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ÖZET

Derin bir lugat bilgisine sahip Osmanlı şairleri kelimeleri hakikî, mecazî ve ıstılahî anlamlarıyla zengin çağrışımlara açık bir şekilde kullanırlar. Bu çağrışımlardaki ilgiler
kimi zaman üstü örtülü imalarla gerçekleşir. Öyle ki bazen
anlamlar arasındaki bağları fark edebilmek mümkün
olmaz. Şiir dilinde şairler tarafından özellikle ve titizlikle
gerçekleştirilen anlam inceliklerinin tespiti ve nasıl işlediklerinin belirlenmesi, nitelikli sözlüklerin yazılabilmesi ve
üslûp incelemelerinde kıstaslar oluşturulabilmesi için bir
gerekliliktir. Bu makalede, bazı kelimelerin asıl anlamlarının şiirlerde çağrışımlar yoluyla nasıl yaşadığı üzerinde
durulacak ve bundan hareketle bazı tespitlerde bulunulucaktır
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ABSTRACT

Ottoman poets, who has a deep lexical knowledge, use
the words on the rich associations with real, metaphorical,
and terminological meanings. The relations of these
associations sometimes occur with veiled allusions such
that to realise the relations among meanings is impossible. Determination of the meaning graces performed
meticulously by the poets in the language of poetry and
how they work is necessity to write qualified dictionaries,
establish criteria for examination of genres. In this article,
we will focus on how the original meanings of some
words live in poetry and make some points.
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Sözlükte kelimelerin anlam katmanları, durgun suya düşen bir taşın
etkisiyle merkezden kıyılara doğru genişleyen halkalara benzer. Büyülü
bir yapıya sahip olan dilin imkânları düşünülecek olursa birbiriyle bağlantılı bu halkaların nereye varacağını kestirmek, genişliği ve derinliğiyle anlamlar okyanusunun sınırlarını çizmek imkânsız denebilecek kadar
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çetin bir iştir. Buna ek olarak kelimelerin manaları arasındaki bazen açık
bazen örtülü ince ilgileri izleyip merkeze doğru yapılacak bir yolculukla,
aynı şekilde merkezden hareketle ilerideki katmanlara doğru yapılacak
bir yolculuk da yanlış sonuçlara varmak, yoldan çıkmak ve tamamen
kaybolmak gibi yanılgıları beraberinde getirir. Bütün bu güçlüklerine
rağmen metinleri anlayıp inceliklerine vakıf olabilmek için kelimelerin
ikliminde dolaşmaktan, gizli veya açık izleri doğru okumaya çalışmaktan başka bir çare de yoktur. Yanılma payını her zaman göz önünde
bulundurarak, Osmanlı şairlerinin kelimelerin mana-yı aslîlerine ince ve
örtülü çağrışımlarla ne şekilde işaret ettiklerine, bu şuurî veya gayr-ı
şuurî ima ve kullanımların nasıl bir üslûp hususiyeti hâline dönüştüğüne değinmek, metinlerin daha iyi anlaşılması için bir kapı aralayacağı
gibi sözün değerini belirlemekte de birtakım kıstaslar oluşturmaya
imkân tanıyacaktır.
İlk olarak, bu çalışmanın mihveri durumundaki asıl anlam terimiyle
ne kastedildiği üzerinde durmak gerekiyor. Bir sözlük kelimesinin anlattığı veya karşıladığı ilk ve ana kavram için asıl anlam(Topaloğlu 1989: 31;
Korkmaz 2003: 26) terimi kullanılır. Dil bilgisi terimlerini konu edinen
sözlüklerde asıl anlam kavramıyla ilgili olarak yapılan tanımlarla, gösterilen Türkçe kelimelerden seçilmiş örnekler birbiriyle uyumlu olmakla
birlikte Arapça veya Farsça kökenli kelimeler söz konusu olduğunda bu
