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DİV AN ŞAiRLERİNİN DİLİNDEN SELAM 

Önce Selam 

Ahmet MERMER* 

Gerçi kimse görmemişdir can bedenden gitdiğin 
İşte ben gördüm gözümle kendi canımdır giden 

. L.a-edrf 

Türk edebiyatımn şahsiyet -eser noktasında en zengin edebiyatlanndan 
biri de Divan edebiyatıdır. Bugüne kadar bu edebiyatın esasım teşkil eden di
vanların çoğu metin noktasında ortaya konmuştur. Bu divanlardan bazılannın 
tetkiki/tahlili çalışmalan yapılmıştır) Bu çruışmalarda, daha çok divanlı;rrda 
geçen "Din-Tasavvuf, Cemiyet, İnsan, Tabiat ve Eşya", üzerinde durulmuştur. 
Divan edebiyatını kavramlar açısından inceleme ise, malzerneye göre, yok de
necek kadar azdır. İşte, biz de bu makalemizde Divan edebiyatımn şiir sa
hasında geçen ve sözü edilecek olan selam kavramı ve onun üzerine kurulan ta
savvurları/şiire yansımalan tanıtmaya çalışacağız. 

Selfun/Selfun ile ilgili kelimeler ve işaretler, insanlık tarihiyle eşit nokta
dadır. İnsanlar, ta ilk çağlardan bugüne çeşitli kelime ve işaretlerle birbirlerine 
karşı tanış olduklanm, saydıklanm ifade etmeye çalışmakta idiler. Zaman ve 
devirler ne kadar değişirse değişsin, insaniann arzulan, inançlan, tutkulan ve 
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adetleri pek değişmemiştir. Bir başka deyişle bunlar gibi insanlığın değişmeyen 
ortak değerleri vardır. Bu değerlerden biri de selamdır. 

Uygulama metinlerimiz Osmanlı şiiri olduğu için, bu makalede, Selfunın 
İslamiyet' ten sonraki durumu göz önüne alınacaktır. Selam konusu, sadece 
Osmanlı şiirine özgü bir konu değildir. Türk edebiyatımn diğer dalları olan 
Halk edebiyatı ve Yeni Türk edebiyatı salıasındaki şair ve romancılarıriin eser
lerinden alınmış örnekler de az değildir2. İnsanların birbirine eseııleme sözü 
söyleme, tamşma ve yakın olmanın bir vasıtası olan selamıamanın edebiyat ve 
kültürümüzde Dinl-Tasavvufi ve Sosyal boyutları ile karşılaşmaktayız. 

Arapça bir kelime olan salime, sağlam, dokunulmamış ve salim olmak 
fiilinden türetilmiş bir isimdir. İsim olarak selam, selamlama, selamet, kurtuluş, 
ayıplardan ve afetlerden koruma anlamlarında kullamlmaktadır.3 

Selam kelimesi, Kur'an'da yaklaşık on iki yerde geçer. Bu kelimenin yer 
aldığı ayetleringenelinde selam, selamlama ifadesi olarak kullanılır.4 Bunun 
yam sıra selam, ayetin birinde selamet5, birinde dua ve takdis6, birinde Al
lalı'ın Esrna-i hüsnasından, yani O'nun adlarından biri7, birinde de peygamber
lere "salat ve selfunlama"nın tavsiyesiS olarak geçer. Bu ayetlerin ilade ettikleri 
anlamlar göz önüne alındığında, İslam dinince selfunın insanlar için, ne de
recede önemli olduğu anlaşılır. Bu önemine binaen selamın nasıl verileceği, ne
relerde verilmeyeceği gibi bir takım kurallar getirilir: Küçüğün büyüğe, atlının 
yayaya, bir yere girildiğinde selam verme; oyun oynayanlara, şarkı 

2 Örnekler Bkz. Örnekleriyle Türkçe Sözlük, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul 2002, C. 
4, s. 2482-2484. 

