
OSMANLI ARAŞTIRMALARI 
xv 

Neşlr Heyeti • Editorial Board 
Halil İNALCIK - Nejat GÖYÜNÇ 

Heath W. LOWRY - İsmail ERÜNSAL 
Klaus KREISER - A. Atilla ŞENTÜRK 

THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES 
XV · 

istimbul • 1995 



KLASiK OSMANLI EDEBİY ATlNDA TİPLER 

I 

Ahmet Atilla ŞENTÜRK 

Eski edebiyatımızın özellikle divan ve mesnevilerinde yer alan 
şahıslar kadrosu, asırların süzgeçinden geçerek klişeleşmiş belirli 
tiplerden ibarettir. Divanlarda terennüm edilen insan tiplerini ana 
hatlanyla hülasa etmek gerekirse esas itibanyla 'aşık~meddah 
(bu her zaman şairin kendisidir), ma' şuk (sevgili), memduh 
(övülen hükümdar, vezir v .b.) olmak üzere üç temel tip insanla 
karşılaşınz. Gazellerde şair aşık, sevgilisi ise ideal güzel 
durumundadır. Kasidelerde meniduh çoğu zaman devlet ricalinden 
biri, meddalı da §airin kendisidir. Bu üç temel insan tipi İran ve 
Osmanlı şairlerinin eserlerinde aynı kalıplarda asırlar boyunca 
işlenmiştir. 

Konuyu aşk mesnevileri açısından ele alacak olursak, dlvanlar
c!iaki hükümdar ve aşığın yerini klasik ·mesnevilerde bir numaralı 
erkek kahraman alır ki bu çoğu zaman hükümdar olmaya aday bir 
prens tir. Mesela H üsrev u Şfrin ' mesıievisinde Hüsrev hem bir 
asilzade prens, · he~ de aşıktır. Yani kasidelerde medbedilen 
şahıslar gibi hem yüksek zümreye mensup ve her ellietten güçlü 
bir kimse olmakla beraber sevgilisi için göz yaşları döke~, her 
fedakarlığa katıanan bir aşıktır. Gazellerde terennüm edilen 
sevgilinin yerini ise mesnevilerde bir numaralı kadın kahraman 
almıştır. Görüldügü üzere divanlarda ana hatlarıyla aşık, 

hükümdar ve maşuktan ibaret sayabilecegimiz bu üç esas tipin 
yerini aşk mesnevilerinde ön planda 'aşık~hükümdar ve 
ma'şuk'tan ibaret iki insan tipi almış durumdadır. 
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Divanlarda yukarıda sözü edilen bu temel şahısların yanı sıra 
rind, hace, zahid, müdde!, rakib, sufi v.b. tipler de klişeleşmiş 
özellikleriyle sırası geldikçe yerlerini alırlar. Şahıslar kadrosu 
açısından mesneviler çeşitlilik ve hareketlilikleri sebebiyle çok 
daha zengin tipierin yer aldığı eserlerdir. Divanlarda birkaç beyit 
yahut bir mısra ile temas ediliveren erkek, kadın, çocuk, aşık, 
hükümdar, kötü adam; tacir, katip, nakkaş, mutrip, muganni, 
mimar gibi sanatkar tipler; acuze, cengaver, sak! v.b. çehreler 
mesnevilerdeki alabildiğine geniş ifade ve tasvir imkanları 
sebebiyle ayrıntılı ele alınarak daha net çizgi ve özellikleriyle 
sergilenmişlerdir. 

Günümüz insanına ifade ve yapısı bakımından çok yabancı 
gelen eski edebiyatırnızın anlaşılır hale gelebilmesi için edebiyatın 
yaşandığı devrin iyi bilinmesinin yanı sıra, edebiyatı meydana 
getiren unsurlara da aynı atmosfer içinde açıkhk kazandırılması 
gerekmektedir. Eski edebiyattaki klişe tipierin tanıtım ve tahlili 
amacıyla hazırlanan bu yazı dizisinin ilk konusunu şairlerce 
adından sıkça söz edilen "raktb" tipi oluşturmaktadır. 

RAKiB* 

Eski edebiyatımızda sözü edilen "rakib" kelimesi bugünki 
anlamıyla değerlendirildiği takdirde, aynı sevgiliyi seven iki aşığın 
birbirlerine karşı dururnlarını isirnlendirmekten ibaret kalacaktır. 
Nitekjm günümüze göre eski sayılabilecek Muallim Nacl, ı 
Şemseddm Samt2 gibi lügatÇılar da kelimeye sadece bu anlamda 
karşılık vermişlerdir. Kelimenin karşılığını eski edebiyatımız 
açısından değerlendirmeye çalışan Prof. Necmeddin Halil Onan 

* · Bu yazıda "raklb" tipi hakkında geliştirilen aynntılı fikir ve görüşlerin 
temelini, merhum hocam Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu'nun Dfvanlar Arasında 
adlı eserinde kısaca değindiği satırlar (Ankara 1981 , s. 55-61) oluşturmaktadır. 
Bu vesileyle yazı Hoca'nın hatırasına. ithaf edilmiştir. 

1 "Digerini men' ile kendi işini tervfc: etmeğe çalışan, engel" (Lügat-ı 
Nô.cf, İstanbul 1322 [1904], s. 443). ...: 

2 "Digeriyle aynı şeye tlllih ve hiihişger olan, bir mahbabeye dildô.de 
olan aşıkların yekdige'rlerine nisbeten beheri" (Kô.mus-ı Türkf, Darüssaade 
1317 [1899]. s. 669) . 

. ------------------------------
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"Başkasıyla aynı şeyi isteyen"3, 'Mustafa Nihad Özön ise "Aynı 
güzeli sevenlerin birbirlerine karşı durumlarını anlatan bu söz 
yerine bazı agyar, gayr (başkaları, başkası) da kullanılzr"4 
diyorlar. 

Arapça iştikaklarıyla oldukça zengin anlam yükü bulunan keli
meye5 Mütercim Asım, konumuzia ilgili olarak "Gözedici, 
muntazır, bekci, harfs, emfn, hafız, ve pasban"6 karşılıklarını 
vermiştir. 

Dr. Hüseyin Remzt, lügatında "raklb" hakkında önce "Esma
yı hüsna-yı ilahfdendir. Hafız ve nigehban ve cümle alemi gözedici 
ma'nasına ve bir nesnenin vuku' ve zuhurunu gözedici ve 
muntazır olan" dedikten sonra "{. .. ] Habfs ve muzf ve engel 
kirnesne ki birinin sevdigi mahbube ve ma'şuka veya tercfh etdigi 
kirnesne ile görüşmesine ve yahud bir nevi' meramını tahsfl ve 
icraya mani' olup kendüsi içün cerr ve tahsfle sa'y ider ve bekci, 
harfs ve nigelıban"7 karşılığını vererek kelimeye açıklık kazan
dırır. 

Dilimize Farsçadan geçen "raldb"in bu dildeki anlamlarına 
göz gezdirildiğinde; Müntehfü' l-ireb, Akrebü' l-mevarfd, Nazımü' l
etıbba, Siracü' 1-luga, es-Samf fi' 1-esamf, Gıyasü' l-luga, Anendırac 
ve Mühezzibü' l-esma gibi lügatiarda "nigehban", "hatız", 
"haris", "pasban", "derban" ve "murakıb'' şekillerinde karşı
landığı görülmektedir. Bunlardan Nazımü' l-etıbba, Gıyasü' l-luga 

3 izah/ı Divan Şiiri Antolojisi, Maarif Matbaası, İstanbul 1940, s. 485. 
4 Edebiyat ve Tenkid Sözlüğü, İstanbul 1945, İnkilap Kitabevi, s. 220. 
5 Kelimenin Arapçadaki diğer karşılıkları için b k. Seyyid Muhammed 

Murtaza ez-Zebidi, Tae ii' l- 'aras min Cevahiri' 1-kamas, Mısır 1306 [1889], cüz 
I, s. 274-275~ Cemalü'd-dln Muhammed b. Mükerrem ei-Ensari, Lisanii'l- 'Arah, 
Bulak, cüz I, s. 408-410; Edward William Lane, Arahic-English Lexicpn, London 
1867, c. III, s. 1134. CahiliY.~ Şiiri'ndeki anlamları hk. bk. As. Dr. Inci Koçak, 
"Mu-allaka'larda Oyun", AUDTCFD, Temmuz-Aralık 1970, c.XXVIII, nr.3-4, 
s.333-35. 

6 Mütercim· Asım, Okyô.nusü' 1-hasft ji Tercemeti' 1-Kamusii' 1-Muhft, 
[Mısır] 1250 Muharrem [1834], c. I, s. 1134. 

7 Lügat-ı Remzi, Matbaa-i Hüseyin Remzi, İstanbul 1305, c. I, s. 598. 
Aynı eserde "rakiban" maddesinde "rakibler, bakçiler ve harisler" denmiŞtir. 
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ve Anendırilc 'da kelime için "Aynı şahsa aşık olan iki kişinin 
birbirlerine karşı durumlandır ki ikisi de bir diğerini gözlerler ve 
maşuku diğerinden korurlar"8 denmiş ve sadece Şu'fir!'de "Aşık 
ile maşuk arasındaki mezahim ve engel"9 (aynen J~ i) şeklinde 
değerlendirilmiştir. 

. ' 

Görüldüğü üzere Türkçe ve Farsça· lügatiarda ·rakib kelimesi 
"bir kimsenin sevdiği ile görüşmesine engel olup kendisi için elde 
etmeğe çalışan" anlamından çok "başkasıyla aynı şeyj isteyen, 
rekabet eden" anlamında değerlendirilmiştir. Kelimeyi bu anla
mıyla kabul ederek her iki edebiyatın metinlerini tahlile çalışmak 
okuyucuyu ~ayli yanlış bir yöne sevkedeceğinden, öncelikle 
kelimenin edebi metinlerde ne gibi anlamlarda kullanıldığını tespit 
etmekte fayda vardır. 

Arap Edebiyatında "Rakib" 

Arapça asıllı olması ve İran edebiyatına da Arap edebiyatın
dangeçmesi sebebiyle, öncelikle kelimenin Arap şiirinde ve edebi. 
eserlerinde nasıl kullanıldığını incelemek gerekmektedir. "Raklb" 
tipinin Arap şiirindeki hüviyetini en güzel bir uslfipta anlatması 
bakımından Endülüslü İbn Hazm'ın (doğ. h. 393 =m. 993- ölm. h. 
456 =m. 1064) Tavku' 1-hamame fi' l-u/fe ve' 1-ullajiO [= Güvercin 
Gerdanlığı] adlı eserindeki ilgili kısmı gözden geçirmek bize ko
nuyla ilgili hayli aydınlatıcı bilgi verebilir. Eserin Türkçeye tercü
mesinde "Gözetleyici" başlığıyla çevirilen "Babü'r-rakib" fas-

. lında şöyle denmektedir: 

"Aşkın afetlerinden birisi de gözetleyicidir. Bu içsel hummalı 
bir ateş, kötü bir biJ·sam, musallat bir fikirdir. Gözetleyiciler 
çeşit çeşittir. İlki, aşığın sevgilisiyle birleştiği, iki ' sevgilinin 
birbirlerine kimi sırları vereceği, aşklarından söz edip baş başa 

8 Bk. Ali Ekber Dihhuda, Lügat-nllme, Tahran 1342 [1963], s. 585 ~.d. 
9 Ferheng-i Şu'flrf, [İstanbul) 19 Receb 1282 [15 Ekim 1870), Matbaa-i 

Amire, c. II, vr.20. . 
lO İbn Hazm ei-Endülüsl, Tavku'/-hamllme fi' l-u/fe ve' l-u/laf, nşr. Dr. El 

Taher Ahmad Makki, Dar al-Maaref, [Kahire] 1985, 229 s. 
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-
kalmak istedikleri bir yerde, can sıkıcı varlığı kasıt olmaksızın 
orada bulunan gözetleyicidir. Bu tip kadar sevgilileri tedirgin 
edecek başka bir şey düşünülemez. Kuşkusuz tez elden orta
dan kaybolur; ama gene de arzularının gerçekleşmesine engel 
olur ve umutlarını kırar. 

Öykü: Bir gün iki aşık gördüm. Kendilerinin yalnız olduklarını 
sanıyorlardı. Birbirlerine sitem etmeye hazırlanıyor, yalnızlığın 
tadını çıkarmaya çalışıyorlardı. Oysa orası hiç de yalnız değildi. 
Az sonra onları tedirgin edecek birisi çıkageldi. Beni görünce 
bana · doğru geldi ve yanımda uzun süre kaldı. O genç aşığı bir 
görseydin! Yüzünde umutsuzluk ve öfke karışımı bir duygu be
lirdi. Orada olsaydın da bu sahneyi seyretseydin! Bu konuda bir 
şiir yazdım, aşağıya bir parçasını yazıyorum (tavfl): 

Oturmuş yanımıza kalkmak bilmiyor; oturan insanların en 
can sıkıcısı; konuşması da hiç mi hiç hoşuma gitmiyor. 

Şemam, Radve, Lukam, Yezbül, Lübnan, Samman -ve 
Hazn dağları ~uşkusuz ondan daha hafif. 

Sonra bir başka gözetleyici tipi var ki iki aşığıiı gizli mesele-
. sinden bir parça birşey sezmeye görsün, hemen aralarında bir
şeyler geçtiğinden kuşkulanır ve bu kuşkusundan emin olmak 
ister. Uzun süre onların yanlarında kalır, hareketlerini gözetler. 
Yiyecek gibi onlara bakar, yfi.zlerini inceden ineeye yoklar, 
neredeyse nefeslerini ·bile sayar. Bu adam savaştan daha 
tehlikelidir. Birini tanıyorum;. böyle bir gözetleyiciyle boğaz 
boğaza geliyordu az ka~sın. Bu konud_a bir şiir yazdım, şu dize
leri aşağıya yazacağım (basft muhalla): 

· Q sıkı sıkıya bize bağlıdır; ziyaretlerini bile bile seyrek
leştirmiyor. Ne fe[{iket! Devamlı bizimle! 

Bize o denli tebelleş oluyor ki, sanki o bizim adımız; biz 
de onu hep · taşıyoruz. 

Ayrıca yalnızca sevgi/iyi gözetleyen/er de var. Böylelerinin 
gönlünü hoş tutmaktan başka çare yok: eğer bu başarı/ıp da 
gönlü razı edilirse en tatlı zevk/erin tadı çıkarılabilir. İşte 



6 

şair/erin şiirlerinde söz ettikleri gözetleyici tipi budur. Birini 
tanıyorum, gözetleyicisinin gönlünü hoş etmesini ustaca be
cermişti de, artık onu gözetiemek yerine onun bekçifiğini yapı
yor, onu koruyor ve ona hizmet ediyordu Bu konuda aşağıdaki 
şiiri yazdım. (tavfl): · 

Kaç kez gözetleyici .tuttular, sevgi/imi gözetlettilei· durdular; 
beni ondan uzaklaştırmak. için yaptılar bunu biliyorum. 

Ama tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır, güzel sözlerim onu 
etki/edi; artık en ufak bir kuşkum yok ondan. 

Önceleri beni yere serrnek için kınından sıyrılmış keskin bir 
kılıçtı; oysa şimdi candan bir dost oldu. [. .. ) 

Öldürücü bir ok iken hayat kaynağı oldu. Zehir idi, şimdi ağu 
bozan panzehir oldu. 

Birini tanırım, istek duyduğu bir kişiyi kendisine güven 
duyduğu bir gözleyiciye göz/ettirdi de olmadık şeyleri başına 
getirdi: Kötü beLa ve dert kaynağı oldu. Fakat gözetleyiciye 
karşı yapılacak hiçbir şey yoksa, onu razı etmenin hiçbir yolu 
bulunmazsa, o zaman, ara sıra, kaçak olarak kaş göz işaretleri 
yapılmalı, imalı sözleri söyleme/i. Böylece geçici de olsa bir güç 
kazanılır, sevgilisinin hoşlanacağı bir memnunluk sağlanmış 
olur. Bu konuda bir şiir yazdım, şöyle başlıyor. (tavfl): 

Sevgi/imi gözü açık, sözünü hiç çekinmeyen, dostluğunda 
sadık bir gözetleyiciye gözetlettim. [. .. ) 

Aşkta beni amacıma ulaştıracak tüm yolları kesiyor. Bir ta
kım can sıkıcı olayların sonucunu doğuruyor. 

Sanki kalbinde herşeyi gören bir şeytan, gözünde de her 
gördüğünü haber veren birmuhbir var. 

Aynı şiirden bir parça daha sunuyorum: 

Çevremi saran herkesin iki melek gözetleyicisi var, Arş' ın 
sahibi Yüce Tanrı bana bir üçüncü gözetleyici daha verdi. 

Bundan daha kötüsü de ·var: vaktiyle başından bir aşk mace
rası geçmiş", bu yüzden zarara uğramış, uzun zaman aşk zinci-
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,rine bağlı kalmış, sonra iyi tecr{,i.be sahibi olarak o zincirden 
kurtulmuş olan gözleyici. Bu nedenle bu tipler gözetled~ği kişiyi 
güya korumak ister. Aman yarabbi! Ne gözetle'yıci ya! 
Sevgililer üzerine ondan belatar yağar, hem ne belalar! Bu ko
nuda şu dizeleri yazdım (vafir): 

Bu öyle bir gözetleyici ki aşkı tanıdı, aşkın acılarına katlandı, 
geceleri uykusundan oldu. 

Aşkta o denli acı çekti ki bu yüzden az kalsın mezara gire
cekti. 

Acı çeken aşığın hilelerini son derece güzel öğrendi; kaş göz 
işaretleri ve imalı sözleri kullanmakta da usta/aştı. 

Neden sonra teselli buldu; bu kez aşkı utanılacak artanılacak 
bir şey olarak görmeye başladı. 

Hay Allah! Üzerimize ne beia çullandı! Evimize nasıl bir 
musibet geldi!" ll 

Güvercin ·aerdanlığı müel.lifi eserinin "Babü 'r-raklb" faslının so
nunda da aynı sevgiliye aşık olan iki şahsın durumlarını anlatır ve 
şöyle der: 

"Aşağıdaki durum, gözetleyicinin oynadığı rolü anlatması bakı
mından oldukça ilginçtir: iki aşık tanırım. İkisinin de sevgilisi 
aynıydı; ikisi de aynı şekilde hareket ediyordu: Birbirini gözetli
yorlardı. Bu konuda şunları yazdım (sari'): 

Bunların ikisi de delicesine aynı sevgiliye tutulmuşlar; her 
biri ötekinin ayağını kaydırmaya .çalışıyor. 

Avludaki köpek gibi: köpek ot yemez, ama öteki hayvan
Iara da ot bırakmaz." 12 

Görüldüğü üzere Arap edebiyatında "raklb", aşıkları gözetle
yerek rahatça baş başa kalmalarına fırsat bırakmayan bir tipi 
temsil etmektedir. Aynı sevgiliyi sev:erek birbirlerine rakip olan 

ll İbn Hazm, Güvercin Gerdanlığı Sevgiye ve Sevenlere Dair, terc. 
Mahmut Kanık, İnsan Yayınlan, 2. baskı, İstanbul 1995, s .. 151-153. 

12 Ayn. esr. s. 153-154. 
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şahıslara "raklb" denmesinin asıl sebebi de aralarındaki rekabet 
değil ·yekdiğerini gözleyip rahatsız etmeleridir. Dikkat edilecek 
olursa müellif, aynı sevgiliyi seven iki raklbin halinden bahseder-

. ken bunu "ilginç bir durum" olarak ıiitelendirmektedir. 

İran Edebiyatmda "Rakib" 

Hakani (ölm. h. 595 =m. 1 199) bi.İ beytinde "raklb" kelimesini 
"pasban" [=gece bekçisi] anlamında kullanmıŞtır: 

_,::. ~.) o .l.l..!:..5 ~ .J j;~ _,::. 
13 ü~~ ~ı-'=~ ..!.L.. .J ~ ~ı,;_,.; 

Nizfuni (ölm. aş. yk. h. 600 =m. 1204) de İskender-name (Şeref
name)de kelimeyi tam anlamıyla "bekçi" karşılığında kullanır: 

'":"ı~ ...:.....- y- ~ --:-!. ü~.J 
1~:4 J~l..:. ~ y- o~y. .J_,.; 

Yine aynı eserde "rakib"in muhafız asker anlamında kullanıldığını 
görüyoruz: 

(İkbal-name)de de muhafız aiJ.].amında birkaç defa geçmektedir: · 

· 13 Terc: "Sen gafilsi!l, öldürücü felek senin rakibindir. Akıllı uyumuş, 
divane köpek. bekçi olmuş." . 

14 Terc: "Gece bekçileri mestçe uyudular, sabahın başını da suya 
daldırdılar." 

15 Terc: "Ordu muhafızları eski Pars adetine göre yıldızlara bakanlardan 
daha koruyucu idiler." 

16 Terc: "Düşman ·yağmaya başlarsa harem muhafızları gerekeni yapar." 
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Aynı şair bu defa Leyla ve Mecnun'unda kelimeyi yine koruyucu 
anlamında kullanarak "raklb-i raz" [=sır saklayan, sırdaş] terki
bini yapmıştır: 

,lj.;)y. jf.) ~.) ~ 0~~ 

ı7..l.Ö.;)y. JL 6.)~ ·<14A r.) ..,r 

Hüsrev. ü Şfrfn mesnevisinden alınan şu beyitte ise Ş1rtn'i süsle
yen hizmetçiterin -ki erkek olmadıkları muhakkaktır- güzellikleri 
kastedilerek "r~k1b" kelimesi hizmetçi anlamında kullanılmıştır. 
ifadeden anlaŞıldığı üzere burada söz konusu edilen gelin süsle
yici hizmetçiler, "Şeker-leb" adlı cariyeyi gölgede bırakacak ve 
onun bir· zenci olduğunu zannettirecek nurluluk ve güzellikte 
kızHırdır: 

Aynı eserde Büsrev'in yanında bulunup onun hizmetini gören 
kimseler için de "raklban" ibaresi kullanılmaktadır: 

~l::.-b I.Sfy. ~ ~~ ~ 

~L:.....f.;)· 0~.) jf .lo::-~ 

Nizarni'nin Heft-pe"yker'de Sasarii Kralı Behdim-ı Gfir'u ye
tiştiren Nu'man ve Munzer'i kasteden şu beyitlerinde "raklb" 
kelimesini "eğitirnci ve mürebbi" manalarında kullandığı görül-

17 Terc: "Kendileri onun sırdaşlan olup daima her işini hallederlerdi." 
18 Terc: "Onu süsleyen hizmetçiler Şeker-Jeb'i siyah zenci sanırlardı ." 
19 Terc: "Onu çok özlediği zaman rakibierden hikayesini sordu. Haremin 

rakibieri onu teskin ettiler ve ona layık bir yer yaptılar." 
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mektedir. Bu anlam, ibarenin sonradan kazanacağı değerler 
açısından old~kça manidardır: 

