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Özet
Klasik Türk edebiyatı anlam dünyasında “hayvanlar” konusu önemli bir paya
sahiptir. Pek çok air tarafından kullanılan hayvan isimleri hem gerçek hem de mecaz
anlamlarıyla yüzyıllar boyunca iirlerde i lenmi tir. 17. yüzyıl divan airlerinden Fehîm-i
Kadîm’in Divan’ında da pek çok hayvan ismine rastlamaktayız. Bu çalı mada
hayvanların iire konu olan özellikleri göz önünde bulundurularak hangi yönleriyle ele
alındı ı ortaya konmaya çalı ılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Fehîm-i Kadîm, Divan, Hayvan.
Abstract
The title of animals has an important place in meaning world of Classical
Turkish Literature. The animal names which used by many poets has been subject both
as real and as a metaphor for many years. We encounter many names of the animals in
Divan of Fehim-i Kadim too. In this study names of animals will be classified by taking
into consideration of their some features and will focus on how to use aspects of the
animal names by poets.
Key Words: Fehim-i Kadim, Divan, Animal.

Giri
Mısraları olu turan kelimeler ve kavramlar, kendi ba larına birer anlam dünyasına
sahiptirler. Bu anlam dünyasında, airin mensup bulundu u topluma ait pek çok unsur yer
almaktadır. Hem toplumun sahip oldu u inanı lar hem de airin topluma ve tabiata yönelik
gözlemleri, iirin anlam dünyasını daha da geni letir. Bu ba lamda, tabiatın önemli bir parçası
olan hayvanlar da airlerin zaman zaman üzerinde durdukları unsurlardandır.
1037-1057/1627-1647 tarihleri arasında ya ayan Fehîm-i Kadîm’in mesnevi tarzında bir
ehrengiz’i, uzunca bir manzumesi, bir tercümesi ve Durûb-ı Emsâl-i Türkî gibi eserleri varsa
da en önemli eseri Divan’ıdır. Fehîm-i Kadîm, Divan’ında di er divan airleri gibi toplumsal
hayata ve tabiata ait pek çok unsura iirlerinde yer vermi tir.
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- 14 nsano lu her zaman kâinatın neden ve nasıl yaratıldı ı hakkındaki sorularla me gul
olmu tur. Bu soruların cevabını ise genel olarak yaradılı nazariyesi ile cevaplandırmı , bir
varolu silsilesi meydana getirmi tir. Bu silsilenin bir halkası da mevâlid-i selâsedir. Mevâlid-i
selâse bitki, maden ve hayvanlardan mürekkeptir. Bu çalı mada da mevâlid-i selâseden birisi
olan “hayvanlar”ın Fehîm-i Kadîm Divanı’nda ele alını ekilleri ortaya konmaya çalı ılmı tır.
Fehîm-i Kadîm Divanı’nda hayvanlar, biyolojik özelliklerine göre ku lar, efsanevî
ku lar, dört ayaklı hayvanlar, böcekler, sürüngenler ve suda ya ayanlar olmak üzere altı ana
ba lık altında tasnif edilebilir:
1. Ku lar
Mûrg, mûrgân ve tuyûr adları ile beyitlerde geçen ku , daha çok â ı ın bîçâre gönlünü
temsil eder. Sevgilinin do an bakı lı gözleri, kement gibi saçları ve ok gibi kirpikleri gönül
ku unu avlamada ustadır. Ancak â ık avlanmaktan ikâyetçi de ildir, zira â ık canını sevgilisine
verecek kadar cömerttir.
Mecrûh idüp murg-ı dili gamze-i dilber
Tîr-i müje vü tig-i nigehden kafes eyler
Sayd itmege cânı yeter âsâr-ı tegâfül
Bir murg-ı za’ifi iki âhbâza tuyurma

(G.57.6)1
(G.251.3)

Sayd-gâh itse ne dem sahn-ı kazayı turası
Pây-best dâm ider murg-ı belâyı turası

(G.273.1)

Burada ku ve kafes ili kisi üzerinde durmak gerekir. A aç veya metalden yapılan
kafes, hayvanların özgürlü ünü kısıtlayan demir parmaklıklardır. Kafeste en çok beslenen
hayvan ku tur. Ku lar, hürriyetin azami seviyeye dü tü ü kafeste tutsak kalır ve dı dünyaya
özlem duyarlar. Dinî-tasavvufî edebiyatımızın temel kaynaklarından olan Mevlâna,
Mesnevi’sinde ölüp Allah’a kavu ma arzusunu ku un kafesi bırakıp uçmasına benzetmektedir:
*Ku a, kafesi bırakıp uçmak nasıl ho , nasıl tatlı geliyorsa bana da ölmek, bu dünyadan
göçmek, öyle ho , öyle tatlı geliyor.
*Kafeste bulunan bir ku , kafesi ile beraber bahçeye götürülse orada bulunan gülleri,
a açları görür.
*Bu sırada kafesin dı ındaki ku lar, uçu ur dururlar. Kafesteki mahpus ku a ho ça
hürriyet hikâyeleri söylerler.
kararı.

*Kafesteki ku onları duyar, o güzelim ye illi i görür de, ne i tihası kalır, ne sabrı, ne
*Belki aya ındaki ba çözülür diye, kafesin her deli inden ba ını dı arıya çıkarır durur.

