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KLÂS K TÜRK EDEB YATINDA SEVG L N N AYVA TÜYÜ/HAT
THE FLUFF OF BELOVED CLASSICAL TURKISH LITERATURE
Kür at amil AH N•
Öz
Klasik Türk iirinde, sevgili üzerinde o kadar çok durulmu tur ki
sevgilinin her bir uzvu ve özelli i için binlerce beyit yazılmı tır. airler,
sevgilinin yana ında ve duda ının kenarında bulunan ayva tüyleriyle ilgili de
çok sayıda benzetme ve mecaz unsurlarını, geni bir hayal dünyasıyla birlikte
kullanmı tır.
Bu çalı mada, edebî metinlerde söz konusu edilen sevgilinin ayva tüyleri
üzerinde durulmu ve onunla ilgili yapılan benzetme ve mecaz unsurları tespit
edilmi tir. Ayva tüyü etrafında olu turulan hayaller toplu bir ekilde gözler
önüne serilmi tir.
Anahtar Kelimeler: Divan iiri, Sevgili, Güzellik, Ayva Tüyü.
Abstract
It has been so much focused on beloved in Classical Turkish poetry that
thousands of coupletshave been written for each limb and feature of hers. Poets
have used a great number of analogies and metaphors with a wide world of
imagination as for the fluff on and around the beloved's cheek and the lip.
In this study, the fluff of beloved at issue in literary texts has been
accentuated and the analogy and metaphor elements on this case has been
ascertained. Dreams created around the fluff have been collectively presented.
Keywords: Diwan Poetry, Beloved, Beauty, Fluff.

Giri
Klasik Türk iiri, i ledi i duygu ve konulara toplu olarak bakıldı ında görülecektir ki
a ırlıklı olarak a k konusu üzerine kurulmu tur. Bu iirde, a ka ve sevgiliye dair pek çok ey
söylenmi tir. Klasik Türk edebiyatında güzelli iyle herkesi büyüleyen, idealize edilmi bir
sevgili kar ımıza çıkmaktadır. Sevgilinin de i ik yönleri ve uzuvlarıyla ilgili benzetmeler
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- 387 yapılmı tır. Bundan dolayı airler için bir rehber hizmeti görmek üzere, sevgilinin durumu ve
fizi iyle ilgili unsurları toplu bir ekilde gösteren eserler1 de kaleme alınmı tır (Akün 1994, 416).
Sevgili idealize edilerek araya fiziksel bir mesafe konulmu olur. Â ı ın ço u zaman sevgili
yerine onun hayali veya saçı, ayva tüyü, ka ı, beni gibi unsurlarının hayaliyle ya aması,
sevgilinin bulundu u özel konumundan kaynaklanır. Sevgilinin ula ılmaz olarak
de erlendirilmesi onun her zaman taze ve canlı kalmasını sa lar. Â ıklar ona ula maktan de il
onun hayalinden bahsederek bir nevi sevgiliyi koruma altına alırlar. Ona ula manın bu büyüyü
bozaca ını dü ünürler (Gönel, 2010: 215).
Bütünden çok parça güzelli ine önem veren divan airleri, her bir güzellik unsurunu
tek ba ına mükemmel ekline ula tırmaya çalı ır. Divanlarda sevgilinin güzellik unsurlarına
yüklenen anlamlar dolayısıyla onun genelde bir yönünü görürüz (Gönel, 2010: 215). Bu
çalı mada da sevgilinin ayva tüyü üzerine yapılmı olan benzetme ve hayaller gözler önüne
serilmeye çalı ılmı tır.
Ayva tüyünü ifade etmek için iirlerde Arapça ‘hat’ kelimesi kullanılmı tır. Hat kelime
olarak; çizgi, yazı, satır, hudut, güzel yazı, ferman, sıra, saf, parma ın on ikide biri olan ölçü,
tüy tüs (Ahmet Vefik Pa a, 2000: 635), gençlerde yeni çıkmaya ba layan bıyık ve sakal
( emseddin Sâmî, 2009: 583) manalarına gelir. Hat kelimesinin çok çe itli anlamları vardır.
airler onun bu anlam geni li inden yararlanarak iirlerinde tenasüp ve ça rı ımlara sıklıkla
ba vurmu lardır. Hat kelimesi ile sevgili söz konusu olunca daha çok ayva tüyü kastedilmi tir.
Mu’îdî, Ayva tüyü için gerçekte birdir ama iki kısımda tabir olunur. Birincisi duda ın
kenarında zahir olan, ikincisi ise sevgilinin yana ında bulunan ve zülfe yakın olandır eklinde
açıklama yapıyor (Erünsal, 1998: 243). Ayva tüyü daima yanak, yüz, dudak, çene, saç ve ben
gibi güzellik unsurlarıyla beraber anılır. Kelimenin yazı anlamına gelmesinden dolayı yanak bir
sayfa, tüyler de bu yanak sayfasına yazılmı türlü yazılar olarak telakki edilir. Yazı ile ilgili
ferman, nak , hatt-ı hümâyun, sûre, âyet, mektup gibi benzetmelere konu olur. Ayva tüyünün
güzeli yeni çıkmaya ba lamı olanıdır. Bundan dolayı yenili i ve tazeli i dile getiren sebz,
sebze-zâr, çemen, bahar, nev gibi kelimelerle tavsif edilmi tir. Mu’idî ayva tüyü ile ilgili olarak;
“Duda ın çevresinde koyu ye il renkte çıkan bitki gibidir. Bu nedenle Araplar ona geli ip
büyümesinden dolayı ‘nebat’, Fars ve Türk airleri ‘sebze’ demi lerdir” diye açıklama yapıyor
ve bu özellikleriyle ilgili örnekler verdikten sonra siyahlık ve yazı ile ilgili sıfatlara de iniyor
(Erünsal, 1998: 34–36). Sonraki sayfalarda ele alınan örneklerde de görülece i gibi ayva tüyü iki
renkte kar ımıza çıkıyor. Bu durumun nedeni onun ilk ba larda ye il olarak belirmesi ve zaman
geçtikçe de siyahla masından kaynaklanmaktadır.
Ayva tüyleri güzelli i bozucu bir unsur olarak da de erlendirilir. Kir, fitne, toz veya
sevgilinin yüz güzelli ini gizleyen bir perdeye benzetilir. O, â ıkların nazarında görünmez bir
bela ve ahir zaman fitnesidir. Ayva tüyünün olgunla ması sevgilinin artık sevilme ça ının
geçmi oldu unu gösterir. Bundan dolayı ayva tüyünü bazen güzel bazen de çirkin bulanlar
olur (Pala, 1999: 176–177).
Makalede; XIV. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar seçilerek taranan divanlarda, ayva
tüyünün ekli, konumu, rengi ve güzel kokusuyla ilgili benzetme ve mecaz unsurlarının tespit
edilip ayva tüyü etrafında olu turulan hayallerin verilmesi amaçlanmaktadır.
1 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.: AKSOYAK, . Hakkı, “Manastırlı Celâl’in Hüsn-i Yûsuf Adlı Eseri”, Edebiyat ve Dil
Yazıları Mustafa sen’e Arma an (Editörler: Ay enur KÜLAHO LU, Süer EKER), Ankara, 2007, s. 1–17.; ATAY, Hakan
(2003), Heves-nâme’de A k Oyunu: Tâcî-zâde Cafer Çelebinin Özgünlük ideali, Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal
Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Ankara.; EL AÇIK, Muhittin, “Bavyera Devlet Kütüphanesi’nde
Mahbubun Sıfatlarına Dair Risale Miftâhü’t-Te bîh’ten Bir ntihal mi?”, Türk Kültürü ncelemeleri Dergisi, Sayı 21, Güz
2009, s. 239–280.; ERÜNSAL, smail E. “Mu’îdî’nin Miftâhu’t-Te bih’i”, Osmanlı Ara tırmaları VII-VIII (Ayrı Basım ),
stanbul, 1988.; erafettin Râmî, Enisü’l-U ak ( Çev. Turgut Karabey, Numan Külekçi, Habib dris ), Ankara, 1994.;
AFAK, Yakup, “Sürûrî’nin Bahrü’l Maârif’i ve Bu Eserdeki Te bih ve Mecaz Unsurları”, Türkiyat Ara tırmaları
Dergisi, S.4, Konya, 1997, s. 217–235.; AH N, Kür at amil (2009), Sevgilinin Güzellik Unsurlarından Saç, Ka , Kirpik,
Hat, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale.; AH N, Kür at
amil (2011), Sevgilinin Güzellik Unsurlarından Saç ve Saçın Â ık Üzerindeki Etkisi, Turkish Studies International
Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/3 Summer 2011, s. 1851-1867.