ı.,Sjyi ,_ri~ ~J v:l 

ı.,SjJ~I ~ ~J I)J 

~~~~ <..H)_,.:.-ı F- v:' 
20o~l ~ <.H)_,..... ..bl!...i l.:..i J 

Yine Hüsrev ü Şfrfn'de Şirtn'in Hüsrev'e gücenerek serzenişle 
hitabında yer alan şu ilk beyitle, Şeyh Sa 'di' nin gazellerinden 
tespit edilen diğer beyitte rakib kelimesinin "kapıcı" karşılığı 
kullanıldığı görülmektedir: 

..l..!.~ ~J ~J ~:.r-u~:; 

ıı..l...!.~ -t.:-u~ vf~~ ~~ 

vül.:..!:.... ..::........~ jl ~J ~)~ ~~~ 

221J '-:"'I.J"! ...lA~ ~:; 1_,..... J~ '-:"' ~ )} 

Şeyh Sa'di'nin (ölm. h. 691 = m. 1292) rakib kelimesini yine 
kapıcı anlamında kullandığı şu beytinde ise rakibe, sevgilisine dua 
ettiği haberini iletmesi için yalvardığını görüyoruz: 

20 Terc: "Rakibinin biri ona bilgi öğretiyor, diğeri ise eğlendiriyor; biri 
ilmini sağlamlaştınyor, diğeri ise binicilik zevkini aşılamakta." 

21 Terc: "Benim rakibim kapı kapatmakla kurtulmuştur. Hazine kapısı 
kapalı olursa iyidir." 

22 Terc: "Rakib onun sevgililerinden feryad ediyor. Saraydaki şarkıcının 
sesi tabii ki kapıcılan kederlendirir." 

23 Terc: "Ey rakib, eğer sevgilimin kapısını yüzüme açmıyorsan hiç 
olmazsa kendisine dua ettiğimi bildir." 

.----- ----
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"Raldb" kelimesi günümüzdeki anlamıyla kullanılsaydı tabii ki 
şair düşmanı durumundaki bir şahısla sevgilisine haber gönder
mezdi. 

Rafız-ı Ş!r~z!'nin (ölm. h. 791 =m. 1389-90) Dfvan'ında 29 
kere kullanılan rak!b kelimesinden 19'u izafetsiz olup bunlardan 
15'i "koruyucu" anlamında; tam tespit edilememekle beraber geri 
kalan 4'ü bugünki anlama yakın durumdadır. 7 kere "raldban", 2 
kere "rak!bet" [=senin rak!bin], 2 kere de "raldbem" [=benim 
raklbim] şeklinde işlenen24 kelimeyi Hafız hemen daima sevgilinin 
gözcüsü ve refakatçisi anlamlarında kullanmıştır: 

~ ~.) ..:.. ) yı, .J .l.: ..l.j ~ __,:; 4,.S.J.) 

25~ ........J~ .:.....ı....:. "....:..A. ~ ~ • ~ .J .).T- es.. . .) 
~ j'h y. .:. .l.: ~ ~L • .) ~ 1 ~.) ~..SI 1.:; 1 ~ 

26;)~ ~ ...ı....:. ~~ ır_,..~ J.J ~ .:.r ~ 

Şeyh Sa'dl'nin Bôstan'ında geçen "Muhibb-i Sadık" hikaye
sinde, şehzadeye aşık olan fakir dilenciyi önce ikaz edip kovan, 
sonra da fena halde döven "rakib" olarak adlandırılmış saray 
hizmetçilerini ·de burada hatırlamak yerinde olacaktır: 

~..SI .:.~1.)1~ ~~~i~ 
~..SI .:.~1.) l.!. ~L; ~ ~~~ _,J:..; 

~.) ~ .J if .. ı .. :.: .. H~ ~ 0 1 . ~.:;.) 

~~ ~~ if~ 1).)~ .:?~ 

24 Bu konuda bk. Dr. Mihin Doht- ı Sadıkiyan, Farhang-i Vdje-nüma-yı 
Hajiz, Tahran 1366 [1987], s. 597-598. 

25 Terc: "Yüzünü kimse görmeden bile bin rakibin var. Goncasın, gül 
olmadığın halde yüz bülbülün var." 

26 Terc: "Allah için ey rakib bu gece bir an olsun gözlerini kapat, zira 
benim onun susamış dudağıyla gizlice yüzlerce sözüm var." 
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..::.......... J.:l ı..SJ..> J:-..l..T :ll: J ..:..,; ..> IS :l 

..::.......... J :l ı.,S..,$ .r" .X :l.) ~ .;S :l 
ı..Sl;ı ..::.......... :l J .r- ·ı.}·· ~ ... IS~ 

27ı..Sl::- ..)~ı.-._-.~; ı.,$..)~~ 

İran edebiyatındaiçi kronolojik seyfinden anlaşıldığına göre ön
celeri muhafız asker anlamında kullanılan "raklb" kelimesi; daha 
sonra gözcü, bekçi, kapıcı, refakatçi, hizmetçi v.b. anlamlannda 
kullanılmış; XIV. asırdan sonra ise artık sevgiliye malolmaya 
başlamıştır. 

"Rakib" Kelimesi Üzerindeki Kavram Kargaşası 

Görüldüğü üzere "raklb" kelimesinin X. asır Arap edebiyatın
daki "aşıkları yalnız bırakmayarak bakışlarıyla rahatsız eden 
kimse" anlamına karşılık, İran edebiyatında kullanıldığı en eski 
metinlerden itibaren yerleşik bir anlamı tespit edilememektedir. 
Ancak sevgili söz konusu olduğunda Türk edebiyatı da dahil yak
laşık XVI. asra kadar sevgilinin bekçi, gözcü ve muhafızı; aşığın 
da engeli anlamında değerlendirilen "raklb" kavramı gerek keli
menin "rekabet" [=diğerini men' ile kendini ortaya çıkarmaya ça-

. lışma] mastarından türediği zannı ile, gerekse aynı sevgiliye talip 
olan diğer aşık tipini adiandırma ihtiyacından kaynaklanmış olmalı 
zamanla bir anlam kaymasıİla 'uğramıştır. Aslında her iki tipe de 
izafe edilebilecek bütün vasıflann birbirine çok yakın oluşunun 
bunda büyük rolü olsa gerektir. Lügat karşılıkları farklı olmasına 
rağmen "rakib'! ile "'adfi-a'da" ve "gayr.:agyar" tiplerinin fonk
si yonları aşağı yukarı birbirinin aynı olduğundan aslında · farklı 
tip~~ri temsil etmesi . gereken bu kavramlar, "rakib" kavramının 

27 Şeyh Sa'di, Bôstô.n (Sa'di-name), nşr. Dr. Gulam Muhsin YOsufi, 
Tahran 1359 [1980], Şirket-iSihami İntişarat-ı Harezm), bab 3, s. 101, b.1663 
v.d. Terc: "Muhibb-i Sarlığın Tahammülü Hikayesi: Işittim ki bir zamanlar 
gedazadenin biri, bir şehzadeye ıişık oldu. ( ... ) Rakibler gedazadenin şehzadeye 
vurgun olduğunu haber alınca ona bir daha oralarda dolaşmamasını ten~ih ettiler 
( ... ) Bir zaman sonra fakir, sevgilisinin yüzünü özleyince şehzadenin mahallesi 
başına tekrar gitti. Bunun üzerine şehzadenin kölesi "Sana bir daha buraya 
gelme demedik mi!" diyerek onu fena halde dövdü, elini ayağını kırdı." · 

·------- --- -- ---~-
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kendi bünyesinde uğradığı değişikliğe benzer bir biçimde aynı tipi 
temsil eden bir yapıya bürünmüşlerdir.28 Nitekim Tavku' l-ha
mame'de de iftiralada sevgitiyi aşıktan ayırmaya çalışan "adfi" 
ve "gayr" tiplerinin mukabili durumundaki "el-vaşi" [= jumalci] 
tipi ayrı bir başlık altında değerlendirilmiştir. 

Ender rastlanmakla beraber kelime zaman zaman "sevgiliye 
meyleden ve dolayısıyla aşıkla rekabet halinde olan diğer kişi" 
anlamıyla da kullanılmıştır. Mesela Gelibolulu Aıt, Nabi .ve 
Fuzfill'nin 

Rakfb olurdı bana terk idüben Leylasını 
Zemane eylese . Mecnunı şimdi cana hayy 

Gam çekmezüz rakfb bize dil-gin1n ise 
İnsaf olunsa biz de rakfbüfi rakfbiyüz 

Severem zahidi kim kuşe-i mihrabı sever 
Ham-ı ebrufia rakfbüm olup olmaz mail 

beyitleri bu duruma örnek teşkil edebilir. Ancak şunu ifade etmek 
gerekir ki Fuzı111' nin kelimeyi "rakibüm" şeklinde kullanması 
-Hafız'ın Dfvan'ında bir tek beyitte "raklbem" [=benim rakibim] 
şeklinde kullanılması hariç- tespit edilebilen yüzlerce beyit ara
sında müstesna bir durum arzetmektedir. 

Eski şairler Menfiçehri, Sehi Beğ. ve Mesihl'nin 

~ J.r=-- .J ~~ ~ ~ 
29 ~.) .. 6.) lJ:.j 4.i .J 1.) L. .? :i. 4.i 

Bizi gözler rakfbüfi iki gözi 
Seni sevdügümüz galib duyu/muş 

28 Bu bakımdan özellikle XVI. asırdan sonra çoğu metinlerde aynı 
anlamda kullanılan "gayr" ve '"adu" kavramları ayrı çatılar altında 
inceleneceklerdir. 

29 Terc: "Aşık ve maşuk birlikte oturuyorken ne bizi rahatsız eden bir 
kimse ne de raklbin gözetlemesi .. " 
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Rakfbe bilmezüz n'itdük Mesfhf 
Ki hfç ayrılmaz anun göıi bizden 

hatta Ne'f'i'nin 

Hak-i payüfı çeşmine kuhl eyleyelden ey perf 
Şimdi adem görmez olmuşçiur rakfbüii gözleri 

beyiderinden de anlaşıldığı üzere kelimenin "rakabe" [=gözleme] 
kökünden türediğini tabii ki çok iyi biliyorlardı. Bir güzele aşık 
olan şahsın, kendisine bu yolda engel teşkil eden yahut sevdiği 
uğrunda kendisiyle rekabete tutusan diğer iki şahıs hakkında 
besleyeceği kötü hislerin pek farkı olmasa gerektir. Yine sözü 
edilen iki şahsın "aşık" hakkında besledikleri kötü ernellerin 
müşterek olması pek tabiidir. İşte raklb'in muhafız ve engel mi 
yoksa sevgili için rekabet eden diğer bir aşık mı olduğu konusun
daki kavram kargaşası büyük ihtimalle tip ve karakterler arasm
daki bu yakın benzerlikten kaynaklanmaktadır. Aralarındaki anlam 
ve telaffuz yakınlığından dolayı kelimelerin zaman zaman tevriyeli 
olarak kullanılışının da bu karışıklıkta bir payı bulunduğu 
düşünülebilir. 

Aynı karışıklık "raklb" ile "gayr" ve "agyar" kavramları ara
sında da söz konusudur. Rahmi (ölm. h. 975 =m. 1567) ve 
'Avnl'nin 

y aruii ey dil hem-dem o ldıysa rakfbe gam yime 
Var mı Qlem içre bir sfmfn-beden agyarsuz 

Yar içün agyar ile merdane ceng itsem gerek 
İt gibi murdar rakfb ölmezse yar elden gider 

beyiderinde görüldüğü gibi bazı metinlerden raklb ile agyarm eş 
anlamlı olduğu kanaatine varılarak gerek şairler gerekse yorumcu
lar arasında tam bir tutarsızlık ortaya çıkmıştır. Buna karşılık 
Fevri (ölm. h. 978 =m. 157 1), Yahya Beğ ve Baki'nin 

Ta'n-ı agyar bela cevr-i rakfb özge bela 
Ne beliıdur bafıa ya Rab sitem-i yar dahi 

.--------------



Nazüklük ile olmak içün. yara aşina 
Oldum rakfbe bende vü agyara aşina 

Kuyma gayrıları çekse rakfb-i har-tab' 
Seyl-i eşkümle döner kadd-i dü-ta dôlaba 

15 

beyitleri rakib ile agyarın tamamen farklı tipler olduğu düşüncesini 
uyandırrnaktadır. Aslında "gayr" ve "agyar" kelimeleri lügat 
karşılığından da anlaşılacağı gibi aşık ve sevgili haricinde herkesi, 
dolayısıyla rakibi de içine alan çok geniş bir kavramı temsil 
etmektedirler. Metinleri kalerne alındıkları devrin günlük hayatı 
açısından değerlendirrnek gerekirse mesela "kuy-i yar" söz 
konusu olduğunda "agyar"ı mahalle halkı, veya rneyhane söz 
konusu olduğunda orada işret eden diğer şahıslar, yahut mesela 
bayram yerinden bahsedilirken bu defa orada bulunan diğer bütür 
insanlar olarak düşünrnet daha doğru olmalıdır. Bütün bu insanlar 
aşığın derdini anlayarnadıkları için onu rencide eder, horlayıp 
azarlarlar. Hiç birini yapmasalar sevgili ile baş başa kalmasına 
engel teşkil edip onu yine taciz ederler. Bu sebepten aşığa kötü 
görünürler. Dolayısıyla asırlarca "raklb" için kullanılan nadan, 
ta'n edici, bed-lika, v.b. vasıflarıın "agyar" için de kullanılarak 
yeni bir kavram kargaşasına zemin hazırlandığını düşünmek yan
lış olmasa gerektir. 30 

ve 

Şeyh Sa'dl'nin 

~.) ...::.......~ :ı~ · ~.J~ ~ ~ ~~~ 

~L..ü ~ .y. j .J .J j:-_,1:. .,5 ..::.......1 .....a.....:ı. 

gibi beyitleriyle Hatız-ı Ş!razi'nin yukarıda sözü edilen iki bey-

30 Bu konuda "agyar" ve "a'da" tiplerine dair hazırlanan diğer bir 
makalede geniş malzeme verilecektir. 
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tinde geçen kelimenin "raldbet" [ = senin raklbin] diye sevgiliye 
izafe edilmesi de göstermektedir kP ı raklb, "aşıkla aynı sevgili yi 
elde etmeğe çalışan diğer aşık" anlamında değil, sevgilinin 
yanında bulunan hatta onun mülkü olabilecek bir şahıstır. 

Aynı durum Türk edebiyatı için de geçerlidir. Türkçe d.ivanlarda 
rakibi sevgiliye izafe eden yüzlerce beyit bulmak mümkündür: 

İster ki rakfbün seni benden ayıra 
Kasd itdi bu kafir ki ayıra cfını bedenden 

Ca'fer Çelebi 

Rakfbün dfvdür ana urup muhkem /eti ahir 
Kim anun boynını urmak kamu 'u ş şaka devletdür 

N'içün bana rahm eylemez ey dôst rakfbün 
Görse beni bu hfil ile kafirler esirger 

y arun rakfbi gibi iti görmedüm dahf 
Olmaya gerçi eşk-i revanum gibi cerf 

Zatt 

zatı 

Baki 

Divanlarda zaman zaman bir iki beyitle çeşitli vasıfları zikre
dilerek müphem bir siluet halinde tespit edebildiğimiz "İ'ak1b" 
tipini, en belirgin karakter ve hatlarıyla mesnevilerde bulabiliriz. 

Mesnevilerde Rakib 

Hemen her aşk mesnevisinde rastlanan şahıslardan biri de . 
"kötü adaın" tipidir. Daha çok aşıklara zulmeden, onların birbir
lerine kavuşmalarını engelleyen, acımasız, kan dökücü, son derece 
çirkin, kısacası her türlü kötülüğü yapabilecek karakterde 
tasavvur edilen bu tipin eski edebiyatımıza temel teşkil eden ilk 
örneklerini İran edebiyatında görmekteyiz. Mesela Em1r Hüsrev-i 
Dehlevl'nin (ölm. h. 725 = m. 1325) Şfrfn ü Büsrev'inde geçen şu 
kötü adam tasviri, Ferhad'a Şirln.'in öldüğü haberini vererek onun 

31 Bu konuda bk. Haşim Cavid, "Rakib", Hfijız-Şinfıst, nşr. Niyazi-i 
Kirmanl, Tahran 1366, c. IV, s. 54-63. 
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intiharına sebep· olan -dolayısıyla ~şığın vuslatına engel- bir tipi 
canland.ırmalktadır: · 

ı,1~J y.§ ~~ o.)W...) J:-Y. 
ı._St. § 0~~ jl F t_lj ~ 

..!.~.; . .) o ,jJ;. ~ ,_;-_;:. tJ) j 

~~ x~ )~IJ v~ .Y.~ 

~1_;; 1,; ~L:_jT 1.) ~ 

ı..S~-~ ı..S.J~ ı}ly

i~~..:.~~ w .)~1 J.:~j 
.:.ı.:.... . -~e . ı ı. . . ı.s-- ..r.=>- J j4.) 

ı..SIJ ,_;-.)~ ...r.:-; ı..S~J ~ J~ 

.!ll:... ~ 4---J..r .)~ ı..S~ 

'-:'~ ~.)~ ı..5~..:. o~l v~v~J 
..!.lı-~ ~ _,.< - .·...ıı.T .) rs--' ..)'::" ....,- ~ 

~ !.y. v~§ !.y. J:-::.; ~ 
o~L::.; Jl d!..) ~ ı..S~ 

v~ ~ Jl il; o .Y> j~ ı..S~ 

320~.).:') ı..S~ y. ~ ~ 

ı;~ l; ıP j ~Y. 1.) ..:.LL. 

ı..S t. J.) .lo:~ jl tJJ~ ..,.: ~ ~ 

..!.L.:; ~ J">" J t 1 _,.; J.a 1 ~- ~; 
~ ~1 ı.-j .ı.l.S:.., ~ -<.ı:. 
J .....r' (..) - ~ı-

~ ~ O .lo: ~15 ~ l_r:...;LA ~ 

ı..S~-~ ~1 ~1 ~ ..:....~ 

il; p ~. Jl J:.-::-; ı? ~ 
..:.L:-o .)~ 1.) ~ ,jJ;. ı..S.JJ~ ~ 

ı..Sl; vJY..J.:') )~~ v~ _,.;L-
..!ll:.. L ~~ 1.-:k, . .rı..S .~. 

'-:' § ..,_,.; ı..r:~ Jlı..S~~~ _:,ı 

4 .)~ Jh. ı..S~~j JS.- _.:,J 

ı . ..:......:..... ·1 !. <l.., c . ı..r.:- J .) ~ , ..)-".) 

o~~~-~~.)~~ 

V~ ı..S~ ~o~~ 
o ..)......:...$' . ...c. ı ~ t· •l.!:.-.,. y. 1..:> ı..r-=' - ,. 

32 Emir Hüsrev-i Dehlevi, Şfrfn ü Hüsrev, nşr. Gazanfer Aliyef, Moskova 
ı 978, s. ı 93- ı 94. Terc: "Padişahın zenci bir hadimi vardı. Eksi yüzlü, cehennem
deki dev gibi. Külhandaki karga kadar çirkin sesli, beli geniş, boynu dar, . 

. pislikten bıyıkları sapsarı, karnı tencere arkası gibi siyah, ağzı mutsuz borçlu 
gibi, iki rludağını bir arada kimse görmemiş, iki dudak arasında dostluk hiç 
olmamış. Mesleği kin gütmek, huyu şeytanca, saldırgan, dövüşcü. Eğer biri 
onunla iyi konuşsa bile o arkasından binlerce küfrederdi. Eğer biri üç gün 
görünmese öldü diye haber çıkarırdı. Eğer yolcu yola ilk adımını atsa hakkında 
kötü yorum yapardı. Matemlerde güler ve düğünlerde başına toprak saçardı. 
Yüzü köpek yüzü gibi, huyu yırtıcı kaplan, adı da Harzehre (zehirli bir diken 
adı). Alnında sanki "iptal edilmiştir" anlamına gelen bir yara var ... " 
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Dikkat edilecek olursa Emir Hüsrev 'in çizdiği kötü adam tipi her 
şeyden önce "zenci"dir ve yüzü "köpek" .. yüzüne benzetilmekte
dir. Muhtelif mesnevi!erden aşağıya alınan kötü adam tasvirle
rinde de bu tipin çoğunlukla zenci veya en azından kara yüzlü, kan 
dökücü, soyguncu, haydut, kavgacı, çirkin ve pis olmak gibi müş
terek vasıflarda birleş!iği görülmektedir. 

Cemili'nin Hüma ve Hümayun mesnevisinde geçen Semendün 
adlı zenci ise Hümayiin'u aramak için yollara düşen Hüma'yı kaçı
rarak onun da sevgilisine kavuşmasına "engel" olmuştur. Söz 
konusu şahsın tasvir ve tavsifindeki sıfat ve tabirler, raklb için 
kullanılanlarla bir paralellik göstermesi bakımından dikkat çekici
dir: 

Var idi anda bir hunhar zencf 
Ki eylerdi müd/im ol harb u cengi 

Semendün idi ol mel'unufı adı 
Cihanda hun-ı merd idi muradı 

Nice zengf afıa olmışdı mahkum 
Ki küllf zişt idi murdar u meyşum33 

Tutmacı'nın Gül ü Hüsrev'inden alınan şu parçada ise insan eti yi
yerek yaşayan zencilerin reisi tasvir edilmiş olup, bu da sevgili
sini arayan Hüsrev'i esir alarak onun Gül'ü bulmasına "engel" ol
muştur: 

Meger bir zeiıgf merdüm-hwfir var-ıdı 
· Y atur gör di anı üstinde vardı 

Kad-ı balası befızerdi emiira 
Y üzi üstinde burnı bir hı yara 

Elinde ol seg-i murdar-ı hunf 
Demürden tutmış-ıdı bir sütunı34 

33 İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY. 5680, vr.38b. 
-34 İsta,nbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY. 9867, vr.liOb. 

---- - = ::..... 
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Gazellerde rakib nasıl kötüleniyor.sa, mesnevilerde de türlü hile
lerle aşıklann arasına girerek onların birbirlerine kavuşmalarını 
engelleyen bu "kötü adam" tipi de yazar tarafından aynı şekilde 
küfredercesine kötülenmektedir. Mesela Dastan-ı Ahmed Haramf 
müellifi, Gülendam'ın peşine takılarak ona rahat vermeyen ve ni
hayet evlendiği şehzade ile ikisini öldürmeye çalışan "kara yüzlü" 
haydutu tasvir ederken ağzına geleni söylemiştir.35 Hassan da 
Mihr ü Müşterf36 adlı mesnevisinde hükümdar tarafından ölüme 
mahkfim edilen Mihr ile Müşteri'yi katiederek onların beraberlik
lerine "engel" olacak "siyeh-rfi" celladı tasvir ederken aynı şekilde 
türlü küfürler savurmaktadır: 

Nite kim sıÇJ·adur kan nfş-i fassad 
Revan yügürdi vü getürdi eel/ad 

Siyeh-ru dfv-sekl u hug-suret 
Safasuz başdan ayaga kuduret 

Katı sengfn-dil u pal/id c/inf 
Nitekim tfg-i Jürkat can-sitanı 

Sefih ü tfre-dil gey zişt-ra ker 
Leyfm ü bed-lika bes zist-hu har 

Nitekim hecr camı şerheti yok 
Nitekim merg zehri mühleti yok 

Görüldüğü üzere mesnevilerde hikayenin akışı içerisinde yer 
alan ve her defasında aşıklar için bir "engel" teşkil eden "kötü 
adam" tipi ile özellikle gazel muhtevası içerisinde zikredilen 
"rakib" arasında tam bir benzerlik mevcuttur. İhtiva ettiği orijinal 
üslfip ve motifleriyle edebiyat tarihimizde müstesna bir yer veril
mesi gereken Hassan'ın ı"dihr ü Müşterf mesnevisinde yer alan, 
lstahr hükümdarı Şapur'un oğlu Mihr ile arkadaşı Müşteri'nin 
beraberliklerini çekerneyen Hacib ve oğlu Behram'ın tasvirleri bu 
durumu açıkça göstermektedir: 

35 Nşr. Talat Onay, İstanbul 1946, _b.646-656; 708-710. 
36 Bibliotheque National, Ancien Fond Turc 313. 



Şehün bir hacibi var-ıdı bf-derd 
Be-gayet nahvet ehli saht namerd 

Cebfni üzre çekilmiş misl-i ebrO. 
Ana peyveste kejlik ô.det u hO. 

Bir oglı var-ıdı bed-fi'l ü nemmô.m 
Nühusetde Zühô.l-veş , adı Behrô.m 

Ve(ô.suz devr-i gerdO.n gibi gaddô.r 
Nite kim zulm u buhtô.n saht düşvô.r 

Çü re'sü'l-kavl başda kasd-ı ebdô.n 
Çü 'aynü's-sevr gözde ô.fet-i cô.n 

Maraz gibi girô.n çün nabz-ı gammô.z 
Nite kim habb-ı müshil hane-perdô.ı 

İıô. vü katlde e{'f vü 'akreb 
Hasedde hflede san hug u sa'leb 

Şapur'un hacibi, oğlu Behram'ın da saraya intisab etmesini iste
mektedir. Bir gün bir yolunu bularak bu isteğini hükümdara açar. 
Aşağıdaki beyitlerden anlaşıldığına göre hükümdar Behram'ın 
Mihr'e "raldb" [=gözcü, bekçi] olmasım kabul etmiştir: 

D idi sultan kıluban hô.cibe mihr 
Rakfb olsun ki hôşdurur hôr-ı mihr 

F erahdan o ldı Jıandô.n rO.y- ı hô.cib 
Giderdi çfnini ebru-yı hacib 

İkiz oglan gibi min ba'd Behrô.m 
Rakfb-i Mihr aldı subh-tô.-şô.m 

Ne gül ola kim anun hô.rı yokdur 
Ne mühre var kim anun mô.rı yokdur 

Daha sonra Behram, birbirlerini derin bir aşkla seven Mihr ve 
Müşteri'yi görüştürrnemek için her türlü kötülüğü yapacak ve iki 
aşığın başına türlü felaketler getirecektir. Yukarıdaki beyitler 
klasik edebiyatta özellikle kasidelerde sık sık geçen "rak:ll?" tipi
nin yerine göre bir çocuk da olabileceğini göstermekte, aynı 

·- -- - .,L. - -· 
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zamanda da mesnevilerde geçen "kötü. adam" tipi ile divanlardaki 
rakib arasında kuvvetli bir bağ bulunduğunu açıkça ortaya koy
maktadır. Söz konusu beyitlerde görüldüğü üzere Hassan, "kötü 
adam" "ve "rakib" tiplerini bir tek şahısta toplamıştır. 

XV. asrın sonlarından itibaren mesnevilerde kuvvetle kendini 
hissettiren yerlileşme temayülü neticesi nazmedilen "sergüzeşt" 
nevinden eserlerde kötü adam tipi yerini, maşukun yanında dola
şan, onu gözetip himaye eden "rakib"e bırakmaktadır. Bilindiği 
üzere Halili, İran'dan İstanbul'a tahsil için gelirken, İznik şehrinde 
gördüğü bir güzelle arasında geçen aşk macerasını anlattığı 
