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Ecdâdımızın medeniyet anlayışında yöneticiler hâkim değil, hâdimdir. Şehirler bu anlayış sâyesinde medeniyet diyarları olmuştur. 
Peygamber Efendimizin müjdesine mazhar olan Fatih, İstanbul’u gül bahçesine çevirmiştir ki esas fetih de budur. Osmanlı medeniyetinin 
zirvesi olan Kânûnî döneminde, bir tarafta Barbaroslar denizlerde fırtına gibi esip suya hükmederken; diğer tarafta Mimar Sinan taşı 
nakış nakış işlemiştir. Bir tarafta Bâkî, Fuzûlî ve Taşlıcalı Yahya sular gibi çağlarken diğer tarafta Devlet-i Aliyye’nin himâyesinde 
Türk-İslâm sanatları ihyâ edilmiştir.

Bu dönemlerde Esenler İstanbul’un en önemli su yollarından biri konumundaydı. Halkalı Su İsale Hattı’nda olan Avas ve Litros’da 
yaşayanların geçim kaynakları arasında, şehre dağ suyunu ulaştırmak için inşa edilen, su kemerleri, su terazisi, mahzen ve çeşmelerin 
muhâfaza ve bakım hizmeti de vardı. Günümüze kadar ayakta kalan bu su tesisleri, ecdâdımızın medeniyet ruhunu mukaddes bir 
emânet olarak taşımış olmalı ki asırlar sonra onların varlığından yola çıkarak “Tarihî Su Yolu Şehirleri Buluşması”nı gerçekleştirdik 
ve kültür hizmetlerimize bir yenisini ekledik. “Su Yollarında Medeniyet Yolculuğu” sloganıyla düzenlediğimiz ilk buluşmada, çok 
özel bir koleksiyonu kültür-sanat dünyamıza kazandırarak suyun sanatımıza yansımasını anlatmak istedik. Su Kasîdesi’nin ebrû 
sanatıyla yorumlanmasına vesîle olduk. 

Su Kasîdesi, Dîvân şiirinin sehl-i mümtenî denilen eşsiz bir misâlidir. Büyük Dîvân şâiri Fuzûlî, her kültürde mühim bir yeri olan 
su kavramından yola çıkarak Peygamber Efendimize olan sevgisini samimi, doğal ve “su gibi akıcı” bir üslûpla anlatmıştır.  

Uzak Doğu’dan Osmanlı topraklarına gelen ebrû sanatı bu toprakların suyuyla icra edilince başka bir hüviyet kazanmış ve sürekli 
tekâmül etmiştir. UNESCO’nun dünya kültür mîrası listesine dâhil ettiği ebrû sanatının en büyük temsilcilerinden Hikmet Barutçugil, 
Fuzûlî’nin otuz iki beytini su üzerinde yorumladı. 

Böyle bir koleksiyonu kültür-sanat dünyamıza kazandırmakla iftihar ediyor, başta Hikmet Barutçugil olmak üzere, bu sanat 
yolculuğumuzda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. 

Mehmet Tevfi k GÖKSU
Esenler Belediye Başkanı
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Su, Dünya üzerindeki en mucizevi, henüz tam anlamıyla bilinmeyen ve hayatımızın da olmazsa olmazı olan muhteşem bir 
maddedir. Aynı zamanda ebrû sanatının da olmazsa olmazıdır. Ebrû kelimesinin Farsça ab-ru, yani su yüzü isim tamlamasından 
geldiği rivayet edilir. Yaratılmış her canlı gibi Ebrû sanatı nasıl susuz olmuyorsa, ‘insan’ olma yolunda yürüyen birinin de hedefi ne 
yani ilahi aşka ulaşması Hz. Peygamber ‘siz olamaz. İşte nice incelik dolu sırlar içeren ‘’Su Kasidesi’’ de bize bunu anlatmaya 
çalışıyor kanaatindeyim.

SU NEDİR?
Su konusunda geniş araştırmalar yapan Japon araştırmacı Masaru Emoto, bizlere son derece önemli bilgiler sunulmuştur. 

Emoto, su kristallerinin nasıl farklı şekillerde davrandığını, yüksek tepelerden hızla aşağıya akarken, bazen korkutucu bazen de 
büyüleyici bir yapı göstermesine karşın, temiz dağ suyunun berrak ve düzgün kristal yapıları içerdiğini tespit etti. Ayrıca, çocukları 
su ile konuşturarak, su kristallerinin verdiği tepkileri gözler önüne serdi.  Emoto, yaptığı sayısız deneyler sonunda, suyun sadece iyi 
ve kötü bilgileri, müzik ve sözleri değil, hisleri ve bilinçaltını da anlayabildiğini hatta bilgileri kaydettiğini de ortaya çıkardı.