terimle ilgili olarak verilen karşılıkların yeterli olmadığı ortaya çıkıyor.
Bir örnekle izah etmek gerekirse yeni sözlüklerde ‘ilm (< Ar.) kelimesinin karşılıkları ‘bilme, biliş’; ‘bilim’; ‘bilgiler bütünü’dür. Mevcut tariflere göre ‘ilm kelimesinin asıl anlamı ‘bilme, biliş’tir ve sonraki bütün anlamlar buna bağlıdır. Oysa Arapça’da ‘ilm kelimesinin mana-yı aslîsi
‘işaretlemek, işaret etmek; çölde bedevînin bıraktığı izleri birleştirmesi,
bedevînin çöldeki işaretleri okuması(Mütercim ˘Āŝım 1305/1888: III-520;
Penrice 2010: 208; Fazlıoğlu 2011: 21)’dır. Dolayısıyla asıl anlam noktasında eskiyle yeni arasında bir birlikten söz edilemez. Bu durumda ikiliği gidermek için ya asıl anlam kavramının kapsamını genişletmek ya da
bu yazının sınırları çerçevesinde kalmak şartıyla yeni bir tabir teklif etmek gerekiyor. Ben burada kelimelerin anlam katmanlarını tanımlarken
ilk anlam terimini kullanmak istiyorum. Buna göre yukarıdaki örneğe
dönersek ‘ilm kelimesinin ilk anlamı ‘işaret, işaretlemek, çölde bedevînin
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yolunu bulmak için kullandığı işaretler’, asıl anlamı da ‘bilme, biliş’ olacaktır.
Umumiyetle Telvihât adı verilen sanatlar çerçevesinde kelimelerin
çeşitli anlamları arasındaki çağrışımları kullanan Osmanlı şairleri, kelimelerin ilk anlamlarını da ince imalarla söz konusu etmektedirler. Dilde
geçerli bir kelime, bir beyitte yaygın anlamıyla yer alırken cümleyi inşa
eden öbür kelimelerin işaret ve imalarıyla ilk anlamını da hatırlatacak
şekilde kullanılabilmektedir. Bu yönde söz konusu edilen bir kelimenin
yaygın yan anlamlarına imaların bulunabileceğini de belirtelim.
Osmanlı şairlerinin kelimelerin ilk anlamlarına yaptıkları ima ve
işaretleri şu örnekler üzerinden izah etmek mümkündür:
‘aķl (< Ar. ‘-ķ-l):
Arapçada ilk anlamı ‘deveyi ayağından bağlamak, deveyi ayağından bağlayan ip, imsâk hapis, zindan(Mütercim ˘Āŝım 1305/1888: III291; Bursevì 2004: 887)’ olan kelimenin sözlüklerdeki karşılığı, ‘insanı
kötü ve beğenilmeyen şeylerden koruyan meleke; düşünme, anlama ve
kavrama gibi davranışları düzenleyen meleke’dir. Aşağıdaki örnek beyitlerde ‘aķl kelimesinin aynı kökten türeyen ‘ayak bağı, bağ, köstek’
anlamındaki ‘ıķāl kelimesiyle ve özellikle ayaķ baġı ibaresiyle birlikte
geçmesi bu anlam birliğinin bir sonucudur. Kelimenin Arapçadaki mana-yı aslîsinin Türkçe için de geçerli olduğunu düşünüyorum:
ķoyalum ‘aķlı ‘ıķālde ėdelüm ‘ışķa sülūk
bize bu yolda ayaķ baġı olur bu dėyelüm (Źātì: Dìvān: II, G.871/2)
[= Aklı prangada bırakıp aşk yoluna girelim ve “Bize bu yolda ayak
bağı olur bu” diyelim.]
gelüñ bu fikri ķoyalum tereddüd ėtmeyelüm
bu deñlü nesne niçün ola pāy-ı ‘aķla ‘ıķāl (Bāķì: Dìvān: K.20/13)
[= Gelin, bu düşünceden vaz geçelim, tereddüt etmeyelim; bu kadarcık
bir nesne ne diye aklın ayağına pranga/bağ olsun.]
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‘aķl meydānını zindān-ı belā bilmez henūz
kim ki bir müddet cünūn mülkini seyrān ėtmedi (Fużūlì: Leylā vü
Mecnūn: 2616. b.)
[= Bir müddet delilik ülkesinde dolaşmayan kimse akıl meydanının
belâ zindanı olduğunu daha bilmiyor demektir.]
‘aķl kūy-ı ‘ışķdan niçün ķaçar dėdüm dėdi
rūstāya şehr içi zindān gelür andan ķaçar (Nižāmì: Dìvān: G.26/3)
[= Akıl aşkın sokağından ne diye kaçıyor?” dedim; “Köylüye şehrin içi
zindan gelir, o yüzden kaçar.” dedi.]