Pirkat-name adlı mesnevisinde sevgilisine bütün gayretlerine 
rağmen yaklaşamaz. Sadece çarşıda gezerken görebildiği dilberin 
yanında 

Rakfbi eylemiş kendüye mahrem 
İdinmiş bii· kara yüzlüyü hem-dem 

beytinden anlaşılacağı üzere devamlı olarak raklbi bulunmaktadır. 
Sevgilisine yazdığı mektuplara karşılık alamayan şaire, onu her 
defasında rakiple konuşup gülüşerek çarşıda gezinirken · gölmesi 
ölüm gibi gelmektedir: 

Çün iy bf-rahm aŞık öldürürsün 
Rakfbi bari n'içün güldürürsün 

İznik'ten ümidini keserek İstanbul'a gelen ve ilim, zühd, takva gibi 
faziletleri terkedip perişan bir hayat süren şair nihayet bir sabah 
sevgilisinin kendisini davet eden mek~ubunu alır. Anlaşıldığına 
göre sevgili aşığının · gönderdiği mektuplardaki yalvarmalara daha 
fazla dayanamayarak yanındaki rakibini sert bir şekilde kovup, 
aşığı ile sohbet ve işret etmeyi kabul eder. İznikli'nin, güzelin 
raklbe kızıp küfredişini tasvir ederken kullandığı "rfi-siyah", "çipil
şekl", "pelid" gibi ifadeler dikkat çekicidir: 

Başın kaldurdı çün kıldı nigahı 
Sürün didi rakfb-i ru-siyahı 

....... ·- . -· -
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Bu me/'unun ucundan rahatum yok 
Anunçün düşmen oldum halk ile çok 

Ne hayr irişebundan bana ahir 
Çipi! şeklinden anun hayrı zahir 

Difıüz kim turmasun kapumda ayruk 
Görinmesün gözüme bundan ayruk 

Vegerni ol pelfdi öldürürven 
Cihan halkını ana güldürürven31 

Hamdullah Harndi'nin (ölm. h. 909 = m. 1503) Leylti ve 
Mecnun mesnevisinde (tlf. h. 905 = m. 1499) geçen "raktb" ile 
ilgili ifadeler bu konuya ışık tutacak mahiyettedir. Hatırianacak 
olursa Leyla ile Kays'ın aşklarının her yerde duyulması üzerine 
Leyla'nın ailesi aşıkların görüşmelerini meneder. Mecnfin, sevgi
lisinin hasretine dayanamayarak önce ama kılığına girip Leyla'nın 
evinin önüne gelir, yere düşer. Leyla onu tanıyarak güya yardım 
etmek için elini tutup kaldırarak bir yere oturtur. İki aşık bu fırsat
tan yararlanarak sohbet ederler. "Raklb" olanların farkına varmaz. 
Bu durum Mecnfin'un çok hoşuna gider: 

Gice varup nihanf kuy-i yare 
C iğer hasret elinden pare par e 

Ayag üzre turup mahzun u magmum 
Yanup adiara ağlarnitekim mum 

Seher olsa idüp ah-ı seher-gah 
Uyanmadın dah.i agyar-ı bed-hwah 

Öpüp yarı eşigin kordı başı 
Kaçardı şöyle kim tuymazdı başı 

Bahane ey/eyüp Mecnun-ı rencur 
Gözin bagladı bir gün nite kim kör {. .. ] 

Anı har-gah önine da 'vet itdi 
Dil alup gamze birle sohbet itdi 

37 Millet Ktp. Ali Emin (manzum) 1063, vr.36a-36b . 

. ----



Du gamze oldılar remz ile gammaz 
Rakfbe gaib amma suret-i raz 

Çü Mecnfln'ı bu hfle eyledi şad 
Yinç bir dürlü ale itdi bünyacf38 
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MecnOn sevgilisiyle tekrar görüşebilmek için bu defa dilenci kılı
ğına girip Leyla'nın hanesine yaklaşır. Ancak iki aşık birbirlerini 
görüp karşılıklı feryad edince durum anlaşılır ve ·"rak1b"e yakala
nırlar: 

Görüp birbirini bir dem iki yar 
Enfn u ah ile olund~ bazar 

Çü bu resme bahane oldı hisyar 
Rakfb ol hfleden oldu haberdar39 

Kabiledekiler Mecnfin'u kovadar ve zavallı aşık uzun bir zaman 
sevgilisini görerneden çöllerde yaşar. Sonunda daha fazla taham
mül ederneyerek yaruna gider ve ona -raklbler yanlarında olduğu 
halde- rakibden şikayet eden bir gazel okur: 

Bular birbirinüfi 'ışkzna hayran 
Rakfb ortada fitne sanki şeytan 

u 

Ara yirde rakfb itden çoğıdı 
Ol iki aşıkarahat yoğıdı 

Rakfb u/ur garfbe itden artuk 
İtüfi hod ağzı var ise dili yok 

Okurdz yare karşu haste Mecnfln 
Rakfbinden şikayet-name mevzfln 

Gazel 

Irag idüp beni sen serv-i nevbahardan rakfb 
Kapanda siiye gibi kaldı yüzi kara rakfb 

38 istanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY. 800, vr.J4b. 
39 TY. 800, vr.l5a. 
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Güneş yüzüne nazar ilmege hicab eyler 
Bulut gibi göreyin par e pare ola rakfb 

Komaz beni yürüyem dairende ser-gerdan 
Düşürdi gerçi ki pergar-veş kenara rakfb 

Vücad-z sengini ahir kü( ider ahum odı 
Eger g~rürse demürden dahi hisara rakfb 

Nifak hançerini mekr ü hfyle zehri-y-ile 
Visal kat' ı içün nice bir suvara rakfb40 

Ulu orta söylenen bu şiirler kabile mensuplannı çok öfk:elendirir. 
· Ardından MecnOn'un babası LeyHi'yı oğluna isternek için gelirse 

de öfkeli aile mensupları, MecnOn kendilerini şiirleriyle dile dü
şürdüğü için red cevabı verirler. MecnOn bu durumu: 

Esen kalun siz iy yaranki Mecnan 
Ada kahrzna karşu gitdi magban 

Adalar gözlerinde toz idüm ben 
Yılan sevmedügi yarpuz idüm ben 

diye ifad~ eder: Gerçekten de ·Mecnfin'u çekerneyen bazı kabile 
mensuplan onun şiirlerin·e öfkelenerek kendilerini rezil ü rüsva 
ettiği gerekçesiyle "il ıssı"na onu şikayet ederler: · 

Helak-i Mecnan'a Kavm-i Leylf Kasd İtdügi 

Çün oldz halka Mecnan kzssaszfaş 
Zeban-ı ta'n uzatdı nice evbaş [ ... ] 

Düşüp bu her eyü yavuz zebane 
Eyü yavuz haber toldı cihane [. .. ] 

\ . 
Gürah-ı Leylf'den bir nice gammô.z 
Cefô.sı çok vefa vü şefkati az 

İl ısszna şikayet eylediler 
Bu gavgayı hikayet eylediler 

40 TY. 800, vr.20b. · 



Ki ol Mecnunfetô. ki 'Amirfdür 
Ne mecnun nazm-ı şi'rün sô.hiridür 

Bizi rüsvô.y-ı hô.s u 'ô.m idüpdür 
Hemô.n kendü gibi bed-nô.m idüpdür41 
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Bu lcışkutmalarla harekete geçen "il ıssı" öfke ile Mecnfin'un ara
nıp bulunması ve derhal öldürülmesini emreder. Mecnfin yine kor
kusuzca çöllerde gezip gazel söylemeye devam eder: 

Rakfb havfi ile zô.il itmezem gamumı 
Çü 1 ömrümün güneşi vakt ile zevô.le yiter 

Havô.le eylemesüfı bafıa tfg düşmen kim 
Hayô.l-i gamzesi yarun bana havô.le yiter 

Hasud diş bilerne kanum içmege sabr it 
Ki kan um içme ge la' lindeki piyô.le yi~ er 

Mecnfin'a kastedileceği haberini duyan babası telaşla çöllere çıkıp 
oğlunu bulur. ve ona ettiği nasihatlar arasında şöyle der: 

Rakfbüfı ı ehri safıa 'akreb aldı 
Meger burc-ı sitaren 'Akreb aldı 

Sovumazsın eser bô.d-ı melô.met 
Kıyô.m it başuna kopdı kıyamet 

Uyursun fitne uyandı başuna 
IAceb gavgô. odı yandı başuna 

' Rakfbe ta'ne yô.re cô.n atarsın 
Rücum-ı kahr ile şeytan yakarsın 

Çü ta 1 nun taşı kallaşa tokundı 
Başun sakla ki taş taşa tokundı 

Çü basdun kuyrugzn uyur yılanun 
Emfn olma sakın zehrinden anun 

O sırada olacakları haber alan Leyla da "rakib"in görmesinden 

41 TY. 800, vr.30a. 
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çekinerek ağlayışını gülermiş gibi göst~rmeye gayret eder: 

Yüzinde la'l ile lü'lü-yi zfver 
Biri göz yaşı oldz biri ahker 

Rakfbüii dehşet idüp heybelinden 
o şem t aglardz hande saretinden42 

Süheyl ü Nevbahar'da Sa'luk, Cemili'nin Hüma ve Hümayan'unda 
Semendün, Tutmacı'nın Gül ü Hüsrev'inde zenci reisi, Hassan'ın 
Mihr ü Müşteri'sinde cellat ve Behram tiplerinin üstlendiği rolden 
de anlaşılacağı üzere raklb; aşık ile sevgilinin beraberliklerini ve 
görüşmelerini engelleyen kötü ruhlu şahıstır. Halili'nin Pirkat
name'sinde "raklb", sevgilinin yanından ayrılmadığı için aşığın 
yaklaşmasını engelleyen ve kendisinden "raklb" diye bahsedilen 
müşahhas bir tip olmakla beraber; Hamdullah Harndi'nin Leyla ve 
Mecnfin'unda "raklb" diye adlandırılan tip, şahsiyeti tespit edile
meyen fakat varlığı ve bakışlanyla iki aşığın rahatça oturup gö~ 
rüşmelerini engelleyen, Mecnfin'un dert yandığı mücerred bir kav
ram olarak işlenmiştir. 

Rak'ab Tipinin Gerçek Hayattaki Muhtemel Simaları 

Klasik Osmanlı edebiyatındaki . diğer tipler gibi "rak1b" de 
idealize edilmiş bir tip olup özellikleri belirlenmiş, vasıflan klişe
leşmiş, "aşık-şair"lerin öfke, küfür ve lanetlerine boy hedefi 
olmuş, aşkı inkar eden "kötü insan"ı temsil eder. Aşık, sevgitide 
vefa görmediğinde gerçek hayatta olsun olmasın derhal "raklb" 
yahut "ağyar" a ~üfür ve lanetler ederek sebebini adeta onlarda 
arar. Süfi ve zahide sataştığı gibi rakibe de her fırsatta sataşıp 
onunla alay etmekten, çoğu zaman da dert yanmaktan geri kal
maz. Bu durum eski tarz şiirin terkedilişine kadar asırlarca devam 
etmiştir. 

Çoğu şairlerin eserlerinde "raklb" gerçekten idealize edilmiş, 
hayal mahsulü bir monotip olarak tespit edilmektedir. Özellikle 
Fatih, Yavuz Sultan Selim, ve Kapfinl gibi kudret ve ihtişamlanyla 

42 TY. 800, vr.36b . 

. --- -----
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dünyaya hükmetmiş bir çok padişahln şiirlerinde "rakib"den dert 
yanıp sızianmaları bunu açıkça ispat etmektedir. Eski edebiyatın 
günlük hayattan tecrit edilmiş ve gerçekleri terennüm etmeyen bir 
edebiyat olduğu iddialan ne kadar yanlışsa, raklb tipinin gerçek 
hayatta bulunmadığını düşünmek de o ~erece yanlış olacaktır. 

Bir edebiyat ancak yaşandığı devrin atmosferi içinde değer
lendirilip düşünüldüğü takdirde hakkıyla anlaşılabilir. Özellikle 
yerlileşme temayüllerinin başlayışının açık.ça görüldüğü XV. asır 
edebiyatı mahsülleri ve sonrası, günlük hayatın izleriyle dopdolu
dur. Edebi metinler devrin örf ve adetleri, hayat tarzı ve bu güne 
intikal eden yazılı kaynaklar ışığında tahlil ve tedkik edilirse pek 
çok karanlık nokta kendiliğinden aydınlanacağı gibi asıl konumuzu 

. teşkil eden "raklb"in günlük hayattaJq temsilcilerini tespit etmek 
de ancak bu şekilde mümkün olabilir. 

Eski edebiyatın yaşandığı devidere bakılacak olursa zengin 
ailelerde çocuk doğunca bir dadıya emanet edilir, dadı çocuğun 
beslenme, bakım ve terbiyesiyle ilgilendiği gibi sokağa çıkılaca
ğında da kendisine refakat ederdi. Çocuk kızsa büyüdüğünde de 
yanından aynlmaz, hatta evlendiğinde dahi onunla birlikte giderdi. 
Erkek çocukları da -özellikle her cins insanın bulunduğu büyük 
şehirlerde- sokağa yalnız salınmazlar,43 yanlarında çoğu zaman 
siyah! kölelerden44 seçilmiş dadı veya lala, yahut aileden bir 

43 "Ff zernanina emred ü sade-r/ı ve melllhati zllhir nfk-hfl gılmiinuii rağ
beti hüsn ü cemiii siihibesi zeniin zümresinden nllmerdler yanında ziyiidedür. 
Zfrll ki nigiir kısmınun niimahremleri 'aviin korkusundan ihfii ile iimiide; hiilii ki 
ciiviinlar müsiihabeti ü/fet hiibına müteallık bir kapudur ki gizlii ve aşikar meftflh 
u küşlldedür. Bundan mô'adii sade-rfller seferde ve hazerde sahibine yar ü kar
fndür amma nisvan cinsinden olan meh-rfller ol vech ile ne hem-dem ne de hem
nişfndür" (Meviiidü'n-nefiiis fi Kavaidi'I-med1/is, İstanbul 1959, İ.Ü. Edebiyat 
Fakültesi Yayınlarından, no.679, s. 44). 

44 Nitekim Mütercim Asım "er-rakabe" maddesinde "Köleye ve cariyeye 
ıtlôk olunur [. .. ] adeta esfr ve mem/Ukün boynuna paleheng takup ve boynundan 
qhz olunmak müliibesesi zôtından kintlye olunmuştur" demektedir. Hukuk-ı 
lslômiyye ve lstılahôt-ı Fıkhiyye Karnusu'nda da "Esasen boyun ve boyun kökü 
demek olan rakabe, esirlerin boyun/arına kemend takılıp ahzedilmesi münôsebe
tiyle şahıstan kinliye olarak kullanılmıştır" denmektedir (c. III, s. 372). "Rakıı,
be" hk. ayr. bk. M. Z. Pakalın, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c. lll, s. 7. 



-

28 

şahsın gözetiminde gezerlerdi.45 Bu refakatçiler sokakta rastge
lebilecek serseri güruhunun sataşmalarını yahut aşıkların lauball 
hareketlerini hatta dikkatlice bakmalarını46 dahi engelleyerek 
hiiliyle onları zor durumda bırakırlardı. Şeyh Sa'cü'nin bir gazelinde 
geçen şu beyit bu durumu açıkça . göstermektedir: · 

~ .J ı$ -ıj~ .)1 :;.J~ .:>~ .:.r..~ 

47~~:;~ ~ (:}::. ~ ~ ..l.Jb 

Raklb'in siyah yüzlü oluşu, sevgilinin peşinden yürümesi, onu 
bir an olsu~ yalnız bırakmaması, aşıkların bakışlarını engellemesi, 
onları güç durumda bırakıp korkutması48 v.b. hususiyetleri onun 
gerçek hayatta çoğu zaman zenci bir dadı yahut haremağası olabi
leceği ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Meslhl'nin 

Beklenürse ·n'ola arkanda rakfb 
K'ana olmuşdur müsellem taht u tae 

beytİnden de anlaşılacağı üzere sevgili rakibe emanet edilmiş olup 
her gittiği yerde arkasından yü~üyerek ona bekçilik etmektedir. 
Zat!' nin 

. 45 Hassan'ın Mihr ii Müşteri mesnevisinde Istahr hükümdan Şapur'iın, 
Hacib'in oğlu Behram'ı kendi oğlu Mihr'e rakib [=gözcü, bekçi] tayin ettiğini 
bildiren şu beyitleri rakibin yerine göre genç bir çocuk da olabileceğini 
göstermektedir: 

İkiz oğlan gibi min ha'd Behriim 
Rakfb-i Mihr o/dı suhh-tii-şiim 

Ne gül ola kim anun harı yokdur 
Ne mühre var kim anun môrı yokdur (b.553-556) 

46 ~("".X ·~.) i,S.lA.- ~ ~~ ~1 ~J 
Terc: "Rakib öfkeyle pannağını ısırarak 'Sa'oi! Gözlerini kapat, bakma' diyor." 

...__J • - ·1 • . .ı.. .~ 
• - J ~J y J ~ ~J • 

ı_,:; ~J A ~ ~ ~ .~ 
Terc: "Gözümüzü bazen rakibin korkusuyla send~n kaçırıyoruz, bazen de 
bakışiarımızla rakibin gözünü körediyoruz." , 

47 Terc: "Şirin evden hiç rakibsiz çıkmaz, zira biliyor ki sineğin çar(:si 
yelpazedir." . · 

48 Bu hususlarda bk. s. 65 v.d. 
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Aceb oğlanlık eyler ol rak_fb-i pfr-i na-balig 

mısraında geçen "pir-i na-balig" [=ergenliğe erişmemiş ihtiyar] 
terkibi de okuyucuda derhal bir hadımağası imajı uyandırmaktadır. 
Aynı şekilde Kemalpaşa-zade Dfvan'mda geçen ve çalışamayacak 
derecede ihtiyarlamış kafirlerin haraçtan muaf tutulabileceklerine 
dair bir içtihada işaret eden şu beytinden de anlaşılacağı üzere 
raklb ihtiyar da olabiliyordu: 

Virmese canana can nakdin rakfb olmaz 'aceb 
Pfr-i kafir kesbe kadir olmasa virmez hartıc 

Bilindiği üzere eski edebiyat~a bilhassa gazel formunda muha
tab daima karşı cinsten olmayıp bazı kereler şairler eş ve dostları, 
arkadaşları gibi kendilerine sevgi ve bağhlık duydukları kimseler 
namına da aşıkane şiirler yazabiliyorlardı.49 Güzelliğin tavsifi 
hususunda ister Hz. Peygamber sözkonusu olsun isterse sultan 
yahut devlet ricalinden biri,50 kullanılan malzemenin "ideal güzel= 

49 Bu konu, tiplerle ilgili bu makaleler dizisinin "sevgili-ideal güzel" tipine 
ayrılan kısmında ayrıntılarıyla ele alınacaktJr. 

50 Mesela şu murabba, Nev'i'nin (doğ.l533- ölm.I599) lll. Mehmed'in 
(doğ.l566- ölm. 1603) şehzadeliği sırasında ona hitaben nazmettiği bir şiirdir. 
Mustakbel hükümdara karşı kullanılan ifadeterin -samimiyete binaen
serbestliği açıkça görülmektedir: 

Aşiifteyüz cemaline Sultan Muhammed'ün 
Qil-hesteyiiz nilıôline Sultan Muhammed'ün 
lrmezse el visôline Sultan Muhammed'ün 
Var kôni' ol hayaline Sultan Muhammed'ün 

Lutf itmeyüp o şah d ila hen gedasına 
fursat diişiip karfn olamazsam likôsına 
ltmezse göz uciyle nazar mühtelasına 
Kurhan olanı hilatine Sultan Muhammed'ün 

Bir 'adi ii dad sahibi Sultan imiş diyü 
Dil virdiiJi ana derdine derman imiş diyii 
Bir kez hakarsa yoluna kurhan o/am diyii 
Bak lutf-ı bii-kemaline Sultan Muhammed'ün 
Osmaniyan ki sô.hih-i hulk u bihti olur 
Lutf u sehlida şô.hlara plidişah olur 
Hep ehl-i lutf-meşreb ii kan-ı sehd olur 
Bak birnazar cemaline Sultan Muhemmed'ün 
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sevgili" tipi için sarfedilenden pek farklı olmadığı malumdur. Bu 
gibi hallerdemuhatap hükümdar, vezir v.b. devlet erkanından biri 
olduğunda; "raklb ve ağyar" haliyle onun hizmetinde bulunan, 
belki protokolünü düzenleyen, şairin görüşmesine engel olan kötü 
huylu bir memur veya müsahib yahut ilmi ve siyasi cihetten yük
selmesini çekerneyen kimseler de olabilir.51 Gelibolulu Ali'nin bu 
durumu izah eden şu ifadeleri dikkat çekicidir. Müellifin, kapıda 
beklemesi, gelenlere eziyet etmesi, velinimetinden iltifat görmesi, 
gülün yanında diken gibi durması v.b. hususiyetleriyle tarif ettiği 
şu şahsın edebiyatta lanetle anılan "raklb" tipinden hiç bir farkı 
yoktur: 

. .. 
"El1aslu's-stımin ve seb'un her kapunun bir vebtısı beytınında
dur 

Meddôh-ı saltanat kılalı Nev'lyi Hudô 
Şah-ı edô benem şu'arô zümresi gedô 
Quş ey/eyüp dürr-i sühanum söylemez bana 
Alüfteyüz makaline Sultan Muhammed'ün 

(Divan, nşr. Mertol Tulum-Ali Tanyeri, İstanbul 1977, s. 227-228) Bu tarzda 
yazılmış l?inlerce beyit tutarındaki manzumelere bir örnek daha vermek 
gerekirse Işretl'nin Kanuni Sultan Süleyman'a hitaben nazire olarak tak<Jim 
ettiği bir gazelin şu beyideri gösterilebilir: · · 

Ol e/ii gözler bizüm/e mekr ü al üstündedür 
Gamzeler uşşak ile ceng ü cidal üstündediir 

Eşigünde kebkebünle na 'Içen nakşı şehô 
Biire-i rif'atde Süreyyadur hilal üstündedür 

İ_şte gerden işte şemşfrün kefen-her-duş idüp 
Işrert emr-i şerife imtisal üstündedür . 

51 Şairin aynı şehzadeye hitaben nazmettiği diğer bir murabbaındaki 
Nice gündür ki bir dem sohbetine iştiyakum var 
Hususan Han Murôd'un izzetinden iftirakum var 

beytinden de anlaşılacağı üzere Sultan III. Murad'dan (doğ.l546- ölm.1595) 
yakınlık göremediği, tahtın varisi ve talebesi olan şehzadeye ümit bağladığı 
anlaşılıyor. Şiirin sonundaki 

Du'a-yı devletinden Nev't'yi dur eyleme yô Rab 
Beni gam-gtn idüp agyilrı mesrflr eyleme yil Rab 
Melek dfdôrını şeytona manzflr eyleme yil Rab . 
Melek sflretlü hünklirum Muhammed Han'adur meylüm 

beyitlerinde bunu engelieyebilecek olan kötü kimselerin ağyar diye vasıflandırıl
dıklan ve rakib gibi şeytana benzetildikleri görülmektedir. 
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Erbab-ı devlet ve ashab-ı sa' adet ki asitaneleri merci' ü 
melaz-ı ümmet ve medar-i muhiacfn-i milletdür elbette her işi 
bi'z-zat görmege kadir olmaz[lar], nice hıdmetkar istihdam idüp 
vekfl kullanmayınca hükumete kudret bulmazlar. Egerçi ol 
hüddamufı ekseri edeb-perver olur feemma içlerinde ba'zısınufi 
muzilığı mukarrerdür ve bi'l-cümle her devletiünün kapusında • 
'ayn-ı tçlun u veba bir iki bed-baht bed-lika ve haram-zade-i 
lazzmü'l-iba elbette zahir ve hüveydadur. BelQ budur ki veli-i 
ni'metinüfi ol küfran-ı ni'meye rağbet ü iltifatı her cihetle 
aşikardur. Rusasan ki savt ursalar anı togrusı sanur elierin 
gerçeğini koyup anufi yalanzna inanur. Ol bf-devlet ise gahf 
suret-i sa/ah ile hareket eyler; hayr-hwah-ı .dfn ü devlet 
olmasına müteallık sö?-ler söyler. Muhassal-ı kelam gül bf-har 
olmadığı gibi degmede bir azfz-i kamkdr bari bir öyle murdardan 
kurtulmaz, ol sebeb/e kapusı halkının nizarn ü intizamı hemvar 
olmaz. Garabet bundadur ki olmakule muzflarufi ekseri iltifata 
seza-var olmamak olmaz ki (münasib mısra') 

(nesr) mazmum anufı hakkında nümudar olmaz. Hele dil
herligine binaen olsa yahud emekdar ü hem-serligine ibtinaen 
ragbeti ta'yfn bulsa kim ne derdi. Bir alay melek-lika miyanın
daki şeytanat-sirişte befızerdi ve nice mfve-i ab-dar ve fevakih
i sükker-bar içindeki zehr-i katil ve ham nev-herdür diyü her 
kişi kendüye tesellf ey/erdi. "52 . 

Nitekim aynı müellif eserinin altıncı babında .Sultan III. 
Murad'ın Manisa Sanc.ağı'nda iken kilercihaşısı olup, tahta çıktı
ğında hadırnlara mahsus mansıplardan birini elde edemeyen ancak 
iltifata mazhar olduğu için huzura rahatça girip çıkan ve "müsahib" 
ünvanını alan Arab Mehmed Ağa'dan "kara suratlı, mahrem, hüma 
kuşunun yanında duran uğursuz karga, kara bela" v.b. sıfatlarla 
bahsederek bu gibiler hakkında şöyle der: 

52 Gelibolulu Ali, ayn esr., s. 197-198. 
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"Bu kande kaldı ki · aklı eksük bir bf-edeb 'abd-i siyeh-ru 
[musa hi b 1 narnındaki mükedder-meşreb zag u zegan mesabe