- 388 Çalı mamızda Ahmed Pa a (Tolasa, 1973), Necati Bey (Çavu o lu, 2001), Hayâlî Bey
(Kurnaz, 1996) ve Nev’î Divanı (Sefercio lu, 2001) üzerine yapılmı sistematik divan
tahlillerindeki yöntem esas alınmı tır.
Benzetme ve mecaz unsurları alfabetik olarak sıralanmı ve örnek beyitler seçilmi tir.
Sıralama yapılırken birbirleriyle ba lantılı olan unsurlar bir arada ele alınmaya çalı ılmı tır.
Beyitler genel bir de erlendirmeye tabi tutulurken, hayallerin ortaya çıkı ında etkili olan
unsurlar üzerinde durulmu tur.
Ayva Tüyü le lgili Te bih ve Mecaz Unsurları
sümbül

Abîr, amber, benef e, bûy, misk (mü g, mü gîn), leylâk, nilüfer, reyhan, semen,

Güzel kokmasından dolayı ayva tüyü bu unsurlarla anılır. Mü g, abîr, amber gibi
kelimelerle münasebetinde siyahlık da dü ünülmü tür. Ayva tüyü latiftir ve güzel kokar.
Misk; bir cins erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan ho kokulu
siyah bir maddedir. Nâfe-i Huten de denir. Misk ahularının daha çok Do u Türkistan ve Çin
yörelerinde bulunması sebebiyle Hıta, Hoten, Çin gibi kelimelerle anılır. Kokusu ve siyah
olması da göz önünde bulundurularak iirlerde sıkça kullanılmı tır (Onay, 2007: 380).
O hâl-i mü g-fe ân ol hat-ı abîr-ef ân
O la’l lebler o dendân o gevher-i nâ-yâb
Nev’î G. 23/42
Sevgilinin ayva tüyleri bir gül bahçesini andırır. Bu bahçede her türlü çiçek bulunur.
Gülzâr-ı hatt-ı dilberi seyr eyle ey gönül
Reyhân deste deste biter gül demed demed
Hecrî, G. 19/6
Bâkî, senin kırmızı duda ının kenarında bulunan misk kokulu hattına, Kevser
ırma ından beslenen sümbül bile kıyaslanamaz diyerek hem sevgiliyi hem de di er vasıflarını
övmü tür:
Hat-ı mü gîn-i leb-i la’lüne mânend olmaz
Bulsa ger perveri -i çe me-i Kevser sünbül
Bâkî, K. 24/40
Yanak su olarak de erlendirildi inde ayva tüyleri bu yanakta beliren nilüferlere te bih
olunur.
Müdâvâ-yı dil-i mecrûha bür’ü’s-sa’adır el-hak
Zülâl-i la’l-i hatt-âverdi nilûfer midir bilmem
Nedîm, G. 87/ 3
Ayva tüyleri güzel koktu u için semen, nesrin, reyhan gibi çiçeklere benzetilir. Bu
isimler kullanılırken sadece koku yönü de il yazı ve renk ile ilgili de pek çok ça rı ımlar
yapılmı tır.
Yüz, cennet olarak tasavvur edildi inde ayva tüyü de reyhana benzetilir. Reyhan
kokulu ot ve bir yazı çe idi olarak sıkça ayva tüyü ile birlikte ele alınır (Tarlan, 2001: 142).
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Ol muhakkakdı ki nesrîn ü semendir kokusu
eyhî, G. 186/4
Reyhan; fesle en denilen güzel kokulu bir bitkidir. Reyhânî ise bir yazı çe ididir.
Muhakkak adlı yazının küçü üdür. XV. Asra kadar Kur’an-ı Kerim yazmak için kullanılmı
daha sonra Kur’an hep nesihle yazılmı tır. Reyhânî besmele için tercih edilen yazı
türlerindendir (Onay, 2007: 325). Reyhan kelimesi bitki ve yazı çe idi anlamını ça rı tıracak
ekilde iirlerde kullanılır.
Hatûn reyhân-ı cennetdür ye ermi Kevser üstinde
Ya rahmetden bir âyetdür yazılmı bedr-iken aya
Ahmedî, G. 556/3
Ayva tüyü ile ilgili yapılan benzetme ve ça rı ımların en fazla yazı ile ilgili oldu unu
söyleyebiliriz.
Yazdı hatt gül-varak-ı rûyuna saf saf sünbül
Oldu nazm-ı güle tahmîs-i mutarraf sünbül
eyh Gâlib, G. 196/1
Afet, bela (görünmez bela, cünd-i bela) bî-dâd, câdû, efsûn (füsun), fettan, fitne
(fitne-i ahir zaman, râh-ı zühûr-ı fitne)
Â ık üzerindeki etkisi ve güzelli i ayva tüylerinin bu tür benzetmelerle
vasıflandırılmasında önemlidir. Ayva tüylerinin rengi ve çoklu u sebebiyle kesret olu u, fitne,
bela, afet, fettan gibi unsurların kesretle ilgisini de ça rı tıracak ekilde iirlerde kullanılmı tır.
Ayva tüyleri a ı a verdi i sıkıntı sebebiyle â ı ın ba ının belasıdır, onların hepsi birer bela
askeridir. (Sefercio lu, 2001: 196). Ayva tüyleri â ı a yakla makta olan bir bela dalgasına da
benzetilir. Bâkî, sevgilisine yana ını bir kere öpmek nasip olmadı hemen ayva tüylerin bin bela
ile çıktı diye yakınıyor:
Bir kere bûsen alımaduk hattun irmedin
Âhır müyesser oldı hele bin belâyile
Bâkî, G. 465/7
Â ık için sevgili daima adaletsiz davranır. Bu adaletsizli e onun bütün uzuvları e lik
eder ve bundan dolayı da adaletsiz, acımasız gibi sıfatlarla anılır. Ayva tüyleri efsunludur ve
herkesi büyüler kendine ba lar. Sonradan çıktı ı için âhir zaman fitnesi olarak de erlendirilir.
O, â ıkta ve â ıklar arasında sürekli karga aya sebep olur.
Fitne daha çok kıyametle ilgili olarak kullanılır. Âhir zamanda (Devr-i Kamer) birçok
karı ıklık çıkaca ı ve fitneler kopaca ı bilinmektedir. airlere göre bu karı ıklı ın nedeni
sevgilidir (Pala, 1999: 144).
Fitneler kaynadup ey dost n’ider hâl ü hatun
Gönül almaga ruhun eyledügi âl yiter
Bâkî, G. 151/2
Ayva tüyleri küçük oldu u için fark etmek zordur, bundan dolayı â ıklara görünmez
bir bela olur.
Hatt-ı ruhun ki dahı hicâb-ı hafâdadur
‘A k ehlinün efendi görünmez belâsıdur
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Â ıklar üzerindeki etkisi ve büyücülük özelli inden dolayı ayva tüyleri cadı, büyücü ve
efsun gibi benzetmelere konu olmu tur. Divan Edebiyatında sevgilinin gözü, gamzesi, beni,
saçı ve ayva tüyleri cadı olarak nitelendirilmi tir. Cadıların kötülük, zulüm, kan dökme özelli i
de vardır (Pala, 1999: 77). Güzelin yüzü su olarak dü ünüldü ünde su üzerinde duran bir
cadıya benzer, yine sevgilinin yana ı bir ate e te bih edildi inde buradaki ayva tüyleri ate te
yanmadı ı için efsunludur. Sevgili â ıkları cezbeder, onları büyüler.
Ka ı câdû gözi sâhir hat u hâli fitne
Le ker-i îve ile aldı göñül ki verini
Nev’î, G. 249/4
A k me akkatli bir yoldur ve ayva tüyleri de görüntüsü dolayısıyla â ık için bela ve
fitne dolu yol olarak de erlendirilir.
Belki dilberler kalur cümle hat-âver olmadan
Ol kadar râh-ı zühûr-ı fitne bulur insidâd
Nef’î, K. 26/41
Ak am (gece,
tîre-rûz,