3 C.Van Arendok, "Selam" İslam Ansiklopedisi, (M.E.B.), İstanbul 1966, C. lO, s. 329-
333. 

4 "Bunların oradaki dualan "Ya Allah, seni tesbih ve tenzih ederiz".Orada (aralarında) ki 
talıiyyetleri (iltifatlan) selamdır". 10/10; "Çok esirgeyici Rab'den bir de selfundır". 
36/58; "Artık sağcılardan selam sana" 56/91... 

5 "O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar bir selamdır'' 97/5 
6 . 37. surenin çeşitli ayetlerinde yer almıştır. 
7 . " ... selam ve selametin ta kendisidir ... " 59/23 
8 "Şüphesiz ki Allalı ve melekleri o peygambere çok salat ederler; Ey İman edenler, siz de 

ona salat edin, tam bir teslimiyetle de selam verin". 33/22; "Gönderilen (bütün) 
peygamberlere selam" 37/181. 
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söyleyenlere, harnarnda ve tuvalette olanlara selam vermeme gibi.9 Os
manlılarda genellikle selamlama geleneği, yolda birine rastlanıldığında, bir 
meclise girildiğinde el göğsünüzerine konulup "selamün aleyküm" veya "mer
haba" denilir, selamı alanfalanlar da karşılık olarak "ve aleyküm selam" veya 
"merhaba" derlerdi lo. Yaygın anlayışa göre selam vermek sünnettir, selam al
mak farzdır. Esasen halk inançlarına göre, "Selam Allah'ındır". Bunların dı
şında Osmanlıda temenna etmek, sabahlar/akşamlar hayr olsun, Allahaısmar
ladık, Tanrı'ya emanet ol, uğurlar olsun gibi ifadeler de vardır. Eskiden 
yapılan kurultay larda, Osmanlı saraylarındaki protokollerin en başta geleni ve 
belki de en önemlisi selamlaşmadır. Bugün de resmi/gayr-ı resmi törenlerde 
öyle değil mi? 

Selamlamanın tasavvufta da önemli bir yeri vardır. Mesela, Mevlevilikte 
sema sırasında dört devreyi ihtiva eden "Ayin-i Şerif'in arasındaki duraklama
lar için, kullaıulan bir tabirdir.ıı Aynı zamanda dördüncü selam bir beşa
ret/müjde merhalesidir. Bektaşilikte şeriat, marifet, hakikat dört kapıdır. Dört 
kapı selamı vardır. Tasavvuf edebiyatında "Es-selam... diye başlayan dua, 
Abdülkadir Geylfuıi'nin türbesinde okunmak üzere yazılan selll.miyye/selam
nameler yer alır.l2 Aynca Hacı Bektaş-ı Veli'yi methetmek üzere kaleme alınan 
şiiriere ad olarak verilen selam-nameler vardır. B 

Selaınlama her millete mahsus bir kavramdır. Mesela baş sallamak, şapka 
çıkarmak, "bonjurlbonsuar" gibi selamlamalar da Batı dünyasının selamla
masıdır. 

Selamlamaıun dini cephesi yaıunda, toplumsal yönü de vardır: İnsanlar 
arasındaki yakınlaşmayı, barışı sağlayan, birbirine saygıyıldeğer vermeyi 
öğreten bir olgudur. Bu konuda Yusuf Has Hacib, şöyle demiştir: "Selam in
sanı insaniann şerrinden korur; selama mukfibele eden kimse selametini teminat 
altına almış olur" .14 Birbirleriyle karşılaşan tanıyani tanımayan kimselerin bir-

9 Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1983, 
C. III, s.l51. 