sinde iken Hüma-y-ile hem-pervaz ola ve kelağ eve-i lahan 
menzilesinde pervaz iderken bebga-yı şeker-ha ile demsaz ve 
bülbül-i hôş-avaz ile nagamat ü e/han dekayıkında enbaz ola. 
Veeh-i abusından yigrenmek, suret-i siyahından istikl-ah itmek, 
sohbetine dil vil·mek degül gönül dönmek haletini mucib iken bir 
savulmaz belil-yı siyah olup refik..:i has adına {. .. ] Ruz-ı ruşe
nüfı dameninden kesilmez nümune-i şe b-i tar ile beraberdür. "53 

XVI. asır şairlerinden Yenice Vardarlı Hayret!'nin (ölm. h. 941 
= m. 1535), kendisini sevgili haı:n!sinden -ki güçlü bir ihtimalle 
İbrahim Paşa'dan- ayıran meçhul şahıs için yazdığı şu gazel bu 
duruma .örnek teşkil eden pek çok metinden biridir: 

Bilsem yine cilnurndan ayuran beni kimdür 
Göz göre revanurndan ayıran beni kimdür 

Kahr ile sürüp kendü efendüm kapusından 
Zulm ile mekanumdan ayıran beni kimdür 

Bir bülbül-i hôş-nagme iken kendü demümde 
Gülzar-ı cinanumdan ayıran beni kimdür 

Yog ise eger hıdmet-i şahide kusurum 
Sultan-ı cihanumdan ayıran beni kimdür 

Ok gibi atup Hayretfya yine yabana 
Ol kaşı kemanumdan ayıran beni kimdür54 

Aşık Çelebi ve Kınalı-zade gibi tezkirecilerin bildirdilderine göre 
Hayret!, İbrahim Paşa'nın nezdinde liyakatle itibar kazanmış olup, 
mevkiini herhangi bir kazaya uğratmamak için tam bir titizlikle 
gayret sarfetmekteydi.55 Bir gün Paşa'nın Hayreti'yi hemşehrisi 
Hayili Beğ'e "Nasıl bilirsin?" diye sorması üzerine; Hayali'nin onu 

53 Ayn. esr., s. 42. 
54 Divan, nşr. Dr.Mehmed Çavuşoğlu-M. Ali Tanyeri, İstanbul 1981, s. 

176. .. 
55 Bu konuda bk. Aşık Çelebi, Meşiiirii'ş-şu'ara, nşr. Meredith Owens, 

vr.281 a, 96a. 



inedheder gibi gorunup zernınetmesinden dolayı itibarını kay
bederek İstanbul't! terketmiş, Rumeli'ne dönmek zorunda kalmıştı. 
Bu durumda fitne ve nifak saçıcı sözleri ile Hayreti'yi sevgilisin
den ayıran şahsın hangi tipi temsil ettiği ortaya çıkmaktadır ... 

Şiirde meyhane ve işret meclisi sözkonusu edildiğinde bahsi 
geçen "raklb" kavramının bir hayli değişik bir şahsiyete büründüğü 
tespit edilmektedir. Bilindiği üzere Osmanlı idaresinde, hem 
insaniani zarar veren hem de dmen haram sayılan içkiye hatta 
kahve ve tütüne dahi zaman zarrian yasak konmuş, uymayanlar en 
sert şekilde cezalandırılmışlar ise de çoğu zaman de.vlet, 
insanların başa çıkamadığı bu tutkusuna göz yummak zorunda 
kalmıştır. Mesela İstanbul' da Yenikapı ve özellik!~ Galata' da 
yüzlerce meyhane sabahtan akşama kadar yahut gün batımından 
sorira işret erbabının uğrağı olur, kepenkleri devletin otoritesine 
hürmeten kapalı tutulan bu mekanlarda daha çok Çingene ve Rum 

. güzelleri köçek, hanende, rakkase veya Zat'i'nin 

Meclis-i a'dada çalmış veh ki yarım daire 
Kaddüm ol derd ile derda aldı yarım daire 

beytinden de anlaşılacağı uzcre s azende yahut Yahya Beğ'in 

Kanlu yaşum gözüme gelür mey gibi müdarn 
Sakf kaçan rakfbe mey-i ergavan virür 

Sakf yıkıldı cam-ı meyüfıle rakfb-i har 
N' eylersen ey le am iti öldüren s ür ür 

beyitlerinde olduğu gibi sakilik ederlerdi.56 Zatl'nin 

ve Arn'nin 

Nuş ideli rakfb ile dil-ber şarab-ı telh 
Allah ki akdı çeşme-i çeşmümden ab-ı telh 

· Seni dün gice rakfb ile görüp meclisde 

56 Bu konuda bk. Enderunlu Fazı!, Defter-i Aşk ve Zeniin-nôme. 
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Düşdü yalın kılıca şem'-i şebistan bu gice 

beyitlerinden de anlaşılacağı üzere rakib işret meclisine "dilber" 
ile birlikte gelmekte ve beraberce içip eğlenmektedir. Bu durumda 
rakibin kim olabileceğini Gelibolulu Ali'nin devrin gündelik haya
tına ışık tutan mühim eseri Mevaidü'n-nefais fl Kavaidi'L-mecalis
'te meyhanelerden bahseden şu sat]Jlar sayesinde anla-maktayız: 

"El-faslu's-salis ve seb'un meyhaneler beyanındadur. . 

Meyhaneler ki zümreye mahsus 'ıyş u işret yirleri ve bade
nuşlarufi. me c ma' ve makarrlarıdur ki ol zümrenüfi. biri demevf
müzac nev-cüvanlar ve zen-pare ve mahbub-dost mey-peres
tan sahib-tüvanlerdür ki kimi mahbubı ile meyhaneye varur yir 
içer ahşam oldukda halvet-hanesine göçer. Mukteza-yı nefsan
fsi üzre şfri şekkerden seçer. "57 

Bugünki ifadesiyle "feda!" denebilecek bu zampara ve mahbup 
perestlerin meyhaneye gelişi "pak-nazar" sahibi aşıkları öfkelen
dirir. Necati Beğ bu gibileri 

Hfç bir kimse dimez kim it midür tıdem midür 
Bezm-i 'uşşaka ne yüz ile gelür bilsem rakfb 

beytiyle hicvederek gerçek aşıklardan ayırır. DerOnl'nin "Raklbin' 
gözü senin güzelliğinin ışığından kamaşmış olmalı ki mecliste 
ağzını öptüğüm halde görmedi" anlamındaki şu beyti rakthin ye
rine göre işret meclisleri ve meyhanelerde olabilecek taşkınlıkları 
önleyen feda! an~amında kullanıldığını gösteren iyi bir örnektir: 

Öpdüm agzufi. görmedi meclisde ey/erken nazar 
Hfrelendi tab-ı hüsnünden meger çeşm-i rakfb58 

Açıkça anlaşıldığı üzere burada raklb, iŞret meclisine katılanların 

57 Ayn. esr., s. 191. 
58 Krş. Bir kezcük öpeyin seni ey meh-lika gel e 

Şô.yed ki göre gözi rakfhüii çıka gel e 
(Ca'fer Çelebi, Dfvô:n, s. 377)' 
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herhangi · bir taşkınlığını önlemek, ileri giden olursa derhal h.addini 
bildirmek için orada bulunanları dikkatle gözleyen -belki de mey
hane sahibinin ücretle tuttuğu- bir fedaidir. Buna rağmen şair teh
likeyi göze alarak meclisin dilherini dudağından öpmekte, raldbin 
bunu görmeyişini ise büsn-i ta'lil ile "sevgilinin güzelliğinin parıl
tısının rakthin gözünü kamaştırması ye böylece görüşüne engel 
olması" şeklinde yorumlamaktadır. 

Zatl'nin şu beyti, görülüp yakalandıkları takdirde bu gibi taş
kınlık gösterenierin raldblerce hırpalandıklarını göstermektedir: 

Meslhl'nin 

Araya alup rakfban baiia çok zulm itdiler 
Çağırup didüm ki şunda bir müselman yok mıdur 

Gösterdi beni dün gice bir iki rakfbe 
Ol ahaya n'itdüm ki beni itlere virdi 

beytinden bazen de rahatsız olan dilberin aşığı sözü edilen feda
ilere şikayet ettiği anlaşılmaktadır. 

Tezkire sahibi Salim'in (ölm. h. 1156 = m. 1749) "Fas!h 
Ahmed Dede" maddesinde. anlattığı bir hikaye bu duruma güzel 
bir örnek teşkil etmekteöir. Fasih Ahmed Dede bir gün Fener 
iskelesi'nden kayığa binerek Galata nam mahalde "küşade-bab-ı 
güroh-ı ahbab" olan meygedelerden birine girer. Bir müddet sonra 
orada "her idare ke'sinde halka-i .rindana endüh-ı cihanı feramilş 
ve her sagarında b!çarelerin akl u fikr ü hayatin tarac idüp mest ü 
medhOş [eyleyen]" bir dilbere gözü takılır. Bin tevbe-i nasuhu bil~ 
bozduracak güzellikteki bu dilher meyhanenin bir köşesinde 
meclis kuran bir guruba sakilik etmektedir. Meclisin dağılmasını 
sabırla bekleyen Dede, daha sonra dilberi yanına çağırarak iki 
eski dost gibi birlikte sohbete başlarlar. Akşam vakti yaklaşınca 
dilher ertesi sabah tekrar geleceği vadi ile eve gitmek üzere ora
dan ayrılır. Ertesi sabah şair sofrasını, gelecek misafirin şanına 
layık bir surette hazırlatıp "sak! acaba meclis-i rindana gelir mi?" 
diyerek beklerneye koyulur. Hikayenin devamını Salim şöyle an-
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la tır: 

"Gün yüzün görmeye/i gündüzümüz şam oldu 
Ey efend~m dahi gelmez misin ahşam oldu 

diyerek bfçare intizar ile avare olup ve şam dahf tamamen res
fde olmagla o hurşfd-ruhsaruii 'arz-ı dfdar itmeyeceği bedfdar 
oldukda (beyt) · 

Farig olarnam dest-i talebde tek u pudan 
Ol gözleri ahuyı şikar eylerneyince 

diyüp erbab-ı harabata maye-i nicam olan pfr-i mugana varup 
arz-ı ktlm ve 'dünki gün temaşa-yı mihr-i ruhsarıyla karfrü'l- 'ayn 
olup kartn-i vistil olduğum hurşfd-cemalün burc-i şeref-karfni 
olan sa'adet-hane-i nazentni kandedür?' diyü su'al ey/eyüp pfr-i 
mugan dahi karar-gahın bi't-tamam i'lam ve ihtar eyledükde 
yine meclisine hıram ve nısfü'l-leyle degin geh ye's ü geh ümfd 
ile ne hat ise kıyam eyleyüp nısfü'l-leyl mertebeleri mürur ve 

. güzeran itdükden sonra karar ü sükuna bf-sabr u bf-saman olup 
(mısra') 

Kuyufi. dileyen tfr-i beladan hazer itmez 

diyüp der-i meyhaneden güzer ve canib-i cananeye sefer idüp 
haber aldıgı minvaZ üzre hane-i yare varup hakine ru-mal ve ol 
şeb subha degin anda mihman olmak hayali ile eşigi taşına 
vaz'-ı ser-i ikbal eyledi; amma (mısra') 

Hfç ne yar agyarsuz ola ne gonca harsuz 

medlU/i üzere meger ol serv-i hôş-hıram ve şfrfn-lebe baldırı 
çıplaklardan Pırpırz Mustafa ve Bekri Hasan namında iki nefer 
levend-i şekavet-mu'tad dil-dade ve meyhanede güzeran ey/e
yen sergüzeştden haberdar olduklarından şayed gele diyü bir 
köşede amade imiş/er. Fasfh'üfi. de ruh-ı bf-reng ü dil-i teng i~e 
bf-vakt ü bt-zaman arzu-yı cananiderek nümayan ve seng-i ha
neye köhne has ır gibi ferşfde ve galtan oldugın gördükleri gibi 

.--
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ikisi birden na'ra-saz olarak manend-i. kaza-yı nagehanf nazif 
ve evvel emirde dervfşana girfban lazım degüldür suretlü ibtida 
girfbanın çak-ender-çak ve kendin der-gi! eyleyüp 'Senüfi gibi . 
ge da biz üm şe h-i hubanumuza alaka eylemek ne revadur' .. 
(mısra ') 

Heva-yı saltanat düŞmez gedaya 

ve sen bu şeb-i tardtı tek ü tenha burada ne ararsın diyü ol 
sfne-çaki şemşfr-i garaz ü hayf ile helak eylemek murad eyle
düklerinde bfçare Fasfh (beyt) 

C ay idinsem itmefı istib 'ad deyr-i mihneti 
Aşıgım bir kafir-i hüsne Muhammed ümmeti 

Giceler 'azm itdügüm olmaha sayem havfidür 
Bir tarfk ile kabul itmez muhabbet şirketi 

güfte-i müstetabıyla ol hun-rfzlere cevab virür. Salifü'z:..zikr 
Bekri Hasan aslında zümre-i ehl-i irfandan ve medfne-i Kostan-

. tıniyye'nüfı tfz-fehmanından olmagla hatırı olari yarı Pırpırı'ya 
'Birader! Adam şöyle ma'rifetle mal-a-mal, ne vech ile kıyup 
i. dam eyler ve· böyle bir zat-ı sütr1de-sıft2ta kişi nice intikam 
eyler diyüp, ikisi birden Fasfh'i alup leb-i deryaya nüzul ve bir 
zevrakçeye süvar idüp canib-i İstanbul'a irsal ey/ediler. "59 

Bu hikaye devrin işret ve çapkın~ adetlerine, geceleri aşıkların 
"kfiy-ı yar"a nasıl gitdiklerine, kafır dilherlerinin mesleklerini nasıl 
icra ettiklerine v.b. pek çok konuya ışık tuttuğu gibi yerine göre 
raklb -yahut ağyar- tipine gerçek hayattan isimleriyle iki örnek de 
göstermektedir. Bu aÇıdan bakıldığında mesela Nev'i'nin 

Mestane kuy-ı dilbere vardum kaza ile 
Segler üşüp yıkup beni ta'zfre çekdi/er 

v.b. pek çok beyit gerçek anlamını bulmuş olacaktır. Aynı metinde 
geçen "Senün gibi geda bizüm şeh-i hiibanırnıza alaka eylemek ne 

59 · Salim, Tezkire-i Şu'ard, Üniv. Ktp. TY. 2407, vr. 188a-190a. 
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revactür?" ifadesi ayrıca dikkat çekici olup mesela Bill'nin 

Kuyına gayrıları çekse rakfb-i h~r-tab' 
Seyf-i eşkümle döner kadd-i du-ta doZaba 

Yahut Meali'nin 

Ben itin hayli riayet itdügin gördi bu gün 
iıtere virdi yine aldı otahuyu rak'fb 

gibi beyitleriyle- karşılaştırıldığında rakibierin gerçek hayattaki 
mesleğinin dilberiere fedailik etmek olduğu, onları ağyara peşkeş 
ç.ekerek sermaye şeklinde kullandıkları da açıklık kazanmaktadır. 
Ozellikle Dede'nin "fakirlik" sebebiyle mahbuba yaklaştınlmadı
ğını beyan eden yukandaki ifade, rakibierin mesleklerini açıkla
ması bakımından son derece manidard~r. Yani bir başka deyişle 
Dede'nin yerine paralı biri olsaydı Pırpırı Mustafa ve Bekri Hasan 
çok öfkelendikleri bu sahneye göz yumaca.klardı. 

Necati Beğ'in 

Aldı sôfinüfi kararın gösterüp yüzüfı rak'fb 
San ki şeytan hastaya su gösterüp 'lman alur60 

beytinden de rak1bin aynı zamanda sevgilinin fedaisi olduğu, onu 
adeta bir mal gibi kullandığı çıkartılabilir. Ahmed Paşa D'fvan' ında 
geçen 

Güler halkufi bize van rakfbüfi germ bazarz 
Nice bir girye vü zarz gidelüm bari şehrinden 

beytinde rak1bin pazarının kızışmasınd~ bahsedilmesi, ayrıca 

Rakfb öfiünde can olmaz ifiende müşterf mihre 

60 Bu beyitte ölüm döşeğindeki hastaya şeytanın gelerek imanı.- karşılı-
ğında su vermeyi teklif edeceği şe~lindeki bir halk inaı:ıışına da yer verilmekte
dir. Bu sebeple hala bazı yörelerde yakınları, ölüm halindeki kimsenin başında 
mutlaka bir bardak su bulundurarak sık sık içirirler... ' 



39 

Sakınur germ bazarı yavuz gözden yavuz dilden 

beytinde piyasayı kızıştırmarnak için canın mihre raklb önünde 
müşteri olmaz görünmesi gibi hallerin ifade edilişi de bu husustaki 
oldukça ilginç ip uçlarındandır. 

Dlvfuılarda rastlanan bazı beyiderden "rakib"in güçlü bir ihti
malle maddi menfaat karşılığı aracılık da yaptığı anlaşılmaktadır. 
Mesela Karamanlı Nizarnı'nin "Nizaınl beni raklb ile avlayamaz 
dersin. Seiı bir ceylan olduğuna göre köpek ile avlanmaz mısın?" 
anlamındaki şu beyünden aşıkların zaman zaman dilherleri elde 
etmek için rakibi aracı olarak kullandıkları da anlaşılmaktadır: 

İdemez dirsin rakfb ile Nizamf beni sayd 
Çünki ahusın ya sen it ile avlanmaz mısın 

Hayretl'nin "Yazıklar olsun, arslan gibi sevgili köpek rakthin hile
sine aldanarak göz göre göre bir tilkiye av oldu" anlamındaki şu 
beytinden de, yine raklbin zaman zaman dostları ayırarak onların 
başkalarıyla görüşmelerini temin ettiği ortaya çıkmaktadır: 

Ey dirfga it rakfbüfı hflesine aldanup 
Göz göre bir dilküye sayd oldı arslanum benüm 

Eski İstanbul Türkçesinde mertlik, kibarlık, dürüstlük ve efen
dilik disipliniyle yetişmiş erkek · tipinin ifadesi "sipahl"nin tam 
zıddı olan "levend"; yüreğinde Allıili korkusu kalmamış, ar damarı 
çatlamış, edepsiz, haylaz, kabadayı, ayyaş, zendost v.b. tipleri 
ifade eden bir kelime idi. Revarn'nin daima sevgili ile gezen rakibi 
tasvir eden · 

Layık mı kakülüfı. gibi yanufıca salma· 
H er asılası yüz i kara unmaduk !eve nd 

beytinde ondan levend diyerek balısedişi de yukarıdaki deliiileri 
güçlendirmektedir. Bilindiği üzere eskiden bir mecliste otururken 
makam ve mevki sırası özellikle gözetilerek ileri gelen kimseler 
üste oturtulurlardı. Bill'nin "Raklb bir gün eşkiyalar ile bir Ilfec-
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liste oturduğunda şekavet ehlinden hiç kimse ondan yükseğe 
oturamadı" anlamındaki şu beyti, raklb tipi hakkında yukarıda 
sayılan karakter özelliklerini teyid etmektedir: 

Cem' o ldı eşkıya ile bir gün rakfb 
Ehl-i şekadan üstine kimse oturmadı 

Nev'! de zamane güzellerinin, bütlin fazilet ve hünerine rağ
men kendisine değil de daha doğru dürüst konuşmasını dahi bece
remeyen, İbni Sina'nın dahi fazilet aşılayamayacağı derecede 
insan olma kabiliyeünden uzak cahillere meylettiklerini şöylece 
ifade eder: 

Bu- 'All olsa kişi fazi ile suret viremez 
H ublar lehçesi yok cahil e meyyal ancak 

Pek çok metinde "raklb"in rezil, ahlaksız, menfaatçi, alçak v.b. 
kötü karakterlerine rağmen nice dilbederin ona meylettiğinden 
esefle bahsedildiği malumdur.61 Gelibolulu An bu gibi reziliere 
meyleden ay yüzlüler için eserinin deksanıncı babında 

Şu meh-ruler ki mayil-i be7.m-i erazildür 
Anın öfı-sofı makamı suffa-i safi-i esafildür 

beytini irad ettikten sonra şöyle d~r: 

(N esr) Ff nefsi'l-emr sade-ru/ük mansıbından ma 'zul ve 
bfvefalar miyanında cayı mu'ayyen mahlfll ba'zı şehir oğlanları 
vardır; nicesi bir cüw1nufı yanına düşüp birer pa-be-dest bulmak 
hevesi ile heva-dardur. Dil-rübalar yolından çekerler çalarlar, 
sakalı gelince evvel rfş-hand ile oyalarlar ve ol vaktde ki o 
mahdumı yok bahasına satarlar 'ale'l-fevr güft ü gu ve ta'addf 
ile birine dahi çatarlar. Hala ki degmede potaya isabet itmeyüp 
heva kovmagla ok atarlar. Yine de ol nazenfnler anlarufı ol 
rnekrini bilmezler, sözlerinüfı me'ali neye vardugını idrak kıl
maz, yanına düşüp gezmelerini, bayramdan bayrqma akça _çıka-

61 Bu konuda bk. s. 47 v.d. Aynca bk. Nev'!, ayn esr., s. 203-204. 
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rup bir kat libas idivirmelerini. gerçekden hil'ata sayarlar. 
Donatmagı suretinde tonatma idügini ne bilürler ne duyçırlar. 
Bu hQl ile 'ömr-i 'azfzleri zayi' olur, meclis-be-meclis kıssaları 
eşher-i vekayi' olur."62 

Müellif adeta bu satırlanyla Necati Beğ'in 

Ekevüz gibi rakfbi gelicek hatt-ı lebüfı 
Dfv redd olmag iç ün möhr-i Süleyman· yazalar 

beytini şerhetmek istemiştir. 

Görüldüğü üzere aslında sembolize edilmiş bir tipi temsil 
etmekle beraber günlük hayatın türlü safhalarında yerine göre bazı 
şahıslara da alem olabilen "raklb" en kısa ifade iJe "engel" teşkil 
eden herkestir. Bir semtte aşık ile maşuğun rahatça görüşüp 
konuşmalarını engelleyen dedikoducu bir komşu, sevgiliye gerçek 
aşığını yanaştırmayan bir feda! kabadayı. yahut şahsın mevkice 
yükselmesini çekerneyerek hamlleriyle görüşmesini engelleyen 
kötü niyetli bir diğer şahsı da bu ·konuda değerlendirmek 
mümkündür. 

Edebiyatın gerçekten günlük hayatla iç içe yaşadığı devirler
den tespit edilen simalarla örnekleri bir hayli çoğaltılabilecek "ra
ldb" tipinin oldukça ilginç bir temsilcisini de Fehim-i Kadim .(ölm. 
h. 1057 = m. 1647) Dfvan'ında görmekteyiz. Aşağıdaki gazel 
metninden anlaşıldığına göre şiirin muhatabı henüz küçük yaşta 
Mevlevlliğe intisab eden bir dilber olup, rakibi de Fehtm'in 
"avaze-i figan"ını duymasını engellemek için nağmeye başlayan 
bir Mevlev! dervişi olmalıdır: · 

Gti.ş itdi nay-ı nalelerüm naza başladı 
Pilber semc(-ı naza dahi taze başladı 

Tıfl iken oldı şems ile meh mukabele 
'Uşşak ile mükaşefe-i raza başladı 

62 Gelibolulu All, ayn esr., s. 219-220. 
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Ta oldı mevlevf o mehürri ruh-ı şems-i dfn 
Ta'lfme dil şikarın o şehbaza başladı 

Ol şuh saz-kar olalı mevlevtlere 
Ben bf-neva-yı 'ışkına şehnaza başladı 

Avaze-i figanumı dinlemedi le'fm 
Kafir rakfb nagme-i na-sfıza başladı 

İy şems-i dfn yitiş ki o hurşfd-i pür-celal 
Cevr-i Fehfm-i nadire-perdaza başladı63 

Necati'nin şu beytinde ise söz konusu rakib bir hocadır. Sevdi
gı şahsın taşlanası şeytan kabilinden bir hocaya talebe olarak 
gözden aynlması üzerine şairin hayatı kararmıştır. Eskiden güneş 
gibi çıkıp dolaşan sevgili artık rahatça gezip şaire görünmemekte, 
gülün dikenin yanında durması gibi hocasının yanında kalmaktadır: 

Ah kim kıldı felek mihr ü mehüfi nurunı nar 
Y akmaga hasret-i yar ile beni leyl ü ne har 

Eyledi sen melegi dfv-i recfme şagird 
Gör ne rfv ile ayırdı beni çarh-ı gaddar 

İki sanma depele bir ben isem ey yüzi gül 
Ki sen _ol gonca degülsin ki yanun bekleye har 

Gün gibi seyre çıkup 'arz-ı cemal eyler iken 
Eyledün Ka'be gibi ah ki bir yirde karar 

Bir kadern-rence buyur yoluna olsun şahum 
Zer ü sfm ü ser ü can ü dil ü dfnüm ne ki var 

Tac-ı ser seng-i bela yüz suyı hak-i kademün 
yeter ey dôst yeter bana ne namus u ne 1 ar 

Öleyor haste Necatf kerem it bir sora gel 
Gam bucagznda esfr o/dı esirge hey yar 

Sevgiye düşman, insanların iyi davranışlar içinde olmalanın 
çekemeyen, birbirini seven kimseleri her fırsatta rahatsı_z· edip 

63 Fehim-i Kadim, Dfvtln, haz. Ta.hir Özgör, Marmara üııiv. Sosyal 
Bilimler Enstitüsü doktora tezi, İstanbul 1985: s. 361. 
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ayırmaya çalışan kötü insanları temsil eden "rak!b"; şairlerce her 
fırsatta hicvedilmiştir. Bu hicivlerden hareketle rakthin özellikle
rini ve benzetildiği nesnelerin vasıflarını şöylece sıralayabiliriz: 