am, am-ı zulmet, eb) bûm-ı eb, dûde, kahve, kara (siyah), sevâd,

Ayva tüylerinin bu kelimelerle vasıflandırılması renk münasebetiyledir. Yana ın
gündüz olarak ele alınması ayva tüylerinin bir tezat unsuru yaratarak ak am, eb, gece vb.
kelimelerle anılmasını sa lamı tır. (Sefercio lu, 2001: 197).
Hattı yakla tı niçün urmaz dil-i u âka dâ
Geldi ak am erdi yakmaz dahi ol meh çera
Nef’î, G. 60/2
Ayva tüylerinin gece bayku una benzetilmesi renk ve â ıkta meydana getirdi i durum
dolayısıyladır. Bayku un harabeleri mesken tutması ile â ıkların gönülleri arasında hep bir ilgi
kurulur.
Cân ile Nedîmâ ruhunun mültehebidir
Kâfir hatı beyt-i dilimin bûm-ı ebidir
Nedîm, Thms. 10/1
Rengi ve dudakla olan ili kisinden dolayı kahveye benzetilmi tir. Kahve içildi i zaman
nasıl ki duda ın çevresinde tortusu kalırsa dudak çevresinde bulunan ayva tüyü de bu durumu
andırır. Sevgilinin duda ı bir eker oldu u için kahvenin orada olması kadar do al bir ey
olamaz. Kahve ve eker bir aradadır.
Ol benef i hat gelir evvelde la’l-i dil-bere
Kahve der-peydir bezmde âdetâ gül- ekkere
Nedîm, G. 132/1
Yer isimlerinin tevriyeli biçimde ve öne çıkan özelliklerini ça rı tıracak ekilde sıkça
kullanıldı ını biliyoruz. Rum, am, Karaman, Çin, Habe , Hıta, Hindu, Tatar gibi isimlere
iirlerde çok rastlanır. Bunlardan Rum kelimesi daha çok beyazlı ı ifade etmesinden dolayı
yanak ile yüz için ve am, Habe , Hindu gibi siyahlı ı ifade eden isimlerle bir tezat olu turacak
ekilde kullanılır.
Hatt-ı mü kînünle Rûm u âm-ı teshîr etmege
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Âhî, G. 47/5
Eskiden Anadolu’ya Rum, Anadolululara da Rumî denilirdi. Bu bölgede ya ayan
insanlar beyaz ve güzel oldukları için iirlerde Habe , Zenci, Hindu gibi kelimelerle tezat sanatı
yapılırdı (Pala, 1999: 333). Bugün bir kısmı Afganistan bir kısmı da Rusya sınırları içerisinde
kalan Bedah ân ise bir yakut cinsi olan la’l ta ının bu bölgede bulunması dolayısıyla
edebiyatımızda sıkça anılır. Özellikle sevgilinin duda ını temsil eder (Pala, 1999: 61).
Mülk-i Osmânı hatun geldi Karamân itdi
Ya ımun la’lleri Rumı Bedeh ân itdi
Sun’î, G. 182/1
Arı, mar, mûr, karga, ebdîz, eh-per, tûtî (papa an)
Sevgilinin bal olan dudaklarının kenarındaki ayva tüyleri ekere gelmi arılar gibidir.
Hattını gördi gönül didüm ana ayb degül
Âdet oldur ki aru kandayise bala durur
Kadı Burhaneddin, G. 510/6
Ayva tüyü yüzü koruyan yılan olarak ele alınır. Özellikle ayva tüyü üzerine yatmı
olan saçlar, menek eler arasında uzanan yılan gibidir. Yılanların de erli hazineleri korudu una
inanılır. Sevgilinin yüzü bir hazinedir ve bu hazinenin bekçileri de ben ile ayva tüyleridir.
Künc-i cihân içinde çü gencînedir yüzün
Saklar tılısm olup anı bes mûr u mâr hat
eyhî, G. 88/4
ekil ve renk yönüyle karıncaya benzetilir. Dudak bir eker veya gül suyu olarak
anıldı ında, duda ın etrafındaki ayva tüyleri de ekere veya gül suyuna toplanmı karıncalara
benzetilir. Bu tarz kullanımların oldu u yerde mûr ile birlikte genellikle Süleyman peygamber
de anılır.
Hat gelmeye görsün leb-i cânân edemez bahs
Bir mûr ile gâhîce Süleymân edemez bahs
eyh Gâlib, G. 28/1
Ayva tüylerinin renk yönünden kargaya benzetildi i görülür. Kargaya benzeyen ayva
tüyleri bu day vb. tanesini andıran benlere gelmi tir. Bu durum â ık için dayanılmaz bir haldir
ve kendini döve döve una çevirir. iirlerde bunun gibi çe itli hayallere konu olmu tur.
Dâne-i hâlün edelden zâ -ı hattun pâyimâl
Dö e dö e kendümi bu gussadan un eyledüm
Hayâlî, G. 46/2
Sevgili güzellik meclisinin her zaman en ön safında yer alır. Güzellikte hiç kimse ona
yeti emez. Sevgilinin ayva tüyleri hemen çıkması ve güzellik bakımından Hüsrev’in me hur atı
ebdîz’e benzetilir. ebdîz kelimesi “gece renkli, karaya ız at” (Devellio lu: 1998: 981)
anlamlarını da ça rı tıracak ekilde iirlerde kullanılmı tır.
Vasf-ı ebdîz-i hatun arsa-i hüsnünde tamâm
Yazamaz her ne kadar sür’at iderse kâtib
Nev’î, G. 17/3 (Sefercio lu, 2001: 192)
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Zühredür alnuñ nigârâ ka laruñ kavs-i kuzeh
Hatt-ı sebzüñ zülfüñ ile Cebra’îlüñ eh-peri
Nesîmî, G. 455/2
Sevgilinin yüzü ve yana ının aynaya, duda ının ekere benzetilmesi münasebetiyle
ayva tüyleri de papa an olarak tasavvur edilir. Bu tarz benzetmelerde papa anın konu maya
alı tırılırken ayna kullanılması veya aynanın kar ısında konu ması, onun ekerle beslenmesi
gibi münasebetlerde dü ünülmü tür. Bazen yeni çıkan ayva tüyleri ile papa anın rengi
arasında da ilgi kurulur.
Nebât-ı la’l-i îrîninde hatt-ı sebz-i cânâne
Sanasın perr-i tûtîdür ki dü mi

ekkeristâna
Nev’î, G. 415/1 (Sefercio lu, 2001: 195)