bímār (< F. ārende-i bím< bím-ār):
Kelime Farsça’da ‘ölüm korkusu olan hastalık, çok tehlikeli hastalık(Sūdí 2008: II-591)’ anlamında olup yaygın olarak ‘sağlığı bozuk, sıhhatsiz, hasta’ manalarında kullanılır. Örnek beyitler, ima ve işaret yoluyla da olsa kelimenin ‘ölüm tehlikesi bulunan hastalık’ anlamının şiir
dilinde yaşadığını gösterecek niteliktedir:
öldürür ķattāl-i ġamzeñ dirgürür la˘l-i lebüñ
˘āşıķ-ı bímārı bilmez kimse ģikmet neydügin (Bāķí: Dìvān: G.348/8)
[= Hasta âşığı, katil gamzen öldürürken lâl dudağın diriltir; bunun
hikmetini, kimseler bilmez.]
˘āşıķ olduġum šuyaldan yüzüme baķmaz ģabíb
yöresine uġramaz ölümlü bímāruñ šabíb (Necātí Beğ: Dìvān: G.25/1)
[= Sevgili, âşık olduğumu duyduğundan beri yüzüme bakmaz; (öyle
ya) ölümlü hastanın yöresine tabip uğramaz.]

cevāb (< Ar. c-v-b):
Genel sözlüklerde ‘bir isteğe söz, yazı veya başka bir ifade yoluyla
verilen karşılık, yanıt’ anlamındaki cevāb, Arapçada ‘kesmek; geçmek,
kat etmek(Bursevì 2004: 999)’ demektir. Aşağıdaki örneklerden hareketle
cümlenin bağlamına göre kesdi, ķaš‘, tìġ ve kesin kes gibi ibarelerin kelimenin ilk anlamına bağlı olduğunu söylemek mümkündür:
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zebān-ı pāk-gevherle su’ālin kesdi a‘dānuñ
delìl-i ķaš‘ ile vėrür cevābı tìġ-ı bürrānı (Şem‘ì: Dìvān: K.4/17)
[= Düşmanların sualini pâk cevherli diliyle kesti; onun keskin kılıcı, cevabı kesin delil ile verir.]
‘iyd oldı sen de ĥanceriñe āb u tāb vėr
māh-ı nev içre gel şeref-i āfitāb vėr
bir ‘iyde daĥı ķalmayalum nìm-bismilüz
ķurbāniyān-ı ‘ışķa kesin kes cevāb vėr (Ş. Ġālib: Dìvān: Kt. 8).
[= Bayram geldi; sen de hançerini parlat/bile; o yeni aya (hançerine)
gel de güneş şerefini (parlaklığını) ver; bir bayrama daha kalmayalım, yarı
boğazlanmışız; aşk kurbanlarına kesin kes cevap ver.]

fitne (< Ar. f-t-n):
Yaygın manası ‘karışıklık, fesat, kargaşa’ olan fitne kelimesinin ilk
anlamı, ‘altını değersiz bileşenlerden ayırmak için ateşe tutmak; deneme,
imtihan(Bursevì 2004: 775)’dır. Şu örneklerde kaynatmak fiilinin, fitne
kelimesinin ilk anlamına işaret ettiği düşünülebilir:
rūy-ı āteş-tāb-ı yār üzre olaldan cāy-gìr
fitneler ķaynatmadan ĥālì degüldür hìç o ĥāl (Ģāletì: Dìvān: G.480/4)
[= O ben, sevgilinin ateşli yanağında yer tuttuğundan beri fitne kaynatmaktan hiç geri durmamıştır.]
fitneler ķaynadup ėy dost n’ėder ĥāl ü ĥašuñ
göñül almaġa ruĥuñ eyledügi āl yėter (Bāķì: Dìvān: G.151/2)
[= A sevgili, benin ve ayva tüylerin ne diye fitne çıkarıyor; gönül almak
için yüzünün yaptığı hile yeter.]