Sevgilinin Yanından Ayralm~z 

Rak!b'in en belirgin özelliği sevgilinin yanından hiç ayrılma
ması ve nereye gitse onunla adeta gölge gibi adım adım beraber 
olmasıdır. Revant'nin 

Her melek suretiünün yanında vardur bir rakfb 
Ey gönül her adımun dirler ki bir nişanı var 

beyti bunu açıkça göstermektedir. Karamanlı Nizarnı'nin sevgiliyi 
ömre, raklbi ise onun ardından gelen ecele benzettiği şu beytİnden 
de raklbin sevgitiyi birkaç adım geriden takip ettiği anlaşılmakta
dır. 

Aydum ey cefa ki geçdi 'ömrü irişdi ecel 
Dün geçerdi yar gördüm çün 'akfbinden rakfb 

Hümami'nin Sf-name'sinde rakthin sevgiliyi bir an olsun yalnız 
bırakmayışını, mum etrafında devamlı dönüp duran pervaneye 
benzetmesi ve Bill ile Hayret!'nin şikayetleri bu yüzdendir: 

Nice pervane/eyin çigzine arkanda takfb 
Bir gün ahum irişüp öldüriser şem' bigi 

Rakfb yanını tenha kom~z ol ahunun 
Geçer hernan oturur karşusına ah o köpek 

Ptşindedür rakfbi dayim kesilmedi ah 
Candan beden gibi lfk avareler cüdadur 

Taci-zade'nin raklbi "muldm-i kfiy-i yar" diye vasfedişi de ilginçtir: 

H e ere düşdümse sevinme ey mukfm-i kuy-i yar 
Bir zaman anda benüm dahi makamum var idi 

Hatız-ı Ş1raz1'nin tam bir ümitsizlik ifadesi olan şu beytinde, 
ne yaparsa yapsın arkasından kesilmesini imkansız bulduğu rak-
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ibe, hiç değilse birkaç adım uzaktan yürümesi için yalvardığı gö
rülmektedir: 

I.S.)~ ı.sJ~ J-=-:.Y. ~b. .X 0-'7 

64.!);; .)J~ i~ J~ ~ Jl .X jl ~.) ı.sl 

Siyah Yüzlü 

Bilindiği üzere Türkçede "yüzü kara"lık vasfı çok utanç verici 
bir işi işlemiş olanlar için kullanılır65 O devirde harem ağaları ve 
dadıların daha çok siyahllerden seçilmesi geleneğini de hatırlaya
cak olursak, raklb için kullanılan bu vasfın h~m objektif hem de 
subjektif bir gerçeği aksettirdiği görülür. Raktb ne kadar beyaz 
tenli olursa olsun onu sev!Jıeyen ve ondan nefret eden aşığın 
nazarında daima siyah yüzlü olacağı aşikardır. Revfull'nin şu bey
tinde sevgilinin yakınlık gösterip yanında gezdirdiği şahısları 
"yüzü kara" ve "levend"66 olarak vasıflandırdığını görmekteyiz: 

Layık mı kakülüfı gibi yanufıca salma 
Her asılası yüzi kara unmaduk levend 

Yahya Beğ'in "Ey sevgili, o kara yüzlü raklb hatının gibi ·yıı.kılırsa67 
-defölup giderse- sana ağzın gibi gizli bir sözüm var" anlamındaki 
şu ilk beytinde mahbfibun yanında gezen kötü huylu şahıstan 
kinaye ile "kara yüzlü" vasfını kullandığı söylenebilir: 

Gizlü sözüm var defıanufı gibi sana· iy habfb 
Haturum gibi yıkı/sa ol kara yüzlü rakfb 

64 · Terc: "Madem ki onu kendi hafızına bıra.kmıyorsun; ey rakib! Hiç 
olmazsa bir iki aJım uzakta dur." 

~5 Bunda Kur'an'da geçen "Bir takım yüz/erin ağaracağı ve bir takım 
yüz/erin ka:·aracağı günde büyük azab onlarındır" (3/105) v.b. mealindeki 
ayetlerde kötüler ve günahkarlar hakkında kullanı lan "kara yüzlü" olma vasfının 
da mühim bir etkisi olduğu düşünülebilir. . · 

66 Bu konuda bk. s. 36-39. 
67 İbarede geçen "yıkılmak" tabiri birincisi "ev v.b. bir nesnenin ytkılma

sı" diğeri de "defolup gitmek" anlamında tevıiyeli bir ~lamda kullanılmıştır. 
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Ancak şairin "Kara yüzlü raklb her an gecenin gündüzün arka
sında oluşu gibi onun ardında., anlamındaki Ş':l beyitte mutlak su
rette bir si,yaht refakatçiyi kastettiği açıkça görülmektedir. Eğer 
sözü edilen şahıs siyah! olmasaydı şair, siyah-beyaz ilişkisinden 
hareketle bir gece-gündüz tezatı kuramayacaktı. Aynı beyitten 
rak!bin mahbfibun birkaç adım arkasından yürüdüğü68 de anla
şılmaktadır: 

Kara yüzlü rakfb ardınca her dem 
Nitekim ruzun ardınca şeb-i gam 

Aynı benzetmeyi Zatl'nin de kullanması, siyah! refakatçi adetinin 
o devirdeki yaygınlığını bir kere daha göstermektedir: 

Ol kara yüzlü rakfb ardınca dina geldügin 
Gördi dil didi şeb-i tarun ge/ür ardınca ruz 

Mesihi'nin aşağıdaki beytinde geçen "bed-lika" terkibindeki "lika" 
kelimesini tevriyeli kullanarak hem kötü yüzlü anlamını ima, hem 
de hokkadaki simsiyah ipeği69 kastederek rakthin yüzünü mü
rekkebe, hattını ise likaya benzetmesi de mücerret bir kara yüzlü
lük vastından hareketle söylenmiş olamaz: 

Hattı gibi siyahdurur çehrei rakfb 
Alude oldı sanki mürekkeble bed lika 

Yine aynı şairin kurumu temizlenmemiş bacaların tutuşmasına 
izafeten özellikle söylediği "Raklbi andıkça, kurumu çok olan 
ocağın tutuşması gibi ·aıı ederdim" anlamındaki şu beytinde geçen 
"kurum" benzetmesi de burada söz konusu edilen rakibin bir 
siyahi olduğunu ima eder görünmektedir: 

Andukça kara yüzlü rakfbi iderdüm ah 
Nite ki kurum çoğ o/ıcak dutuşur ocak 

68 Bu konuda bk. s. 30-31 . 
69 Eskiden mürekkep hokkalarının içine ham ipek telleri konur, hem kamış 

kalemin ucunun aşınmasını önleyen hem de kalemi hokkadan çıkartırken 
üzerinde kalan fazla mürekkebin süzülmesini sağlayan bu ipeğe "lika" denirdi . 
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Gazellerde raklb ile ilgili beyitler arasında dikkat eelbeden di
ğer bir husus da raklbin gözünün kırmızılığından bahsedilnresidir. 
Bilindiği üzere siyah ırkta ten koyulaştıkça göz .akı da kızıllaşan 
bir özellik arzeder. Zat!'nin rakthin gözünün kanlanmasıyla yetin
meyerek onun kör olmasını temenni ettiği: 

Hacetüm bu görmedük gibi olasın iy rakfb 
Zahmet irmiş gözüne gerçi ki var kandan eser 

beytinde buna işaret edilmiştir. Mestht de aynı kızıllığı sevgilinin 
cemali baharının, rakthin gözünde çiçek çıkartması şeklinde yo
rumlar ki bütün bu sayılan beyitlerde sözkonusu edilen raklb tipi
nin esasen "siyaht, zenci" -belki de yerine göre bir köle- olduğu 
~ntibaı uyanmaktadır: 

Hayali cemalün baharınun uş 
Rakfbün gözinde çıkardı çiçek 

Sevgilinin Kapısı Eşiğinde Bekler, Aşığı Kovar 

Raklbin diğer bir özelliği de daima sevgilinin kapısı eşiğinde 
bekleyip onu gözetmesidir. Mesihi, İşretl' ve Necati'nin 

~ab-ı dilher kim rakfb olmuşdurur derhan ana 
Asumandur sanki çıkar gah geh şeytan ana 

İtme rakfbi kapuna derhan · 
Der-i devletde yaraşmaz ki ola seg 

İtün ürüp bildürür kapun gedası geldügin 
Ehl-i hacet geldügin sultanaderhan 'arz ider 

beyitlerinden raklbi "derban" [=kapıcı] olarak vasıflandırmalannda 
. da bu durum açıkça görülmektedir. Bill'nin "sfifi"ye takılmak için 
söylediği şu beyit deraklbin yerini açıkça ifade etmektedir. 

Yar işiginde rakfbün yirin umma sufi 
Baglamaz kimse seni ol kapuda har yirine 

Sevgilinin kuyu kadar bulunduğu hanenin kapısı ve özellikle 
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kapısının eşiği aşık için mukaddes bir mevkidir. Ancak orada 
daima rak!b bulunmakta ve aşığı kov·maktadır: 

~ ..:r ~.) ı.f.J~ ;ti.) 
70~T ~.ro ~y. ~ ~lS' 

Yar işiginden üzülsün dir imiş bafza rakfb 
Ya ilahf dilegüm bu ki anufz boynunı üz 

Rakfb azar .ider yar işiginde eylesem secde 
Yüzüme yapuşur guya gubar-ı kuy-ı dilberdür11 

Kapufzda ölmege.Nev'f'ye mani' oldı rakfb 
O seg komadı ki bir lahza islirahat idem 

Hakani 

Zat ı 

Baki 

Nev'i 

Gerek eşikte beklernesi gerekse aşıkları korkutup kovması sebe
biyle rak!b köpeğe de benzetilmiştir.72 Ancak aşık sevgilinin 
gerçek sadık köpeği !cendisi olduğunu iddia ederek raklbe devamlı 
meydan ·okur: 

Yar işiginde iti geçme rakfba yüri var 
İ der üz uydugumuz it i hazer ey le uyuz 

za.n 

Buna karşılık rak!b, aşığın sevgilinin eşiğine yaklaşmasına engel 
olmaktan başka onun mektup, gözyaşı v.b. işaretlerini de imha 
eder: 

Eşkümüfz gevherlerin dizdüm eşigi taşına 
Yara· 'arz idem diyü silmiş rakfb-i bed-lika Baki 

70 Terc: "Onun kapısına gittiğimde rakib, 'bu §şüfte niye geldi?' diye 
çıkıştı." 

71 Krş. ":"l:;Y. tJ ":"~ ..:r-1_:,.$" ~~~ Lı.)} ~J 

~j) ~ J~ .!IL;.. .5 ıJL. .ı- ..:r-' ~wı ~ 
Listinii'l-gayh, s. 145, terc: "Rakib beni 'Kapıdan git! ' diye azarladı. Bize ne oldu 
da bir kapı toprağı kadar değersizleşti k." 

72 B k. s. 77 V .d. 
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Bu durumda zavallı aşık için eşiğe ulaşmanın tek yolu rilib dahil 
herkesin uykuda olduğu gece vaktini gözlemektir: 

Gice tenha işigi hakine yüzler süreyin 
Sakınun kimse haber virmesin agyara meded 

Sevgiliden İtibar Görür 

Bakt 

Evde ve sokakta sevgilinin devamlı yanında bulunup hizmetine 
koşan raldb, adeta onun arkadaşı gibi olmuştur; her yerde onunla 
rahatça görüşüp konuşur, şakalaşıp gülüşebilir, hatta elini 
boynuna atabilir. Buna karşılık Nizanti'nin "abtd" ve "ba 'id" ke
limeleriyle "kalb" sanatı yaptığı şu ilk beytİnden anlaşılacağı 
üzere aşığını ok gibi uzağa atar, rakibi ise yay gibi kendisine 
çeker: 

Ok gibi ben 'abfdi özinden ba'fd idüp 
Ya gibi kendüsine rakfbi karfb eyler 

Göreyin heyketini kim göre se pare rakfb 
Ger kolın vehm ile boynma hamayii baglar 

Yahya Beğ de bunu bir adaletsizlik ve zulü::n olarak değerlendirir: 

Eyyam-ı devletünde reva mı benüm begüm 
Zulm-i sarfh ola bana agyara 'adi u dad 

Günümüzde de en yaygın şekilde terenJ!üm edilen şu beyit aşık
taki bu ruh hai~ı:ıi en açık şekilde aksettirir. 

Cana rakfbi handan edersin 
Ben bf-nevayı giryan edersin 

Sevgiliye Çok Yak m ve Sırdaştır, V aslını Kollar 

Sevgiliyle hemen her zaman birlikte olan rakib haliyle geceleri 
de birlikte olacaktır. Yahya Beğ bu durumu "Ey Yahya! O_. ay gibi 
güzel sevgili dün rakib ile akşamladı. Gözüro ağlamaktan yıldız 
gibi beyaz -yani kör- oldu" anlamındaki 



O me h rakfb ile ahşamlad.ı dün iy Yahya 
Nücunı gibi gözüm aglamakdan o/dı beyaz 
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beytiyle ifade eder. Bu durum aşıklarda türlü vehim ve tedailere 
.yol açar. Mesela şu beyitte, sevgili uykuya vardığında raklbin 
onun elini öptüğü şüphesi ifade edilmektedir: 

Haba varmışken öpermiş dest-i cananı rakfb 
Olur imiş uyur ardınca uyanıklar meded 

Aynı şekild.e sevgili mestlikten kendinden geçmiş bir halde uyur
ken rakibin gizlice onu öpmesini Baki, ehrimenterin Süleyman 
mührünü almalan şeklinde değerlendirir: · 

Mest olup uyurken öpmüş la'l-i cananı rakfb 
Ehrimenler hatemi almış Süleyman bf-haber 

Ancak bu durumdan sonra bazı aşıklar sevgilinin vuslatı sofra
sının köpek tarafından murdar hale getirilmiş bir aşa döndüğü ve 
artık yenerneyeceği ifadesini kullanırlar. Mesela Latifi böyle bir 
durumu anlattıktan sonra şöyle der: 

Ol fokma-i nefise sundı rakfb-i kafir 
İt degmiş aşa döndi hwan-ı visô.l-i dilber 

Hwan-ı visali yarufi gayet nefis idi lfk 
Artugıdur cüzamufi yirmeyüp anı kim yer 

Karamanlı Nizarnı de köpek v.b. necis bir hayvan imajını kullana
rak "Pis rakib senin dudağına ağzını değdirdikten sonra isterse 
hayat suyu olsun, ona· temiz diyemem" anlamında şöyle der: 

Çün degürdi lebüfie agzını murdar rakfb 
Ab-ı hayvan ise de pak ü mutahhar dimeyem 

Bill'nin şu beyiderinden de anlaşılacağı üzere raklb daima sevgi
linin visali sofrasındadır: 

Sunuben han-ı visatin rakfbe her dem 
Gamzeni bana gıda eyle~e ihsan eyle 
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Alem-i vuslatdadur her dem rakfb 
Ah kim aşıklarun hicranda 

Aşıkların dert yandıkları diğer bir husus da sevgilinin rakibe gü
venerek onu kendisine mahrem ve sırdaş edinmesidir: 

Hem-raz idüp rakfbi efendi reva mıdur 
'Işk ehline ola nazarun ihtir'az ile 

Yarun rakfb her ne kadar mahremi ise 
Eydün kazarn irer ana bana lafaşmasun 

Nev') 

Ca'fer Çelebi 

Aşığa göre rakib kötü niyetlidir. Sevgilinin her an yanında ve 
hizmetinde bulunur, ona güler yüz gösterirse de aslında her fır
satta güzelliğinin sofrasından istifade etmeğe çalışmaktadır. 
Revani rakibin sevgiliye tilkilendiğini vehm ederek onu şöyle 
tehdit etmektedir: 

Daima dilkilenüp yare uyuzianma rakfb 
Çıkarur kurdeşeni her ki hasarsa izimüz 

Aşağı yukarı aynı ifadeyi Bill'de de görürüz: 

Seg rakfbe nic'olur göstereyin ölmez isem 
Dehen-i yare uyuzlanmagı tebhale gibi 

Yahya Beğ telaş içinde adeta sevgilisip.e yalvarır: 

Damen-i vas/una agyarun eli irişmesün 
El-hazer iy serv-i sfm-endam dilher el-hazer13 

73 Latifi (ölm.h.990=m.1582) "Sinoplu Şükri" maddesinde şairin 
Bir kadem gitmeyüp bizüm/e o serv 
Saye-veş her yana rakfbi sürür 
Tan mı her dem rakfbitse şikfir 
Seg-i aha-sıfat yabanda durur 
f!.kçe bulunmasa yanında eger 
Iki külçe gümüşi tutuvirür 

beyitleri üzerine şöyle der: 
"Bu fakir ii hakir ünfiivan-ı ciivfinide bir hab-ı peri-şemayile nazar-ı pak/e 



Zat! de her fırsatta sevgilisini rakib~ karşı ikazdan geri kalmaz: 

Diş bi/er ô.şıkı çalmaga rakfbüfı o kuduz 
Koma çô.k eylemesün dô.men-i ırzufı o kuduz 
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Aynı endişeleri Hatız-ı ŞtraZı'de de görmekteyiz. Gül gibi sevgilisi 
diken gibi rilibin elinde bulunan Hanz .telaş içinde haykırır: 

~.)~ ...::....... .:ı _; .:ı i .:ı yP> ~ ~ vi 

vl:-::J ~ Jl J- .:ı~ ir- .f. 

mail ve her-caf ve aliide-daman idilginden gafil idiim. Meger ol şuh-ı perf
sıffıtufı 'Tızman Tırıl' dimekle miilakkah bir rakfb-i dfv-suret ve hed-sfreti 
varmış. Nihanice anuiila mfıde vii ner ve zen ii şevher mertehesinde mahrem 
yfır imiş. Rakfb-i mezhfir sahrfı-yı cinden zişt h ir la 'fn-i hed-sirişt idi ki 
heykel ii hey'etde KfıfJagından gayhet itmiş kancık dfve ve kıyafet-i piir
kahôhati vesvfıs-ı pür-rfve henzer idi. Bir kerfhü'l-lika ve kahfhü'l-manzar idi 
ki şekl-i şümına nazar ideniifi mi'desi yıllarla iktiıd-yı ta'dm itmeyüp 
miihtelfı-yı dii'-i cüızfım olmak mukan·er idi. (nazm) 

Yüzini gören istemez asmaga giivdhı 
Ursan kazuga kimse dimez neydi günahı 
Bag içre tutup ol gü/i kazıkiadı dirler 
Göre m anı çengel çiçeği{*) olsun ilahi 

Nesr: Lôhüd ol kelhiifı hwôn-ı visôl-i ydrdan temettu'ın mukan·er hildiikde 
kalhe ikrfıh ve hwfın-i visfılden istikrfıh geliip bu hir kaç ehyfıtı didiim. Şi'r: 

Qllokma-i nejı"se sundı rakfb-i kfıfir 
lt degmiş aşa döndi hwan-ı visdi-i dilher 
Hwan-ı visali yfırufı gayet nefis idi lfk 
Artugıdur ciizômufı yirmeyiip anı kim yer 
Gül hırmenin ge türmiş bir har öfıine dökmiş 
Çürı gonce tar satarken. ellenmiş ol gül-i ter 
Dirierdi kim yimişiifı yir eyiisini hınzfr 
Bu niikte-i müc:erreh o/dı yine mukan·er 
Bu derdile Latifi n'ola yiiregin usa 
Yar arkasında agyfır gör ki ne 'alem eyler" 

(Tezkire-i Latfji, 982 Cemaz:iyülahir [=1574] istinsah tarihli şahsi nüsha. Eksik 
ve daha erken telifli bir nüsha metni için bk. Ahmed Cevdet neşri , Dersaadet 
1314, s. 202 v.d.) 
(*) Çengel ç içeği: işkenceyle öldürülmek için çengele geçirilen şahsın kanlı 
cesedinden kinaye bir tabirdir. Eskiden işkenceyle öldürmek için çengele 
atsınlar diye beddua makamında söylenirmiş. Zati Divan'ında bu bedduayı şöyle 
kullanır: · 

Göreyin dar-ı fenada ola çengel çiçeği 
Kim ki siinhiil dir ise ziilf-i perişiinufı içün 
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Tac1-zade Ca 'fer Çelebi sakal hakkında nazmettiği mütekerrir 
murabba'ın bir bendinde bir dilherden 

Hattı w1lf olalı ruhlarınun ini/ketine 
Muttali' aldı rakfb ile anufi töhmetine 
Şehri gezdürmek içün sürdi kara suretine 
Saka! ey vay sakal ey sakal ey vay saka/ 

diye bahsediyor. Hatırianacak olursa eskiden yüz kızartıcı bir suç 
işieyenin yüzüne kara sürülüp -hatta bu halde eşeğe ters bindiri
lerek- şehirde gezdirilmesi adettendi. 

Emri Çelebi ralôbin, "Sevgilinin vuslatı sofrasından nastbim ol
masa da gam yemem" demesine rağmen ona küfürden geri kalmaz: 

Nasfbi olmadugına half/üm hıvan-ı vaslundan 
inanma gam yimem dirse rakfb it gibi can besler 

Aşı ğı Kahreder, Kendisine Lanet Edilir 

Bütün gayretlerine rağmen sevgiliyle konuşup goruşemeyen 
aşığı, rakthin zahmetsizce her an onunla birlikte olması kahreder: 

Benden ba 'fd olup yar olsa rakfbe mayil 
Derd _ü belaya canum derda karfb eyler 

Yahya Beğ, kendisi gece · gündüz kapısında beklerken sevgilinin 
raklble biı:litcte rahatça çıkıp gitmelerine tahammül ederneyişini 
sanki bedend~n canın çıkması şeklinde ifade eder. Aynı şaire göre 
bu durum ölüm üstüne ölüm gibidir: 

74 Lisanü'l-gayb, nşr. Pejman Bahtiyarl, ş.1345 , s . 370. Terc: "Her an 
dikenin elinde bulunan güle 'yapma! Bülbüllerden utan' de .. Muhabbet hokkası 
eski mührüyle durmuyor, aman ya Rabbi! Rakibierin muradı hasıl olmasın .. " 
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Beni bt-can idüben gitdi rakfb ile habfb 
H ey me de d kuyufıı seyr eylemege canum yok 

Ölüm üstine ölüm bundan ziyade olmaya 
Can virürken diyeler geldi rakfb ile habfb 

Fuzfil1 bu hali görmemek için vatanından uzaklaşıp gurbete gider:: 

Yar ile agyarı hem-dem görmege olsaydı sabr 
Terk-i gw·bet ey/eyüp 'azm-i diyar itmez midüm 

Raklbin bir diğer özelliği de sevgiliyi aşıktan uzak tutarak ona 
devamlı ıztırap ve eziyet vermesidir. Çaresiz aşık raklbin bu zul
müne . ancak küfür, beddua ve tehditlerle cevap verebilir. Mesihi' 
nin aşağıdaki beyti bu tarzdaki binlerce beyitten bir tanesidir: 

Beni giryan itmeden half degül bir dem raktb 
Akıbet eşkümdür anufı su koyan ocagına 

Aynı şairin aşağıdaki beytinden rak!bin aşığı önce küfrederek 
uzaklaştırdığı, sonra da dövdürdüğü75 anlaşılmakta~ır: 

Aşığa sögdi rakfb üşüp anı dögdiler 
Bt-güneh sögdügi içün urdılar afıa sögeni 

Bu beyit derhal Şeyh Sadr'nin (Ölm. h. 691 ·= m. 1292) Bôstan 
. 'ındaki "Muhibb-i Sadık"76 hikayesi ile Faslh Ahmed Dede'nin 
Salim Tezkii·esi'nde anlatılan macerasını hatırlatmaktadır. Kısaca 
özetlenecek olursa hikaye bir hükUmdar-zade ile fakir bir dilenciyi 
anlatır. Hükümdar-zadenin rakibieri dilenciyi önce ikaz edip 
kovarlar, dilenci bir müddet ayrı kalır; fakat dayanarnayıp yine 
maşuğunun geçeceği yerlerde dolaşmaya başlar. Bunun üzerine 
raklbler dilenciyi fena ha.lde döverek cezalandırırlar .. 

75 Karamanlı Nizilmi'nin şu beytinden rakibin sadece aşığa eziy.::t 
etmekle kalmayıp sevgiliye de pek çok zahmetler çektirdiği anlaşılmaktadır: 

Sen sanma Nizômf sanadur c:evri rakfhüfı 
.Görsefı ki hahfhe dahi ol it neler eyler 

76 Hikayenin metni ve tercümesi için bk. s. ll. 
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Ayrılık şairi Fuzfill ise raklbin eziyetinin sadece kıskançlıktan 
kaynaklandığını, eğer ayrılığın zevkinin vasldan daha fazla 
olduğunu bilse kendisini menetmeyeceğini şu beyitle iddia eder: 

Bilse zevkim vasldan fürkatde ejzan oldugın 
V asidan men 'in reva görmezdi reşkinden rakfb 

Fatih'in ('Avnl) aşağı yukarı aynı ruh haliyle söylediği şu beyitte 
ise, sevgiliye aşığa eziyet etmeyi dahi rakthin öğrettiği iddia 
edilmektedir: 

Cevr içinde can virmekdür muradum çün benüm 
Ey rakfb ol yara gayrı san'at irşad eylegil 

Necati Beğ "Aşk kitabında, rak1bin adının lanetsiz anilmasının 
çok büyük günah olduğunu gördüm" diyerek rakibe küfretmeyi 
adeta bir diru veeibe gibi tasavvur eder: 

Kitab-ı 'ışkda gördüm ne katı yazug imiş 
Rakfb adını anmak kirnesne la'netsüz 

Raklbin bütün bu zulümlerine karşı kalemleriyle hakaret etmekten 
başka çareleri bulunmayan şairler ve onların şiirlerini yazan katip
ler rakibi tahkir için onun ismini özellikle ters yazarlar.. Bu husus 
pek çok şairin yazma divanlarında görülür. Nitekim Zati şu bey
tinde "divan" kelimesini hem "meclis" hem de şiirlerin derlendiği 
"kitap" anlamında tevriyeli kullanarak bu hususa işaret etmiştir: 