Asker, Tatar, yeniçeri, yüz bin ey, ye’cuc
Ayva tüylerinin bu tür unsurlarla münasebeti çok olması ve â ıklar için
ula ılamamasına ba lıdır. Yüzdeki ben etrafında bulunan ayva tüyleri beni koruyan bir
koruyucu gibi de hayal edilir. Ayva tüylerinin yanak ülkesini istila etmi askerler olarak sıkça
ele alındı ı görülür. Yana ın su olmasından dolayı bazen de suda bo ulan firavun askerlerine
benzetilir. Kimi zaman da ayva tüyleri güzellik ülkesi padi ahının askerleridir. Asker olan ayva
tüyleri güzellik meydanına at sürer.
Hâl u hat milket-i Rûm üstine le ger çekti
Virdiler kâkül-i mü gînine ser-dârlı ı
Bâkî, G. 495/4
Sevgilinin bir tane ayva tüyü bile binlerce â ı ı etkilemeye ve korkutmaya yeter.
Dil gâretine tâze hatın çekti le keri
Sındırdı bin gönüllü safın bir yeniçeri
Fuzûlî, G. 297 /1
Tatarlar kavgacılı ıyla bilinir ve bu özeliklerinden dolayı iirde sıkça anılırlar. Kelime
mecazen “zalim, gaddar, merhametsiz” anlamlarına da gelir. Aynı zamanda miskin, Tatar
diyarında elde edilmesi ve Anadolu’ya oradan getirilmesini de dü ündürecek ekilde iirlerde
kullanılmı tır (Pala, 1999: 385).
Lokman gelse dahı ifâ-sâz olur degül
Ol denlü yâre açdı gönülde Tatâr-ı hat
Fevzî, G. 80/2 (Do ramacı, 2007: 90)
Ayva tüyleri â ıklar arasında fitne çıkarmasından dolayı Ye’cuc ve Me’cuc’e
benzetilmi tir.
Hurûc etdi belâlar ‘â ıka takdîr-i Rabbânî
Hat-ı ye’cûc-i haddün fitne-i âhır zamân etmi
Beyanî, G. 388/4
Güzellik ve gönül ülke olarak de erlendirildi inde ayva tüyü, kalabalık ve fitne çıkaran
unsurlarla tasavvur olunur. Ye’cuc ile Me’cuc Yafes’in soyundan gelen iki kabiledir. Bu iki
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peygamberin; bu iki kavmin fitne çıkardıkları iki da arasındaki bölgeyi kapatıp onları
hapsetmesi Kur’an’da anlatılmaktadır. Rivayete göre bunlar kısa boylu, kulakları yere kadar
uzanan, garip sözlü ve anlayı ları kıt çirkin yaratıklarmı (Pala, 1999:416).
Ayet, besmele, Cibrîl-i Emin, dua, ferman (hatt-ı hümâyun), fetvâ, harf, hâtem,
hâ iye, hüccet, hüsn-i hat, kader-nâme, kara yazı, karınca duası, katip, Mantıku’t tayr,
mektup, men ur, mısra-ı berceste, nesh, nüsha-i can, rumuz, sure (Fatiha Suresi, Kevser
Suresi vb.) sümbül kasidesi, ârih
Yanak bir sayfa olarak tasavvur edildi inde ayva tüyleri bu sayfaya yazılmı ayetler ve
sureler olarak sıkça anılmı tır. Bu tür benzetmelerde hat kelimesinin yazı anlamını ihtiva etmesi
de önemlidir. Yazı anlamına da uygun olarak “yazmak, karalamak, kitap açmak” gibi
kelimelerle tevriyeli ve tenasüplü kullanımlara çokça rastlanır. Gubarî, reyhan, sülüs, nesh gibi
yazı çe itlerini ve hat sanatının önemli isimlerinden Yakût-ı Musta’sımî gibi ahsiyetleri
hatırlatacak ekilde ifade edildi i görülür (Çavu o lu, 1971:157). Ayva tüyleri ayet olarak
tasavvur edildi inde yüz Mushaf, ka lar unvan, kirpikler de zeyl için yazılan i’raba benzetilir
(Kurnaz, 1996:275). Dîvan âirlerimizin bu benzetmelere çok ba vurmalarının sebebi yüzün
üzerine yazı yazılacak bir unsur olarak hayal edilmesindendir. Yüz; beyazlı ı, düzgünlü ü ve
bundan dolayı da iki yana ın defter veya kitabın sayfası olarak dü ünülmesi bu tarz
benzetmelerin kayna ını te kil eder (Sefercio lu, 2009: 27).
Ol ka’be-i cânız ki varır secdeye u âk
Âyât-ı hatın kim okunur mahfilimizde
Nâilî, G. 324/2
Sevgilinin yanak sayfasında bulunan ayva tüyü bir besmeledir. Yüz Mushaf olarak
de erlendirildi inde, ayva tüyleri besmele veya ayet isimleriyle anılır.
Yüzi Mushaf hattı Bismillâh hâli noktadur
Sözi Rahmâni’r-râhîm mecmû-ı Kur’ân gösterür
Nesîmî, G. 43/3
Ayva tüyü ya cennet bahçesinden bir bitki ya da kutsal kitaptan bir ayettir.
Hat mıdur gird-i rûhunda sebze-i cennet midür
Yâ cemâlün mushafında âyet-i rahmet midür
. Yahya, G. 128/1
Ayva tüylerinin yazdı ı, kastetti i veya söyledi i her ey bir ayet gibi kesin hüküm
ta ır. Hüccet; senet, vesika, delil anlamlarına gelir (Devellio lu, 1998: 388). Sevgilinin ayva
tüyleri de sevgilinin güzelli ini ispat eden ve güzellik iddiasında bulunanlara kar ı sevgilinin
güzelli inin bir delilidir (Sefercio lu, 2001: 192).
Nice hüccetler ki tahrîr eyledi hattun velî
Muhkem-idi neshi demedi cemâlün âyetin
Ahmedî, G. 505/4
Zamanla güzellerin yüzünde ayva tüyleri belirir. Fevzî, bu olayı Cebrail’in güzellik
ncil’i üzerine Kur’an getirmesi eklinde betimler. Nasıl Kur’an geldi inde ncil’in hükmü
ortadan kalkmı sa, ayva tüyü de yüze geldi inde yüz güzelli inin tanımı de i ir. Artık
güzelli in tavsifi ayva tüyleri göz önüne alınarak yapılacaktır (Do ramacı, 2007: 88). Ayva tüyü
dört büyük kitap Kur’an, Tevrat, ncil ve Zebur’la anılır.
Fevzî Cibrîl-i zamân rûyına kim hat getürür
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Fevzî, 43. G/3 (Do ramacı, 2007: 88)
Kutsal bir yazı oldu u için onun her mecliste ve her durumda okunması uygun
de ildir.
Gelme ey hatt-ı siyeh la’liyle ben ho -hâl iken
Nâ-mülâyimdür bilürsin meclis-i meyde kitâb
eyhülislam Yahya, G. 21/3
Yanaktaki ayva tüyleri gubar ve üzerine dü mü olan saç da reyhan olarak
de erlendirilir. Sanki gubarî üstüne reyhanî yazı vardır. Hem yazı anlamlarını hem de ekil ve
koku yönlerini ça rı tıracak biçimde kullanılmı tır.
Hattında kim ol zülf-i peri ân yazılıpdır
Guyâ ki gubâr üstüne reyhân yazılıpdır
Necati Beg, G.101/1
Cebrâil, Peygamberlere emir ve vahye vâsıta olan ve dört büyük melekten biridir. Ayva
tüylerinin yazıyla münasebeti nedeniyle bu tür bir benzetme yapılmı tır. Onun bir haber iletti i
vurgulanmı tır. Ayva tüyü, kurtulu a ermek için gönderilmi bir yazıdır.
Hey aceb büt-i kâfirde bu lutf-ı Yezdân
Hatı Cibrîl-i Emîn çe mi füsûn-sâz Mesîh
eyh Gâlib, G. 33/2
Sevgili, ayva tüyleri gelince yani gençli e eri ip güzelle ince güzellik kitabını açar ve
â ıklarını imtihan eder. Onun için en güzel kitap, yazı ve dua ayva tüyüdür. Nasıl ki güzel
yazıyla yazılmı olan “hüsn-i hat” insanları cezbeder onlara zevk verirse sevgilinin yüzündeki
ayva tüyleri de â ık için aynı duygulara sebep olur (Sefercio lu, 2001: 192). Ayva tüyleri bir dua
olarak telakki edilir. Bundan dolayı bazı beyitlerde ayet ve dua isimlerine telmihte
bulunuldu u görülür.
De il gird-i lebinde hattı ol Îsâ-demin güyâ
Du’â-yı Hızrı bir mercândan fincâne yazmı lar
Nef’î, G. 30/2
Renk ve ekil benzerli inden de hareketle bereket ve bolluk kayna ı gibi Karınca duası
olarak de erlendirilir. Karınca duası muska eklinde hazırlanıp dükkânlara asılır ve bu sayede
mü terilerin karınca gibi dükkâna ü ü tü üne inanılır (Onay, 2007: 276).
Zann etme hat sahîfe-i rûyunda ol mehin
Cem’iyyet’i kulûba karınca du’âsıdır
eyh Gâlib, G. 78/2
Tasavvufta ayva tüyü kesrettir. Yüz ise vahdet olarak ele alınır. Kesret vahdeti ku atmı
bir durumda kar ımıza çıkar. Kesret olmadan vahdete ula ılamaz. Her ey zıttı ile mevcuttur.
Sevgilinin yanakları bazen Mushaf’a benzetilir. Mushaf’ı toplayan ve bir araya getiren Hazret-i
Osman’dır. Onun lakabı Zinnureyn ( iki nur )’dir. Yüzde de iki yanak vardır, yani iki nurdur.
Ayva tüylerinin sevgilinin yana ındaki görünü ü, bu tip tasavvufî anlamlara gelecek ekilde
sıklıkla kullanılır (Tarlan, 2001: 362–363).
Hattunı ho

erh ider iki ruhun ey alnı nûr

Sanki Yûsuf sûresin ‘Osman-ı Zin-nûreyn okur
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Sevgili, padi ah olarak de erlendirildi inde ayva tüyleri onun fermanı olur. Kimi
zaman da bir fetva ya da yazıların altına basılan mühür olarak kar ımıza çıkar.
Gamze-i cellâdın etdi â ıkın kârın tamâm
Ey eh-i bîdâd hattın dahı fermân almada
Nedîm, G. 136/3
Küfrüne fetvâ verirken vesmenin hatt-ı siyâh
’tikâdına halel verdin bu gîsûlarla sen
eyh Gâlib, G. 246/4
Ayva tüyleri â ıklar için onların durumunu açıklayan bir belgedir. Kimi zaman da bir
ayetin açıklayıcısıdır.
Yazarken hâ iye âyât-ı hüsnünden hat-ı mü gîn
Komı sun noktasın hâlünden agzunda kemân itmi
Â ık Çelebî, G.112/2
Bazı eylerin gizli i areti, açıklayıcısı veya yazıcısı olarak kar ımıza çıkmaktadır.
Ey hat seninle hüsn-i rûh-ı leb gü âdedir
Sen ârih-i kitâb-ı Gül ü Mül müsün nesin
Nâilî, G. 74/5
Â ı ın ba ına bela oldu u için kara yazı olarak nitelendirilir ve bu durumun de i mesi
de imkânsızdır. O, â ı ın kaderini belirleyen ve â ı ın kaderinin nasıl olaca ını anlatan bir
kader-nâmedir.
Kara yazıymı ba ıma hattın
Ne tagyîr ola çün ceffe’l-kalemdir
eyhî, G. 33/6
Ol kader-nâme ki mûr-i hatının mazmûnu
Neye kim zâhir olur hükm-i Süleymân eyler
Fuzûlî, K. 32/27
Ayva tüyleri, â ıklara aynı zamanda hayatlarının sonlarına geldiklerine dair bir ipucu
da verir. Onlar için bir ölüm fermanıdır.
Hattun görince didi budur nâme-i ecel
Sanma Behi tî’yi güzelüm anlamaz sevâd
Behi tî, G. 76/5
Ayva tüyleri Çin ve Hoten’den haber ta ıyan, â ıklara sevgiliden haber ileten, yanak
sayfasına yazılmı bir mektuptur. O, â ıklar için kutlu bir özelli e sahiptir.
A k ehline tâ nüshâ-i hatt-ı ruh-ı dilber
Mektûb-ı huceste rakam-ı mihr ü vefâdır
Nef’î, K. 34/52
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divanı meydana getiren tür ve ekiller olarak ele alınır. Bundan dolayı da en güzel mısra
sevgilinin ayva tüyüdür.
Hat-ı leb dîvân-ı hüsne mısra’-ı bercestedir
Anda gûyâ kim dehânın ma’ni-i ser-bestedir
Nedîm, G. 40/1
eyh Gâlib, ayva tüylerini sümbül kelimesiyle olan münasebetinden de hareketle
sümbül kasidesine benzetir:
Hat sanmanız ruhundaki yazmı debîr-i sun’
Bir al kâ ıd üstüne sünbül kasîdesin
eyh Gâlib, G. 196/1
Ayva tüyleri me hur mesnevi, hikâye ve eserlerle birlikte anılır.
Hatt u hâlüñ mantıku’t-tayr oldı ehl-i vahdete
Ku dilin sen tercemân itmek dilersen itmegil
Nesîmî, G. 228/3
Bahar, çemen, giyeh (giyâh), gülberg-hîz, meyve, nebat, Hızır
Ayva tüyünün bu unsurlarla vasıflandırılmasında tazelik ve ye illik a ır basar. Yüz, bir
bahçe olarak dü ünülürse bahar geldi i zaman bu bahçe ye erir. Ayva tüyünün çıkması
baharın geldi ini müjdeler. Bu, â ık için aynı zamanda bayramdır. Sevgilinin yana ı güle veya
duda ı kırmızı bir goncaya benzetildi inde ayva tüyü de bu gül ve goncanın yapra ı veya
dikeni olur. iirlerde çene çukuru, dudak ve yana ın ye illiklerle çevrilmi bir gül olarak hayal
edilmesi sıkça yapılan anlatımlardandır. ekil yönünden sevgilinin yana ında veya duda ının
kenarında biten bitki olarak de erlendirilir.
Âlem â ufte bahâr-ı hat-ı dildâr latîf
Sünbül-i turra mutarrâ gül-i ruhsâr latîf
Nâilî, G. 191/1
Bahar geldi i zaman nasıl ortalık ye erir ve canlanırsa sevgilinin de ayva tüylerinin
belirmesi onun bahar ça ına erdi ini gösterir. Sevgili zaten ba tan ba a bir bahar mevsimini
andırır. Bâkî, sevgilinin çehresini güle, gö sünü semene, gözünü nergise, ayva tüylerini
çemene, a zını goncaya, saçlarını da sümbüle benzeterek adeta bir çiçek bahçesini anlatmı tır:
Çihre gül sîne semen çe m-i mükehhal nergis
Hat çemen gonca dehen ca’d-ı mu’anber sünbül
Bâkî, K. 24/4
Gül bahçesini andıran sevgilinin yüzünde bulunan ayva tüylerinin bazen de ersiz ot
yaprakları ve çalı çırpı olarak tasavvur edildi i de olur. Ayva tüylerinin kısa ve cılız görünümü
bu tür benzetmelerin yapılmasında etkilidir.
Ayva tüylerinin ot ve de i ik bitkiler olarak de erlendirilmesi ekil, renk ve tazelik
bakımındandır. Yanak bir bahçe olunca bu bahçede yeti en bitki ve otlar da ayva tüyü olur.
Bitkilerin suyu sevmesi gibi ayva tüyleri de sevgilinin su gibi taze, berrak yana ında veya
duda ının kenarında çıkar.
Nebât-ı hatt u kand-i la’l-i nâbun dü mez agzından
Biraz gû eylesen tûtî-yi eker-hâyı söyletsen
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Ayva tüyleri ile meyveler arasında da bir ili ki kurulmu tur. Özellikle
üzerinde bulunan tüyleri nedeniyle anılmı tır.