Su kristalleri ne kadar sevgi, duygusal sözler ve iyi müzikle karşılaşırsa, altıgen kristal yapısı o denli güzel ve düzgün olmaktadır.  
Örneğin çekilen fotoğrafl arın birinde suyun yanında, şeytandan söz edilmişse, kristaller karmaşık bir biçime girerken, güzel sözlerle 
dua edilen bir su içinde, estetik yapısı mükemmel bir altıgen ortaya çıkıyor.  Emoto bu çalışmalarıyla, görünmeyen ruhsal bir 
evrenin varlığına da dikkat çekiyor ve göz ardı edilemeyecek önemli bir noktayı da işaret ediyor. Suyun sadece hafızasının ve bilgi 
taşıyıcı özelliğinin olmadığını, aynı zamanda evrenin dilini ve gerçek sevgi titreşimlerini de yansıttığını ispatlamaktadır.

Büyüklerimiz "Yağmur yağıyor." demek yerine hep "Rahmet yağıyor" derler. Her şeyin temelinde enerji olduğunu, enerjinin de 
değişime uğradığını hepimiz biliyoruz. Herhangi bir yöreye yağan yağmur, kendi özündeki bilgiyi oraya taşıyorsa, o bölgede yetişen 
sebze ve meyvelerin bünyelerindeki bilgiyi diğer ülkelere kadar ulaştırdığını düşünmek, konunun anlaşılması açısından daha yararlı 
olacaktır sanırım.
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Hayatın olmazsa olmazı olan bu mucizevî maddenin inanılması zor özellikleri anlatılmakla bitmez. Bizim ‘ebrû’ işimiz su 
iledir.  Derslerimizin kurallarından biri de, sürekli olarak olumlu düşünmektir. Çünkü düşüncelerimizden su etkileniyor. Hoş 
olmayan hisler, düşünceler ile ebrûnun yapımı zorlaşıyor, kalitesi bozuluyor. Aslında ebrû’da nihaî amacımız boyalı bir kâğıt 
üretmek değil, insandır. Vücudumuzun neredeyse üçte ikisi sudur. Yanlış düşüncelerle önce kendi vücudumuzdaki suyun 
yapısını bozup buna bağlı olarak da yaşam özelliklerimizi anlamsız bir şekilde aşağıya çekmiş oluruz.

Su canlı ve farkındadır. Ebrû, yapımı esnasında, duygularımızı hisseder ve ona göre davranır.
Su Kasîdesi'ndeki beyitleri okurken, hatta bir bardak suyu içerken bile onun insanlığa vermek istediği mesajı özümsemeliyiz.
‘’Ebrûdan, sanattan murat görünene bakıp Görünmez’i okumaktır.’’ düşüncesi ile yola çıkıp Su Kasidesi'ni bir su sanatıyla 

resmetmeye çalıştık. Bu muhteşem projeyi gerçekleştiren Esenler Belediyesi'nin değerli başkanı Sn. Mehmet Tevfi k Göksu’ya 
sonsuz şükranlarımı sunarım.

Bu projede emeği geçen Esenler Belediyesi çalışanlarına, çok değerli önerileri ile bizi yönlendiren Fuzûlî uzmanı aziz dostum 
İskender Pala Bey kardeşime, projeye danışmanlık yapan Yrd. Doç. Dr. Ali Cançelik Bey'e, eserlerin hayat bulmasında büyük 
ustalıklarıyla hep yanımda olan Reza Hemmatirad ve Hacer Ünal Hazer’e ve çorbada tuzu olan herkese çok teşekkür ederim. 

O’nun güzelliği ile coşan kalp göğüs kafesinden kurtulup sonsuzluğa kanat açar. 