ģarf (< Ar. ģ-r-f):
‘Söz, lâf; dildeki sesleri gösteren ve alfabeyi meydana getiren işaretlerden her biri’ anlamlarındaki ģarf kelimesinin ilk anlamı, ‘her nesnenin
ucu ve kenarı, sivri ve keskin kıyısı(Mütercim ˘Āŝım 1305/1888: II739)’dır. İncitmek ve yaralamak esası üzerine kurulan beyitlerde ģarf
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kelimesinin atmak fiiliyle ve genellikle ok gibi sivri uçlu nesnelerle birlikte geçmesi, kelimenin ilk anlamı sebebiyle olmalıdır:
ruĥı nāzüklük ile ģarf gülistāna atar
ķāmeti ša‘ne oķın serv-i ĥırāmāna atar (Aģmed Paşa: Dìvān: G.67/1)
[= Yüzü, incelikle gül bahçesine harf atar/azarlar; boyu kınama okunu
salınan selviye atar.]
šoġrısına yañıldum oķına elif dėdüm
ģarf atdı emriyā baña ol ķaşları kemān (Emrì: Dìvān: G.354/5)
[= Doğruluğuna aldandım okuna elif dedim; ey Emrî, o yay kaşlı bana
harf attı/beni kınadı.]
ben elifdür dėdügüm güc geldi beñzer dostum
dil uzadup ģarf atar šurmaz baña tìrüñ senüñ (Ŝun‘ì: Dìvān: G.95/4)
[= Ey dostum, benim elif demem anlaşılan ağrına gitti; bu yüzden senin
okun bana durmadan harf atıyor/beni iğneliyor.]

Belki de bu ģarf atmaķ deyimine ‘lâf atmak, sözle sataşmak’ yerine
‘iğnelemek’ manasının verilmesi daha doğru olacaktır.
hercāyì (< F. her-cāyì):
Kelimenin ilk anlamı, ‘her yerde bulunan’dır. Yaygın olarak ‘kararından hemen dönen, sözünde durmayan, kararsız, sebatsız’ anlamlarına gelir. ‘Her yerde bulunan’ anlamına bağlı, gūşe-be-gūşe, ŝoģbet-beŝoģbet, her cāyı, her menzile gibi ibarelerle örülü şu beyitlerin ilk anlam
ekseninde kurulduğu anlaşılıyor:
āhìyi gūşe-be-gūşe zār ėden bülbül gibi
yüriyen ŝoģbet-be-ŝoģbet bir gül-i hercāyìdür (Āhì: Dìvān: G.20/5)
[= Âhî’yi bülbül gibi her köşe başında inleten, sohbet sohbet dolaşan
bir sebatsız/her yerde bulunan bir güldür.]
āh kim düşmenler ile seyr ėder her cāyı dost
dost olmazmış cihānda dostlar hercāyì dost (Ģayretì: Dìvān: G.29/1)
[= Ah, ah, sevgili her yeri düşmanlar ile dolaşıyor; a dostlar, bu dünyada hafif-meşrep sevgiliden dost olmazmış.]
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n’olduñ iñlersin felek hercāyí cānānuñ mı var
seyr ėder her menzili māh-ı tābānuñ mı var (Źātì: Dìvān: G.406/1)
[= Ey felek inleyip duruyorsun ne oldu sana, yoksa hafif-meşrep bir
cananın mı var, her menzili dolaşan bir dolunayın (sevgilin) mi var?]

ıżšırāb (< Ar. ż-r-b):
Dikkat çekici örneklerden birisi ıżšırāb kelimesidir. Genel sözlüklerde kelimeye verilen karşılıklar ‘maddî veya manevî acı, azap, eziyet,
zahmet, sıkıntı’ iken kelimenin Arapçadaki ilk anlamı ‘vurma, kıvranma,
çırpınma, çarpma, titreme, çalkalanma(Mütercim ˘Āŝım 1305/1888: I187)’dır. Şairler kelimenin bu ilk anlamını segirmek, ĥafaķān, deryā gibi
hareket ihtiva eden kelimelerle ima ediyorlar:
dil-i bímāruma a˘żāsı segirmek gibidür
ıżšırāb-ı elem-i fürķate nisbet ĥafaķān (Emrí: Dívān: G.379/3)
[= Ayrılık derdinin çarpıntısına göre kalp oynaması/kalp krizi, hasta
gönlüm için bir uzvun seğirmesi gibidir.]
bir güzeller şāhınuñ uyup hevā-yı ˘ışķına
kendüyi deryā gibi pür-ıżšırāb ister göñül (Ĥayālí Beğ: Dívān:
266/G.15/4)
[= Gönül, bir güzeller sultanının aşkına kapılıp deniz gibi coşkun ve
dalgalı olmayı ister.]
göñlüm müşevveş olsa n’ola zülf-i yārda
bir ķuş ki dāma düşe çeker lā-büd ıżšırāb (Fiġāní: Dívān: G.II/4)
[= Gönlüm, sevgilinin zülfüne dolaşıp dertli olsa şaşılmaz. Bir kuş tuzağa yakalanırsa çırpınır/acı çeker.]

