan sonra kendisine yard›m eden ihtiyar›n, sevgilinin
ülkesinden gelen Sühan oldu¤unu fark
eder.
Açt› gözün Aﬂk-› âsûmân-gîr
Gördü ki Sühan’d›r iﬂte ol pîr
Bildi ki diyâr-› yârdand›r
Ol subh o nevbahârdand›r
(Göklere yükselen Aﬂk gözünü açt›
ve o ihtiyar›n Sühan oldu¤unu gördü. /
Onun sevgilisinin ülkesinden, o ilkbahar
sabah›ndan geldi¤ini anlad›.) HA 1308,
1309
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Aﬂk’›n Hüsn’e giden yolda kuyuya
düﬂmesi ve orada bir deve esir olmas›
Mandaeci ve Maniheist tarikatlar›n›n
kehânetlerini de ça¤r›ﬂt›r›r. “Mandaeci
ve Maniheist tarikatlara göre insan daha önce Tammuz’un baﬂ›na gelenleri
çekmek zorundad›r. Kuyuya düﬂen ‘karanl›klar prensine’ esir olan insan, ona
selâmete erece¤ini, kurtulaca¤›n› müjdeleyen bir haberci taraf›ndan uyand›r›l›r”
(Eliade, 1994: 103). Bu haberci, Jung’un
arketipsel sembolizminde, “benli¤in iç
benlikle iletiﬂimini baﬂlat›p ak›ﬂ›na yard›mc› olan” (Gökeri, 1979: 76) yüce bireyidir. Yüce birey ilk örneksel imgelerin
içimizde beden bulmuﬂ canl› bir varl›¤a
dönüﬂümüdür. Bu yaﬂl› bilge milyonlarca y›l insanlar›n tüm ac›lar›n› ve neﬂelerini yaﬂam›ﬂ varoluﬂun ana imgelerini
kendinde biriktirmiﬂ ve evrensel deneyimi ad›na insan ruhunda bireysel bir durum oluﬂturan imgeleri yetkili k›lm›ﬂt›r
(Jung, 1997: 238). Yaﬂad›¤› tecrübeyle
yüce birey içinden ç›k›lamayacak bir durumda kalm›ﬂ kahramana daha evvel de
ayn› ﬂeylerin yaﬂand›¤›n› ve deneyim yaﬂayanlar›n de¤erli tecrübeler edinerek
bunlar› atlatt›klar›n› söyleyebilecek bir
konumdad›r. Bu t›pk› tasavvufta birçok
zorlu¤un ve tehlikelerin bulundu¤u
seyr-i sülûk yolunda ilerleyen müride
her aﬂamada yard›m edebilecek olan
mürﬂidin vazifesi gibidir. Mürﬂid, müridin henüz katetti¤i seyr-i sülûk yolundan daha evvel geçmiﬂ biri olarak, “müridin düﬂünce dalgalar›n› anlay›p takdir
edebilir ve ona sembolik olarak rehberlik yapabilir” (Arasteh, 2000: 91).
Bu ba¤lamda kuyudaki Aﬂk’a, kurtuluﬂun imgesi konumundaki ipin gösterilmesi hususunda:
Bir pîr ana t›l›s›m yazm›ﬂ
H›fz etmege hayli ism yazm›ﬂ
(Bir ihtiyar ona bir büyü ve ezberlenecek bir çok isim yazm›ﬂ.) HA 1303
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‹fadeleri ile kuyuya daha önceden
bir ihtiyar taraf›ndan girildi¤inin söylenmesi ve sonradan Aﬂk’›n, ihtiyar›n
Sühan oldu¤unu fark ediﬂi, mesnevîde
Sühan’› bir mürﬂidin sembolü olarak
okumam›z› mümkün k›lar.