10 Pakalin, a.g.e. III, 151. 
ll a.g.e., III, 152 
12 Süleyman Uludağ, TasavvufTerimleri Sözlüğü, İstanbul2001, s.307. 
13 Mustafa Tatçı, "Derviş Mustafa Azbl'nin İki Selam-namesi", Millf Folklor, Ankara, 

c.ı, s.6, s. 44-46. 
14 Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig, s. 365 



80 Ahmet MERMER 

birini selamlaması, bir yönüyle benden sana zarar gelmez, rahat ol demektir, bir 
başka yönüyle de sevgi ışınlamasıdır. Şairini hatırlayamadığım şu sözde 
selfunın inceliği ve önemi dile getirilmiştir: 

Canıma ezelde bir merhabti sundu çeşm-i yar 
Öyle mest oldum ki gaynn merhabtisın bilmedim 

Yukarıdaki düşüncemizi teyit eden Bosnalı Sabit'in şu beyti de 
marudardır: 

Şad eyledükçe ytidlan nev-peytim ile 
Ytid eyle fişintilan da bir seltim ile G.289!1 

Günümüzde "Selamün aleyküm, iyi sabahlar/akşamlar, iyi günler, 
günaydın, merhaba" gibi ifadeler selamlamanın bir başka yansımasıdır. Selam
lama, aym zamanda medeni bir insamn vasfı, medeniliğin bir göstergesidir. 
Günümüz insammn maddi dünyasında gerçekten bu değere ihtiyacı olduğunu, 
bir moral kaynağı sayıldığım dile getirirsek, her halde yamlınış olınayız. Aym 
zamanda selam ile ilgili Türkçede selam almak, selam durmak, selam çakmak, 
selam etmek/eylemek, selam olsun, selam sabah, selam verip borçlu çıkmak, 
selamım esirgemek, selamete çıkmak, selametlemek, selamlaşmak, selaınlık, . 
selamsız ... gibi ifadeler yer almaktadır. 

Selfunın Türkçe'deki tarunu da şöyledir: "İnsanların birbiriyle karşılaş
tıklarında kullandıkları yakınlık, dostluk, saygı ifade eden söz, yaptıkları 
işaret veya hareket" .ıs 

İnsanlığın bu önemli ortak değeri olan selam konusunun Divan şairlerince 
nasıl dile getirildiğini, nasıl algılandığım, nasıl işlendiğini örneklerle sergile
rneye çalışalım. Bu konu yaklaşık kırka yakın divan taranarak elde edilen 
beyitlerle sergilenmeye çalışılnuştır. Bu tespitlerden sonra bazı beyitler 
seçilerek örnek verilmiştir. Sergilenen beyitler seçmedir. Değilse çok geniş bir 
konu ve pek çok da örneği vardır. 

15 Örnekleriyle Tiirkçe Sözliik, Milli Eğitim Bakanlığı, C. IV, s. 2482. 
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Sonra KelWn. 

·Divan şairleri, şiirlerinde selamı işlerken ·değişik tasavvurlar sergi
leınişlerdir. Bu sergilenen tasavvurlann merkezi, diğer unsurlarda olduğu gibi, 
genellikle sevgilidir. Bunun yanı sıra §.şık ve geleneğe dayalı'tasavvurlar da az 
değildir. Selanun kelama dönüştüğü tasavvurlar şunlardır: 

SeHlm-Övgü/Güneş-ay· 

Şairlerden bazılan, kasidelerinde memdtlhu/padişa:tu, övmek ve yücelt
mek için onu güneşe benietıniş, selam veren insanın eğilmesi ile ayın (hillli) 
şekli arasında bir ilişki kurarak, ona selam verenin de ay olduğu tasavvurunu 
ortaya çıkarmıştır: 

Gördi}dm ta 'zim ile çıkmışfar istikbal içün 
Mah-ı nev iki bükilüp bunlara virdi selam Mesfhf, K.4JJO 

Mihr-i sipihr-i mekremet ol kim cenô.bzna 
Gökden hilal iki bükilüp virürsellim Bakf, K.23J15 

İd ol kişiyedür bu cihanda ki eyleye 
Sen aftab-talat ile merhaba seher İshak Çelebi, K.8/ 18 

Hayilli'nin şu beytinde yukandaki beyitlerin tam tersine §.şık güneşe ben
zetilmiştir: 