*O ku un gönlü de, rûhu da dı arı çıkmak arzusunda iken kafesin kapısını açacak
olursanız ne hâle gelir? (Can, 2006: 315)
Fehîm-i Kadîm Dîvânı’nda ise kafes ku ları ile ilgili a a ıdaki beyitleri görmekteyiz:
Ben bülbül-i elvân-negam-ı gül en-i feyzem
Murgan-ı kafes nagme-i tekrârı ne bilsün
Zülfinde gönül hatt-ı ‘anber ikeni n’eyler
Murgân-ı kafes-perver seyr-i çemeni n’eyler
1
2
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(K.5.30)2
(G.56.1)
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isimlerini u ekilde sıralamamız mümkündür:
1.1. Karga
Karga, edebiyatımızda gurâb ve zâ kelimeleriyle adlandırılır. Daha çok menfi açıdan
ele alınan karga, bir hiciv hayvanıdır. En çirkin ötü lü ku olarak bilinen karga, halk kültüründe
de iyi kar ılanmaz. Ancak klasik edebiyatta kargadan daha bet sesler çıkaran biri vardır ki o da
feryâd ve figân içerisindeki â ıktır. Karga, rengi vasıtasıyla da iirlere konu olmu tur:
Gül en-ni în-i gû -ı beyânun mü ‘ezzinüm
Bülbülden ey gelür bana âvâze-i gurâb
(K.8.16)
Gülistândan bülbülân me ‘yûs olup hâmû hep
Her harâbe pür-sada bang-ı gurâb-ı Mısr ‘dan (Kıt.3. 6)3
Misl-i engi t-i siyeh kim ahker-i sûzân olur
Al tûti oldı germî-i hevâdan her gurâb (K.5.13)
Karganın bir di er özelli i de yürüyü ündeki çirkinliktir. Bazen kekli i taklit edip
yürüse de, bu onu sadece gülünç hale dü ürür (Eren, 2004: 453).
Ne bülbül ü ne çihre-perest-i gül-i ba ol
Zâ -âne yüri râhib-i Ferhâr-ı ferâ ol (G.189.1)
1.2. Papa an
Divan edebiyatında “tûtî”, halk edebiyatında da “dudu” olarak bilinir. Güçlü bir zihne
sahip olan papa an, insan sesini ve tabiattaki sesleri taklit edebilme yetene ine sahiptir. Kafeste
en çok beslenen ku çe itlerinden birisidir. Papa an, ayna kar ısında konu ma talimi yaptırılır
ve konu tukça ödül olarak papa ana eker verilir. eker sembolik olarak sevgilinin duda ını ve
duda ından dökülen sözleri simgeler:
‘Akla tûtî gibi resm-i suhanı imdi kazâ
Turma ta ‘lim ider âyine-i idrâkümden (G.236.7)
Lebin ko tûti-i cân zülfe bend ol
eker-hâlık yiter zencir-hây ol

(G.191.3)

Çe itli renklere sahip olan papa anlar içerisinde ye il renkli olanlar Fehîm-i Kadîm’in
a a ıdaki beytinde yer almaktadır. Sevgilinin duda ı çevresindeki ayva tüyleri ye il bir
papa ana benzetilir.
‘Aks-i mir’ât-ı ruhun dü se çemenzâr içre
Ede tûti-sıfat evsâfunı her sebz-i giyâh
(K.9.17)
1.3. Keklik
Klasik edebiyatta kebk adıyla bilinir. Daha çok kına renginde olurlar. Rivayete göre
kına renginde olu unun sebebi öyledir: Dü manlarından kaçarken bir kavak a acının arkasına
saklanan Hz. Zekeriya(Bazı Anadolu efsanelerinde Hz. Ali olarak bilinir), kekli in “gak kavak!
gak kavak!” diye ötmesiyle yakalanır ve öldürülür. Kanı, kekli in tüylerine bula ır (Boratav,
1984: 62).
A a ıdaki beyit temmuziye türünde yazılmı bir kasidenin te bip bölümündendir.
Sıcaklardan bunalan keklik, kartalın kanadının altında gölgelenir.
Sâye-i bâlinde bir dem râhat ümmîdiyle kebk
3
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(K.5.14)

Kahkahaya benzeyen gülü üyle iirlere konu olan keklik, sekerek yürümesi ile de
bilinir. Sevgili o kadar büyüleyicidir ki isterse asık yüzlü bayku u, keklik gibi güldürebilir.
stese hükmün eger mânend-i kebk ü ‘andelib
Bûmı handân-rûy u bu bîmârı âdân gösterür

(K.10.34)

Do an, gücü; keklik, zayıflı ı temsil eder. Bu açıdan bakıldı ında do an, sevgili;
keklik, â ıktır. Bir av hayvanı olan keklik, do an için kolay bir hedeftir:
Pençe-i ehbâzı yahod kendi perr ü bâlidür
Kebk-i bâ -ı himmeti dil â iyânından bilür (G.112.5)
1.4. Güvercin
Kebûter ve hamâm adlarıyla bilinen güvercin, eski zamanların ileti im aracıdır.
Evcille tirilebilen güvercinler do ru adrese mesajı teslim ettikten sonra tekrar alı tırıldıkları
mekâna geri dönerler.
Kebûter-i harem-i ‘a k u künde-deryâyam
Revâ mıdur ola âzâdeye revâ zincir
(G.65.8)
Yukarıdaki beyitte air, kendini aya ı ba lı bir güvercine benzetir. airin ayakları
ba lıdır, ayaklarına zincir vurulmu tur. Çünkü deliler gibi sevgiliye â ıktır. Bilindi i üzere
bazen delileri zapt etmek için ayaklarına zincir vurulur.
1.5. Do an
Edebiyatta bâz ve ahbâz adıyla bilinir. Yırtıcı bir ku olan do an, avını avlamakta
ustadır. Ehlile tirilirken sahibinin sa eline konan do anın pençeleri çok keskin oldu undan
avcı eline deri bir eldiven geçirir.
Do anın çaresiz kaldı ı zamanlarda yok de ildir. Onu edebiyat sahasında avlayabilecek
tek bir ki i vardır ki o da sevgilidir.
Beste itmi kendine bir bâzı mü kîn dam ile
Birbiriyle güft ü gûda çe m-i hûn-â âm ile (TZ/ 6. 2)4
Do ana benzetilen sevgili â ı ın kalbini avlamada ustadır. A ı ın kalbine ise gönül
ku u, can ku u veya ah ku u denmektedir. Sevgilinin gözleri iki do an gibidir. Yani her an can
ku unu avlamaya hazır bir avcıdır.
ki âhbâzdur çe m-i kazâ-perr ü kader-pençe
Birisi sa ‘ve-i dil biri murg-ı câna salmı dur
(G.75.3)
A a ıdaki beyitte daha spesifik bir kullanım vardır. Mevlevî tarikatının kurucusu olan
Mevlânâ do an ku una benzetilir. Tabi ki bu do an ku unun e iticisi de ems-i Tebrizî’dir. Ona
gönül ku unun nasıl avlanaca ını ö retir.
Tâ oldı mevlevî o mehüm rûh-ı ems-i dîn
Ta ‘lîme dil ikârın o ehbâza ba ladı (G.275.3)
Hızlı ve yırtıcı bir hayvan olan do an iyi bir avcıdır. Yükseklerde uçan ve Kafda ı’nda
ya ayan Hüma’yı bile avlayabilir. Hüma, do an bakı lı sevgilinin korkusundan kanatlarını
döker.
tmeden ehbâz-ı çe mi nîm-pervâz-ı nigâh
Havfden rîzân ider perr-i hünâyı gamzesi
4

Tazmîn(TZ.)