Mesnevînin Sühan’a ayr›lan bölümünde onun, Aﬂk’›n karﬂ›laﬂt›¤› engelleri saflaﬂt›r›p ortadan kald›rarak ona devaml› yard›m edebilecek üstün bir rehber olma özelli¤i detayl› bir ﬂekilde anlat›l›r:
Nâm› Sühan ü azîz zât›
Mesbûk idi çarhdan hayât›
Mâhiyet-i Hüsn ü Aﬂka ârif
Hâs›yyet-i germ ü serde vâk›f
Endîﬂesi ﬂeb-çerâ¤-› irfân
S›rdaﬂ-› zamîr-i cân u cânân
Hem mes’ele hem kitâb-› münzel
Hem mucize hem nebiyy-i mürsel
(Ad› Sühan’d›, aziz bir kiﬂiydi. Yaﬂ›
felekten daha büyüktü. / Hüsn’ün ve
Aﬂk’›n ne oldu¤unu, neﬂenin ve elemin
asl›n› bilirdi. / Fikirleri irfan gecesini
ayd›nlat›r. Ve sevenin, sevilenin kalbine
s›r orta¤› olurdu. / O hem mesele hem
ilahi kitap; hem mucize, hem de Tanr›’n›n gönderdi¤i peygamberdi.)HA 687,
688, 689, 690
Gümrehlere H›zr-› râh olurdu
Bî-keslere pâdiﬂâh olurdu
Evsâf› zekâs› söylenilmez
Mânâlar› var ki kimse bilmez
(Yolunu ﬂaﬂ›rm›ﬂlara yol gösterici
H›z›r, kimsesizlere padiﬂah olurdu. / Zekas›n›n vas›flar› anlat›lamaz, kimsenin
bilmedi¤i manalar› vard›r. ) HA 695,
700
Söz anlam›na gelen Sühan’›n, yaﬂ›
felekten daha büyük aziz bir kiﬂi olarak
tan›t›lmas›, kainat›n Allah’›n “kün” emriyle yarat›lmas›ndan, dolay›s›yla her
ﬂeyin “ol” sözüyle varolmas›ndan kaynaklan›r. Bu henüz hiçbir ﬂey yokken
Sühan’›n varolmas› ve onun Allah’a ait
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olmas› anlam›n› taﬂ›r. Sühan’›n bir mürﬂid olarak üstlendi¤i yard›m fonksiyonu
da Allah’›n iste¤i do¤rultusunda onun
sayesinde ﬂekillenmektedir.
Sühan’›n hem ilahi kitap, hem de
Tanr›’n›n gönderdi¤i bir peygamber, bir
H›z›r yahut baﬂka bir ifade içerisinde
ayn› fonksiyonunu ifa etmesi asl›nda
“Allah’›n kendisini bize zat›na yaraﬂan
bir tarzda de¤il, bize uygun düﬂen bir
tarzda bildirmesinden” (Chittick, 2003:
129) kaynaklan›r. Zira Sühan, Aﬂk’›n
sevgilisi olan Hüsn’ün ülkesinin ilkbahar›ndan gelmektedir. Böylece kuyudaki
Aﬂk’a ipi bildiren ihtiyar, Allah’›n yard›m murad›n›n bir tecellisi olmaktad›r.
Aﬂk’a yard›m etmek üzere gelen Sühan, bir mürﬂid olarak de¤erlendirilmesinin yan›nda, “insan›n tam mükemmelli¤i sadece vahiy arac›l›¤›yla gerçekleﬂtirebilecek olmas› ve vahyin farkl› ﬂekillerde tezahür edebilmesi” (Chittick,
1997: 130) nedeniyle vahiy veya Kur’an
olarak yorumlanabilir. Ayr›ca vahiy mele¤i Cebrail gibi (Holbrook, 1998: 259)
yahut seyr-i sülûk yolundaki müritlere
rehberlik etmek üzere kaleme al›nm›ﬂ
olan, Mevlânâ’n›n Mesnevîsi gibi veya
“her yerde ve her ﬂeyde ortaklaﬂa ve
Tanr›sal olarak varolan gerçe¤in insan
sözüyle dile getirildi¤i logos” (Lekesiz,
1997: 234) olarak okunmas› mümkündür. Ancak bunlar›n tamam›nda da Sühan, Hüsn’ e giden yolda ayn› iﬂlev do¤rultusunda Aﬂk’›n karﬂ›laﬂt›¤› zorluklar›n halledilmesini sa¤lar. Bu durumda
Sühan, Mutlak Varl›¤a do¤ru yol alan
bireyin her an O’nun taraf›ndan gözetildi¤inin bir tür imgesi olur. Sühan,
Aﬂk’›n yaﬂad›klar›n› daha önceden yaﬂam›ﬂ bir mürﬂid, bir insan-› kâmil olarak
okundu¤unda da Allah’›n tecellisi olarak
karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Zira “Allah insan-› kâmilde kendi öz varl›¤› ve zatî
gerçekli¤inin gerektirdi¤i tarzda tüm
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isimleriyle zahir olur” (Chittick, 2003:
121).