Ol afitab-ı sipihr-i saô.detiz ki bizim 
Gelir her ay hilô.l-i felek selamımıza 

Selam-Bad-ı saba 

Hayali, G.67!4 

Divan şiirinde haberleşme genellikle aşık ile sevgili arasındadır. Bu 
şiirlerin pek çoğunda haberleşme mektup, name iledir. Aynca bir başka ha
berleşme aracı olarak beyitlerde bild-ı sahil'ya rastlanılır. Divan şairleri, 
aşıklann selamını sevgiliye göndermek için, saba rüzgilrını araç olarak kul
lanınışlardır. Bu vasıtalı selama divaruarda sıkça rastlamak mümkündür: 

Ey bô.d-ı saha benden ilet yara selamı 
Şol gamzeleri arbedeci aynı haramf Nesfmf, G.411/l 
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Çü el innez ki kılarn ana secde 
Eya bad-ı saha apar selamı K.Burhaneddin G.S00/8 

İlet benüm selamumı dildô.ra iy saM 
Arz eylegil peyamumı ol yara iy saM Ahmedf, · K.1! 1 

Varursaney saM ol zülj-i şebgtına selam eyle 
Düşerse hem dil-i mahbtıs u mahztına selam eyle Vecdf, G.63! 1 

Bulursan gönlümi bad-ı saha zülfi dil-arada 
Meded lutf eyle benden var mahztına selam eyle 

Mirzazade Salim, G.24912 

Şu beyitlerden ilk:inde, aşık selamının bad-ı sahaya gizli iletilmesi söyle
nirken, ikinci beyitte sevgiliden haber getiren saha, aşıklbenefşe ile alay 
etmiştir: 

Selamı gizlü ilet Ahmedfden ana saM 
Nihô.n-ı yare edeb olmaz ô.şikara selam 

Hattun selô.mmı getürür Mg u ragda 
Eyler saha benefşeye anwıla rfş-hand 

Ahmedf, G.451!9 

Revanf, G.40!4 

Sevgilinin aşığa selam vermemesilselam verınesi 

Sevgilinin, fişığa selam vermemesi sıkça görülen bir tasavvurdur: 

Ne bir peyarn işitdüm ne bir selam senden 
Yolunda bin kez ölen değmez mi bir selama Ahmedf, G.577!6 

Nice efsCıs olmayum ki bana vinnez bir selam 
Her rakib~i na-kese bin merhaba eyler ding K.Aynf,. G.259!2 

!dgehde rast gelikçe o şeh lişıkiara 
Şöyle vaz' eyler ki güya merhaba bilmez nedir . 

Nailf-i Kadfm, G.41!2 

Bunun yanı sıra nadir de olsa sevgilinin fişığa selam verdiği görülür: 
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Fırsat el virdibizümle merhaba itdi nigar 
· Ştıdlukdan n'ola gerdoltıb raks ura revtın Mesfhf, K.14!15 

Selam itmişsin ey hUrf-likli tıdemlük itmişsin 
Cahim-ifiirkatün şimdi bana Darü's-selam oldz 

Dü-çar oldukda aldık bir selamın rtıh-z kUyunda 
Ne minnet var dahı 'alemde bu ihsanın üstünde 

Ztıtf, G.l583-2 

Zihnf, G.278!3 

Bugün hışm idüp ol meh-n1 selamın bendeden kesdi 
Nedür hışma sebep bari aceb bilsem neden kesdi 

Cem Sultan, G.327!1 

Göz ucuyla seHlın 

Aşıklar, sevgililerden ilgi, yakınlık beklerler. Bu arzulanna kavuşamayan 
aşıklar, sevgilinin göz ucuylavereceği bir selama bile razı olmaktadırlar: 

Var ise rahmun Mesfhf bendene 
Göz uczyla kılırakdan merhaba 

Begün örnrün çoğ olsun al duayz 
Göz ucuyla unutma merhabayz 

Rahmet ol aşüfte vü şeydô;ya kim dild/irdan 
Bir göz ucıyla ırakdan merhabaya can virür 