eftali ile

eft-âlûsı gelince hat alınmaz ol gülün
Vakti güzâr eylese mîve bahâlanur
Kâtip-zâde Sakıb, G. 187/5
Yanak, dudak ve çene çevresinde bulunan ayva tüyleri Hızır ile birlikte anılır. Denizde
yardıma ihtiyacı olanların imdadına yeti ti ine inanılan Hızır’ın lügat anlamı ye illik tazelik
demektir. Bundan dolayı ayva tüyleri, Hızır, lyas, skender ve ab-ı hayat ile birlikte sıkça anılır
(Pala, 1999: 183–184). Dudak, ab-ı hayattır ve görünmez; ancak duda ın etrafındaki hat
“zulumat” orada âb-ı hayat oldu unu gösterir (Tarlan, 2001: 555). Saçları zulumat ülkesine
benzeyen sevgilinin ayva tüyü ise Hızır’dır. Duda ın ab-ı hayat olarak ele alınması, dudak
etrafındaki ayva tüylerinin de bu su ile yeti en “sebz” olarak tasavvur edilmesini sa lamı tır.
Dudak küçüktür, yoktur ve sırdır. Kırmızı renktedir. Alev nasıl ki dumanından belli olursa
dudak da çevresindeki tüylerden belli olur. Hat ye il, Hızır da ye ildir. Dudak da ab-ı hayattır.
Hızr, ruh, hayat ve dudak sırdırlar. Hattın belirledi i dudak tasavvufta fenâfillâhtır. Fenâfillâha
eren bekâbillâha eri ir, yani ab-ı hayat içmi gibi ölümsüzlü e ula ır. Hayâlî, sevgilinin ayva
tüylerinin Hızır gibi yardım için geldi ini söylüyor:
Hattın erdi Hızr-ve âb-ı izârında bana
Lâcerem lyâs-ı vaktin aya ı deryâdadır
Hayâlî, 82.G/2
Halk arasında Hızır’ın ye il elbiselerle su üzerinde dola tı ı ve sıkıntıya dü enlerin
imdadına yeti ti ine inanılır. Sevgilinin yüzü su oldu unda ayva tüyleri de bu su üzerinde
yürüyen Hızır olarak tasavvur olunur.
Kand mi la’lün veyâhud çe me-i âb-ı hayât
Hızr mı hattun veyâhud âb üstinde nebât
Emrî, G. 60/1
Suyu andıran sevgilinin yana ının üzerinde duran ayva tüyleri Hızır’ın su üstüne
serdi i seccadeye benzemektedir.
Sûfî inkâr idemez hüsnün kerâmâtına kim
Hızr gibi suya salmı dur hatun seccâdeyi
Revânî, G. 448/4
Ayva tüylerinin kesildikçe yeniden çıkmasının nedeni onun ab-ı hayat içmesindendir.
Her ne denlü ba ını kessen yine bulur hayât
Âb-ı hayât içdi la’lünden meger ey yâr hat
Vusulî, G. 91/3
Bedî, dil-ârâ, dil-â ûb, dil-dâr, dil-sitân, gül en-i hayat, hûr, kayd-ı hayat, müstezâd-ı
i ve, irinlik
Hem yazı hem de belagat terimlerini ça rı tıracak ekilde ayva tüyleri bedî kelimesiyle
zikredilir. Aynı zamanda kelimenin; e i ve benzeri olmayan, mükemmel bir eyi icat eden, yeni,
garip, e siz, görülüp i itilmemi (Devellio lu, 1998: 77) anlamlarını da dü ündürecek ekilde
iirlerde kullanılır.
Bedî' hatuñı göreli hîç ma'nî yöni
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Kadı Burhaneddin, G. 873/4
Güzelli inden ve â ıklar üzerindeki etkisinden dolayı ayva tüyleri gönül alan, gönlü
süsleyen, gönlü kapan, gönle asılan, gönül çeken gibi kelimelerle anılmı tır.
Gönül sayd etmeden kalsa aceb mi bîm-i kahrıyla
Gerek zülf-i dil-âvîz ü gerek hatt-ı dilârâdır
Nef’î, K. 48/23
Âlem â ufte bahâr-ı hat-ı dildâr latîf
Sünbül-i turra mutârra gül-i ruhsâr latîf
Nâilî, G. 191/1
Sevgilinin ayva tüyleri estetik ve irin bulunur. Çünkü eker ve baldan daha tatlı olan
duda ın yanındadır.
Nû in lebinde hattını kim görse Bâkıyâ
îrînlik yazıldı sanur ekker üstine
Bâkî, G. 428/5
Cennet bahçesini andıran yanakta bulunan ayva tüyleri hurilere benzer.
Boyuñ Tûbâ tudaguñ âb-ı hayvân
Ruhuñdur cennet-i ‘adn ü hatuñ hûr
Nesîmî, G. 65/6
Buhur, dûd, buhar
Bahûr veya buhûr, öda acı, misk, lâden gibi maddelerden meydana gelen ve
yakıldı ında güzel kokan “ot, tütsü, günlük” demektir (Devellio lu 1998, 67). Sevgilinin
yana ının ate olarak nitelendirilmesi bu benzetmede önemlidir. Bu tasavvurda renk faktörü de
dü ünülmü tür. Buhurdanlıklara ho kokulu maddelerin konulması ve güzel kokmasından
dolayı da ele alınır. Â ıkların ahlarının dumanı da gö e yükselir, o sevgilinin hayaliyle yanıp
tutu maktadır.
Ruhun âte hat u hâlün bahûr-ı misk ü èanberdür
Ham-ı zülf-i siyâhun halka halka dûd-ı micmerdür
Bâkî, G. 50/1
Ayva tüyleri ile duman arasındaki ili ki renk ve ekil benzerli i ve â ıkta meydana
getirdi i durum yönüyledir. Â ıkların yanan gönüllerinin dumanı gö e yükselir. Sevgilinin
yana ı da ate olarak de erlendirilir. Â ık, sevgiliye kavu amamanın yarattı ı elemden dolayı
daima yanıp tutu ur ve bu durum sevgiliye ait unsurlarda duman ve bulutla ilgili pek çok
benzetme yapılmasını sa lar.
Hat-ı ruhsâr-ı âte nâkidür giryân idüp çe müm
Mukarrerdür olur ya akmaga gözden duhân bâ’is
Mânî, G. 6/4
O, ayva tüyü de il â ıkların yanan yüreklerinin dumanıdır. Kim bilir hangi â ık yanıp
tutu maktadır.
Nâr-ı ruhında zâhir olan hat degül durur
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Revanî, G. 108/2
Kara tüyler kırmızı ve parlak yanak üzerindedir. Böylece kara ve kırmızı renkle
parlaklık bir arada bulunur. Â ıkların âhı da kara ve kıvılcımlıdır, âh göklere kadar yükselir.
Âhın dumanı gündüz her yanı karartır. Gece karanlı ını ise kıvılcımları aydınlatır.
Sunup o u’le-i ruhsâra dûd-ı hat görünür
Gönüller âte -i gamdan kebâb oluncaya dek
eyh Gâlib, G. 173/ 6
Cellât
Ayva tüylerinin cellat olarak de erlendirilmesi â ıkta uyandırdı ı durum yönüyledir.
Sevgilinin ço u zaman bir cellat hüviyetinde göründü ü sıkça ba vurulan benzetmelerdendir.
Hat-siyah îmân u ebrû kâtil ü müjgân belâ
Her bün-i mûyunda bir cellâd mihmândır senin
eyh Gâlib, G. 183/3
Cevher, elmas, firûze, rû en, tâb, yakut, zümrüt, zîbâ, zîver,
Farsça gevher diye de kullanılan cevher; Kendi ba ına bulunan, de i meyen, daima bir
yüklemin konusu olup kendisi yüklem olmayan öz varlık anlamında mantık, felsefe ve kelâm
terimidir. slâm Ortaça ı’nda de erli ta lar yanında madenler ve mineralleri ifade etmek için de
kullanılmı tır (Kutluer, 1996: 450). Ayva tüylerinin cevher olarak de erlendirilmesi ekil ve
renk benzerli i münasebetiyledir. Kelime anlamı olarak cevher; öz, maya, de erli ta manasına
gelir. Eskiden yapılan kılıçların demirlerinde görülen siyah ve beyaz dalgalı benekler, çizgiler
için de bu kelime kullanılır (Devellio lu, 1998: 137). Ayva tüyleri çok parlak ve göz
kama tırıcıdır. Nasıl ki güne vurdu u zaman zerrecikler çok daha belirginle irse, sevgilinin
güne i andıran yana ı da ayva tüylerini belirginle tirir.
Aks eden mir’ât-ı ruhsâra o hatt-ı sebz-reng
Cevher-i em îr-i ebrûdur desem bî-câ mıdır
eyh Gâlib, G. 99/3
Firuze (pirûze), Ni abur’da çıkarılan açık mavi renkli bir mücevherdir. Genellikle süs
e yası yapımında kullanılır (Pala, 1999: 144). Sevgilinin yüzünü saran ayva tüyleri firuzeden
yapılmı bir halhala benzetilmi tir.
Hat degül mâh-ı ‘izârın hâle-ve devr eyleyen
Murg-ı hüsn ayagına fîrûzeden halhâldür
Emrî, G. 103/4
I ık vurdu u zaman ayva tüyleri rengârenk olur ve ortalı ı bir ı ık huzmesi kaplar.
Bundan dolayı da parlak, ı ık saçan, aydınlatan gibi kelimelerle tavsif olunur.
Safha-i âyîne içre hatt-ı rû enve olur
Sînenin esrârı zâhir dîde-i itkânına
Nedîm, K. 21/65
Zümrüt, kıymetli ye il bir ta tır. Rengi ve parlaklı ı dolayısıyla ayva tüyüyle birlikte
anılır. Zümrüdün toz haline getirilerek hastalıklarda kullanılması dolayısıyla da ilgi kurulur
(Pala, 1999: 428).
Hatt-ı sebz olmu bedîd ol gerden-i kâfûrdan