Kuyudan Sühan arac›l›¤›yla kurtulan Aﬂk, kuyuya düﬂüﬂünün hikmetini
Hüsn’e yak›n olmak endiﬂesiyle dile getirir. Aﬂk, ay gibi Hüsn’ü kuyuda arama
gafletine düﬂer:
Düﬂtüm o hevesle ka’r-› çâha
Kim çehde karîn olan o mâha
Duydum an›n sonra kim gümând›r
Mâh›n yeri evc-i âsumând›r
(O ay gibi güzele yak›n olay›m diye
kuyunun dibine düﬂtüm. / Sonradan anlad›m ki, yan›lm›ﬂ›m, ay›n yeri gökyüzüymüﬂ.) HA 1314, 1315
Aﬂk’›n ay gibi güzel olan Hüsn’ü kuyuda aramas›n›n sebebi, ay›n kuyuya
yans›mas›ndan kaynaklanmaktad›r. Bu
t›pk› Mevlânâ’n›n Mesnevîsi’nde anlatt›¤› aslan›n hikâyesine benzemektedir.
Aslan tavﬂan›n hilesi ile kuyuda yans›yan kendi görüntüsüne sald›rmak suretiyle kuyunun dibine düﬂer. Bu yan›lsama bir eksikli¤in tezahürü neticesinde
ortaya ç›kar. Yan›lsamaya aldanma,
ﬁems’le Evhadü’d-din aras›nda geçen bir
konuﬂmada net bir ﬂekilde ortaya konur.
“ﬁems, le¤endeki suya bakan Evhadü’ddin’e ne yapt›¤›n› sorar. Evhadü’d-din’in
‘le¤endeki suda ay› seyrediyorum’ cevab›
karﬂ›s›nda ﬁems: ‘E¤er boynunda ç›ban
yoksa neden gökyüzüne bakmazs›n da,
ay› le¤ende seyredersin? Bir tabip bul da
bakt›¤›n her ﬂeyde gerçek amac› görebilmen için seni tedavi etsin’ der” (Pürcevadî, 1999: 32). Bu, Mutlak Gerçekli¤in yakînen temaﬂa edilmesine mani olan engellerin ortadan kald›r›lmas› telkinidir.
‹nsan›n eksikli¤ini fark etmesi engellerin kald›r›lmas› hususunda önemli bir
aﬂamad›r. Nitekim Aﬂk, kuyudan ç›kt›ktan sonra ay› gökyüzünde aramas› gerçe¤ini idrak eder ki, bu da kuyuyu bir
fark ediﬂ mekan› haline getirir.
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Sonuç
Kendisini gerçekleﬂtirmek ad›na,
ola¤an yaﬂam›ndan bir ödül almak üzere, ola¤anüstü olaylar›n yaﬂand›¤› bir
mekana yap›lan yolculuk, mitolojik serüvenindeki her kahraman için kaç›n›lmaz bir durum arz eder. Kahraman, u¤ramak zorunda oldu¤u bu ola¤anüstü ve
gizemli mekanlardan ald›¤› ödülle birlikte, tinsel anlamda yeniden do¤arak
geri döner.
Kahraman›n yolculu¤u, asl›nda
onun kendi gerçe¤inin fark›na varmas›
noktas›nda, içsel derinliklerine do¤ru
yol almas›n›n sembolik bir ifadesidir. Bu
ba¤lamda onun yolculu¤u esnas›nda
karﬂ›laﬂt›¤› haller, ﬂah›slar, de¤iﬂik varl›klar ve u¤ran›lan mekanlar›n hepsi
sembolik bir anlama sahiptir. Nitekim
Hüsn ü Aﬂk mesnevisinin kahraman›
olan Aﬂk’›n ödül mahiyetindeki Kimyay›
elde etmek üzere ç›kt›¤› zorlu Hisar-›
Kalp yolculu¤u da sembolik bir anlam
taﬂ›maktad›r. Aﬂk’›n, yolculu¤unun baﬂ›nda bir kuyuya düﬂmesi, gerçekte
onun içsel derinliklerine, bilnçalt›n›n
karanl›k bölgelerine girmesini ifade etmektedir. Aﬂk, burada bir çok ac›, ›st›rap
ve keder tad›p belaya u¤rayarak kendi
amac›na do¤ru ilerler.
Kuyu mistik bütünleﬂme aray›ﬂ›
içindeki Aﬂk’›n, amac›na ulaﬂmas› noktas›nda mutlaka düﬂülmesi gereken bir
mekan özelli¤i arz eder. Aﬂk bu kuyuda,
nihaî bütünleﬂmesine engel olacak simgesel figürlerin yan›nda, onun yolunu
ayd›nlatan sembollerle de karﬂ›laﬂ›r. Nihayet kuyudan ç›kan Aﬂk, seyr-i sülûk
yolunda varl›k halkas›n› tamamlamak
üzere kuyu engelini aﬂarak mesafe kat
etmiﬂ olur.
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