(G.288.4)
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Mevsimler arası göç yapan üveyik ku ları koloni halinde ya ar. Kumruya çok benzeyen
üveyik, kuyru undaki ve boynundaki beyaz halkalarla kumrudan ayrılır. Edebiyatta fahte adıyla
geçer. Üveyik ku unun boynundaki beyaz halkalar sevgilinin, a ı ın boynuna taktı ı kement
gibidir. Sevgili, taktı ı kementle â ı ı esir almı tır.
Üveyik, genellikle sevgiliye te bih edilen servi a acı ile birlikte zikredilir. Üveyik ku u
korunmak için kendini servi a acının yaprakları arasına gizler. Ortaya ise sevgilinin kollarında
duran bir â ık tablosu çıkar.
Esbin o türk-i serv-kad gül ene itse tâhte
Gerden-i bülbüli be-tavk eyleye misl-i fâhte

(G.271.1)

Berg-i gül üzre sünbülin dâm ide ger Fehîm o serv
Gerden-i bülbüli be-tavk eyleye misl-i fâhte
(G.271.6)
1.7. Bayku , ahin, Kartal
Bayku , edebiyatta bûm ve cu d adıyla bilinir. Daha çok menfi kavramlar etrafında
kullanılır. Özellikle halk kültüründe bayku iyi sayılmaz, bayku gören ki inin ba ına kötü
eyler gelece ine inanılır. Bayku , harap olmu yerlerde ve viranelerde ya ar.
Gerçi rif ‘atdeyem ammâ ki harâb-âbâdam
Cu d-ı menhûs-ı Zuhal murg-ı ser-i bâmumdur

(K.12.11)

Çâh-ı dûzah kaldı ancak cu d-ı rûh-ı dü mene
Komadı yümn-i hümâ-yı himmetün cây-ı harâb

(K.5.43)

Yırtıcı bir hayvan olan ahin, klasik edebiyatta sevgilinin saçına te bih edilir. ahine
benzeyen saç, â ı ın gönül ku unu avlar. ahinlerin boynuna, kaybolmaması için, ceres adı
verilen çıngırak takılır.
‘Ukâb adıyla bilinen kartal, a a ıdaki beyitte ahin ile birlikte kullanılmı tır. Kendini
sülüne benzeten air, ahine av olmamak için meskenini kartal yuvası yapmı tır. Çünkü kartallar
yavrularına zarar gelmemesi için yuvalarını yüksek yerlere kurarlar.
O tezervem ki bîm-i âhinden
Meskenüm çengel-i ‘ukâb itdüm

(K.2.23)

1.8. Yarasa
Uçan tek memeli hayvan yarasadır. Ma aralarda ve içi oyuk a açlarda ya ar. Daha çok
geceleri aktif halde olan yarasa karanlıkta avlanmaya çıkar. Görme duyularının aksine i itme
duyuları çok geli mi tir. Sadece geceleri görebilirler. Klasik edebiyatta genellikle huffâ adıyla
bilinir. Kendini yarasaya benzeten air geceye dost olmu tur.
Huffâ -ve bu bâ da eb-dostam Fehîm
ftâr içün o gonca-gül-i mihr ü meh-cenâb

(K.13.15)

sa (a.s.) peygamber oldu unu bildirince, Yahudiler mucize göstermesini istediler.
Hasta getirdiler, “bunu iyile tir” dediler. O da mübarek elini sürüp hastaları iyile tirdi. Anadan
do ma kör getirdiler, “gözünü aç” dediler. O da mübarek elini sürünce gözleri açıldı. Baktılar
dedikleri oluyor. Daha zor ey istediler, “ u ölüleri dirilt” dediler. Hz. sa duâ edince ölüleri de
diriltti. Daha zor bir ey istediler ve öyle bir teklif getirdiler:“Bize hiçbir hayvana benzemeyen
çamurdan bir hayvan yap! Hayvanın öyle vasıfları bulunsun: Ku lardan daha süratli uçsun, ku
gibi fazla tüylü olmasın, havada planör gibi durabilsin, gagasız fakat di leri olsun, karanlıkta
görebilsin, insan gibi gülsün, kadın gibi hayız olsun, süt çıkan memeleri olsun, yumurtlasın,
yavrular do ulsun ve yavrularını yanında ta ıyabilsin dediler.”
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imdi biz bu hayvana yarasa diyoruz.5
Aynı hadise, Ali mran sûresinin 49. ayetinde öyle geçer:
“Size Rab’inizden bir mucize getirdim. Size çamurdan bir ku sûreti yapar, ona üflerim
ve Allah’ın izni ile o ku oluverir. Yine Allah’ın izniyle kör ve alacalıları iyile tirir, ölüleri
diriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yiyip ne biriktirdi inizi size haber veririm. E er inanan
kimselerseniz, bunda sizin için bir ibret vardır.”
Beyitlerde sa’nın ku u diye geçen yarasanın bir di er özelli i meyve tohumlarını bir
yerden ba ka bir yere ta ıyarak tozla mayı sa lamasıdır.
Görüp emvâc-ı Nil ‘i cümle dihkân oldı tohm-ef ân
ikâra murg-ı ‘ sâ hâzır oldı dâmla dânâna (K.7.13)
1.9. Sülün
Klasik edebiyatta tezerv adıyla geçer. Genellikle yırtıcı ku lar tarafından avlanır.
Yürüyü ü, salına salına yürüyen sevgiliye benzetilir.
O tezervem ki bîm-i âhînden
Meskenüm çengel-i ‘ukâb itdüm

(K.2.23)