Dr.h.c Hikmet BARUTÇUGİL
Ebrû Sanatçısı
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SUYUN HALLERİ:
Gaz, su buharı (bulutlar), sıvı su, (denizler, göller), katı su, buz, (kar, dolu, buzullar) sürekli olarak ”su döngüsü” olarak 

bilinen döngü içinde değişik fi ziksel hallere dönüşür. Metafi zik açıdan suyun halleri de üç özellik gösterir: Geçmiş, şimdi, 
gelecek.  Diğer maddelerde, geçmiş ve şimdi vardır. Suyun içinde bulunan elektronlar, (kuantanlar = kuantum: atom altı enerji 
parçacıkları) hücrenin temel yapısına bile girer orada bilgileri muhafaza eder. İşte bu bilgilerden yola çıkarak, aklıselim sahibi 
insan (vücudumuzun %70’i sudur) dünya yaşamında sahip olduğu beynini kullanarak mantık, tefekkür ve muhakeme vasıtası 
ile programını yenileyerek gerekli formatlamayı yapar. Beyindeki bu yenilenen format, bilinç vasıtası ile ışıksal bedene aynadaki 
görüntü misali yansır. Bunun için yapılması gereken alt beynin (bu müthiş bilgisayarın) kendisini sınırlayan şartlanmalardan 
arınarak özgürce yeniden format atılmak suretiyle, programlanması, yeni bir veri tabanı oluşturulmasıdır. En önemlisi de 
biyolojik bedenin devre dışı kalması (ölüm sonrası) bilinçte oluşan veri tabanında bulunan formatın sabitlenerek en son haliyle 
nihayete kadar insanı yaşatmasıdır. Bu gerçeği Hz. Muhammed (Aleyhi's-selâtu ve's-selâm) “Her kişi öldüğü hâl üzere dirilir. 
Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz / haşrolursunuz.” sözleri (hadis) yerine hadîs-i şerifi yle ifade 
etmiştir.

Evrenin ve yaratılışın sırlarını çözmek istiyorsak, bunun anahtarı su'dur. 
Özet olarak söyleyecek olursak, su, insanların sahip olduğu en güzel, değişken ve düşünceden etkilenen fi ziksel maddedir. 

Eğer suyunuzu severseniz, o da sizi sever, yolunuzda size yar ve yardımcı olur. 
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Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlare su
Kim bu denlü dutuşan odlare kılmaz çâre su

“Ey göz, gözyaşından gönlümdeki ateşlere su saçma!  
Çünkü aşk ateşiyle bu kadar tutuşan ateşe su çare olmaz.”

Od, ateş demektir. Gözden saçılan gözyaşı ile sönmeyecek kudrette bir gönül ateşi… 
Şâir demek demektedir ki, “Ey gözlerim! Gönlümdeki yangını söndürmek için boşuna 
yaşlar serpip durma. Çünkü gönlümdeki ateşlere artık su kâr etmez.” Çünkü su, maddî 
bir ateş için kullanılabilir; ancak âşığın gönlündeki manevî bir ateştir. Normal şartlarda 
gözyaşı, ağlamak insanı rahatlatır; ama şair burada bunu tam tersini istiyor. Gönlünün 
daha da tutuşmasını, manevi aşkının artmasını istiyor.

“Bu denlü” ifadesi hem ateşin çok olduğunu ifade etmekte hem de ateşin manevî 
niteliğine işaret etmektedir. 

Gönül, bir mum gibidir. İçindeki can ipliği durmadan yanar. Yangını söndürmek 
için gözlerinden yaş döker. Yangını söndüremediği gibi, tam aksine, artırır. Nihayet 
yandıkça gözyaşını çoğaltır, gözyaşını çoğalttıkça yangını artar. Ta ki kendi gözyaşında 
boğulana dek… 



11ÂB-RÛ’larda Su Kasîdesi 11ÂB-RÛ’larda Su Kasîdesi10 ÂB-RÛ’larda Su Kasîdesi

Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem
Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâre su

Âb-gûn, “su renginde” demektir. Günbed, kümbet demek, dönen şey, dönme. 
Günbed-i devvâr, “dönen, devreden kümbet”. Şâir şunu soruyor: “Şu dönen kümbetin 
rengi su renginde midir, doğrusu bilmiyorum.” “Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi” soru 
eki almadan soru çağrıştıran bir tarzdadır. Azerî lehçesine özgü bir söyleyiş. Geldin? 
Yani Geldin mi? Şâir de soruyu soruyor ve bilmiyorum diyor. Oysaki bal gibi biliyor. 
Bilmez olur mu hiç! Bilmezden gelerek tecâhül-i ârif yapıyor. 