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Nedîm, G. 107/1
Elmas, madenler içinde en sert yapıda olanıdır. Camı kesebilen tek madendir. Sert ve
kesici olması nedeniyle gamze, kirpik, ka gibi unsurlarla sıkça anılır. Eskiden ölmek isteyenler
elmas kırıntıları içerlermi ve i kence yaparken yaraların üzerine acıyı artırsın diye elmas
dökerlermi . Elmas kırıntıları kolay erimedi i için yaraya elmas tozu ekmek acıda devamlılı ı
ve a kta sebatı temsil eder. iirlerde daha çok de erli bir maden olarak ele alınır ve â ıkların
yaralarına serpilir (Pala, 1999: 126).
Eyleyüp gird-i zekândan hattını dil-ber terâ
Eyledi elmâsdan gûyâ ki bir sâgar terâ
Arpaemîni-zâde, G. 59/1
Ayva tüyleri yanak sayfasının bir süsüdür. O, aynı zamanda benleri de süsler ve korur.
Hâlî pinhân etdi hat çıkdı yüze
Hâl-i rûyunda dahı zîbâ mı hat
Enderunlu Vâsıf, G. 63/6
Dâm, der-kemîn, dü man, havâric, rehzen, sayyad
Ayva tüyleri, â ık için bir tuzak oldu u için bu tür kelimelerle anılmı tır. Gönül bir ku
olarak de erlendirildi inde ayva tüyleri de bu ku u çeken yeme benzetilir. Ku , bu yeme
yakla tı ında saçların tuza ına dü er.
Sayyâd-ı cân- ikâr idi bin dâm ile hatın
Nâbûd iken kemîn-i ademde ni ân-ı merg
Nâilî, G. 206/3
Sevgilinin ayva tüyleri o kadar güzeldir ki gören herkes hayran hayran bakar ve
gönlünü kaptırır.
Hattun seyr eyleyüp zülfünde kaldı çe m-i hûbânun
Çemenzâr-ı Hoten’de dâma dü di sanki âhûlar
Kamî, G. 64/4
Ayva tüyleri küçük oldu undan görülmesi zor olur. Bu durumu airler pusuya yatmı
olarak de erlendirir. O, â ıkların gönlünü çalan ya da sevgilinin bir güzellik ülkesi olan
yüzünün haydudur.
Der-kemîndir sipeh-i hat sakın ey zülf-i dırâz
Reh-zeni hâr olanın dâmeni ber-çîde gerek
Nedîm, G. 57 /5
Ayva tüyleri sevgilinin güzelli ini yok etti i zaman â ık için bir dü mandır. Sevgilinin
ı ı ının â ı a ula masını engeller.
Hûr îde niçün târ-ı u’â’ın remed eyler
Ger hatt-ı ruhun dü men-i nezzâre de ilse
eyh Gâlib, G. 291/5
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parçaları ve â ıkları avlamak için bir yemdir.
Hat degüldür fülfül-i hâlin Nigâr idüp gubâr
Sayd içün Emrî’yi saçmı dur gül-i ruhsârına
Emrî, G. 433/7
Sevgilinin yüzünü istila etmesi ve â ıkta meydana getirdi i haller nedeniyle asi ve
zorba olarak de erlendirilir:
Geçirdi tî -i nazardan havâric-i hattı
Misâl-i vak’a-i Sıffîn Haydar-i nigehin
eyh Gâlib, G. 179/5
Ebr, güne tutulması, hâle (daire), kelef, perde, perde-pû , sâye (zıll), semmûr, sütûr
Ayva tüylerinin bulut olarak de erlendirilmesi ekil ve renk yönüyledir. Onun yüzü
örten bir bulut olarak anılması sıkça ifade edilir.
eb-i zülfün nihân eyle ruhun rû en nehâr olsun
Gider ebr-i hatun yüzden cemâlün nev-bahâr olsun
Bâkî, G. 352/1
Sevgilinin yüzünde yava yava belirmeye ba layan ayva tüyleri, rengi ve yava yava
olu ması nedeni ile güne tutulması olayına te bih edilmi tir. Yüzün güne olarak ele alınması
yüz üzerinde zamanla ve yava yava olu an ayva tüylerinin de güne i gölgeleyen bir unsur
gibi de erlendirilmesini sa lamı tır.
Çihre-i âfitâb-ve k’ola mukârin-i küsûf
Safha-i mihr-i rûyına gelmede ceste ceste hat
Fehîm-i Kadîm 148.G/3
ekil ve renk benzerli inden dolayı ay ve güne in etrafındaki parlak daireye benzetilir.
Bu benzetmede yana ın ve yüzün ay ya da güne olarak telâkki edilmesi önemlidir.
Aks-i fürû u dehre yine lem’a tâbdır
Mâh-ı ruhun hatınla siyeh-hâle olsa da
Nedîm, G. 144/3
Ayva tüylerinin yanak sayfasını veya beni çevreleyen unsur olarak telakki edildi i
görülür.
Hattın ki çekti hâtem-i yâkuta dâ’ire
Bir mûrdur ki mühr-i Süleymâna kasd eder
eyhî, G. 44/2
ekil ve renk yönüyle yüzdeki benek olarak de erlendirilir. Sevgilinin yüzü bir ay
oldu unda ben ve ayva tüyü de ayın üzerindeki beneklere benzer.
Pür-nûr iken güne bigi cirminde hüsnünün
Bedr ayda kelefleyin etmi karâr hat
eyhî, G. 88/2
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gözlerinde görünen kirpiklerinin gölgesi de il, senin ayva tüylerinin resmidir diyor:
De ildir gözlerinde sâye-i müjgânı u âkın
Hatın resmîn beyâz-ı dîde-i gîryâna yazmı lar
Nef’î, G.29/3
Sevgilinin yüzünde ayva tüylerinin belirmesi aynayı perdeyle kapatmak gibi adet olan
bir eydir. Eskiden aynaların tozlanmasını önlemek için üstü kapatılırdı. Çelik, gümü veya
tunçtan yapılan aynalar rutubet nedeniyle paslanırdı. Bundan dolayı da iirlerde kalp, jeng,
ayine gibi kelimeler türlü ça rı ımlarla kullanılmı tır (Onay, 2007: 76).
Âyine üstüne perde çekilir âdettir
N’ola Me hûrî gelirse ruh-ı dildârına hat
Me hûrî, G. 67/5
Yana ı kapatan örtü olarak de erlendirilmesinden dolayı perdeye benzetilir. Yüz
Kâbe’dir, saç ve ayva tüyleri ise onun siyah örtüsüdür. Güzelli in sofra olarak tasavvuru, ayva
tüylerinin, görenlerin gözü kalmaması için bu sofrayı örten bir perde olarak dü ünülmesine de
sebep olmu tur (Sefercio lu, 2001: 201).
Kim der o vech-i pâke hat-âverde olmasın
Âmed- ud-ı nigâha hemân perde olmasın
Nâilî, G. 268/1
Yana ı koruması ve gölgelemesi bakımından saçların gölgesi olarak tasavvur edilir.
De il hatt-ı mu’anber sâye-i zülf-i siyâhıdır
De il ebrû-yı pür-çîn gamzenin perr-i külâhıdır
Nef’î, G. 31/1
ekil, renk münasebeti ve yana ı kaplayan unsur olarak ele alınmasından bir kürke
benzetilir.
Gelmi hat-ı siyâh ruhuna âh ey gönül
Semmûr ho yakı mı o gül-penbe atlese
Nedîm, G. 131/2
Freng, Habe , (abd-i Habe ) kâfir ( küfr), Zengibâr
Ayva tüyünün kâfir, küfr gibi unsurlarla münasebeti renk ve â ı a yaptı ı eziyet
dolayısıyladır. Ayva tüyü ile bu unsurlar arasındaki ilgi yüzün görünmesine engel
olmasındandır. Ayva tüyü nasıl ki yüzün görünmesini engellerse küfr olan unsurlar da Hakkın
yüzünü görmeyi engeller. Bu durum saç için de geçerlidir. Ayva tüyleri Kur’an yazısı olarak
de erlendirildi inde, zülfün bunu kapatması kâfirli e delalet eder (Sefercio lu, 2001: 157).
Arapçadaki anlamı bir eyin üstünü örtmek olan küfr sözcü ünün di er bir anlamı da
karanlıktır. Klasik Türk iirinde ayva tüyü küfr, yüz iman olarak kesret-vahdet ikileminde
de erlendirilmi tir. Â ık ço u zaman kesrete ba lanıp kalır ve vahdete ula amaz.
Lâ’lin etrâfında hattından gönül iymin de il
’timâd olmaz yeni imâna gelmi kâfere
Fuzûlî, G. 255/3
Â ık, ayva tüyünden dolayı sevgilinin duda ı ve yana ına eri emez. Bundan dolayı
kâfirlik ediyor diye nitelendirilmi tir.
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‘Âdet oldur îre vaktinde ider kâfir hurûc
Hamdullah Hamdi, G. 98/2
Yüz Kâbe’ye benzetildi i için Kâbe’yi yıkan veya onun güzelli ini bozan unsurlar
olarak da tasavvur olunur.
Kıblem hatundan irür âhir hüsnüne zevâl
Dirler esâs-ı Ka’beyi âhir Habe yıkar
Hasan Ziyâ’î, G. 124/4
Renk bakımından ayva tüylerinin Habe li bir köleye, askere benzetildi i görülür.
Hindistan ve Habe gibi ülkelerle anılmasında siyahlık ve kalabalık olma ön plana çıkar. Bâkî,
sevgilinin yana ındaki amber saçan ayva tüylerini adı reyhan olan Habe li bir köleye benzetir:
Ruhsarûna hatt-ı ‘anber-ef ân
‘Âbd-i Habe idûr adı reyhân
Bâkî. 375 G/3
Ülke veya bölge isimlerinin, bunların önemli özelliklerini de ça rı tıracak
güzellik unsurlarıyla anıldı ı görülür.