Mevc-i âb-âsâ kıyâmet pâyına galtân olur
Ol tezervün cünbi -i serv-i hırâmânın görün (G.182.4)
1.10. Tâvus
Güzelli i ve rengârenk tüyleri ile di er ku lardan ayrılan tâvus, klasik edebiyatta daha
çok cennet mefhumu ile birlikte anılır. Bir efsaneye göre tâvus cennette bir ku iken eytanın
cennete girmesine alet olmu tur. Âdem ile Havvâ’nın yasak meyveyi yemelerinden sonra da
cennetten çıkarılmı tır. Cennette ayakları güzel iken Allah ona “her yanın süslü olsun ancak
ayakların çıplak kalsın; ayaklarını görünce cenneti ve eski halini hatırlayıp âh et” diye
buyurmu ve Bâbil’e indirip ayaklarını çıplak eylemi tir. imdi tâvus her âh edi inde cenneti
hatırlamaktadır (Pala, 2009: 443). Çirkin sesi ve ayakları, güzelli i ile kibirlenen tâvusa ceza
olarak verilmi tir.
Dil semenderdür yatur gül dâ u dûzah gülistân
Verd-i bâ -ı cennetün bülbüller tâvûs olur (G.87.5)
1.11. Bülbül
Arapçası andelîb, Farsçası hezârdır. Divan edebiyatında sıkça kullanılmı bir
mazmundur. Sembolik olarak â ı ı temsil eden bülbül, güle â ıktır. Gül ise sevgiliyi sembolize
eder. Gül bahçesinden ayrılmayan bülbül, güzel akıyı ıyla güle olan â kını her daim dile
getirir. Özellikle güllerin açtı ı mevsimde bu ötü feryat ve figana döner. A kından inleyen
bülbül artık a lamaktadır.
Dil-i kûdek-mizâcum cism-i nâbûdumda pür-feryâd
Figân-ı beççe-bülbül â ikâr ü â iyân gâ’ib
(G.19.2)
Â ık ve mâ uk zincirinin üçüncü halkası rakiptir. Â ı ın sevgiliye ula masında bir
engel olan rakip, klâsik edebiyatta farklı ekillerde kar ımıza çıkar. Bülbülün rakibi ise gülün
dikenleridir.
Bülbül ki hayâtında hâr ile ola kü te
Ölmi tutalum sonra gülden kefeni n ‘eyler (G.56.6)
5
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anlamda do rudur. Bülbül kül rengindedir ve gül bülbülü kül etmi tir. Bülbül derdinden artık
ahlar çekmektedir.
Hâkisterün it bülbül-i virâneyi k’oldı
Reng-i ruh-ı u’le gül-i dîdâruna mahsûs

(G.146.4)

Karga ve bülbül zıtlık noktasında birlikte ele alınır. Bülbülün güzel ötü ünün kar ısında
kargaçirkin sesi ile yer alır.
Gül en-ni în-i gû -ı beyânun mü’ezzinüm
Bülbülden ey’ gelür bana âvâze-i gurâb (K.13.16)
2. Efsanevî Hayvanlar
2.1. Hümâ
Efsanevi bir ku tur. Çok yükseklerde uçar ve yere konmaz. Cennette oturdu una
inanılan Hümâ, bazen yedi kat gö e yükselir ve tanrı ile irtibata geçer. Gözün alamayaca ı
kadar yükseklerde uçan Hümâ’yı avlayan ki inin kırk gün içinde ölece ine inanılır. Bir ba ka
inanç ise Hümâ’nın dirisinin asla ele geçmeyece idir. Çin’de ve okyanus ötesinde ya ayan bu
mitolojik ku ye il kanatlı, sarı gagalıdır. Kemikle beslenir.
Hücum-ı tîr-i gam der-kâr u cism-i nâtüvân gâ’ib
Hümâlar her taraftan germ-gavgâ üstüh ân gâ’ib (G.19.1)
Mübârek ola derûnında ma’den-i elmâs
Gıdâ iderse hümâ ma z-ı üstüh ânumızı (G.280.2)
Ba ına kondu u ki iyi zengin ve anslı kıldı ına inanılan Hümâ, günümüzde talih ku u
veya devlet ku u diye adlandırılır. Eskiden ran hükümdarları seçilirken halk saray etrafında
toplanır ve sarayın balkonundan devlet ku u bırakılırmı . Ku kimin ba ına konarsa o hükümdar
seçilirmi . A a ıdaki beyitte devlet ku unun getirdi i u urdan bahsedilir:
Çâh-ı düzah kaldı ancak cu d-ı rûh-ı dü mene
Komadı yümn-i hümâ-yı himmetün cây-ı harâb (K.5.43)
Hümâ, ayakları yere de meyen bir ku oldu undan dolayı avlanması imkânsızdır.
Ancak gölgesi sevgilinin tacına gölge dü ürecek olursa mâ u un saçı, Hümâ ku unun
gölgesinin kolunu kanadını ba lar.
Gaflet ile sâye-endâz olsa fark-ı tâcına
Bendi der bâl ü perr-i zıll-ı hümâyı turası

(G.278.2)

Hümâ ku u, Türk lehçelerinde umay veya kumay adıyla bilinir. Önemli bir motif olan
Hümâ Türk ve ran edebiyatında müstakil bir konu olarak i lenmi , Hümâ vü Hümâyun
mesnevileri yazılmı tır.
2.2. Anka
Kafda ı’nda ya adı ına inanılan, renkli ve gösteri li tüyleri olan, yüzü insanınkine
benzeyen, uzun boyunlu, iri vücudunda her hayvandan bir belirti ta ıyan, ismi var cismi yok bir
ku . Bulundu u yerdeki ku ları avlaya avlaya batıya do ru uçtu una inanıldı ından Anka-i
mu rib adını alır. Zümrüd ü Anka, Simurg, Simurg Anka da denir. Efsaneye göre, Anka,
çocukları kaçırınca Ashâb-ı ress durumu peygamberlerine ikâyet eder ve bedduaya u rayan
Anka’nın nesli tükenir (Uluda , 2005: 41).
Zâl, Anka ve Rüstem üçlüsüyle beyitlerde geçer. Sam’ın o lu Zâl beyaz saçlı ve beyaz
kirpikli do unca Sam kendisinin cezalandırıldı ına inanır ve o lunu sadece Anka ku unun
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Yıllar sonra Sam, o lunu almak için Elbruz’a gelir. Babasıyla gitmek istemeyen Zâl’ı, Anka
ikna eder ve her zaman onu koruması için kanadından bir tüy verir.
nsanlar gibi dü ünen ve konu an Anka herkesten çok uzakta, güne e yakın bir yerde
oturur. A a ıdaki beyitte Anka güne e benzetilmi tir.
F gân ki beççe-i ‘ankâ-yı âfitâbâm lîk
Henüz beyza-i subh-ı hafâda mestûram

(G.14.3)