ķalem (< Ar. ķ-l-m):
‘Yazı yazmaya yarayan âlet’ manasına gelen kelimenin ilk anlamı,
‘yontulmuş kamış(Mütercim ˘Āŝım 1305/1888: III-542)’tır. Anlam bağı
tamamen kopmuş gibi görünse de örneklerden anlaşıldığı kadarıyla bu
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mana şiir dilinde varlığını sürdürüyor. Örneklerdeki ķalem ķıl-1 ibaresiyle
birlikte yer alan barmaġını ıŝır-, dilini iki dil- ve başın kesmek şeklindeki
söyleyişler, kelimenin ‘ucu kesilmiş kamış’ anlamının yaşadığını gösterecek nitelikte:
ķalem ķıla ıŝırup barmaġını
görürse yüzüñüñ naķşını mānì (Aģmedì: Dìvān: G.721/3)
[= Mani, senin yüzündeki güzel nakışları görürse parmağını ısırıp kalem hâline getirir.]
žāhiri rāst olup bāšını kimüñ kec ise
ķalemüñ gibi ķalem ķıl dilin andan iki dil (Necātì Beğ: Dìvān: K.14/32)
[= Kimin dışı doğru olup içi eğrisi ise, onun dilini kalemin gibi kesip
sonra da ikiye böl.]
alınmış aķçe ile bir ķulun-durur maķbūl
başın eger keseler eylemez firār ķalem (Fużūlì: Dìvān: K.33/35)
[= Kalem senin akçe ile alınmış makbul bir kölendir; onun başını kesseler bile asla kaçmaz.]
başını kes dilini dil şu kişinüñ kim ola
žāhiri toġrı ķalem gibi içi egri çü nāl (Necātì Beğ: Dìvān: K.16/34)
[= Dışı kalem gibi doğru, içi nâl gibi eğri olan kimsenin başını kesip dilini ikiye böl.]

müşkil (< Ar. ş-k-l):
Sözlüklerde ‘zor, güç, çetin; zorluk, güçlük’ diye tarif edilen müşkil
kelimesi Arapçada kök biçimi olan şekl’in ‘köstek ile bir şeyi bağlamak’
manasından hareketle ‘bağlanmış, bağ ve köstek sahibi olmuş(Bursevì
2004: 250)’ anlamına gelir. Sonradan istiare yoluyla her türlü müphem ve
muğlak nesneye ad olmuştur. Beyitlerdeki rişte-i cān, girih bend ėt-, müş1

Ķalem ķılmak ve ķalem olsun ibarelerine değinen sayın Prof. Dr. A. Atilla ŞENTÜRK,
metinlerden hareketle ķalem olsun ibaresinin ‘elleri kesilsin’ anlamına geldiğini
söylemektedir (Şentürk: 22). Buradaki bilgiler sayın ŞENTÜRK’ÜN tespitlerini teyid
edecek hüviyettedir.

Şiir Dilinde Anlam Çağrışımları

●

159

kil-güşā, ser-rişte, baġlu ve girih-güşā şeklindeki ifadelerin müşkil kelimesinin ‘bağ ve düğüm’ anlamına işaret ettiğini söylemek mümkün:
rişte-i cānumda zülfüñ bir girih bend ėtdi kim
ģalline ķādir degül müşkil-güşālar bilmiş ol (Bāķì: Dìvān: G.297/5)
[= Can damarımda saçın bir düğüm bağladı ki
müşkülü/düğümü çözenler, onu çözmeye kudret bulamaz.]

her

türlü

ser-rişte-i irādetüñe baġludur umūr
her kār-ı müşkile yed-i lušfuñ girih-güşā (Nev‘ì: Dìvān: G.1/9)
[= Bütün işler senin iradenin ip ucuna/tutamağına bağlıdır; her
çözümsüz görünen işin düğümünü lütuf elin çözer.]