İkinci dizede buna bir şüphe düşürüyor: “Yahut gözümden akan sular gökyüzünü 
mü kapladı yoksa?” Şu aşka bakın! İlk beyitte söylediği ateşin, yangının suyuna bakın! 
Ağlamanın nasıl denize döndüğünü, bir ağlayışın âşığı nasıl kendi gözyaşlarına 
boğduğunu, kendi suyunda sönen ve biten bir mum gibi olduğunu hatırlamak gerekir. 

Gökyüzünün su renginde olduğu ifadesini izah etmenin iki yolu var: Bir; insanın 
gözünün önünde gözyaşları vardır, hiç dökülmeyecek şekilde yahut devamlılıkla 
dökülecek şekilde gözü kaplamıştır. Bu durumda bakan kişi yalnızca gözyaşını görür. 
İkincisi ise, gözyaşları insanı öylesine kuşatmıştır ki, gözyaşından başka hiçbir şey 
görülemez.

“Şu dönen gökkubbenin rengi su rengi midir yoksa gözümden 
akan yaşlar mı gök kubbeyi kaplamıştır, bilmiyorum.” 
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Zevk-i tîğünden aceb yoh olsa gönlüm çak çak
Kim mürûr ilen bırağur rahneler dîvâra su

Şâir, sevgilinin kılıcının açtığı yaranın zevkindedir. Buradaki kılıçtan kastedilen 
sevgilinin kılıç gibi keskin, şairin kalbinde derin yarıklar açan, gamze kılıcı, yani 
bakışlarıdır. Bir süzgün bakışın, sevgilinin şuh ve işveli bakışının kılıcı.  

Ama şair burada acı ve azaptan değil zevkten bahsediyor. O, sevgilinin yan 
bakışlarının hançeri gelsin, bağrını yarsın istiyor. Bağrının yarılmasına üzülmüyor, 
bilakis seviniyor. Tabi ki böyle olacak demeye çalışıyor. Sevgilinin kılıcının yarasını 
özlemenin zevkiyle şâd olan bir âşık… Çünkü aşk yarası âşık için gıdadır. Burada 
acının insana bir zevk verdiğini görüyoruz. Azap kelimesinin kökü, azb’dir. Azb ise acı 
ve elem olduğu gibi lezzet de demektir. O halde azap, aynı zamanda bir lezzettir. 

Burada aynı zamanda yaz sıcağında kerpiç evlerin kurumasını ve o kuraklığın 
ardından yağmur yağdığında da kerpiç evlerin duvarlarında yarık açtığını düşünelim. 
Fuzûlî de kendisinin topraktan yaratıldığını, yağmur yağdığında nasıl kerpiç evlerin 
duvarlarında yarıklar açıyorsa gözden akan su da insanın bağrında çizik çizik yarıklar 
açtığını dile getirmektedir.

Bu beyitte aynı zamanda “kılıca su verilmesi” de dikkati çeker. Bir kılıca ne kadar 
iyi su verilirse kılıç o kadar iyi olur. Kılıç, ateşler içinde tavında dövülürken arada bir 
çıkarılıp birkaç damla su verilir ve tekrar kor alevlere konulur ve örste dövülür. Böyle 
olursa kılıca iyi su verilmiş olur. İyi su verilen kılıç, hem parlak hem de dayanıklı olur. 

Sevgilinin o gamze kılıcı, o bakışının kılıcı geldiğinde aşığın bağrındaki yangına su 
gelmiş olur. Su serpilmiş olur. “Bağrıma su serpti.” diye bildirilen ferahlık işte budur. 
Sevgilinin gamze kılıcının suyu iyi verilmiştir.

Dikkat buyurun: Toprağın içinde de kılıcın içinde de su gizlidir. Beden topraktandır 
ve içinde su gizlidir. Ama yangın başlayınca bedenin suyu tükenir. Tekrar suya muhtaç 
kalır. İşte o suyu özlüyor. Zaten yaşayabilmesi için o suya muhtaçtır. Özet olarak; “Ey 
sevgili! Yaşamak için senin o gamze kılıcına su kadar muhtacım!” 