2.3. Kaknüs
Gayet büyük ve efsanevî bir ku tur. Rüzgâr estikçe çok delikli gagalarından çe it çe it
sesler çıkarırmı . Çe itli renk ve ekillerde imi . Gagasındaki üç yüz altmı delikle çıkardı ı
sesler ile etrafına topladı ı ku ları yiyerek beslenirmi . Bir sene ya adıktan sonra çalı çırpı
toplayıp üzerine çıkarak ötmeye ba larmı . Ötü ü kendisini co turunca kanatlarını çırpmaya
ba lar, kanatlarından çıkardı ı kıvılcımlardan otlar tutu ur ve parlak bir alevle yanarmı . Geride
kalan küllerinden bir yumurta ortaya çıkar ve yavru do ururmu . Eski musikî bilginleri bu
ku un çıkardı ı seslerden esinlenerek musikî ilmini icat etmi lerdir (Uluda , 2009: 253).
Âte în-dem olmadan kaknûs-ı zerrîn-bâl-i çarh
Kendü de olsa ‘aceb mi u ‘lesi içre kebâb (K.5.2)
Nice kaknûs idermi cismini sûzân nigâh ile
Derûn-ı u ‘lede raksân hurû -ı âte -ef âna (K.7.28)
3. Dört Ayaklı Hayvanlar
3.1. E ek
Klasik edebiyatta har veya merkeb diye geçer. Daha çok bir hiciv unsuru olarak
kullanılır. Özellikle cahil insanları nitelemek için kullanılan e ek, hep menfi manalara gelir.
A a ıdaki beyitte Fehîm-i Kadîm kendini dönemin en güçlü airi olarak sayar ve di er airleri
e e e benzetir.
Ra mına böyle esterân u harun
Oluram beyt-i medhüme bânî
(K.17.63)
Hz. sa’nın dünyaya geli i sırasında Herot adlı bir Rum hükümdar vardı. sa’nın
saltanatını yıkaca ından korktu u için onu daha çocukken öldürmek istedi. Meryem bunu
ö renince sa’yı aldı e e ine binip geceleyin Kudüs’e kaçtı. Mısır’a gitti. Daha sonraki yıllarda
Hz. sa yine bir e e e binerek Allah’ın dinini yaymaya çalı tı (Pala, 2009: 191)
Cûd-i nazarında har-ı ‘ sâ da olursa
Pervende-i cev cevher-i ehvârı ne bilsün (K.4.26)
3.2. Kurt
Hz. Yusuf’un karde leri babaları Hz. Yakup’a karde lerinin öldü ünü ispatlamak için
Yusuf’un gömle ini öldürdükleri kurdun kanına bulamı lardır.
Eger pîrahen-i Yusuf’sa at sandûk-ı çâh içre
Metâ’un pôstîn-i gürg ise bâzâr ider ‘âlem (G.202.3)
Kurt, Türkler için bir totem olsa da ço u kültürde menfi manalar ta ır. Örne in
herkesin bildi i kırmızı ba lıklı kız masalında kurt kötüyü sembolize eder. Kurt gibi te bihi
daha çok kurnaz, i ini bilen insanlar için kullanılır. A a ıdaki beyitte insanın kurt kalbi ve silah
süsü ile yürekli olamayaca ı anlatılmı tır.
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Pençe-i îr-i musavverde belî zûr olmaz (Kt.1.8)
3.3. Yaban Keçisi
Yaban keçisi ürkek ve tela lı bir hayvandır. Kendisinden ba ka hiçbir canlıya
güvenmez. Sezileri çok kuvvetlidir. Bu yönleri ile divan edebiyatında sevgiliyi temsil eder.
Sevgilinin avcısı ise â ıktır. Onu avlamaya çalı an â ık her seferinde ba arısız olur.
imdi itsün cilve-i nahçîr eser ‘ar üzre kim
Tîr-i âh ü nale tâ sufâr-ı dil fersûdedür (G.68.4)
3.4. Deve
Eskiden, uzun seyahatlerde yük ta ıması için kullanılan bir binek hayvanıdır. Dayanıklı
bir hayvan olan deve çölde yürüyebilme yetene ine sahiptir. Bilindi i üzere koyun, keçi, deve
gibi hayvanlara çan takılır. Hayvanlara çan takılmasının sebebi sürüden ayrılan hayvanın yerini
kolayca belirlemektir. Beyitte yazar, devesine çan takılmasının gerekli olmadı ını söyler. Çünkü
sevgilinin hasretiyle inleyen â ı ın sesi çanın yerini tutmaktadır.
Eylemem gerden-i cemmâzumı muhtâc-ı derây
Hasret-i yâr ile girdüm yola nâlân olarak (K.16. 3)
Develer susuzlu a dayanaklı hayvanlardır. Sekiz saat boyunca aç ve susuz kalabilirler.
Ancak kendini Kays ile özde le tiren air(â ık), sevgiliyi bulmak için o kadar çok yol gitmi tir
ki hararetten devesinin dudakları kurumu tur.
Tâbdan hu k-leb ü e k ile tûfân-ber-dû
Gidelüm âb-ke ü tür gibi galtân olarak

(K.16. 8)

3.5. Maymun, Katır
Â ı ın a kı rakibinkine benzemez. O bir tek sevgiliyi arzularken rakip maymun
i tahlıdır. Yani rakip her gördü üne meyl ederken â ık sevgiliye sadıktır.
Hı m ile olsun nigâh it bü’l-hevesler ra mına
‘Â ıkı mahcûbunam itme tegâfülden hacîl
(G.185.3)
Bü’l-heves lebleri evkıyla içer bâde-i sâf
u’le nû uz bize besdür mey-i bî-ge âte

(G.138.3)

’timâd itme nigâh-ı çe mine ey bü’l-heves
Merdüm-i hü yâr ile mestâne olmaz â inâ (G.11.2)
Katır, divanda bir hiciv unsuru olarak kullanılmı tır. air dönemin di er airlerini katıra
benzetir.
Bir alay â‘ir-i â‘ir i‘âr
Bir katar esterân-ı pâlânî

(K.17.54)

Ra mına böyle esterân u Harun
Oluram beyt-i medhüme bânî (K.17.63)
3.6. Ceylan
Ahu veya gazâl olarak da adlandırılan ceylan vah i ve avlanması güç olması sebebiyle
kinaye olarak ha in dilberlere, gözlerinin letâfetinden dolayı sevgilinin gözlerine, misk ahusu
münasebetiyle güzel kokulu sevgiliye benzetilir. (Onay, 2009: 46)
Rûy-ı dil gösterüp itdün beni çün dîvâne
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‘Â ıkam ‘â ık ki fikr-i zülf-i havrâ eylemem
Pây-ı ‘aklı beste-i zencir-i sevdâ eylemem