Bana ayn-ı saadet göz ucıyla bir. sezarnundur 

Mesfhf, G.9!7 

İshak Ç. Mes./86 

İshak Ç. G.32!2 

Bütün dünyaca izzetyarım ağız bir keltimundur Nev'f, G.l37!1 

Dönüp bakmzş giderken kullarına iltifdt itmiş 
Komamış guşe-i çeşm ile ihsanın selam olsun Nev'f, G.369!3 

Gaz ucuyla yeterdi Enverf bir merhaba it~e 
Sana ger iki alemde nigarun çeşm-ifettanı Enverf, G.259!5 
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Ahmet Talat Onay'ın Mazmunlar adlı eserii).de Sabit ve Erzurumlu 
H azık' ın şu beyiderinde "h arbe uc ı" ifadesi ile karşılaştık. Mızrak ucu an
lamına gelen bu tabrr, sevgilinin göz ucuyla bakmasımn karşılığı olarak kul
lamlmıştır. Bu tasavvurlarda sevgilinin bakışı önemli rol oynamıştır: 

· Harbe ucuyladır yine tarz-ı muamele 
lmtına gelse de nigeh-i çeşm-i kô.firi Sabit, G.34214 

Selamı nfze ucuyla verir bize şimdi 
O gamze oldı karfn eşkıy{cya hayf Erzurum/u Hiizık, G.l35J2 

Bizim ile zeban-ı hançer ile söyleşir şimdi 
Ser,-i rehde dü-çiir oldukda evvel merhaba derken 

Niibl, G.337!2 

Gör ne müşkildür nigehle merhaba itdüklerin 
Fasfhl, Müs.I/3 

Göz ucunun yam sıra "kirpik ucu" ifadesiyle de Visili'nin şu beytinde 
karşılaştık: 

Bu Visaifden selamı çünkim idersin ding 
Kirpigünün ucına yan ki geçür kıl merhaba 

Kaş ·ile selam 

Visiilf, G.417 

Zati'nin Divam'nda rastladığıımz şu üç beyitte, aşık, sevgiliden kaşıyla 
bir selam isteme tasavvuru yer almıştır: 

Kaşı ile bir seliima dil-rübanun ciin diler 
N ola saht olsam gücüm yitmez kemiinı katı pek Ziitf, G.686!6 

Bir seliim almağa kaşumla dilersin bin ciin 
Nice saht olmayalum biz ki kemiinuii katı pek Ziitf, G. 706/4 · 

Biii ciin-bahii diler vire kaşı ile bir selam 
Kim söyleşür nigiir ile katı kemiinı pek Ziitı", G. 728/4 



DİV AN ŞAiRLERİNİN DİLİNDEN SELAM 85 

El ile merhabi\ 

Zau Divfuıı'nda, ay yüzlü güzelierin birbiriyle öpüşürken işıklanna bir 
merhaba etmeye ellerinin değinediği iiade edilen şu beyit de mfuıidardır: 

Elleri degmez bizümle merhaba itmeklige 
Birbiriyle öpüşürler şevk ile her meh-cebfn Ztıti', G.1 020/2 

Yine aym şairin gazellerinin birinde işığın selamım iletmek için mendil 
söz konusu edilmiştir: 

Bizden elini öpüp irişdür selamumuz 
Bin bin du alar it afla. her bar dest-m/il 

Namesin Emri bu al tamgalu kfigıd itdügi 
Nô:zükône merhabfıya el sunar cana sana 

Göz öperek selim 

. Ztitf, G.835!6 

Emrf, Kıt./14-2 

Cafer Çelebi'nin Divfuıı'nda geçen şu beyitte işıktan sevgiliye bir haber 
iletip, iki gözün öpüp sevgiliye binlerce selam edilmiştir: 