“Kılıcının (açtığı yaranın) zevkinden gönlümün parça parça olmasına 
şaşılmaz; çünkü su aka aka zamanla duvarda yarıklar açar.”
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Vehm ilen söyler dil-i mecrûh peykânun sözin
İhtiyât ilen içer her kimde olsa yara su

Buradaki vehim, "korku, tedirginlik, karamsarlık" gibi anlamlarda kullanılmış. 
"Dil-i mecrûh, yani yaralı gönül peykânın sözünü tedirginlik içinde korka korka anar." 
demeye gelir. Neden korkular içinde peykân sözünü anmaktadır sorusunun cevabı 
ikinci mısrada yer almış. Çünkü peykân ok demek. Mecaz-ı mürsel yoluyla ok anlamı 
yüklenmiş. Okun ucundaki temren, yani demir başlık ki, tıpkı hançer gibi sevgilinin 
gamze denen bakışından fırlayan okun, kirpik okunun başlığıdır. Öyle ki, bu peykâna 
çelikleşsin diye su verilmiş,  özenle imal edilmiştir. 

Burada sevgilinin kirpiğini ok şeklinde tasavvur etmemiz gerekir. Kaş, zaten yay 
gibidir. Çatık bakış, yayın gerilmesidir. Sonra da kirpik oku fırlatılmaktadır. Peykân, 
kirpik okunun ucudur.  Şâir, bir yandan korkarak peykân adını anarken diğer yandan 
“âh bir gelse de bağrıma saplansa” der gibidir.  Sevgilinin bir bakışı ile gelip âşığın 
kalbine saplanacak ok, âşığın  kalbinde saklamaya değer en güzel hediyedir. Peykân 
sevgiliden bir hediye olduğu için onun kendisinden alınmasından endişe duymasından 
dolayı korkarak söylemektedir. Korkunun ikinci bir nedeni de temrenin içindeki sudur. 
Yapılırken, demirine su verilmiştir. Şâirin gönlü ise yaralıdır. Yaralı gönle su dolu 
peykân gelirse ona zarar verecektir. Bir yandan peykân isterken diğer yandan yaralı 
gönlünün buna dayanamayacağı vehmi vardır. Bu sebeple suyu gıdım gıdım, damla 
damla içmek zorunda kalan bir hasta gibidir. 

“Senin kirpik okunla yaralanmış gönül, o okun temreninden korkuyla bahseder. 
Çünkü yaralı olan kimse suyu ihtiyatla içer.”
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Suya virsün bâgbân gülzârı zahmet çekmesün
Bir gül açılmaz yüzün teg virse bin gülzâra su

“Suya vermek” ile “su vermek” arasında taban tabana zıt anlamlar vardı. Su vermek 
iyilik iken suya vermek bir kötülüktür. Bahçıvan gül bahçesini suya versin. Gülleri tek 
tek sulayacağım diye zahmete katlanmasın. Öyle suya versin ki, suya kandırsın ve 
hepsini yok etsin. Bahçıvan ne yaparsa yapsın, senin yüzün gibi, yüzünün gülü gibi bir 
gül, tekrar bu bahçede açamaz.  

 Beyitte gül mevsimi de söz konusudur. Gül mevsimi de Hz. Muhammed aleyhi’s-
selât ü ve’s-selâm’ın bulunduğu Asr-ı Saadet’tir. Mutluluğun, kutluluğun ve saadetin 
mevsimidir.  

Hz. Muhammed öldükten sonra bu dünyanın kıymetinin kalmamasını bahçıvanın 
gül bahçesini suya vermesiyle eş tutuyor. O gül bahçede olmadığı için bahçenin suya 
verilmesinin bir önemi olmadığını söylüyor. Hz. Muhammed aleyhi’s-selât ü ve’s-
selâm’ın gül yüzü gibi bir gül daha bu dünyada açmaz. Demek istemektedir ki, “Ey 
gül gibi olan Sevgili! Sen dünyadan gittikten sonra senin gibi bir gülden mahrumuz. O 
halde bahçe yoksa olsa ne çıkar. Sen yoksan yok olsun dünya! Senin olmadığın dünya, 
varsın olmasın!”

“Bahçıvan boşuna zahmet çekmesin, gül bahçesini sele versin. Ne de olsa binlerce 
gül bahçesine su verse (Yâ Rasulallah, senin) yüzün gibi bir gül daha açılmaz.”
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Okşadabilmez gubârını muharrir hattuna
Hâme teg bakmakdan inse gözlerine kara su

Muharrir, yazıcı ve ressam; ohşadabilmek, benzetebilmek, andırabilmek demektir. 
Gubâr, çok ince bir yazı çeşidi ve sevgilinin dudak etrafındaki ayva tüyleridir. 