ŝabr (< Ar. ŝ-b-r):
Arapça’daki ilk anlamı, ‘bir ağacın son derece acı olan öz suyu (Mütercim ˘Āŝım 1305/1888: I-930)’ olan kelime sözlüklerde, ‘dayanmak,
beklemek, bir musibet karşısında ses çıkarmadan ve yüzünü ekşitmeden
beklemek’ biçiminde yer almaktadır. Şairler, ŝabr kelimesinin ilk
anlamına cümlenin bağlamı içerisinde ŝabr acısı, ŝabr ise ġāyet telĥ olur,
telĥ ėtmiş şeklindeki ifadelerle açıkça işaret ediyorlar:
zāhidā ŝabr acısınuñ leźźetini šuymışuz
zaģmet-i zaĥm-ı erāźil ˘ayn-ı raģmetdür bize (Yaģyā Beğ: Dìvān:
G.381/6)
[= Ey sofu, biz sabır acısının lezzetini tatmışız; düşmanların açtığı yaraların zahmeti, bizim için rahmetin ta kendisidir/rahmet kaynağıdır.]
dėdiler hicrān devāsına ya ŝabr u yā sefer
gitmege yoķ šāķatüm ŝabr ise ġāyet telĥ olur (Hecrí: Dìvān: G.52/4)
[= “Ayrılık acısının çaresi ya sabırdır, ya sefer.” dediler; ama gitmeye
gücüm yok, sabretmekse çok acı.]
meźāķın zehr-i ķahr-ı miģnet-i eyyām telĥ ėtmiş
lebüñden ˘āşıķ-ı bí-ŝabr u dil bir pāre ķand ister (Bāķí: Dìvān: G.143/4)
[= Feleğin dertlerinin öldürücü zehri, onun ağzının tadını bozmuş;
zavallı sabırsız âşık, senin dudağından bir parça şeker ister.]

160 ●

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

sebeb (< Ar. s-b-b):
‘Neden, bais, âmil, bir şeyin olmasına aracı olan şey’ manasındaki
kelimenin Arapça’da ilk anlamı, ‘ip, hurma ağacına çıkmakta kullanılan
ip(Bursevì 2004: 488)’tir. İnce imalarla da olsa şu iki örnekte kelimenin
‘ip’ anlamının yaşadığı söylenebilir:
bu dil-i manŝūrı ber-dār ėtmege
zülfüñ olmışdur benüm ‘ömrüm sebeb (Źātì: Dìvān: I, G.69/2)
[= Ey ömrüm, bu Hallac-ı Mansur gibi olan gönlümü asmak için senin
saçın sebep/ip olmuştur.]
dil ĥalāŝ olmaz idi çāh-ı zeneĥdānuñdan
resen-i zülfüñ anuñ olmasa idi sebebi (Ŝāfì: PMN: 580b)
[= Zülfünün ipi onun sebebi/ipi olmasaydı gönül senin çene çukurundan asla kurtulamazdı.]

zehr (< F. zehr):
Sözlüklerde, ‘girdiği bünyedeki hayatî faaliyetleri bozan veya yok
ederek ölüme sebep olan madde, ağu’ anlamındaki kelimenin ilk anlamı,
‘çok acı şey(Bursevì 2004: 488)’dir. Örneklerde acılıkla ilgili geçen kelimelerin ilk anlam örgüsüne bağlandığı anlaşılıyor:
ģüsn ol sözi gūş ėdüp üzüldi
zehr ağladı acı acı güldi (Ş. Ġālib: Ģüsn ü ‘Aşķ: 1027. b.)
[= Hüsn; o sözü işitip üzüldü; zehir ağladı acı acı güldü.]
ol acı sözler-ile lebüñ dostum senüñ
bir şehd-i nābdur ki aña zehr ķatıla (Ģāletì: Dìvān: G.788/4)
[= A dostum, senin dudağın o acı sözlerle, içine zehir katılmış hâlis bir
şekerdir.]
zehr içürdi aña sāķì-i ecel
nėcesi acımasun bir ādem (Mesìģì: Dìvān: K.23/IV/6)
[= Ecel sakisi (azrail) ona zehir içirdi; insan ona nasıl acımasın.]
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öyle kār ėtdi ġamuñ zehri baña acıyuban
zehreler çāk olur ėy dost yürekler yarılur (Ŝun‘ì: Dìvān: G.48/2)
[= A sevgili, senin ğamının zehri öylesine içime işledi ki bana acıdığından ödler patlar, yürekler yarılır.]