Rakfbüfi başı olupdur aşaga 
Eya Zatf bizüm dfvanumuzda 

Meslhl de yazarken raklbin adına sıra geldiğinde kalemin yazmak 
mürekkebin de akmak istemediğini, ifade ederek aynı hakaret 
tavrını sürdürür: 

Rakfb adı gelicek narnem içre 
Kalem yazmaz mürekkeb gılzet ey/er 
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Ekşi . Yüzlii, Aci Sözlü, Soğuk, Kuru 

Rilibin en belirgin vasıflarından biri de aşığa karşı acı dil 
kullanması ve yüzünü ekşitmesidir. Necati ve Zat.l bunu şöyle 
ifade ederler: 

Yüzine göredür sözi rakfbüfı. 
Yüzi ekşinüfı. olur sözleri serd 

Ey rakfb-i türş-ra bir acı dilli kimsesin 
Tatlıdur aşıklara şe/ıd ü şekerden jürkatüfı. 

KaÇan ki görse beni ekşidüp yüzini rakfb 
Virür hemfn acı dil nice bf-lıalavet olur 

Necliıi 

zaıi 

Zliti 

Raklbin yüzünün bu hali için daha çok "turş-rfi", "bed-lika" (bk. 69. 
dipnot) "abus", gibi tabirler kullanılır. Zati şu beytinde yüzü 
buruşturma anlamındaki "Abese" ibaresiyle adlandırılan sureye 
yemin ederek raklbin yüzünün gülmediği ve onun gibi abus çehreli 
bir varlığın daha bulunmadığını iddia eder: 

Ağlamış yüzlü rakfbüfı. yüzi gülmez hergtz 
Bir abus olmaya ol deiilü bi-hakk-ı "Abese" 

Seg dimiş mir'at-i hal-i aşıka bakmış bu gün 
Ol rakfb-i bed-lika Allah nice hôd-bfn olur 

Yar yanında rakfb-i bed-lika eksük degül 
Canuma derd/i ki hergiz bir bela eksük degül 

Rakfb-i bed-likatarla işitdüm sohbet itmişsüfı. 
Vücudum saklasın Barf belalardan kaza/ardan 

Zliti 

Fevri 

Nev'i 

Raklbin ekşi yüzünden söz açıldığında daha çok alaylı ifadeler 
ve ekşi yemekle ilgili hususlar söz konusu edilir. Mesela Necati 
"Ne zaman raklbin yüzünü görsem gamını yerim. Elbette turşu 
iştah açar" anlamında şöyle der: 
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Görsem rakfb yüzini artuk yirem gamuii 
Labüd ta'ama turşu ile iştiha gelür 

Sevgilinin raklbe .iltifat eden mest gözleri söz konusu edildiğinde, 
meyhanelerde meze olarak kullanılan tuzlu balık, lahana turşusu, 
v.b. ekşi mezelere ayyaşların rağbeti kastedilerek aynı alaylı 
ifadeler kullanılır. Mesihi ve Nev'!' nin beyitleri bu kabildendir: 

Bakar rtıy-i rakibe çeşm-i me.stüii 
Belf mail olur ekşiye mahmur 

Nazır-ı rtıy-ı rakfb ol çeşm-i mey-hôrufi. ·senüii 
Benzer anda ekşi saret gördi mahmuruii senüfi. 

Raklbin soğukluğu ise müb~Uağalı bir ifadeyle "kış soğuğu", söz
leri de "buz" ile tavsif edilir. Ahmed Paşa bu soğuğu ancak 
dostların yüzünün sıcaklığının bastırabileceğini şöylece ifade eder: 

Serd şeklinden rakfbüii can u dil bf-tab olur 
Bu şitanun ateşi ancak ruh-ı ahbab olur 

Zat1 de onun konuşmasını kış mevsiminde esen soğuk yellere, 
konuşurken ağzından saçtığı köpükleri de yağan karlara benzetir: 

Söylese toii toii köpükler sıçrar agzından rakfb 
Kış güninde san eser yiller saçılur karlar 

Bir diğer beytinde de "Her ne kadar sıcak günlerde buz iyi gelirse 
de, aşıklar ser;ıin sözünü istemez" anlamında rakibe şöyle der: 

'Işk ehli istemez sözüiii hergiz ey rakfb 
Mat!Ub olur egerçi hararetli günde buz 

Bir başka beytinde deraklbin sevgiliyle konuşmasını bahar mev
simine yakın çıkan ve Türkçede "kocakarı soğuğu" diye adiandın
lan "berdü '1-' acfiz"e benzetir: 

Söyler rakfb ton to ii ol gül-' iz ara karşu 
Berd-i 'acuze benzer evvel bahara karşu 
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Fitneci, Eğri Sözlü 

Vazifesi sevgiliyi aşıktan ayırmak olan raklb, tabii ki ona aşığı 
kötüleyecek, onu aşıktan uzaklaştırmak için çeşitli fitne ve eğri 
sözlerle dolu tenbih ve ikazlarda bulunacaktır. Karamanlı Nizarnı 
zayıflıktan kemiğe dönen bedenini kastederek "Rakib ben zayıfı 
görünce hemen sana zemmeder. Köpek kemik görünce ağzını nasıl 
kapalı tutabilir?" diyerek onun kovuculuk vasfını dile getirir: 

Gördügince ben za'fji sana kadh eyler rakfb · 
İt sünük gördükdekaçan agzını epsem tutar 

Necati ·Beğ de "O uygunsuz rakib, her peri üns meclisine uzak 
dursun diye yine bir laf etmiş" diyerek onun bu huyunu vurgular: 

Bezm-gah-ı ·ünse vahşet itmek içün her perf 
Ol rakfb-i na-mülayim bir kelam itmiş yine 

Haliyle bu durum aşıklarca "fitne" olarak adlandırılacaktır. Necati' 
nin şu beytinden de anlaşılacağı üzere aşık, sevgilinin bakışlarının 
kendinden başkasına uzanmasını kabul etmemektedir. Baki'nin 
müteakip beytinden de rakibin bazen aşıkları da birbirlerine dü
şürdüğü anlaşılmaktadır. Bunun tek çaresi ise rakthin ölümüdür: 

Gel iy gamze kerem eyle rakfb-i pürjitenden geç 
Beni anu!ila bir itme ya. andan geç ya benden geç 

Ser-i kuyunda ger gavga-yı 'uşşak olmasın dirsen 
Rakfb-i kafiri öldür ne ceng ü ne cidal olsun 

Raklbin önemli bir özelliği de aşıklar aleyhinde sevgiliye asılsız 
sözler söylemesidir: · 

Kıble hakkı togruyam yolunda ben lfkin rakfb 
Egri sözler söylemişdür iy hilal ebru safia71 

77 Gerek bu beyit, gerekse bu beytin bulunduğu gazel metni hem Necati 
Beğ Dfvan'ında (bk. nşr. Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan, İstanbul 1963, s. 1Ş3) hem 
de Revarn Dfvôn'ında (msi. bk. Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan, Dfvan Şiiri, Istanbul 
1949, cüz. 4, s. 10) yer almaktadır. 
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Yar defterden yine Bakf kazınmak vardimiş 
Yanlış anlatmış 'adular ben ku/zn sultanuma 

Söylemez geçdükce benzer yine geçmişdür rakib 
· Dôstlar düşmen sözi kar itdi muhkem canuma 

Hayreti 

Hatta Fatih' in (A vni) şu beytinden· anlaşıldığına göre raklb bazen 
sevgilinin mahallesi halkını da kışkırtarak aşığı zor durumda 
bırakır: 

Niyaz eylerem Allah'a rakfbün iftiraszndan 
Mahallen halkı incidür beni bilmezfiğe urup 

Ca'fer Çelebi'nin şu ilginç beytinden raktbin bazen de sevgitiyi 
aşığına çekiştirdiğini öğrenmekteyiz. Ancak aşığın da rilibin rak
ibi olduğu düşünülecek olursa, sevgiliye hitaben söylenen bu söz
lerin onun raklb ile arasını bozmak için şöylendiği anlaşılacaktır: 

Sen gül-i ra'nayı iki yüzlüdür dirdi rakfb 
Didügince var imişsin böyle bilmezdüm seni 

Yine A vni'ye ait şu beyitten de rakibin aşığı iğva ederek sevgili
den uzaklaştırmaya çalıştığı anlaşılmaktadır: 

Uyma iğvaszna ol dfv-i rakfbün 'A vnf 
Ol perf yüzlüye meyl eyleyüp ademo/alum 

Bütün bu asılsız iftiralardan dolayı "eğri"lik Necati ve Ca'fer 
Çelebi'nin aşağıdaki beyülerinden de anlaşılacağı üzere adeta 
raklbe alem olmuştur: 

Benüm serv-i ser-efrazum rakfbün yanına varma 
E/if kim ulaşa lama olur bf-iştibah egrf 

Necati'ye ölüm yegdür bu dirlikden ma' azailah 
Rakfb-i ru-siyeh togru ola ben bf-günah egri 

Ger hi/ali benzedürse kaşuna n' ola rakfb 
Egrifikri kanda olsa tab'-ı na-mevzun ider 
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Bütün bu davranışlarıyla agyar ve raktb "münafık" vasıflarını 
tam anlamıyla üzerlerinde toplarlar: 

Çok kana girer gamzefi uyup kavl-i rakfhe 
Gammaza muvajık görinür ray-ı münafık 

Beni ol şems-i tahandan cüda kıldı münafıklar 
Ne kara günlere kaldum yazıklar hana yazıklar18 

Rakibe Müdara Edilir 

N iziimi 

Aşki 

Bütün hile ve düzenleri karşısında çaresiz kalan aşık sonunda 
tek çareyi rakibe olan bütün kin ve nefretini -J,izleyerek, onunla iyi 
geçinmekte bulur. Tavku' l-hamame'de de ifade edildiği üzere79 
ona güzel sözler söyleyerek gönlünü alır. Ancak rakibe karşı olan 
bu tutumun, Gelibolulu 'Aıt ve Mestht gibi birkaç şair tarafından 
münferiden işlendiği hat de; Yahya Beğ tarafından defalarca ifadesi 
dikkat çekicidir. Yahya ağlamanın sevgiliye kavuşmaya bir fayda 
vermediğini görerek sonunda çareyi raklb ile iyi geçinmekte bulur. 

Yahya yüri var ey le rakfh ile müdara 
Aglamag ile ol gül-i handan ele girmez 

Ri' ayet ile rakfbe mülayemet i derin 
Zerafet ile hahfbe münasebet iderin 

Dinle Yahya beni tek gönli hôş olsun yarun 
Karşu geldükçe rakfb-i sege tekrfm ideyin 

Nazüklük ile olmag içün yara aşina 
oldum rakfbe bende vü agyara aş ina 

Çün seg-i kuyufi gibi agyar makbU/ün geçer 
Lazım olmuşdur bize gördükçe ikram eylemek 

Hatta Yahya Beğ bu müdarayı öylesine ileri götürür ki sevgilisine 
olan aşkından, onun rak!bini dahi sevmeye başlar: 

78 "Münafıklar" redifıyle yazılmış diğer bir gazel hk. bk. Hayret!, Dfvan, 
nşr. Dr. Mehmed Çavuşoğlu- Ali Tanyeri, İstanbul 1981, s. 161-162. 

79 Bu konuda bk. s. 6. 
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Rakfbüni sever oldum 'adavet idemezin 
Kilab-ı kuyuna hergiz hakaret idemezin 

Mesihi de sevgilinin hatınna rak1b ile birlikte olmaktan köpek gibi 
davranmaya başladığını ifade ederek; hem bu sahte muhabbeti 
ifade eder hem de raklbe bu vesileyle küfretmiş olur: 

H aldaş olalı senünçün rakfb ile şe ha 
Sorma hfç ahvalümüz kim halümüz it halidür 

Yahya Beğ'in "Sevgilinin bana düşmanlar gibi kibir ve kin ile 
bakması, rakibin dostluğundan daha iyi gelir." anlamındaki şu 
beyti aşığın raklbe olan bu sahte sevgisinin derecesini göstermek 
bakımından ayrıca dikkate değer: 

Dôstluğından rakfbün yeg gelür ol nev-cüvan 
Bana düşmenler gibi bakdugz kibr ü kfn ile 

Taş Yüreklidir 

A.şığa eziyeti ve acımasızlığı sebebiyle rakibin vasıflarından 
biri de "seng-dil" olmasıdır. Bu hali Zat! "O peri huylu sevgilinin 
rakibinin gönlünü ele aldım. İnsan köpekten korkarsa eline taş 
alır" diye ifade ederken aynı zamanda ona küfretmekten de geri 
kalmaz: 

Ol perf-hunun rakfbi gönlünü aldum ele 
Eylese segden hazer adem alur destine seng 

Ol meh-i.bed-mihr ele almış rakfbün gönlini 
Ey iliyem ben diyen sakın elinde sengi var 

Aynı düşünceY.i Fuzfili 

İy keman ebru rakfbe virme gamzenden nasfb80 
Ok atm·sın taşa peykanun gerekmez mi sana 

80 Bu beyİtte "naslb" kelimesinin kullanılışı, eskiden okçuların hedefe 
nişan aldıktan sonra "Ya Nasib" diyerek ok atmalarından dolayı aynı.-zamanda 
bir "tenasüp" oluşturma düşüncesiyledir. "Naslb" kelimesiyle ilgili olarak 
ayrıca bk. 91 numaralı not. 
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şeklinde Wide ederek rakibi taş olarak vasıflandırmıştır. Ahmed 
Paşa ise "diş bilemek" deyimi ile bileyi taşı arasında bir irtibat 
kurmaya çalışarak raklbin bu özelliğini şöylece dile getirir: 

Engel 

Diş bilermiş la' line yarufı rakfb-i seng-dil 
Varsun ögütsün eger kalursa dendanı dürüst 

Aşık sevgilisi karşısında olsa bile, yanında rakib bulundu
ğunda onunla değil görüşüp konuşmak, göz göze bile gelmeye 
çekinir: 

Mukabilinde habfb ola vü yanında rakfb 
Muhabbet ehline bundan ziyade müşkil yok 

Yahya Beğ 

Kaza ile aşık ve sevgili yan yana gelse rakib derhal hançer gibi 
·araya girer, engel teşkil eder: 

Sfm-ten mahbub yanında tururken aşıkufı 
Sokulup hançer gibi araya engel girmesün 

YahyaBeğ 

Aşığın sevgilinin kOyuna yaklaşıp kapısına gelmesine yahut hal
vetine girmesine de tam bir engeldir; onu derhal azarlayıp uzak
laştırır: 

Rakfb azar ider yar işiginde eylesem secde 
Yüzüme yapışur guya gubar-ı kuy-ı dilherdür 

Kesmedi benden ser-i kuyunda azarın rakfb 
Ey Fuzulf cennet içre nice yok dirler azab 

Baki 

Bu durumun geceleri de devam etmesi üzerine çaresiz kalan 
aşığın yapabileceği tek şey küfredip uzaklaşmaktır: 

Giceler halvetüme girse o meh mest ü harah 
Men' kılma ne çıkar safıa rakfba ne girer Fehim 
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Kısacası rakib sevgili ile aşığın bakışmalarını, birbirlerinin ses ve 
kokularını dahi duymalannı engeller: 

81~ ~.X o..l.;!~ <.S~ ~ ..l.:!~ ~~ ~..) 

Avaze-i figanumı dinietmedi lefm 
Kafir rakfb nagme-i na-sazq başladı 

Saçun sevdasın itmekde gönül bir buya kani'dür 
Benüm baht-ı siyahumda rakfb ana damani'dür 

Fehtm 

'Avnt 

Ancak her ikisinin de irtibat kurabilecekleri tek vasıta gözle
ridir:82 

Güftgu-yı 'arz-ı hale olamaz mani' rakfb 
Aşık u ma'şuk beyninde nigah mektubdur 

Nadan, Kör 

Fehim 

Sevgilinin güzelliğini aşıktan başka hiç kimse farkedemediğin
den raklb ve ağyar için çoğu zaman "nadan" vasfı kullanılmıştır: 

Gidüp agyar-ı nadan ile bf-can itme Yahya'yı 
Ayırma asitanun kullarından anı sultanum 

Ne bana olgıl mu'arız sufi ne agyara kim 
Güç dana ile bir dahi nadan ile bahs 

Anlamaz hergiz kitab-ı hüsnün evsajın rakfb 
Müşkil olur eylemek bir kişinadan ile bahs83 

Revant 

Vasfi 

81 Terç::: "Rakib (öfkeyle) parmağını ısırıyor ve 'Sa'di! Gözlerini kapat, 
bakma!' diyor." 

82 Bu konuda bk. s. 66. 
~3 Revani Divan'ında bulunan bu beyit şiir mecmualarında 

Ne h·ıfıa olgıl mu'ôrız suji ne agyôra kim 
r;:"; . olur dana ile hir dahi nôdôn ile hahs 

~d: ~ııı:.~ :: •• tv!m.h.942=m.l535-6) ait olarak kaydedilmiştir. Msi. bk. A. 
:'-.' . ·r .. ~ d::: ... _., . . _ ..... \...!z3, s. 43. 
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Raldb her an sevgiliyle bir arada bulunduğu halde onun güzelliğini 
farketmez. İşin garip tarafı sevgilinin bu gibilere meyledişidir: 

Katı alçak geçer her süflf-i nCıdana meyl eyler 
Zemane dilherini F eyziya ben aba benzetdüm 

Mah-ra dilberieri meyya!-i nCıdan ey/eyüp 
Ehl-i dil aşıkları ser-geşte hayran ey/eyüp , 
Ey muradum aksine devr eyleyen kej-rev felek 
Şimdi göfılüm na-murad olmakdiler n'itsefı gerek 

FeyzT 

Nev't 

Bunda raktbin "hodbtn"84 vasfının da tesiri vardır. O sevgilinin 
yüzüne baksa bile ancak kendini görebilir: 

Ayfne-i ruhsarufıı gösterme rakibe 
Kim kendüyi görür kılıcak anı temaştı 

Zatt rakibin sevgiliye olan yakınlığına rağmen onu fark ederne
yişini körlükle vasıflandırıp ayrıca atıcılaktaki "kör nişan" tabirini 
de en güzel şekilde kullanarak şöy lece ifade eder: 

Didüm n'içün rakfbi oklamazsın 
Didi yakın nişan kördür urılmaz 

Sakın agyara gösterme cemalüfı 
Koma ayfne na-bfnaya ~arşu 

Aşı ğı Sevgiliden Ayırır, Yaklaştırmaz, Saklar 

Hayali 

Rakthin varlığının sebebi aşığı sevgiliye yaklaştırmamak onu 
her fırsat~a ayırmaya ve uzaklaştırmaya çalışmaktır: 

Benden rakfb ayırmaz dime dilberi 
Ey Zatf gafil olma ki şeytan aradadur 

84 Bu konuda bk. s. 73 v.d. 

Zatt 
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Benden iy dilher seni ayırmak istermiş rakfb 
Neyledüm ol kafir-i bf-dfne n'itdüm ben garfb 

İster ki cüda ide rakfbüfi. seni benden 
Kasd itdi bu kafir ki ayıra canı bedenden 

Vasfi 

Ca'fer Çelebi 

Şairler rakthin aşığı sevgilinin kuyundan çıkartmasını, şeyt:mın 
Adem'i cennetten çıkartması gibi yorurnlarlar:85 

Cennet-i kuyufidan ey dilher Mesfhf'yi rakfb 
'Akıbet çıkardı bak ol ademüfi. şeytanına 

Mesihi 

Sevgilinin tegafül edip aşığı görmezlikten gelmesi, ona rağbet et
memesinin ardında da hep raklb vardır: 

Sen rakfbe uyuben gözden ırag etme beni 
Dôstum cehd ey/e kim yad olmasın bilişlerün 

Necati 

Rakib aşığın sevgilinin eşiğine yaklaşmasına tahammül edemediği 
gibi; sevgili aşığı kabul etse bile o kabul etmez, aşıktan sevgiliyi 
saklamaya çalışır: 

Yar işigine varmagı 'afv eylemez rakfb 
Söyletmen ol iti kerem eylen ki söz ürer 

Hardan havlı düzüp saklayımaz seni rakfb 
Nere_den bakar isefrserv-i hıraman görinür 

Seni iledüp hücreye ey dôst rakfbün 
Kal dirse alup yürüyivir sen afi.a kalma 

Necati 

Necati 

Mesihi 

Bazen de raklb sevgiliyi elinden kaçırır ve telaşla aramaya 
koyulur, bulunca sevinir. Bill'ye ait "İt raklb dün gece o ceylanı 
kaçırmıştı, buluncaya kadar yaltaklana yaltaklana köp~k gibi 

85 Bu konuda bk. s. 74 v.d. 
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aradı" anlamındaki beytin ikinci mısraındaki tevriyeli ifade hayli 
ilginçtir: . 

Dün seni gördüm arar m2leyle yollarda rakfb 
Ey gazalüm olmasun it/er de mehcurufi. senüfi. 

Dün gice ol gazali kaçırmıŞ rakfb~i seg 
İtler gibi aradı bulunca yatak yatak 

Sevgiliyi Aşıkta~ Kıskanır 

Nev'! 

Bakt 

Aşık sevgiliyi rakibden kıskandığı gibi, rak!b de aşığı kıskanır. 
Bak! onun kıskançlıktan yüzünün sararmasını, aslında kara yüzlü 
olmasına rağmen nasıl olup da böyle bir renge bürünmüş olduğunu 
anlamamış gibi görünerek şöylece ifade eder: 

Sarardı belizi haseddden benüm/e yarı görüp 
Rakfb-i ru-siyehe bir garfb reng o/dı 

Baki 

Aşıkla sevgiliyi bir arada görünce şefkat ve merhamet gösterir 
gibi görünmeye çalışırsa da bu tamamen rakibin gizlerneye çalış
tığı kıskançlığın bir eseridir: 

Beni gördükçe senüfi.le mihr idüp n'eyler rakfb 
Kafirün hod can virürken olmaz fmanı dürüst 

Nizarni 

Sevgilinin aşığa bir kere olsun meyl etmesi raklbin gözüne alemi 
dar etmeğe yeter: 

Ey Necatf safi.a meyl eylese bir kerre habfb 
Biz rakfbüfi. gözine 'alemi tar eyleyevüz 

Rakibden korkulur 

XII ve XIII. asır İran edebiyatında "raklb" kelimesinin daha 
çok sevgilinin kapıcısı ve gece bekçisi anlamında yer almasından 
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kaynaklanmış olmalı, Hakan!, Sa'di' v.b. şairler raklbden duyduk
ları korkuyu sık sık ifade etmişlerdir: 

.Mf ~ ~ ~ ~ 1_, ..:...;ı_,.; ~~ 

86vf ..::.......1 i~,; J_,l ~ ..:..;~_, .. )~ ~ 

L.$ .. . ............; . d.J v ~ ~_, -' . - _, ~_, -
871_,.;_,.... v-'-'~ oT il ~ v:,.x ol_, 

~~ ~ y. vi_,.:; vi.&_, ..::....... ~ .;1 _, ,:ı5 
88,.-!. ·~ _,::, _,~.; ~L.. _,~ ~ ..:...;_;r ~ 

vi.&_, ~ .;1 v~.J r'_,.:.; _,~ .x ~ 
89~~~~ ..:...Lb... ~ J-":!~ ~rı;; ~~ 

Hakani 

Hakani 

Sa'di 

Sa'di 

Özellikle Osmanlı edebiyatında çizilen raktb tipini sevgilinin 
fedai ve belahsı, kanlı bıçaklı serseri bir tip olarak tasavvur 
edecek olursak aşağıdaki beyitlerde ifade edilen korkuya hak 
vermemek olmaz: 

Dik geldügiçün gice agyara Mesfhf 
Kim gördi ise didi dfvane imişsin 

Vasfi mahallesinde hazer kıl rakfbden 
- K'ol yirde kim hatar ola andan hazer gerek 

86 Terc: "Senin hicranında geçirdiğim geceterin sabahı bile rakibierinin 
korkusundan sabah olmamıştır." 

87 Terc: "Rakibin korkusu ve hayaleinin iftirasını kesrnek için iç yakıcı 
ahımızın önünü kesiyoruz ... 

88 Terc: "Senin himayenin gölgesi altında olmadıkça rakibierinin 
korkusundan mahallenden geçemem." 

89 Terc: "Rakiblerinin korkusundan kapının halkasını çalamıyor, 
mahallene dilenci gibi geliyorum." Bu beytin Leyla v~ Mecnun hikayesinde 
Mecnun'un dilenci kılığına girerek Leylayı görmeye gelişi sahnesi ile tam bir 
uyum sağlaması dikkat çekicidir. 
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Zat! aşıkların sevgilinin mahallesinde dönüp dolaşmalarını bu 
korkuya bağlar: 

Ey pe rf gayetde korkar lar: rakfb-i dfvden 
Dayfre çizdükleri her dem budur aşıklarufi 

Aşıklar gibi sevgili de rakibden korkar ve çekinir, zaman za
man rakibden gizlice aşığa selam verir, bakar yahut güler: 

SeZarnet olsun ilahf o serv-i sfm-endama 
Virür rakfbden uğurlayınca bafia selam 

YahyaBeğ 

N e vaktin ki göre dilber tur ur aşık rakfb ile 
Kılar ol çeşm-i şehlatar nazar geh togrı gah egri 

Ca' fer Çelebi 

Gazabla öldürür ihya ider düzdfde handeyle 
Beni mahrum-ı naz itmez o şuhıim bifi rakfb olsa 

Fehim 

Zavallı aşık raklbden çekinen sevgilisini ikna için türlü diller 
dökerek onu yanına getiı:meye çalışır: 

Ahşamın gel dünle gel itme rakfbüfiden hazer 
Gice gezdüfi diyebilmez meh-i tabana 'ases 

Ölümü istenir, Ancak Ölmez 

Necati 

Daha önce de ifade edildiği üzere bütün şiir ve· divanlar aşığın 
sevgilisine ulaşmasına engel teşkil eden rakibe binlerce küfür, 
lanet ve beddua ile doludur: 

y arumı benden cüdô kıldı cüdôm olsun rakfb 
Bogazından asılaydı ya gireydi yirlere 