Ya Rab kim ola k'ilede benden peytim-ana 
Öpüp iki gözin ide bin bin selam ana 

İşve seli\mı 

Cafer Ç.~ G. 711 

Cafer Çelebi'nin şu beytinde, sevgili aşığı .görünce saçım dişlerinin 
arasına almış, onun bu cilvesi de selam için remz olmuştur ifadesi yer almıştır: 

Gördi beni dişine aldı hamılle zülfin 
Ca 'fer me ger ki dilher remz eyledi selama Cafer Ç., G.185J7 

Sevgilinin gözünün başka tarafa bakmasımn işve selamı olarak nitelen
dirilmesi Reşid'in şu beytindecijr: 

Tarafı gayra bakar görse beni C:fdelerün 
Böyle mi ptıdişehüm yoksa selam-ı işve Reşfd, G.121!4 
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İşret selılını 

Reş1:d'in aşağıdaki beytinde de işve selamı ile karşılaşılmıştır:. 

Ağyar yanrmda htç kesdür 
Vennem bile bir selam-ı işret 

Rftm ili tarzı selam 

Reşfd, G.l2114 

Rum ili güzelleriyle sarılmanın bayram merhabası olarak kabul edilme
sinede Enven'nin beytinde rastlanılmıştır: 

Rumf güzelleriyle sanlmak zan:zô.,nıdur 
Rum ili tarzı olsa seza merhaba-yı fd 

Gönül yapma 

Enveri, G.33/4 

Aşağıdaki beyitte, memdfihun sabah vakti verdiği selam, gönül yapma 
selfunı olarak değerlendirilmiştir: 

Yapdun sabah gönlümüzi bir selam ile 
Guya ki bir 'imarete saldun bina seher İshak Çelebi, K.8/30 

Ağyar/Raklb .·selam 

Divan şiiiinde sevgilinin yakın olduğu kişi başkaları veya rakipler
dir.Aşık bu birliktelikten huzursui ve şikayetçidir. İşte şu beyitle:rde de sevgi
linin başkalarına selam vermesi karşısında aşığın öfkesini dile getirmek için, 
testere ile aşığın sin harfine benzeyen dişleri ara.Sında ilişki kurulmuŞtur: 

Virse agyar-ı siyeh-rnya selam ol nazenfn 
Erre-i mihnet çeker ser üstine dendtın-ı sin 

Lômveş ol kim düta olup sana vermez selam 
Erre olsun farkına ol ifılimin dendfı1H sin 

Kapıdan içeri girme-selam 

Emri, G.34211 

Hayfılf, s.65-27 

Dine ve geleneğe bağlı olarak bir. yere girildiği zaman oradakilere selam 
verildiği şu beyitte dillendirilmiştir: 
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Çü hüsnün içine girdüm didüm selamu aleyk 
Kapundan içerü girene bir selam gerek 
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K.Burhaneddin G. 794/8 

Kabirde selfun 

Zati'nin şu beytinde aşığın kalırine sevgilinin gelmesi üzerine, aşığın 
ayağa kalkarak selam vermesi tasavvuru yer almıştır: 

Eger ol ab-ı hayvan u kıyamet-kadd ü !st-dem 
Gelürse kabrime kalkarn diyem ha merhaba ömrüm 

Zfıtf, G.963!3 

Bayramlık-merhaba 

Bayramlarda çocuklara hediye verilerek sevindirilir. Gelibolulu Ali'nin şu 
beytinde, sevgilinin aşığa nazar etmesi/bakması bayramdır. Aşığın gönül 
çocuğunun bayramlığı da bir merhabadır: 

id aldı senden birnazar ayn-ı saadetdür sevdügüm 
Dil tıflınun bayramlıgı bir merhabadur sevdügüm 

G.Alf, G.367!1 

Misafir-selam 

Mirzazade Salim'in manzum mektubundaki şu· sözünde, Çubuklu'nun 
taze ağaçlarımnyan yana duruşu, ziyaretçilerin selarrum almak için, ev sahip
lerinin hazır dunnasma benzetilmiştir. Misafirlerin selam vermesi bu benzetme 
içerisinde yer almıştır: 