ekilde

Çokdan giderdi Çîne yahud Zengibâra dek
Zabt etmeseydi hâtır-ı mü tâkı zülf ü hat
Nedîm, G. 55/10
Gerd, gubâr, hurde, jeng, toz, zerre
Gubârî, çıplak gözle okunamayacak kadar küçük bir yazı çe ididir. Arapça "toz"
manasındaki gubâr kelimesinden türetilen ve "toz gibi" anlamına gelen gubârî, her çe it hattın
çok ince yazılanıdır (Alparslan, 1996: 167). Ayva tüyleri de görünmesi zor oldu undan hem
kelime anlamı olarak hem de ekil itibariyle gubâr ve gubârî diye zikredilmi tir. Yine beyitlerde
yazı ilgisinden dolayı rikâ’, nesîh gibi hat sanatını ça rı tıracak biçimde kullanılır. Hiç kimse
sevgilinin ayva tüyleri kadar ince ve küçük yazamaz.
Yana ın temizlik ve duruluk bakımından su olarak de erlendirilmesinden dolayı,
üzerindeki ayva tüyleri de ekil ve renk bakımından toza benzetilmi tir. Aynı zamanda
sevgilinin yüz güzelli ini örten unsur olarak da toza benzetilir (Sefercio lu, 2001: 194).
Sevgilinin yana ı veya â ı ın gönlü aynaya benzetildi inde ayva tüyleri de ufak eklinden
dolayı toza benzer.
Gâfilim sırr-ı leb-i cân perverinden tâ hatın
Kondurupdur gerd mir’ât-i âgâhıma
Fuzûlî, G. 242/6
Â ı ın gönlünün ayna olu u, aynanın toz tuttu u zaman özelli ini kaybetmesi,
bulanıkla ması ayva tüylerinin toz olarak tasavvuruna sebep olur.
Kimi zaman sevgilinin o güzel kokulu ayva tüyünü görmek zordur ama tozuna
eri mek bile â ık için büyük bir ba arıdır. iirlerde bunun gibi anlam oyunları yapılarak çokça
dile getirilmi tir.
Kim çeker yasını ey dil o kemân- ebrûnun
Kim görür ya tozını ol hat-ı ‘anber-bûnun
Bâkî, G. 283/1
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gibi kelimelerle zengin ça rı ımlar uyandıracak ekilde kullanılmı tır. Esrar gibi sarho luk
veren maddelerin hokka içinde muhafaza edilmesi, duda ın da hokkaya te bihi ayva tüylerinin
esrara tasavvur edilmesini sa lamı tır.
Ayva tüyleri â ıklar üzerinde de esrar içmi gibi sarho luk ve a kınlık uyandırır.
Â ıklar sevgilinin ayva tüylerini görünce mest olur:
Hatt-ı dil-berden gubâr ermi durur mir’âtuma
Ol sebebdendür ki âyînemde gerdüm var benüm
Âhî, G. 70/5
Nasıl ki güne in vurmasıyla toz zerrecikleri daha belirginle irse ayva tüyleri de yanak
güne inin vurmasıyla belirginle en ve parlayan küçük zerrelerdir.
Bâkî ‘izâr-ı yârda hat sanma görinen
Zerrâtdur ki mihr-i Münîr itdi â ikâr
Bâkî, G. 111/5
Hâr, nî , nî -i zenbûr
ekil olarak ayva tüyleri küçük birer diken olarak de erlendirilir. Yanak bir gül, ayva
tüyleri de bu gülün dikenleridir.
Der-kemîndir sipeh-i hat sakın ey zülf-i dırâz
Reh-zeni hâr olanın dâmeni ber-çîde gerek
Nedîm, G. 57/5
ekli ve can yakıcı olması yönünden ayva tüyü i neye de benzetilir. Her eyin bir
zorlu u oldu u gibi sevgilinin duda ına ve yana ına eri menin de bazı me akkatlerine
katlanmak gerekir.
Gird-i levinde zâhir olan nev-demîde hatt
Nû un nihayetinde olan nî i gösterir
Nâilî, G. 88/5
Kir
Sevgilinin yüzünün güzelli ini bozan bir unsur olarak bazen kir ve leke gibi kelimelerle
nitelendirilmi tir.
Hat degüldür görinen âb-ı ‘izârında velî
Bî-vefâlık o mehün kir getürüpdür yüzine
Bâkî, G. 463/2
Kûteh, tıfl, kûdek-i mektep
Ufak ve kısa olmalarından dolayı ayva tüylerinin küçük bir çocu a benzetildi i
görülür. Küçük olmasına ra men bırakmı oldu u etki çok büyüktür.
Ne kûteh eydir eyâ âm-ı hat kim geçmeden dahı
Zuhûr etmekde her revzende yüz bin ey pey-ender-pey
eyh Gâlib, G. 327/4
Küçük olması nedeniyle o di er unsurların yanında daha henüz bir çocuktur. O, zülf ve
gamze gibi unsurlardan ders almaktadır.
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Koma ol içi karanı bu levh-i sâde ile
Fuzûlî, G. 248/2
Fitne konusunda en usta olan gamzedir ve ben ile ayva tüyü onun yanında küçük bir
ö rencidir.
Ol fitne-fenin gamze-i sehhârıdır üstâd
Hâl ü hat ana kûdek-i mekteb görünür hep
eyh Gâlib, G. 23/4
Nak
ekil yönüyle yana a ve yüze i lenmi bir nakı tır o. Ayva tüyleri sevgilinin yana ının
nak ı olarak ele alınır.
Nak -ı hatunla yazıludur safha-i derûn
Odlara yakma yazug efendi günâhdur
Bâkî, G. 61/2
Nev, nev-demîde, nev-hîz, hub u ter, resîde
Tazeli inden ve sonradan belirmesinden dolayı nitelendirilir. Yeni olması tercih edilir.
Ayva tüyleri sevgilinin ya ı ile ilgili ipucu da verir ve sevgili iirlerde genç ve güzel olarak ele
alınır.3 Ayva tüyleri henüz çıkmamı sa bu durum sevgilinin çok küçük oldu unun
göstergesidir. Ayva tüyleri çıkalı çok olmu sa sevgilinin ya ı ilerlemi tir. airler için sevgilinin
en güzeli genelde ayva tüyleri yeni çıkmı olandır.
Tarâvet-i ruhun artırdı Nâ’ilî hat-ı nev
Cihâna velvele saldı o rûy u mû tâze
Nâilî, G. 353/6
Ayva tüylerinin yeni çıkmı olması airler tarafından en çok bahsedilen bir konudur.
Hat-ı nev-hîzüm ile didi ne dirsin ruhuma
Didüm ol rû da güzel hat-ı semen-bû da güzel
Bâkî, G. 313/2
Perî ân, pîçtâb-ı mevc, mü evve , pür- ûr
ekli ve â ıkta meydana getirdi i durum yönüyle karı ık, dalga dalga gibi benzetmeler
yapılır.
Bâ -ı Behi t oldu çün zulmet-i ebden emîn
Safha-i ruhsârda hatt-ı perî ân galat
eyh Gâlib, G. 149/6
Â ıkta uyandırdı ı durum ve ekli yönünden karı ık olarak de erlendirilir. O, â ıklar
arasında karı ıklık çıkarır ve â ıkların gönüllerini peri an eder. Yine yanak su veya denize
benzetildi inde ayva tüyleri de dalga olarak nitelendirilir.
Âlem müzeyyen idi vü bî-cemâl-i dost
Hattı gibi mü evve ü zülfü gibi harâb
3