Bu itibarla "mel'fin"luk rakibe alem olmuş sıfatiardan biridir: 

Didüm iy hur-lika olma rakfbe mayil 
D idi mayil mi olur ade m olan me i' una 

•· .. ... .... - ... . - . -·· ... . 

,Nev'i 

Feyzi 
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Fevri'nin "rakabe" [=köle ve cariyenin boğazına halka takıp 
çekme] kelimesinin anlamından ilhamla söylemiş olması muhte
mel şu beyitteki "halka-i la'net" terkibi ilginçtir. 

Rakfb-i dfvden sor halka-i la'net belasın kim' 
Ne bilsün iidem olan am başından geçenden sor 

Aynı şekilde gerek İran gerekse Türk edebiyatlarında daima 
rakibin ölümü için dua edilegelmiştir: · 

~.) ı yo ~ .J-' J..:. . .J ~ ~ t.; .J ~ 
9o4 ~->!$' -..... .J~ ~..> ..:..ı..ı..; ~~r ~y. 

Halka-i alem cümleten merg-i rakfbe muntazır 
Gözlerinden gayrı yok yüzi karanun aglan 

Acır isen gel Neciitf derd-mende acı kim 
Ne leb-i dilher nasfb91 oldı ne halvii-yı rakfb92 

Hafız 

Nev'i 

90 Terc: "Ya vefa, ya vuslat haberi veya rakibin ölümü. Acaba felek 
bunlardanAbirini yapar mı?" 

91 Aşık Çelebi'nin Necati Beğ'den bahsederken, Uitifı'nin Tezkire'sinde 
onun Kastamonu'lu olduğunu söylemesine alaylı bir üslup ile verdiği cevap 
sırasında kullaqdığı "Ekser Anato/ı şehirlerinde ölü halvôsına nasfh didükleri 
meczumdur" (Aşık Çelebi , Meşa'ir iiş-Şu'ard, nşr. Meredith Owens, London 
1971, s. 130a.) ibaresine nazaran, "nasib" kelimesinin bir de "hel va" anlamı 
vardı r. Bu gözle bakıldığında kelim~nin bu anlamıyla gerek Necati'nin gerekse 
diğer şairterin şiirlerinde cinas, tevriye yahut iyham yoluyla ustalıkla kullanıldığı 
görülür. Mesela rakibin helvasını yani onun ölümünü dilediği bu beyitte şair 
"dilberdudağı" denen bir cins uyuşturucu esrar macunu adı ile -bugün bir tatlı 
cinsi- "halva" kelimesini kullanırken "nasib" kelimesinin bu anlamına da iyhlim 
ile temas etmiştir. Bu konuda ayr. bk. 80. not. 

92 Bu beddualarda çoğu zaman "zem bima-yeşbehu'l-medh" (medheder 
görünüp zemmetme)de olduğu gibi dua eder görünüp beddua edilmesi, böylece 
alaylı bir uslupla rakibin tahkir edilmesi oldukça yaygındır. Nitekim bu beyitte de 
"rakibin helvası"ndan kasıt ölümü üzerine arkasından pişirilecek helvadır. 

Zati'nin şu beytinde de "yüzü ak olsun" derken aslında "gözünün yüzü ak 
olsun" denmekte, yani "gözüne ak insin, kör olsun" bedduası bulunmak,tadı r: 

Gözedür gözün bizi ey rakfb 
Göreyin anun yüzi ag ola 
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Karaktersiz, Menfaatçi (bed-güher, tab'-na-mevzfin) 

Eski edebiyatımızda klişeleşen "aşık" tipinin vasıfları gözden 
geçirildiğinde; aşıkların sevgiliye karşı en samimi duygularla, en 
değerli varlıklan olan canlarını dahi seve seve verebilecek bir 
karaktere sahip oldukları görülür. Bu bakımdan raldbin aşıklarca 
en çok itharn edildiği hususlardan biri de onun menfaatçi, namerd, 
soysuz ve karaktersiz oluşudur. Fevr!nin sevgilisine serzen.işte 
bulunooğu aşağıdaki beytinde geçen "bed-güher" [=mayası 
bOZlJkJ', ve Cafer Çelebi 'nin "tab' -na-mevzfin" [:=karaktersiz] 
ifadıtıeri hep raldbin bu kötü karakterini ifade için kullanılmıştrr: , 

Kılup kat'-ı 'alfıka tfg-veş ey güzel benden 
Kesilme sen rakfb-i bed-güherler/e neşfmenden 

Ger hillili befi.zedürse kaşına n' ola rakfb 
E gri fikri kande olsa tab' -ı nfı-mevzun ider 

Aşığın her türlü fedakarlığı göstermesine karşılık raldb tamamıyla 
menfaatçidir. Ca'fer Çelebi'nin ifadesiyle sevgili ölse cenazesine 
bile gelmez: 

Yar kalkup gele mi öldügün işitse rakfb 
Ne olur şöyle kıyamet mi kopar sen ölicek 

Yahut sevgiliye hat gelip güzelliği biraz bozulsa, Süleyman müh
rünü gören cin gibi kaçarak hemen· onu terkeder: 

Ekevüz gibi rakfbi gdicek hatt-ı lebüfi 
Dfv redd olmag içün mühr-i Süleyman yazalar 

· Nediti Bey 

Halbuki Nev'l'nin "Biz sevgilinin hattı geldi diye onu terk etme
yiz, bu sonbaharın bir başka hali vardrr" ~amındaki şu beytinde 
ifade. etti~i gibi gerçek aşık asla böyle bir şey yapamaz. 

Terk eylemezüz geldi diyü hattını yfırufi. 
Bir gune 'alemi var köhne bahfırufi 
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Kafir, Dinsiz (dehr1, EbUleheb, Ebficehil, Firavun) 

Eski edebiyatta "dln.", "lınan", "inkar", "kafir", "küfür" gibi ke
limeler, gerçek anlamları dışında şairler arasında mecazen farklı 
anlamlarda kullanılıp işlenmişlerdir. Me'sela Fatih (' A vnl) 
Galata'daki bir Frenk dilberi hakkında yazdığı gazelinin "Kim 

· onun zünnarı bağına gönül bağlamazsa o iman ehli olmaz, aşıkla
rın yolunu yitirmişidir" anlamındaki şu beytinde "ehl-i !man" ıstı
lahını her şeyiyle sevgiliye ·bağlanarak teslim. olmak anlamında 
kullanır: 

'Ukde-i zünnarına her kims_e kim dil bağlamaz 
Ehl-i fman olmaz ol aşıklarufi. güm-rahıdur . 

Aynı _şekilde eski edebiyati,mızda "dln" ve "iman" kavramları da 
şiirde özellikle sevgili anlamında kullanılır. Sevgili aşığın dini ve 
imanı kadar değerli ve mukaddestir: 

krş. 

Komadın şey'tanlıgı ahir sen iy bed-ha rakfb 
Yarı benden ayırup fmanum almak yol mudur 

Baht anufı kim kurtara agyar elinden yarım 
Devlet anun kim ola fmanı şeytandan ha/as 

Dfnüm fmanum disem ben safi.a men' eyler rakfb 
Dfn içüJ?.labüd ider kCıfir müselman ile bahs · 

Bahs ider her dem. benüm/e yar iç ün bf:dfn rakfb . 
D tn içün labüd ider kaftrmüselman ile bahs, .. 

Hayreti 

Me'ali 

'Amri 

Vasfi 

Görüldüğü üzere aşığın elinden sevgiliyi almaya çalışan raklb, . 
müminin kalbinden imanı söküp, almaya çalışan şeytan yahut 
kafıre benzetilmektedir. Dolayısıyla "münkir" [=kafır] kavramı da 
aşkı inkar ettiği için raklb hakkında ç?kça kullanılmıştır: -

Yarı alup gitmek ister 'ışka münkirdür 1rakfb <· 
Dôstlar can kasdına gelmişdür ol dtn düşmeni . 

Ca'fer Çelebi 
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V ak( olduğu görülmemekle beraber raklbin aşığa acıyıp biraz 
insaf etmesi onun imana gelmesi olarak yorumlanır: 

Mijnkir-.i 'ışk almış iken geldi fmana rakfb 
Güc ile ol kafiri bugün müselman eyledüm 

Terk idüp düşmenfiği insafa gelmez mi rakfb 
Kalb-i dunında anun dfn u diyanet yok mudur 

Beni gördükçe senüfi.le mihr idüp n'eyler rakfb 
Kafirün had can virürken olmaz frntinı dürüst 

Revani 

Yahy~Beğ 

Nizarn i 

Raklbin küfrünün derecesini ve çokluğunu ifade etmenin bir 
yolu da onu Ebı1cehil, Ebı1leheb, Firavun v.b. gibi küfrü ile tanın
mış şahıslara benzetmektir: 

N~için çekinür zülfüii.e rakfb-i Buleheb 
Yitmeye mi ol bagazı ipiüye cehl hasecfH 

Y araşur ateş-i hicran ile yakı/sa rakfb . 
Çünki Hak nar-ı cahfm ile yakar Bulehebi 

Musa gibi kıralini Fir'avn-ı rakfbüfi. 
Ta sen şeh-i hüsne dtyeler di-i kırandur 

Mesihi 

Ca'fer Çelebi 

• Mesihi 

Raklbin aşığa ettiği eziyetleri. bir müslümanın din kardeşine 
etmesine imkan yoktur. O halde raklb ancak kafır olabilir: 

Mü'minlere nigara kô.ftrler eyler ancak 
Zatf garfbe ki anı daim rakfb eyler 

Zat ı 

Raklbler ettikleri eziyetlerle aşıkları öldürüp daima ·can almakta
dırlar. Müslümanların müslüman kanı dölanesine imkan olmadı-

93 Bu beyille de rakib için kuHanılan "boğazı ipli" tabiri kelimenin Arapça 
anlamında bulunan "boynundan iple çekip sürükleme" karşılığı açısından ayrıca 
dikkat çekmek~edir. · 
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ğına göre bu durum müslümanlada kafirler arasında sürüp giden 
ve hesapsız canların verildiği bir "gaza" olabilir. 

Didüm çok aşık öldürdi rakfb-i kafirün ceyşi 
Ayıtdı kim gazada can virenlere hisab olmaz 

Rakfb-i kafirün yıkdukça ·cana kal'a-i kalbin 
Saft1lar kesb idüp cümle müselmanlar gaza dirler 

Zat ı 

Zat ı 

Gerek bu beyitten ve gerekse Zati'nin aşağıdaki beyünden raklbin 
kalbinin kafir kalesine benzetildiği de anlaşılmaktadır: 

Sana yapdurdı vefa kasrı kapusınz rakfb 
Gönlini yıkmalıdur kal'a-i kafir yirine 

Cennete ve Kabe'ye benzetilen sevgilinin kuyu yahut sohbeti 
meclisine raklbin rahatça girip çıkması da şairlerce hoş görülmez 
ve katirin cennete girmesi, cenneti temaşa etmesi yahut Kab~'yi 
tavaf etmesi şeklinde yorumlanır: 

Sohbetünde TJ.'eyler ey hurf-lika bf-dfn rakfb 
Cennete girmez bilürsin hod müselman olmayan 

Ca'fer Çelebi 

Seyr-i bag-ı kuyun içinde rakfbi koma kim 
Kafire olmaz ıemaşa-gah hüsniyyat-ı 'Adn 

Mesihi 

Ka'be-i kuyufi tavafina ne sa'y eyler rak~b 
M ekke'ye varmak reva mıdur müselman olmayan 

Ahmed Paşa 

Nizami elindeki kadehin cür'asını raklbine sunan dilbere, kafirin 
cennet şarabını hı1r1 elinden içmesinin doğru olmayacağını örnek 
göstererek; onu bu hareketinden şöylece meneder: 

Cür'an rakfbe sunma ki kafir maha( degül 
Hurf elinden içmege cennet şarabını 

Bütün bu söylenenlere rağmen Hayret!, bir beytinde rakibin 
aslında iman sahibi old~ğunu adeta ağzından k~çınyor: 



Ey ,:aktb itdün beni ol na.:müselmandan cüda 
Göreyin kim olasın son dernde tmandan cüda 
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Aslında mecaz! bir çok anlam yükü bulunan bütün bu beyitlerle 
birlikte özellikle son beyitte büyük ölçüde gerçek payı da vardır. 
Zira eski edebiyatta söz konusu edile~ dilberierin çoğu gayri 
müslimlerden olduğu gibi, gerçek hayatta bunlara fedailik edenler. 
de daha çok yeniçeriler, şehir kabadayıları, baldırıçıplaklar, s.er
seriler v.b. tiplerden oluşan sözde müslümanlardı. 

Kızılbaş, Harici 

Rakibe hakaret için izafe edilen sıfatıardan bir diğeri de onun 
"kızılbaş" ve "harici" gibi ehl-i sünnet dışı bir dini akideye sahip 
olduğu ithamıdır. Hayali Beğ'in "Hayali suret hırsızı rakibi sanki 
kızılbaşın elinden Şirvan tahtını almışcasına senin mahallenden 
kovdu" anlamındaki şu beytinden de anlaşılacağı üzere bu haka
retlerde "kızılbaş" ithı;ımıyla "Şah İsmail yahut Safevi;ler.e men
sup askerler" kastedilmiştit: 

H aya lt sur et ugrusı rı;zkfbi s ür di kuyundan 
Kızılbaşun elinden aldı guya taht-ı Şirvanz 

Me'~ü de sevgilinin rakibi öldüreceği ümidini hayal ettiği şu bey
tinde "Ey gönül, sevgilinin rakibi öldürmeyeceğini zannetme. Hiç 
kızılbaş, Sultan Selim Han 'ın pençesinden kurtulabilir mi?" diye
rek aynı hakaret tarzını sürdürmektedir: 

S anma öldürmez rakfbi yar ey dil k' ola mı 
Hfç kızılbaş pençe-i Sultan Selfm Han' dan halas 

Me'ati 

Rakibip "Harici" olarak tavsif edilmesine sebep ise bu zümrenin 
kendilerinden başkasını beğenırteyen bir karakter göstermelerin
den ileri gelse gerektir. Nitekim Hayall bir diğer beytinde kendi 
tevazuunu toprağa mensup olmakla ifade ederek "Hayali senin 
yolunun toprağı olduğu ha.lde agyardan korkar. Zira Barielierin 
kibir ve kinlerini ancak Türabiler bilir" diyerek bu hususu vurgu-
lamıştır: · 

.. .. ... ... -- . - -- -
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Hak-i rahL~fıken Hayaif havf ider agyardan 
Haricfler kibr ü kfnin bu türabfler bi/ür 

Kendini Beğenmiş (hôd-bln, hôd-pesend) 

Rakthin diğer bir vasfı da bütün bu sayılan kötülüklerine rağ
men mütekebbir, mağrur ve kendini beğenmiş bir tavır sergileme
sidir. Onun aşıkları· kalıreden bu tutumu aynı zamanda "hôd-bin" 
kelimesinin Farsçadaki "kendini gören" anlamından da istifade ile 
daha çok, alaylı ifadelerle zikredilmiştir. Mesela şu beyitlerde 
rakibin, "sevgilinin mahallesindeki köpekleri görmesi" hali ile 
"hôd-b1n" [=kendini gören] kelimesi arasında bir mant1k ilişkisi 
kurularak hakaret yoluna gidiimiştir: 

Seg-i kuyufıla beraber ulurdı rakfbüfı 
K' olur afla nazar kıldukça hôd-bfn 

· İtlerüfıden gayriyi görmez rakfbüfı gözleri 
Böyle hôd-bfn eyleyen sensin anı ey perf 

Görür her dem rakfbüfı kuyufı itin 
Kim eydür afla ki hôd-bfn degüldür 

Mesihi 

Baki 

Karamanlı Nizami 

Yine kelimenin anlam özelliğinden, aynca güzellik yahut yanağın 
aynaya benzetilişinden hareketle rakthin hodbinliği sık sık zikre
dilmiştir:94 

Ol rakfb:.i bed-likanun kimse görmez gözleri. 
Ol mehüfı mir'at-i hüsni anı hôd-bfn ey/emiş 

Zat i 

94 Raklb hakkında kullanılan "hôd-bln" hôd-pesend" gibi tabiriere 
aldanarak, Nabl'nin antolojilerde sık sık geçeti "O kendini beğenmişin aynadan 
başkaya meyli yok. [Bu yüzden] bizim düşman olacak rakibimiz yokdur" 
anlamındaki 

01/iôd-pesendüii aynadan gayra ~ey/i yok 
Yokdur hiziim husfimete şaydn rakfhümiiz ./ 

beytini yanlış yorumlamamalıdır. Burada söz konusu edilen kendini beğenmiş 
kişi, iki.de bir aynaya bakan sevgilidir. Dolayısıyla bu durumda şairin raklbi ayna 
olmakta, ayna ise husumete layık görülmemektedir. 



Seg dimiş mir'at-i hal-i aşıka bakmış bu gün 
Ol rakfb-i bed-lika A.llah nice hôd-bfn olur 
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Zat ı 

Sevgilinin aynaya benzetilen yanağı ile rakibin "hodbin"lik 
vasfı arasında irtibat kurmanın diğer bir gayesi de onun "nadan"lık 
yani sevgilinin gerçek güzelliğini görüp aniayamaması halinin vur
gulanmasıdır: 

Ayfne-i ruhsarufıı gösterme rakfbe 
Kim kendüyi görür kılıcak anı temafa 

Mesihi 

Raklb tipinin buraya kadar zikredilen vasıflarının yanı sıra bir 
de çoğu hakaret ve küfür maksadıyla söylenmiş bazı klişeleşmiş 
benzetmeleri vardır. Bunları derli toplu olarak şöylece sıralayabi-
liriz: , 

;$_~. 

Dev, Şeytan (div, şeytan, Ehrimen) 

Gerek yüzünün çirkinliği, gerekse aşıklarda uyandırdığı korku 
sebebiyle olmalı raklb cin veya şeytan anlamında '"dlv"e benze
tilmiş ve "div-siret" vasfı kendisi için çokca kullanılmıştır: 

Ey rakfb-i dfv-sfret var benzer cinnetüfı 
Ka~r-i yarı köşkine teşbfh idersin cennetüfı 

Perf yüzlüler insana yakışmaz 
Rakfb-i dfv-sfret adem olmaz 

Hafız 

Zat ı 

NecatiBeğ 

Divin -Doğu edebiyatındaki en tipik örneğini teşkil eden 
Alaaddin'in Sihirli Lambası'ndaki cin hatırianacak olursa bu, bir 

95 Terc: "Şeytan ruhlu rakibinden Allah'a yalvarmadayım. Belki o şihab-ı 
sakıb Allah rızası için bir yardım eder." · 
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dudağı yerde, bir dudağı gökte, simsiyah tenli bir zencidir.96 Me
sihi cinin şişe içinde hapsedilmesi inancından hareketle şöyle der: 

Hayali çıkmadı dilden rakfbüfi 
Nite. kim mahbes olur şfşe dfve 

Bütün divanlarda peri yahut meleğe benzetilen sevgilinin aşığa 
iltifat etmeyip rakib ile beraber olması, onun insan olmadığına delil 
gösterilir ve bu vesileyle türlü söz oyunları yapılır: 

ey perf-peyker melek-manzar sen adem olmaduii 
Ol rakfb-i dfve mfıyilsin degülsin ademe 

Terk idüp aşıkları itme rakfb-i dfve meyl 
Ey perf-peyker eger var ise insaniyyetüfi 

Zat i 

Zat i 

Çaresiz aşık Süleyman Peygamber'in elindeki mühürle cin ve 
şeytanları tahakkümü altına aldığı gibi sevgilinin dudağını yahut 
gönlündeki yarayı "Mühr-i Süleyman"a benzeterek d1v siretli 
raklbin şerrinderi emin olmaya çalışır: 

Olmaga diyu rakfbüfi şerr ü mekrinden emfn 
Tende san dag-ı gamufi mühr-i Süleymandur bafia 

· Mesihi 

Dilde mihr-i hatem-i la' lüfi ni han itmiş rakfb · 
Dfv işitdüfi bir zaman mühr-i Süleyman gizlemiş 

Baki 

Şeytan ve Adem'in cennetten sürülmeleri kıssasına telmili ile 
de raklb-şeytan münasebeti hakkında türlü oyunlar yapılmıştır. 
Mesela şu beyitlerde rak!b tarafından sevgilinin yanından uzak
laştırılan aşık, kendisini şeytan yüzünden cennetten kovulmuş 
Adem 'e benzetir: 

Ademe şeytan rakfbüfı fitnesiyle sürülüp 
Ravza-i bag-ı cinanundan cüda düşmek ne güç Hayreti 

96 Bu konuda bk. s. 17-18,44. 



Kuyunda hak rakfb ile hafıa ki göresin 
Cennet içre dfv ile A.dem hikayetin 

Cana hele sen sür kapundan dfv-i rakfbüfı 
Firdevs-i ·ser-i kuyufıa adem mi bulunmaz 
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Mesihi 

Nev'i 

Necati de rak!bin kfiy-i yardan sürülmeyişine hayıflanarak şöyle 
der: 

Kendüyi gördi cennet-i kuyunda ol rakfb 
Şeytan gibi sürülmedi dergahdan meded 

Mesih! ise rak!bin kendisini kfiy-ı yar'den kovmasını, şeytanın 
Adem'in cennetten çıkmasına sebep oluşu ile karşılaştırır: 

Cennet-i kuyufıdan ey dilher Mesfhf'yi rakfb 
'Akıbet çıkardı bak ol A.demün şeytanına 

Rak!bin şeytana benzetildiği hallerde açık bırakılan mushafın 
şeytan tarafından okunacağı, ölüm sırasında şeytanın susayan 
hastaya imanı karşılığı su vermeyi teklif etmesi, cinlerden korun
mak için daire çizilmesi v.b. inanç motifleri işlenmiştir: 

Bf-nikab olma habfbüm görmesün yüzün rakfb 
M ushaf açık ol ıcak dirler anı şeytan okur 

Aldı sufinün kararın gösterüp yüzün rakfb 
San ki şeytan hastaya su gösterüp fman alur 

Ey perf gayetde korkarlar rakfb-i dfvden 
Dayire çizdükleri her _dem budur aşıklarufı 

Necati Beğ 

Necli.tiBeğ 

Zatl 

Ah eteşi kıvılcımlarının yıldızlara (şihab) benzetildiği hallerde 
97 ~C '":"' ~ ~ ı..; ü.h;.J 1 .... tb.~ ır ':J J [=Ancak bir söz kapan 

olursa onu da delen ve yakan bir alev takip eder]; l. ft .> lcııl.:J~ J 

97 Saffiit, ı o. ayet. 
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98 0 -:-b l:-!-U [=Bunları şeytanıara atış taneleri yaptık] gibi ayetlere 

telmilıle şeytan-şihab münasebeti söz konusu edilir: 

Kor kaçar kuyufi sirar-ı ahumı görse rakfb 
Nite kim görse şihabı gökde şeytan-ı merfd 

Gamufila ahumı görüp rak~b raks eyler 
Karafiu gicede şeytan şihab ile oynar 

Rakfbi görüp ah itdük kapufida 

. v-::-6 l:!.JJ ~ ft.) lA ~ .J 

Feyzi 

Nev'i 

Mesihi 

Rakibin devamlı olarak aşık ile sevgili arasında bulunuşunu 
ima etmek üzere "şeytan arada" deyiminin özellikle sık sık 
kullanıldığı da görülmektedir: 

Benden rakfb ayırımaz dime dilberi 
Ey Zatf ga.fil olma ki şeytan aradadur 

Mest olup cam-ılebinden olmasın kan arada 
İt rakfbinden hazer kim bile şeytan arada 

Zat i 

Nev'i 

Cin ve şeytanların şerlerinden emin olmak ve onları uzaklaştırmak 
içi_n türlü sureler ·okuma acteti kastedilerek, raldbi görünce konu ile 
ilgili dua ve surelerio okunınası ile ilgili sözler de hayli yaygındır. 
Mesela Helaki şu beytinde "Yüz bin tane 'İhlas' ve 'Tebbet' 
[suresi] okuduğum halde rakibi senin eşiğinden ayıramadım" 
derken rakibi "istiare-i mekniyye" yoluyla cin yahut şeytana 
benzetmiştir: 

Iramadum işigünden rakfbi 
Okudum yüz bifi ihlas ile tebbet 

98 Mülk, 5. ayet. 
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Köpek (it, kelb, seg) 

Daima sevgilinin kapısında beklediği, eşiğinde oturduğu, soka
ğa çıktığında peşinden yürüdüğü için raklb köpeğe benzetilmiştir: 

İşitdüm rakfb ölmüş habfbün 'ömri çog olsun 
Kapundan bir seg eksiimiş anı sanman ziyanizdur 

Necati 

Bu gibi benzetmelerden hareketle rak1bin, sevgilinin kuyunda 
dolaşan aşığa küfredip kovması da "uluma" yahut "ürüme" olarak 
vasıflandırılır: 

İşiginde o şehün iti dirildün uludun 
Ey rakfb öldüreyin uş seni itler yirine99 

Rakfb-i seg ürürse günde bin kez 
Çerag-ı 'ışk sfnemde .söyünmez 

Kapuna it bigi varurdum ulumasa rakfb 
Korkum oldur bana bir gün ol seg-i kafer sunar 

zaıi 

zaıi 

Nev'i 

Şairlerin rakibi köpeğe benzetmeleri sırasında en çok kullandıkları 
ifade, zayıflıktan artık kemikleri sayılır hale gelen aşığın Vücudunu 
kemiğe benzeterek köpek-kemik irtibatını işleyen alay ve hiciv 
dolu sözlerdir. Meslhl eve sessizce girebilmek için köpeği kemikle 
susturmayı kastederek · 

Kapunda dil rakfbe virür' cism-i fagan 
Guyfı bir ugndur ki ite üstühan atar 

der. Zat! i~e rak1bin "her dem aşığı çekiştirmesini "Rak1bin ağzın-

99 Gerek bu beyitte gerekse rakib ile birlikte "uluma" kelimesinin 