(G.203.1)

3.7. At
Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan at, klasik edebiyatta sıkça kullanılmı tır.
Bazen rengi ile bazen de rüzgâr gibi hızlı ayakları ile beyitlere konu olan at, iirlerde esb, e beh,
hayl, hink, kümeyt ve tevsen adları ile geçer.
‘Adûyı kavm-ı ‘Âd-âsâ idersin hâk ile yeksân
Semend-i bâd-ı pâyun hı m ile saldukça meydâna (K.7. 9)
Sevgilinin ehsüvar oldu u divan edebiyatında, air mana vadisinde atını hızla gezdirir.
At ile kastedilen ey airin kalemidir.
Edhem-i hâmen eylesün min-ba’d
Vâdi-i fahr içinde cevlânı (K.17.20)
At gökyüzü terimleri ile birlikte kullanılır. Fele in daima devinim içinde ve yüksekte
olması at ile ili kilendirilir.
Ol bülend-ikbâl ü ‘âlî-câh a ‘la –rütbe kim
Rah -ı tab ‘ı meh gibi çarh üzre cevlân gösterür (K.5.18)
Sadece at de il, at ile ilgili kavramlar da beyitlere konu olmu tur. Mesela yüzyıllardan
beri varlı ını koruyan cirit oyunu, güne e benzetilen eyer, üzengi ve seyis bunlardan birkaçıdır.
Râyız-ı re ‘yün süvâr-ı e heb-i ‘adl olsa çarh
Mihri zerrîn zîn iderdi burc-ı mîzânı rikâb

(K.5.46)

Kelime anlamı at olan rah özel anlamda ehnâme kahramanlarından Rüstem’in atının
adıdır. Rüstem’in atı Rah ’ın hikâyesi öyledir: Halk arasında kahramanlı ı ile ün salan
Rüstem’e bir at seçmek için memlekette bulunan bütün atlar bir araya toplanır. Rüstem hangi
atın sırtına elini atsa o atın karnı yere geçer. Sadece Rah , Rüstem’in gücüne dayanır. Bu
yüzden de Rüstem kendine at olarak Rah ’ı seçer. Artık her yerde Rüstem’in en büyük
yardımcısı olan Rah , onunla birlikte sava lara katılır, devleri, cadıları öldürür (Kuzuba ,
i man, 2007: 168)
Ol ehsüvâr-ı mülk-i saâdet ki rah ına
Cevlân deminde arsa-i âlem gelirdi teng

Bâkî

3.8. Panter, Arslan
Arslan tabiî özellikleri ile beyitlerde yer alan bir hayvandır. Hayvanlar arasında en
güçlü ve çevik olanıdır. Daha çok bu yönleri ile divan edebiyatına konu olur. A a ıdaki beyitte
belirtildi i üzere ceylanların kaçı ması için arslanın resmi dahi yeterlidir.
der tasvîr-i îr itse nigehle
Gürizân âhû-yı çe m-i bütânı

(Kt. 6. 6)

Arslan ile güne de çok zaman yan yana getirilir. Bunun nedeni ise eski astronomiye
göre güne in arslan burcunda bulunu u ve Hamel burcu döneminde yeryüzüne hâkim olu udur.
Hatta mübala a ile o güç ve kuvvet kar ısında arslanların bile dize gelecekleri söylenir (Pala,
2009: 26).
Mihr ü meh sanma ikâr için bu vah et-gâhda
Bî e-zârın devri der iki Gazanfer rûz u eb (K. 1. 9)
6
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dönen â ı ı hiçbir ey dizginleyemez. O, delilik ormanının kralı olmu tur. Güçlü pençeleri ile
hiçbir ey onun kar ısında duramaz.
Benem o îr-i kavî-dest-i bî e-zâr-ı cünûn
Egerçi derd-i cünuna olur devâ zincir
(G. 65. 4)
Panter vah i bir hayvan olması sebebi ile a a ıdaki beyite konu olmu tur. Aslan ise her
gün gece ve gündüz olmak üzere iki büyük ba hayvan yiyen gök gibidir.
Mihr ü mehle bu pelengî-hû sipihr-i kîne-cû
Bir gazanferdür gıdâ eyler iki ser rûz u eb

(K. 1. 2)

3.9. Köpek
Divan edebiyatında seg adı ile de geçer. Menfi manaları kar ılamak için kullanılır.
Cahillerin babası olarak adlandırılan Ebu Cehil, köpe e benzetilmi tir. slamiyet’e kar ı çıkan
Ebu Cehil, pek çok Müslüman’a eziyet etmi ve Bedir Sava ında öldürülmü tür.
Mihr ü mâha dü men olma la ne var huffâ -ve
Olsa bir köpek ne gam Bû Cehl-i kâfer rûz u eb (K.1. 39)
air bahtından ikâyet eder. Kendisi de erli Çin porseleni fa fur olmasına ra men felek
onu köpeklerin yaladı ı bir kâse haline getirmi tir.
Siyâh-kâseligin mîzbân-ı çarhun gör
Ki i kâse-lîs-i segânam egerçi fa fûram (K. 14. 7)
4. Böcekler
4.1. Karınca
Çalı kanlı ı ve atom karınca lakabı ile bilinen karınca, genellikle müspet manada
kullanılmı tır. Hatta slam dininde bolluk ve bereket getirmesi için okunan karınca duası vardır.
Özellikle i yerlerinde bu dua okunursa mü terilerin karınca gibi ço alaca ına inanılır.
Karınca ile Hz. Süleyman, birlikte çokça zikredilir ve kıssalarına telmihler yapılır. En
çok bilinen kıssalarından biri udur:
Bir gün Süleyman Peygamber bir karıncaya bir yıllık yiyece inin miktarını sorar.
Karınca da:
-Bir bu day tanesi yerim, der.
Cevabın do ru olup olmadı ını merak eden Süleyman peygamber karıncayı bir i eye
koyar. Yanına da bir bu day tanesi koyarak hava alacak ekilde i eyi kapatır. Ondan sonra da
bir yıl bekler. Müddeti dolunca i eyi açtı ında bir de bakar ki karınca bu day tanesinin yarısını
yemi , yarısını da bırakmı . Süleyman Peygamber kendi kendine meraklanır.
Acaba neden yemedi?
Bunun üzerine Hz. Süleyman karıncaya bu day tanesini neden tamamen yemedi ini
sorar
Karınca da “Daha önce benim yiyece imi yüce Allah(c.c) verirdi Ben de O’na güvenerek bir
bu day tanesini tamamen yerdim. Çünkü O beni asla unutmaz ve ihmal etmezdi. Fakat bu i i
sen üzerine alınca do rusu nihayet bu aciz insandır diye güvenemedim. Belki beni unutup
yiyece imi ihmal edebilirsin. O yüzden de bir yıllık yiyece imin yarısını yiyerek, di er yarısını
da ertesi yıla bıraktım.” diye cevap verdi (Çetinkaya, 2008: 321-322).
Divan’da karınca, sevgilinin yana ındaki ayva tüylerine benzetilir.
Zülf ol ey hat ejder-i ma rûra benzet kendünü
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(G. 284. 1)