Sevgilinin ya ı ile ilgili yapılan benzetmeler için bkz. Tu luk, 2010: 541–558.

- 406 eyhî, K. 12/6
Rıdvân
Sevgilinin yüzü cennete benzetilirse, yüz üzerinde bulunan ayva tüyleri de Rıdvan
olarak telakki edilir:
y yüzi cennet hatı rızvân dudagı selsebîl
Lâ-mekân bedr ü hilâlidür gözüñle ka uñuz
Nesîmî, G. 183/3
Rî
Rî ; kıl, tüy, sakal ve yara, yaralı anlamlarına gelir (Devellio lu, 1998: 894). Bazen
airlerin sevgilinin ayva tüylerini sakal gibi dü ündükleri görülür. Ayva tüyleri genelde latiftir
ve gönül alıcı bir özellik ta ır. Sakal olarak dü ünüldü ünde güzelli i bozan bir unsur olur ve
istenmez. Ayva tüyünün güzeli yeni bitmi olanıdır ve 14–15 ya ı ifade eder (Pala, 1999: 176).
Hat-ı ruhsâruna te bîh idüp ey ûh senün
Bâ da gonca biraz rî îne güldi çemenün
Bâkî, G. 248/1
Saf
ekli ve sayfaya satır satır yazılmı yazıları andırmasından dolayı saf saf dizilmi olarak
de erlendirilir.
Yazdı hatt gül-varak-ı rûyuna saf saf sünbül
Oldu nazm-ı güle tahmîs-i mutarraf sünbül
eyh Gâlib, G. 196/1
Tohm- ı Firdevs
ekil yönüyle ayva tüyleri yana a serpilmi tohumlar olarak de erlendirilir. O, cennet
bahçesine ekilmi bir tohumdur.
Tohm-ı Firdevs ekmi ol ruhsâra Rıdvân-ı rızâ
Her ikenci turraya bir bâ -ı dil-cû koymu ad
eyh Gâlib, G. 40/4
Sonuç
Ayva tüyü ile ilgili te bih ve mecazların tazelik, siyahlık ve yazı ile ilgili vasıflar
noktasında yo unla tı ı görülmektedir. Ayva tüyü, çok de i ik yönleriyle ele alınmı tır. Onun
yeni ve taze olması en fazla istenen özelli idir. Ayva tüyü, sevgili için bir güzellik unsuru
olarak de erlendirilmesinin yanı sıra, bazen güzelli i bozucu olarak da ele alınmı tır. Fakat bu
tür kullanımlar azdır. Ço unlukla sevgilinin aslî güzellik unsuru olarak de erlendirilen ayva
tüyleri az da olsa kir, leke ve istenmeyen bir unsur gibi de dü ünülmü tür.
Sevgilinin ayva tüylerinin belirmesi onun sevilme ça ının geldi ini gösterir ve bu
yüzden taze ve yeni olması istenir. Ayva tüyleri koyula ır ve siyahla ırsa bu durum sevgilinin
ya landı ına ve sevilme ça ının geçti ine delalet eder.
Ayva tüyüne ait benzetme ve mecaz unsurlarında siyah ve ye il olmak üzere iki renk
görülmektedir. Siyahlık daha çok yazı ve yazıya ait benzetmelerin, ye illik ise bitkilere ait
benzetmelerin a ırlı ını te kil eder.
iirlerde ayva tüyü ile ilgili hayal, benzetme ve mecaz unsurlarının anlatımında yanak,
dudak, ben ve saçın da etkili oldu u görülmektedir. Ayva tüyünün yanak, dudak ve çene
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benzetilirse ayva tüyleri buraya yazılmı olan de i ik türdeki yazılar olur. Yüz bir bahçe olarak
dü ünüldü ünde ayva tüyleri bu bahçedeki türlü bitkilere benzetilir. Yanak suya benzetilirse
ayva tüyleri Hızır, toz veya de i ik bitkilerle anılır. Yanak ate olursa ayva tüyü buhar, duman
vb. ile anılır. Yanak ve yüz cennete benzetilirse ayva tüyü burada bulunan meyve, çiçek veya
hurilerdir. Yanak ay ve güne e te bih edilirse ayva tüyü hale, bulut, benek vb. olur. Saç veya
kirpiklerin gölgesine benzetilir. Yüz aynaya te bih edilirse ayva tüyü perde, toz vb. unsurlarla
anılır. Yüz Kâbe’ye, ayva tüyü Kâbe’nin örtüsüne benzetilir. Yüzün ve yana ın görünmesine
engel oldu u için kâfir, perde vb. olarak nitelendirilir.
Ayva tüyünün ekli ve konumuyla ilgili arı, asker, cellât, Cibril-i Emin, dâm, derkemîn, dil-ârâ, dil-â ûb, dil-dâr, dil-sitân, dü man, gül en-i hayat, hâr, havâric, hub u ter, hûrî,
kayd-ı hayat, kuteh, mar, müstezâd-ı i ve, mü evve , nak , nev (nev-demîde, nev-hîz vb.), nî
(nî -i zenbûr), mektep çocu u, perî ân, pîçtâb-ı mevc, pür- ûr, rehzen, resîde, Rıdvan, rî , saf
saf, sayyad, irinlik, eh-per, Tatar, tıfl, tûtî, ye’cuc ile me’cuc, yeniçeri, yüz bin ey; ayva
tüyünün ekil ve rengiyle ilgili ayet, besmele, bedî, bî-dâd, cevher, dua, ebr, efsun, elmas,
ferman, fettan, fetva, firuze, fitne, gubar (gerd, toz, jeng) güne tutulması, hâle, harf, ha iye,
hurde, hüccet, hüsn-i hat, kara yazı, karınca duası, kader-nâme, katip, kelef, Mantıku’t-tayr,
mektup, men ur, mısra-ı berceste, mur, nesh, nüsha-i can, perde, rumuz, rû en, semmur, sure
(Fatiha Suresi, Kevser Suresi vb.) sümbül kasidesi, sütur, ârih, tohm-ı Firdevs, yakut, zerre,
zîbâ, zîver, zümrüt, gibi te bih ve mecaz unsurları kullanılmı tır.
Ayva tüyünün rengiyle ilgili ak am (gece, am, eb), bahar, bûm-ı eb, a ûb, bela, dûde,
fitne, Freng, Habe (abd-i Habe ), Hızır, kâfir (küfr), kahve, kara (siyah), karga, meyve, sevâd,
tîre-rûz, saye (zıll, gölge), ebdîz, tûtî, Zengibar; renk, ekil ve konumuyla ilgili afet, benef e,
buhar, cadı, çemen, dûd (duman), giyeh (ot), gülberg-hîz, kir, leke, nebat te bih ve mecaz
unsurları arasındadır.
Ayva tüyünün kokusuyla ilgili te bih ve mecazlar arasında abîr, amber, bahûr, buy,
leylak, nâfe; ayva tüyünün kokusu ve rengiyle ilgili te bih ve mecazlar arasında mü g (misk);
ayva tüyünün kokusu, ekli, rengi ve konumu ile ilgili te bih ve mecaz unsurları arasında
nilüfer, reyhan, sümbül, semen, nesrin, ûd bulunmaktadır.
Görüldü ü gibi ayva tüyünün ekli, rengi, kokusu, konumu ve etkisiyle ilgili benzetme
ve mecazların olu umunda dinî ve tasavvufî unsurlar, do a olayları, tabiat, gökyüzü, co rafî
bölgeler, insan, hayvan ve bitkiler, gıda maddeleri çe itli yönleri ve özellikleriyle kullanılmakta;
oldukça geni bir hayal dünyasıyla iirlerde ele alınmaktadır.
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