Taze nahlan-ı Çubuklu ise dfvan turmuş 
San selam almağa züvvanna hazır olmuş 

N aniazda selfun 

Mirzazade Salim 

Namazda sağa ve sola selam vermek namazın şartlarındandır. Birkaç 
şamn divamnda §.şığa yüz vermeyen sevgilinin, namaz gereği kendisinden ta
rafa selam vermesi düşüncesine yer veİilmiştir: 
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Safiann düzüp namaz ehli virürdi her fakir 
Begler agalar gibi sagına solına selam 

Ey dil tekfisül itme terô.vihe var ki yar 
Ştiyed ki yanıla vire bizden yana seltim 

KurulsAde selAm 

Mesthi, K.4!3 

Behiştı~ G.357J3 

Bazı beyitlerde aşığın sevgilinin yanında bir kuru selfunlık hatınnın 
olmadığı ifade edilmiştir: 

Gurbetde revlin itdi gözi yaşını İshak 
Yanunda senün değmedi bir kuru selama İshak Çelebi, G.280J5 

Esfr-i ldlşe-i hicrtinı ytid eyle be hey zalim 
Meveddetntime olmazsa hemlin stide selam olsun Dtiniş, G.437J4 

Aşağıdaki beyitte görüleceği üzere, sade. ve kuru selamın yanında, bir de 
yarım ağız selam da şu beyitte yer almıştır: 

Merhaba didi gelüp yanm ağız yar bana 
Sanki bağışladılar bana dünytiyı taıntim 

SelAm sabAh 

Zfıti, G. 989!6 

İshak Çelebi'nin şu beytinde, güneşin sabah doğmasından yola çıkılarak, 
güneş yüzlü sevgilinin sabah eğer aşığa görünınezse, aşığın onunla selam 
sabahı keseceği (yakınlığı) ifade edilmiştir: 

Gün gibi 'arz-ı cemal itmez isen bize sabah 
Ey güneş yüzlü senün/e ne seltim u ne sabah İshak Ç., G.20J 1 

Merhabasız 

Sevgiliye sitem etmek için "merhabasız" tabiri de Zati'nin şu sözünde 
karşımıza çıkmıştır: 

Yollar ögmekde selam olsun bana 
Merhabfısızlarda ışk olsun sana Zfıtı~ G.20!3 
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Yaklaşık kırk divfuu tarayıp tespit ettiğimiz beyitlerden bazılanın yu
karıda örnek olarak sunduk. Bunların dişında Zftti'~; 

Id-i ekberdür yüzün gördük nigara merluıba 
Birbiri ile halk ider td olsa ztra merluıba 

Üsküplü İshak Çelebi'nin, 

Bizden ol bt-vefa nigara selôm 
Yar-ı bt-ahd ü bt-karara seltim 

Nev 'i' nin, 

Çün kim didüfi cana gelüp ey 'ışk-i canan merluıba 

G.188 

G.51 

Sabr u sükUn ya-hU disün derd-i firavan merluıba G.l O 

Kütahyalı Rahimi' nin, 

Sabô:ya var yüri yarana benden çok selôm eyle 
Seltmü'l-btil ile ihvtina benden çok selôm eyle 

Vecdi'nin, 

Varnrsan ey saha ol zülf-i şeb-guna selôm eyle 

K. B 

Düşerse hem dil-i mahbıls u mahzuiıa selôm eyle G.63 

matlah kaside ve gazeller, rediilerinden de anlaşılacağı üzere, baştan sona 
selfunla ilgilidir. Süleyman Çelebi'nin Mevlid'inde en önemli uıısurlardan biri 
de salat ve selam konusudur. -

Madem ki selam konusunu irdeledik. Bu konudan hareketle merhum ho
camızın ruhuna da selam ... 

Önce selam, sonra kelam, sonunda da ve' s-selam ... 
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