A a ıdaki beyitte â ık çok zayıflamı karınca kadar kalmı tır. Öyle ki karınca kadar
küçük bir yeri yıllarca dola ır durur.
Za ‘f itdi Fehimâ bana ol denlü gulû
K ‘oldı nazarumda nahl-i tûbâ her mû
Sahrâya dü sem mûr-âne iderem
Bir nokta-i mevhûmda bin yıl tek ü dû (R. 50)7
4.2. Yengeç
Yengeç, yürüyü ü itibariyle sevgiliye benzetilir.
Harçengdür velî harekâtında var nemek
Kânûn ki bahr-ı mevc-zen-i bi-subûtıdur

(G. 70. 4)

4.3. pek Böce i
pek böce inin olu umunda önce, kelebekler dut yaprakları üzerine yumurtalarını
bırakır. Birkaç gün sonra bu yumurtalar tırtıla dönü ür ve tırtıllar dut yapraklarını yemeye
ba lar. Bu görüntü, dut yapra ının pençesine dü mü ipek böce i resmi gibidir.
Ya kirn-pîlelerdür olup cem ‘-i çeng-sebz
Ol per nevâ-yı rûhlarun berg-i tûtıdur (G. 70. 3)
Dut yaprakları üzerindeki tırtıllar salgıladıkları bir sıvı ile kozalarını yapmaya ba lar ve
ilk olarak kozanın dı kısmını sonra da kendi vücudunu örerek görünmez olurlar. pek böce inin
bu hali, bize yün hırka içerisinde halvette olan bir mür idi hatırlatır. Halvette olan mür it, koza
içerisindeki ipek böce i gibi tek ba ınadır.
Râst-kirm-i pîle-fakram bî-ser ü sâmân u zâd
Nice demdür halveti-i hırka-i pe mîneyem (G. 213. 2)
4.4. Pervane
Geceleri ı ık çevresinde dönen küçük kelebektir. Muma â ık olan pervane, sürekli
mumun çevresinde dola ır ve en sonunda kendini ate e atar. Divan edebiyatında pervane â ı ı,
mum da sevgiliyi temsil eder. Tek bir sevgilinin etrafında pervane olan â ık, bir süre sonra
kendini ate e atar yani sevgili için yanarak canını feda eder.
u ‘lene pervâne olam görmedüm
Eyledügin em ‘-i ebistân semâ’

(K. 3. 2)

Sevgilinin beni, ate te yanmı pervaneye benzer.
Ya hâl-i dilber ü ya rûh-ı ‘ si’dür
Pervâne-gân-ı pertev-i tab ‘-ı münîrümüz

(G. 129. 4)

Pervane ile Hz. brahim’in ate e atılması olayına telmih yapılır. Hz. brahim, Nemrud’a
secde etmeyince ate e atılmı ancak Allah(c.c)’ın izniyle ate gül bahçesine dönü mü tür.
Pervane de muma atılınca koruyucu iyilik rüzgârı ile mum, gül bahçesi olmu tur. Bu olayı
tasavvufî manada yorumlayacak olursak pervane kendini ilahî a ka adamı dervi , mum ise
Allah(c.c)’dır.
Nesîm-i lutf-ı hıfzundan olur gül en Halîl-âsâ
Eger pervâne ursa kendüyü em ‘-i fürûzâna
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Klasik edebiyatta mekes adıyla da geçer. Sevgilinin benine benzetilen sinek küçük ve
siyah olu u sebebiyle de ersiz, önemsiz manalarına gelecek ekilde kullanılır. Â ık â kından
sevgili yolunda ölse dahi külleri sinek kanadının süsü olur.
Pervâne idüp yaksa da em ‘e benim bahtum
Hâkisterümü zînet-i perr-i meges eyler
(G. 57. 4)
Sinek vızıltısı, türkü söyleyen bir sine in na meleridir. Bu yönüyle sinek birçok beyite
konu olmu tur. A a ıdaki beyitte sine in sesi o kadar rahatsız edici ve yüksektir ki meclisin
bütün sedasını bastırmı tır.
Zevk ile itse sürûd-ı ekkerî-hân bezmüni
Na me-i ûh-ı rebâbı basdırur savt-ı zebâb

(K. 5. 50)

Sinek tatlı yiyeceklerin üzerine konmayı sever. Ancak tatlıların üzerine konan sinek bir
insanın çamura batması gibi tatlının içine gittikçe gömülmeye ba lar ve bir süre sonra çırpınarak
dı arı çıkmaya çalı ır. air, kendini sevgilinin bal dudakları üzerine konmu bir sine e benzetir.
Egerçi ben leb-i dilberde hâl-i mûyîn-ve
Girifte-pâ meges-i bend-i nû ü bî-zûram

(K. 14. 9)

4.6. E ek Arısı, Ate Böce i, stiridye
Dönemin di er airleri e ek arısına benzetilmi tir.
eklindeki oklarına maruz kalmı bir çiçektir.