kullanıldığı diğer beyitlerde çoğunlukla aşağıda olduğu gibi "yücelmek, büyük
lenmek" anlamında tevriye yapılmıştır: 

Rakfh-i seg uludı ôsitan-ı·yôra varo/dan 
Tenezzül eylemez aşık/ara alf-c:enah olmuş 

'Avni 
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dan [çekiştirmek için] ben zavallının düşmemesi, sanki köpeğin 
ağzından kemiğin düşmemesi gibidir". anlamında şôyle ifade eder: 

Dehamndan rakfbüfı ben za'if ü natüvan düşmez 
H e man bir segdür agzından sanasın üstühan düşmez 

Zati 

Aynı motifi Ahmed Paşa "Issın ağıdayan itine üstühan verir" 
atasözüyle pekiştirerek şöylece kullanır: 

H er dem rakfbi göfılüm içinde andugum bu kim 
Issın agır/ayan itine üstühan virür 

Raklbin köpeğe benzetilmesi halinde sevgili bazen de onun avı 
olmuş bir ceylan olarak tasavvur edilir: 

Yar ile Ca'jer görüp hem-dem rakfbi didi kim 
Ol itüfı saydı melek-sfma yar olmak neden 

Nice bir şfr-merd aha gözüne sayd olur iken 
Rakfb-i kelbe düşmez kim varup nahcfr olasın sen 

Ca'fer Çelebi 

Yahut ceylana benzetilen dilberi avlamak i~teyen ı oo aşığa engel 
olan raklb, köpeğe benzetilir: 

o ahu=becceyi sayd eylemekde güçlük yok 
Rakfb-i seg gibi amma arada engeli var 

Fe/ek rakfb-i segi gerçi saldı sahraya 
Bize-ol ahu-yı vahşf degül şikar yine 

Ragıb P~a 

Nev'i 

Raklb-köpek benzetmesi üzerine işlenmiş bu ve benzeri espri
lerin en güzellerinden birini de Ftızılli söylemiştir. Bilindiği üzere 
elektriğin ve gece aydınlatmasının olmadığı devirlerde gece_ geç 
saatlerde bir şahsın şehrin uzak bir köşesinden evine gidebilmesi 
yahut yabancı bir mahallede dolaşabilmesi, sokakları istila eden 

100 Bu konuda bk. Gelibolulu 'All, ayn. esr., s. 61 v.d. 
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ve yabancılaı:ı derhal tanıyıp ortalığı ayağa kaldıran köpekler 
yüzünden çok zordu. Bu gibi hallerde eskiler ellerine doğranrnış 
ciğer ve kemik alarak hücumuna uğradıkları köpek sürülerini 
böylece oyalar ve yollanna devam ederlermiş. Hatta sırf bu yüz
den İstanbul' da bazı ci ğercilerin geç saatiere kadar dükkanlannı 
kapamadıkları söylenir. İşte Fuzull o devirde çok yaygın olan bu 
acteti kastederek şöyle der: 

Pare par e dil-i me c ruh u perfşanumdan 
Ser-i kuyunda gezen her i te birparefe dal o ı 

101 Bu beyitte geçen "it" kelimesi rakib olarak yorumlanacağı gibi gerçek 
anlamda köpek olarak da kabul edilebilir. Özellikle günümüzde eski edebi 
metinleri yorumlayanlarca köpek yahut köpek ile ilgili bir unsur görülür görülmez 
bunun doğrudan doğruya rakTb olacağı hükmüne varmak hatalıdır. Şairler zaman 
zaman sevgilinin mahallesinde dertsiz tasasız gezen köpeklere gıpta etmiş, 
hatta saygı göstei]Tlişlerdir. Mesela 'AvnT'nin 

Oldüğiim hiliip mahallüfi it/eri feryô.d idiip 
Beni ağlar.cem' olup h ir yire yô.rôn var-ısa 

beylinde şairin ölümüne feryad eden ve "yaran" diye vasıflandırılanlar gerçek 
anlamda köpeklerdir. Bunun gibi aşağıdaki beyitleri de aynı şekilde değerlendir
mek gerekir: 

Kapufida bir nefes ol kim itünle hem-demdür 
Bu ad ile kamu halk içre key mükerremdür 

Karşu/ar Yahya seni görse kilah-ı kuy-i dôst 
Hayli ikram eyler ol yar-ı muvtljiklar sana 

Çehfnüfi çfn idüp magrur olursan devlete Nev'f 
Itin e kase-/fs oldunsa fagfilr olmak istersiin 

Ca'fer Çelebi 

Yahya Beğ 

Toplumun o günki değer ölçülerine göre hayvanların en değersizlerinden biri 
olan köpeğin, sevgilinin kuyunda gezinen.ler söz konusu olunca birden değer 
kazanması, oluşturduğu tezat itibarıyla eski şiirde adeta bir gelenek halini 
almıştır. Bu motifin ana kaynağı güçlü bir ihtimalle Leyla ve Mecniin 
hikayelerinde Mecniin'un Leyla'nın köpeğine değer vermesi ve onunla 
dertleşmesi sahnesi olmalıdır. Mecniin'un köpeğe davranışı ve hitabını 
hatırlatması bakımından Hamdullah Harndi'nin eserinden ilgili kısmı aşağıya 
alıyoruz: 

Ol esnada seg-i Leyla'yı nô.gah 
Görüp Mecnıln cigerden eyledi ah 

Yirinden turdı çiin serv-i hıriiman 
O kelhüfi ayagına diişdi giryan 

Kokup gül gibi sürdi payına ra 
Ki hak-i kuy-i dilherden ge/ür ha 
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Rakibe kızdığı için ona köpek diye küfreden aşık aynı zamanda 
kendini de sevgilinin köpeği olarak niteler ve bununla da iftihar 
eder: · 

yar un it i geçinme kapusında biz oy uz 
Uyduğumuz iti iderüz iy rakfb uyuz Zati 

Tilki (rfi be h) 

Rakibin tilkiye benzetilmesi muhtemelen bu hayvanın çok kur
naz oluşu sebebiyledir. Sevgiliyi aşıktan ayırmak, yahut onu elde 
etmek için kurnazca hileler düşündüğü için olmalı mesela Revani 
Çelebi rakib hakkıılda "tilkilenrnek" t~birini kullanır: 

Daima dilkilenüp yare uyuzianma rakfb 
Çıkarur kurdeşeni her ki hasarsa izimüz 

Ahmed Paşa da arslan gibi bir yiğidin tilki gibi bir şahsın elinde 
oyuncak haline gelişini, "Senin arslan pençende cihangirler zavallı 
halde kalırken, ne için gidip de tilki rakibe avlanasın" ifadesiyle 
şöyle~~ dile getirmektedir: 

Didi iy şfr-pençe ejdeha-fer 
Seg-i ashôb-ı kehfe yô.r u hem-ser 

Senüfı ô.h ufigllnufı her seher-gô.h 
Nice yoldan eziina gösteriir rô.h 

N'ola hiii cô.n ile sevsem seni hen 
Ki dört göz il~ hakarsın hana sen 

Egerolsam 'adaler gibi b'ed-hwô.h 
Dimezdüfı şefkat idüp hana vah vah 

Ol ô.ha-çeşm içün aglar iken ben 
Benüm-çün gülmedün itler gibi sen 

Gice kuyunda görsen hen gedô.yı 
Ge/üp karşu idersin merhahô.yı 

Tutup damô.numı da'vet idersin 
Bana salar iken izzet idersin 

Nevaya ney gibi itsem ser-ligô.z 
Benüm/e rast olursın hem-ô.vôz 



Senüfı bu şfr:..pençende cihan-gfrler zebun iken 
Rakfb-i rubehe var up n' iç ün nahcfr olasın sen 

Eşek (har, himar) 
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Aşığa merhamet ve zulümden vazgeçmemesi sebebiyle inat
. çılığına hükmedilmiş olmalı ki raklb eşeğe de benzetilmiştir: 

Didüm karşumda öldürsen rakfbüfı birkaçın dahı 
D idi ol gözleri hunf yüri yindek himar ölmez 

Rakfb oldı hammal-ı bar-ı emek -
Ki kuvvetlü hardur eze'lden ne şek 

Zat i 

Mesihi 

Rak!bin eşeğe benzetildiği hallerde, sevgilinin kuyunda dönüp 
dolaşıp inleyen aşık da bahçe sulamaya yarayan delaba benze
tilrniştir. Müteakip beyitte ise Bill, raklbin cevrinden akan göz
yaşlarını sele, iki kat olmuş boyunu da delaba benzetmiştir: 

İfıledüp çekdi çevürdi beni kuyunda rakfb 
Me ger ol har bu Necatf afia dolabufi.dur 

KCi.yufia gayrıları çekse rakfb-i har,.tab' 
Seyf-i eşkümle döner_ kadd-i du-ta dolaba 

Necati 

Rilibin eşeğe benzetildiği hallerde şaiilerin çoğunlukla alaycı bir 
tavır takındıkları görülmektedir. "Raklbin 'Ben sevgilinin vuslatı 
miracına ermişim' demesinin nasıl olduğunu bilmek istersen işte 
eşek, işte merdiven" anlamındaki şu beyit buna güzel bir örnektir: 

İrmişem mi'rac-z vasla. didügi sözin rakfb 
Vaki'zn bilmek dilersen uş eşekuş nerdüban 

Karamanlı Nizfuni 

Sevgilinin güzelliğinin bahçeye benzetildiği hillerde onun ya
nından bir an olsun ayrılmayan rakibi de balıçelere at ve eşek gibi 
hayvanların kurumuş kafalarından yapılan . korkuluklar kastedile
rek . eşeğe benzetilir: 
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Didüm rakfb n'eyler kuyunda didi dilher 
Olur eşek başından bôstanlarda oyuklar 

Meclisünden half olmazsa rakfb olmaz 'aceb 
Çün meseldür kim eşek başzsuz olmaz bôstan 

Zat i 

Karamanlı Nizami 

Domuz 

Müslümanlarca iğrenç ve tiksinti uyandıncı bir hayvan oldu
ğundan ileri gelmeli, raklb domuza da benzetilmiştir. Raklbin do
muza benzetildiği hallerde dalı? çok domuz ile ilgili atasözü ve 
deyimierin kullanıldığı görülmektedir: . · 

Yisün rakfb mive-i vas/ı ki ruzgar 
Yimişün eyüsini tonuz'! nasfb eyler 

Karamanlı NizamY 

Zatı"domuzdan ne yolunsa kardır" atasözünden hareketle raklbin 
sakalım yolmak gerektiği düşüncesini öne sürer ve ona şöylece 
meydan okUr: 

Bir kıl üzmek didiler faidedür tonuzdan 
Bulıcak Zatf rakfbün sakalın yolsa gerek102 

Eski edebiyatımızda sevgilinin kapısının şairlerce Kabe gibi mu
kaddes bir mahal olarak telakki edildiği malumdur. Bu düşünceden 
hareketle bir çok şairimiz "Rakibi mahallende öldürürdüm ama 

. Kabe'de domuz kurban .edilmez" v.b. mazmunlar geliştirmişlerdir. 

Kayında yarun alur idim canın iy rakfb 
Layık ola idi Ka' bed e kurbana ger tonuz 

Kayuna varup rakib ölmek dilermiş dôstum 
Ne tonuz kurban olur ne cennete girer eşek 

Ol gamze-i.hun-rfz ile kasd itme rakfbe 
Bunun gibi kılıç ile tonuz mu çalm·szn 

Necati Beğ 

A~.med Paşa 

102 Aynı mazmunun bir başka ifadesi için krş. Zati, Dfvôn, g.537/5 
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· Karga, Akbaba, Kuzgun, Baykuş (zag, kerke~, zagan, 
bum) 

' Kara yüzlülüğü ve aşıkların gözünde çirkinliği sebebiyle olmalı 
rakthin en çok benzetildiği hayvanlardan birisi de kargadır. 
Bundan başka akbaba, kuzgun, baykuş gibi çirkin ve uğursiız ka
bul edilen kuşlara da benzetilmiştir. Sevgilinin papağan, hüma, 
şehbaz v.b. güzel kuşlara benzetildiği hallerde raklb bu gibi kuş
lara benzetiterek ortaya bir tezat manzarası konmaya çalışılır: 

Ey şeker-leb dir gören agyarlar içre seni 
Hem-dem olmuş tutfye hayfa ki şimdi zaglarl03 

Göfıül zülfünde dururken rakfb ol araya gelmez 
Ne canı var tolaşa zag bazufı aşıyanında 

Uçup uçup gitdi/er seyre rakfb-i zag ile 
ol hümalar ve h ki na-cins ile pervaz itdiler 

Eve-i rif' atdeki şehbaz-ı hüma-himmet iken 
Safıa düşmezdi ki her zag u zagan mahrem ola 

Zülfüfı altında hatufı gördi rakfb-i şumufı 
Gözinüfı nun gice giilib olurmuş bumuii 

Revani 

Mesihi 

zaıi 

Nev'i 

Nev'i 

Eski edebiyatımızda sevgili, Hüma.kuşu gibi ele geçmez ve kolay 
kolay görülmez bir varlıktır. Hal böyle iken sevgilinin, karga, ak
baba v.b. leş yiyen kuşlar gibi olan raklbin eline düşmesi şairlerce 
daima hayretle karşılanmıştır. Bunun dışında sevgilinin rakibe 
avlanması, adı geçen güzel kuşların diğer çirkin kuşlara av olması 
ile sembolize edilmiştir: 

103 Krş. 

~.J ..::.......~ jl ~J.r.:" ~ ~ ~~~ 

~L-ü rı" .:.f j J c}> _,.b ~ ..::......1 ~ 
Terc: "Rakibin elinden neler çektiğimi bilir misin? Ne yazık ki karga ile papağanı 
aynı kafese koymuşlar." · 
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Sen Süleyman-ı zama.nsın dfve yar ·olmak neden 
Bir hümasın kerkes-i dana şikar olmak neden 

Ey hüma sen mu-miyam sayd ideiden zaglar 
Cismümüz kurdı ecel murgına bir kıldan duzag 

Gördiler zag-ı rakfbe ol hüma oldı şikar 
Ehl-i diller didiler düşmedi hayfa yirine 

Hayreti 

Zat i 

Hayali 

Rak1b-=karga irtibatınİn kurulduğu beyitlerin pek çoğunda da 
. aşık kendini bülbüle benzeterek r~bi tezyif eder: 

Ne gülden bahs olur suziş ne bülbülden kopar naliş 
Bu bagufı nagme-sazı şimdi hep zag u kelag ancak 

Habfb işigi rakfbe şerefvirürdi velf 
Ç em e nde gezmek ile zag andelfb olmaz 

Ne bilür hQlümi 'ışkufıda rakfb ile benüm 
Bilmeyen lassasım bülbül ü zag . u kafesüfı 

Nev'i 

· Necati 

Karamanlı Nizami 

~~ ~ •1 o.:ı ·f -~ · . . - .) .) .).) v----

'104.:ı I.J.J ~1· · <- ~ "·T ı. ı. ı. 
.) t... . .) .) ıs-- ı.r-:-: MelikU'ş-şu'ara 

Akrep, Yılan ('akreb, er'!, mar, ejdeır; 

Rakthin akrep ve yılana benzetilmesi, om:lii zehirli olan bu 
hayvanlar gibi sevgili yi aşık ·aleyhinde zehirlemesi; yahut da 
aşıklan gam ve ·hasret zehiriyle öldürmc:r sebebiyle olmalıdır. 
Karamanlı Nizarnı "Ya gamın akrebin in iğıK ,me du dağını deva et, 
yahut da kerem edip beni akrebine zehirletme" anlamındaki ikinci 
aktep kelimesi "rak1b"den kinaye olarak kullanılmıştır: 

Ya gamufı 'akrebi nfşine lebüfı eyle deva 
Ya kerem eyle agulatma beni 'akrebüfıe 

-
104 Terc: "Onun aşığı hiç bir zaman rakibden ineinmez Cünkü bülbül kar-

gadan incinmez." · 
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Ahmed Paşa da reyhanın akrep zehirine iyi geldiği yahut akre
bin reyhandan hoşlanmadığı ı 05 şekllndeki in.ancı işlediği "Ey şu h 
gözlü gül fidanı, ~krep gibi rak!bin [zehirininJ kötüJüğünü 
aşıklardan defetmek için o reyhan başağını sun" anlamında _şöyle 
der·: · 

Akreb rakfbüfı şerrini 'uşşakdan def' itme ge 
~Y şuh gözlü şah-ı gül ol huşe-t reyham sun 

Kelime olarak "raklb"in "akreb'~ ile birlikte kullanılmasının bir 
diğer sebebi de her iki ibaı~nin "şibh-i iştikak" yahut bir ses 
uyumu oluşturmalarıdır. Şairler raklbin akrepliğinden bahsederken 
zaman zaman gökteki Akrep ve diğer burçlara da temasta buluna
cak ifadeler kullanmaktan geri kalmazlar. Sevgilisinin raklb ile be
raber bulunduğu gecedeki kederinin çokluğunu ifade için Zat! 
"sabaha kadar Boğa ve Oğlak burçları ahımdan kebap olacaklar
dır" derken böyle bir söz oyunu kurmaktadır: 

Bu gice ol meh rakfb-i 'akrebüfı mihmamdur 
.Subh alınca ahumufı Sevr ü Hamel biryanıdur 

Aynı şairin "Ey ay [yüzlü güzel], Zat! seni rakib ile birlikte gö
rünce ölürdü ama, ayın menzili Akrep olunca sefere çıkmak doğru 
değildir." demek suretiyle hem ay akrep burcuna girince sefere 
çıkınama adetini106 işiernekte hem de rakibe onun bir akrep olduğu 
doleundurmasını yapmaktadır: · · 

Rakfb ile seni görse ölür Zatf ve lt ey me h 

105 Nitekim Taci-zade Ca'fer Çelebi de akrep-reyhan münasebetini işlediği 
Çün riih-ı reyhiinfdürür reyiin-ı ruh olmaz 'ac:eh 
Delitse darh-ı 'akrehi dirler ki reyhiin öldürür 

beytinde "reyhiin"ın bu özelliğine temas etmiştir. Aynı şekilde Yavuz Sultan 
Seltm'e sunduğu bir şiirinde de bu defa "Akrep gibi hasetçi düşmaniarına 
tuğunun perçemi reyhan gibi olsun" demek suretiyle aynı inancı işlemektedir. 

Gejdüm-i hussiida tuguii perçemi reyhiin ola 
Devletüii gülziirı reşk-i ravza-i Rıdvan ola 

106 Ahmed Paşa da "Ey gönül o güzelin yanağını ve zülfünü görünce bizi 
terk edip gitme, Çünkü ayın menzili Akrep oldu" derken aynı inancı işlemiştir: 

Ey dil ruh u zülfin götühen terkümüz urma 
Çıkma sefere ki o/dı mehün menzi/i 'Akreh 
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Sefer caiz degül mahufi olıcak menzili 'Akreb 

Revfull rakibi "zehiri taşa dahi geçecek derecede güçlü" bir yılan 
olarak görür. Bu ifadeden· aynı zamanda rak1bin zehirli "ta'n"ları 
sebebiyle yılana benzetildiği de anlaşılmaktadır: 

Yar-ı sengfn-dil rakfbüfi kaçsa ta'nından n' ola 
Bir laceb ej'fdür ol taşa dahi zehri geçer 

Diken (har, mugaylan) 

Bilindiği üzere edebiyatta sevgili gül, ayrılık acısıyla feryad 
eden aşık ise bülbül olarak sembolize edilmiştir. Bu durumda 
rakib, sevgilinin yanında durduğu, aşığın yaklaşmasını engellediği, 
ona ıztırap verdiği için "diken" şeklinde kabul edilegelmiştir: 

Gül gibi gülmüş açılmışszn rakfb-i har ile 
Nice feryad itmesin bu bülbül-i zarufi senüfi Zliti 

Bu benzetme öylesine yerleşmiştir ki "har" kelimesi istiare 
yoluyla çok zaman rakibi ve agyarı temsil eder olmuştur: 

AğZayup feryad idersin her nefes ey 1 andelfb 
H ar ile hem-saye olmuş verd-i handanun mı var 

Harlerdür hem-demün na/em işitmezsin benüm 
Gülsün amma dinlemezsin bülbülün avazesin 

Zliti 

Vasfi 

Bilindiği üzere "mugaylan" çöllerde yetişen bir cins çalı dikeni 
olup, eskiden hac yolculuğun~ çıkanlar üzerine rüzgarın savurma
sıyla sıkıntı vermesi bakımından edebiyatta, mukaddes işlere en- . 
gel olan kimseler için benzetilen olarak kullanılır. ijayretl sevgili
nin mahallesi ile Kabe arasında irtibat . kurduğu Ş\1 beytinde, onun 
yanındaki rakibi "mugaylan"a benzetir: 

İrdüm idi kuyuna men 1 itmeseydi ger rakfb 
Vardum idi Ka 1 bey e har-ı mugaylan olmasa 



89 

Sa'dl-i Şlrazl ise raklbden kurtulJllanın imkansızlığına inanmış 
olmalı; Türkçedeki "gülü seven dikenine. katlanır" sözünü şöylece 
ifade eder: 

Ölüm (ecel) 

Raklbin edebiyatta en çok benzetildiği unsurlardan bir diğeri 
ise ölümdür. Ölüm nasıl insanın dünyadaki bütün zevk ve 
eğlencelerine son veriyor ise, raklbin gelişi yahut aşığa görünüşü 
de aynı şekilde bütün neş'e Vt? sevinçlerio sonu olan "ecel" 
gibidir: 

irdi rakfb ecel gibi te/h itdi 'ayşumı 
Sur-ı sürur içinde benüm surum oldı yas 

zaıi 

Yahut ömre bedel güzellikteki sevgilinin peşi sıra yürüyen raklbin, 
örnrün ardınca gelen· ölüm gibi yorumlandığı da çokca rastlanan 
benzetmelerdendir. Hatta Gelibolulu All, rüyasında rakibi gördüğü 
uykuyu ölüm uykusuna benzetir: 

Aydum ey cefô. ki geçdi 'ömr ü iriş di e eel 
Dün geçerdi yô.r gördüm çün 'akfbinde rakfb 

Karamanlı Nizami 

Ol uyhu hô.b-ı eceldür ki ~en rakfbi görem 
Düşümde ger seni görsem olw·dı hô.b-ı ferah 

Ancak aşıklar n~zdinde raklb aslında ölümden de beterdir. Zira 
onu görmemek için ölüme dahi seve seve razıdırlar. Bu hususu 
İşretl'nin "Aşk ehlini ölüp de gittiler sanma. Raklbi görmemek 
için ·tabuta binip bu dünyadan süreta firar ettiler" mealindeki şu 
beyitleri en güzel şekilde ifade etmektedir: 

107 Terc: "Senin rakibinin cevrine sabr etmesem ne yaparım! Gülün 
yanında bir diken olduğunu herkes bilir." 
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S anma ı aşk ehlini mevt ile güz ar eylediler 
Hecre sabr idimeyüp terk-idiyar eylediler 

Sureta görmeye/üm diyü rakfbüii yüzini 
Bindiler mahmil-i tabutafirar eylediler 

Bahçıvan (bağ-ban) 

· Saçı sünbül, gözleri nergis, dudağı ·gonca v.b. şeklinde ~ıısav
vur edilen sevgilinin adeta sahibi durumunda bulunan raldbin İran 
ve Türk şairlerince benzetildiği unsurlardan bir diğeri ise "bağ
ban"dır. Rakib bütün güzelliğiyle bir çiçek bahçesine benzetilen 
sevgiliye aşıkları yaklaştırmaz; onların değil çiçek toplamasına, 
bakmalarına dahi müsaade etmez: · 

Bu gönlüm murgı bag-ı kuyun özler 
Kuş uçurmaz velfkin bagbanun 

Bana la ı lünçün kı lur düşnam kuyunda rakfb 
Saile harnın virür ekser yimişün bagban 

<,j j'l> ..r. o .lo: :ı ~.lA.... ~. .lo: ~ ~ı .. ·).) 
108h ~ ~ 1.5" ~ ~ _;1 0~~ ~' t.rY:... 

..........; 1 .. < ~· - ·1 .. 
ı . - .) :. • .).J i~ ..r. y .) r--t' . 

109 • WL . t: • L :ı L.... . ıe- ·l.:.!.... 
V • • .._.,_y» • .) • ı..,r 0 

Sonunda Ölür 

Mesihi 

Mesihi 

Sa'di 

Sa'di-i Şirazi 

Rakitlin eziyetlerinden dünyası kararan aşık tam bir ümitsizlik 
. içindedi.r. Öyle ki onun öleceğine dahi ihtimal' vermez. Buna dair 

pek çok beyit arasında en güzeli ve en meşhuru, Yavuz'un vezir-

108 Terc: "Rakib öfkeyle pannağını ısınyor ve 'Saıdi! Gözlerini kapat, 
bakma!' diyor. Ey bahçıvan korkma, bizbakanzama toplamayız." ... 

109Terc: "Eğer rakib beni öldürürse bile gözümü senden ayınnayacağım, güle 
müştak olan kimse bahçıvanın huyuna alışmalı." · 
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lerini ard arda öldürmesine telmihen adı bilinmeyen, belki de 
malılasını açıklamaya cesaret edemeyen bir şair tarafından söyle
nen şu beyittir: 

Rakfbüfi ölmesine çare yokdur 
Vezfr ola meger Sultan Self!J'le 

·Aslında raldb ölse bile aşığın onunla olan mücadelesi bitmeye
cektir. Ahmed Paşa'nın satranç taşlarının kemikten yapılmasına , 
işaretle "Ey raktb, ölsek bile seninle sulh etmeyeceğim; kemikle
rim satranç gibi saf tutup mücadele edecektir" anlamındaki şu 
beyti de nefistir: 

Sulha yir yokdur ölürsek dahi ey bed-hu rakfb 
Üstühanum saf dutup ceng idiser satrenc-var 

Ancak sonunda raktb ölür ve naşı, namazı kılınmak üzere mey- · 
dana getirilir. Bu sayede aşık gönül huzuruyla bir n;.ı~az -yani 
cenaze namazı.: kılar: . ~ .,. 

Meydana geldi na'ş-ı rakfb-i nemfme-saz 
Kıldum huzur-ı kalb ile 'ömrümde bir nemaz 

Bosnah Sabit 