Sonuç:
Bu örnekler gösteriyor ki derin bir lugat bilgisine sahip olan Osmanlı şairleri, dilin bütün imkânlarını en ince ayrıntısına kadar kullanabiliyorlar. Tespit ettiklerimizin yanında bir de tespit edemediğimiz ya da
üstünkörü geçtiğimiz kelimelerin de bulunduğunu düşündüğümüzde
Osmanlı şiirinin derin ve zengin bir yönünü gözden kaçırıyoruz demektir.
Osmanlı şairlerinin en dikkat çekici yönü dil üzerindeki tasarruflarıdır. Şairler ve bu şiirlerin muhatapları için lâyıkıyla değerlendirilebilen
birçok hüner, onların yaşadığı medeniyet dairesinden hızla uzaklaşan
bizler için artık fark edilemez bir hâle bürünmeye başlamıştır. Bu yüzden metinleri değerlendirirken, derinliğine bir dikkat göstermek, sözlüklere ciddiyetle müracaat etmek ve belki de en önemlisi benzer metin
örneklerini birbiriyle karşılaştırarak incelemek bir zaruret olarak karşımızda durmaktadır.
Şiir dilindeki bu tür incelikleri tam anlamıyla kavrayabilmek için nitelikli sözlüklere ihtiyacımız var. Maalesef günümüzde yazılan sözlükler, ki aralarında etimolojik olma iddiasını taşıyanlar da mevcuttur, bu
ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır. Burada, kelimelerin böyle anlamlarının artık Türkçede yaşamadığı, dolayısıyla sözcüklerin bu tür karşılıklarının etimolojinin konusu içine girdiği ve verilen anlamların kelimelerin
Türkçedeki kullanım alanı çerçevesiyle sınırlı kalması gerektiği yönünde
bir itiraz gelebilir. Bu itiraz, aslında bir bakıma günümüz sözlükçülük
anlayışının da bir tezahürüdür. Bu anlayışa göre genel sözlüklerde kelimelere dilde kullanılan anlamların(Kaçalin vd.: 37-403) verilmesi gerekir. Hiç kuşkusuz bir sözlükten beklenen de zaten budur; ancak o zaman
şu sorular akla geliyor: Bir anlamın dilde geçerli olup olmadığı, kullanılıp kullanılmadığı nasıl belirlenecek? Buna ek olarak, bir kelimenin ve
onunla var olan anlamların serüvenini nerede başlatıp nerede bitirece-
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ğiz? Her şeyi basit ve gelir geçer olarak düşündüğümüzde bu sorulara
cevap vermek kolaydır; ancak, her kelimeyi kökleri ve dalları arasındaki
güçlü bağı da göz önünde bulundurarak değerlendirmek söz konusu
olduğunda iş biraz daha karmaşık bir hâl alacaktır. Dolayısıyla ciddî
sözlükler yazabilmek için ilk olarak anlayışları değiştirmek, sonra da
daha geniş bir bakış açısıyla hadiseye yaklaşmak gerekiyor. Meselâ, yukarıda sözü edilen cevāb, ŝabr, zehr kelimeleri kesin cevap, zehir gibi acı
örneklerinde ve sabır acıdır meyvesi tatlıdır atasözünde olduğu gibi günlük dildeki hâlleriyle de ilk anlamlarına bağlıdırlar. Dolayısıyla bu konuyu etimolojiye havale etmek kolaya kaçmaktan başka bir şey değildir.
Türkçede yaygın bir kullanım alanı bulmuş olan alıntı kelimelerin
artık unutulduğu düşünülen ilk anlamlarının bilinmesi ve genel sözlüklere alınması, doğru düşünmenin yolunu açar. Meselâ, başta verdiğimiz
örneğe dönecek olursak, ‘ilm kelimesinin ‘işaret, işaret etmek, işaretlemek’ manasını bilen bir kimse ‘ālim’in ‘bir işteki veya kâinattaki işaretleri
okuyan kimse’ olduğunu, ‘ālem’in ‘Allah’ın varlığının bir işareti’ olduğunu, ‘alem’in ‘orduyu veya birliği belirten işaret’ olduğunu ve ta‘lìm’in de
‘işaretleri okumayı öğrenmek’ olduğunu kavrar ve anlam zincirindeki
halkaları birleştirerek doğru, geniş ve derin düşünebilir.
Kısacası iyi, kalıcı ve faydalı olanı elde edebilmek için sözlüklerden
hareketle sözlük hazırlamak yerine metin kaynaklı sözlük hazırlama
yolunu tutmaktan başka bir çıkar yol görünmüyor.
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