air, bu e ek arılarının i ne

Tenümde mûy degül ta ‘n-ı bî-mezâkândan
ükûfe-ve hedef-i tîr-i nî -i zenbûram (K. 14. 10)
Rintler, klasik edebiyatta olumlu bir rol üstlenmi ken zahitler olumsuz manada
kullanılır. Zahit akılsız, mihrap kö esini seven, kendini be enmi , gelecek endi esi ta ıyan,
yaptı ı ibadeti zevkle de il zorunluluk oldu u için yapan, ahirette maddî zevklerinin
gerçekle mesi ümidi olan, nasihatçi ve sıkıcı bir tipken rind içi aydınlanmı , i in özüne ermi
olgun bir insan olarak takdim edilir (Akku , 2006: 402). Dönemim modası gere i kendini rind
olarak gören air, zahitlerin zikirlerini e ek arısının vızıltısına benzetir.
Zikr-i zühhâd ile bir mi negamât-ı ‘u âk
Sît-i zenbûr hem-âvâze-i tanbûr olmaz (Kt. 1. 5)
Kısa aralıklarla yanıp sönen ate böce i bu özelli i dolayısıyla beyitlerde mum ile
birlikte zikredilir.
Olup âte -kede Nîl ü semender oldı bahrîler
Hevâyiler hevâyı eyledi pür- em ‘ ü pervâne (K. 7. 27)
Divan edebiyatında istiridye ise inci ile anılır. nci istiridye içerisinde bulunan de erli
bir mücevherdir. air, inci gibi gönlünü gördü ü her istiridyeye yuvarlanmaması için uyarır.
Serün güher gibi galtîde itme her hazefe
Sadef-ni îni-i künc-i ferâ yetmez mi?

(G. 286. 3)

4.7. Semender
Erkek semender, a aç veya odun aralarında ya ar. Bu a aç veya odunlar yakıldı ında
ise semender can havliyle dı arı çıkar. Halk bu durumu semenderin ate ten peyda oldu u
eklinde yorumlar. Yani semenderin ate ten etkilenmedi i inancı vardır.
Gül bahçesini cehenneme benzeten air (â ık), gönlün de bir semender oldu unu söyler.
Gönül bir semenderdir çünkü â ı ın kalbi sevgilinin â kından yanıp tutu mu tur.

- 26 Dil semenderdür yatur gül dâ u dûzah gülistân
Verd-i bâ -ı cennetün bülbülleri tâvûs olur
(G. 87. 5)
Eskiden yaralar ate le da lanarak iyile tirilirmi . Â ık da semender yaradılı lı biri
oldu u için yarasının ate le tedavi edilmesini istiyor.
Bülbül-i hasta-dilüz lîk semender-fıtrat
Zahm-ı hâr-ı güle âte le müdâvâ iderüz (G. 131. 6)
5. Sürüngenler
5.1. Ejder, Yılan
Sevgilinin saçları rengi ve ekli yönünden yılan ve ejderhaya benzetilir. Yılan tıpkı
sevgilinin saçları gibi kıvrımlı ve siyahtır.
Zülf ol ey hat ejder-i ma rûra benzet kendüni
Tohm-ı hâlin hıfz tâ-key mûra benzet kendüni

(G. 284. 1)

A a ıdaki beyitte bu dünyada Hızır gibi ölümsüz olsan da yılanın, ölümsüzlük suyuna
zehir katıp seni öldürebilece i söylenir. Yani Hızır’ın bile ecelden kaçamayaca ı mesajı verilir.
Hz. Hızır’ın ölümsüz olması rivayeti öyledir: skender ordusu ile birlikte ab-ı hayatı aramaya
çıkar, Hızır ve lyas ordudan ayrılarak ba ka yöne gider ve karınları acıktı ında bir su kenarına
oturup yanlarına aldıkları kurumu balı ı çıkartırlar. Bu esnada su, balı ın üzerine sıçrar ve
balık canlanır. Böylelikle suyun ölümsüzlük suyu oldu u anla ılır. Ardından bir melek gelir ve
Hızır ile lyas’a kıyamete kadar ya ayabileceklerini bildirir.
Yılanın mevsimsel olarak deri de i tirmesi de her seferinde yeniden hayat buldu unu
anlamına gelir.
Bu vâdî içre Hızr olsan ecel çüm ejder-i bî-mihr
Katup zehr âı hayvâna ider lâbüd seni mürde (Kt. 5. 4)
Rivayete göre yılan yüz yıl ya adıktan sonra ejderha(ejder) olurmu . A zından ate
çıkaran ejderha, nefesiyle bütün mahlûkları yok eder ve yutarmı .
Nefesle ‘âlemi dâ eyledük bilinmedi lîk
Ne gencün ejder-i âte -fe ânıyız cânâ (G. 8. 2)
air kalemini ejderha diline benzetir. Bu kalem öldürücü sözler saçan bir kalemdir.
Benem ol sihr- îve â ‘ir kim
Hâme itdüm zebân-ı su ‘bânı

(K. 17. 32)

5.2. Timsah
Kılıç ekli itibariyle timsaha benzetilir. Kılıcın uzunlu u ile timsah arasında alaka
kurulur. Klasik edebiyatta timsah neheng diye geçer.
Âferîn seyf-i yedullâh kim neheng-i tîgüne
Eyledün girdâb-ı bahr-ı hûn-ı a ‘dadan kırâb (K. 5. 44)
6. Suda Ya ayanlar
Suda ya ayan hayvanlardan özel bir isim yerine genel olarak mâhî kavramı
kullanılmı tır. aire göre â ık, sevgiliye olan â kından dolayı o kadar çok gözya ı dökmü tür ki
gözya ı deryasının balı ı olmu tur.
Benem ki mâhi-i deryâ-yı e k olup her dem

- 27 Misâl-i merdüm-i dîde inâhdur kârum (G. 216. 6)
Sonuç
Fehîm-i Kadîm Divanı’nda pek çok hayvan ismi geçmektedir. Bu isimlerin
kullanılmasındaki amaç hayvanların biyolojik özelliklerini anlatmak de il, hayvanları bir te bih
unsuru yaparak benzetmelere yer vermektir. Bazı hayvanlar rengi ile bazıları ekliyle bazıları da
sesiyle beyitlere konu olmu tur.
Az sözle çok ey anlatmayı amaçlayan klasik edebiyatta birçok hayvan adı mazmun
olarak kullanılmı tır. Mesela bülbül ötü ü ve güle olan a kı sebebiyle â ı ı sembolize eden bir
mazmundur. Mazmunlara ilham kayna ı olan hayvanlar genellikle â ı ı, sevgiliyi veya rakibi
sembolize eder.
Klasik edebiyatın önemli bir malzemesi olan hayvanlar Fehîm-i Kadîm Dîvanı’nda
airin renkli hayal dünyası ile birle erek zengin bir anlatıma sahne olmu tur.
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