Yazı için düşünülürse, yazar, gubârî yazısını senin yanağındaki tüylere benzetemez. 
Çünkü yanağındaki tüyler çok daha incedir. Yahut ne kadar ince yazarsa yazsın yazar 
senin ayva tüylerin kadar ince yazamaz. Gubârî yazı, çok kırık yazıdır, küçükten de 
küçük, âdeta mercekle okunabilir derecede sanatsal bir yazıdır. 

Resim için düşünülürse, ressam onun ayva tüylerini resmedemez. Ayva tüylerinin 
inceliğinden değil. Onu eşsizliğinden. Ressam ne yaparsa yapsın yaptığı resimde senin 
hatlarına benzetemez. Nakkaş veya şairin gözlerine kara su inmesi buna yeterli olmaz.

Gubârî yazanlar çok ince iş yaptıkları için gözleri çabuk bozulur yani gözlerine 
kara su inermiş. Şairin veya ressamın gözlerine kara suyun inmesi peygamberimizin 
yüzündeki parlaklıktır. Çünkü bir insan sürekli beyaza ya da parlak bir şeye bakarsa 
gözleri giderek bozulur. Fuzûlî’nin gözlerine kara su inmesinin söylemesinin sebebi 
Peygamberimizin yüzündeki parlaklıktır. Ressam veya yazarın gözleri o parlaklığa 
bakarken bozulur. 

Şaire göre yanak parlaklık, ayva tüyleri de buradaki yazıdır. Yazı ise ya “kader” 
ya da “Kur’an-ı Kerim’dir” “Sen Kâinatın Efendisi olduğun için Allah Teâlâ, Kur’an-ı 
Kerim’i senin saf yanağına yazdı. Onun için bir yazar onu hiçbir zaman benzetemez.” 
demektedir. Burada Telmih yapılıyor. Kâfi rlerin ayet gibi söz söyleyebileceklerini iddia 
ettiklerinde bunun imkânsızlığını ifade eden ayete işaret edilmektedir. Şaire, bunca 
gayretle bir araya getirilemeyeni bir muharrir mi vücuda getirecek diye bir imkânsızı 
dile getirmektedir.

“Kâtip, (aşağı doğru) bakmaktan kalem gibi gözlerine kara sular inse de 
yazısını, senin yüzündeki tüylere benzetemez (yazıları onlar gibi, hikmetli 
ve güzel olamaz).”
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Hiçbir bahçıvanın maksadı diken sulamak değildir. Diken büyütmek için hiç kimse 
de bahçe oluşturmaz. Ama aylarca dikenleri sular, ta ki sonunda bir tane gül açsın. Şair, 
senin yanağını hatırlayınca gözlerim nemleniyor derken aslında sevgilinin yanağını 
güneşe benzetiyor. Yanağını hatırlayınca da güneşe bakmış gibi oluyor. Bundan dolayı 
da kirpiklerim ıslanırsa varsın ıslansın. Bu bir kayıp değil. Çünkü gül temenni ederek, 
gül özleyerek dikene su vermek hiçbir zaman boşa emek çekmek demek değildir. 

“Yanağını yâd etmemden dolayı (gözlerimden akan yaşla) kirpiklerim ıslansa ne 
olur ki; zira güle kavuşma beklentisiyle dikene su vermek, boşa gitmiş sayılmaz.” 

20 ÂB-RÛ’larda Su Kasîdesi

Ârızun yâdıyla nem-nâk olsa müjgânım n’ola
Zâyi’ olmaz gül temennâsıyla vermek hâra su
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Gam günü kara gündür. Kara gün, ya gece ya da dünyanın karardığı yani bizim 
öldüğümüz gündür. O halde gam günü, ölüm anıdır veya mahşer günüdür. Dil-i bîmâr, 
yani yaralı gönül, manevi bir yaradır. Tîğ ise sevgilinin çatık bakışıdır. Hançer gibi, 
âşığın bağrına saplanmaktadır. Ey Sevgili, ölüm anımda benden bakış kılıcını esirgeme, 
ne olursun! Ta ki canından bezen gönlüm ölümle can bulsun. Ta ki senin bakışın 
sayesinde hayat bulayım. 

Karanlık bir gecede hastaya su vermek hayırdır. Ben ki senin en büyük hastanım. 
O halde şu hastana gel, en karanlık gününde, hayatının en kara zamanında bir yudum 
su ver. Şair burada ölüm anında bulunan iki şeyden bahsetmektedir: Su ve Kelime-i 
Şehadet. Ölüm anında biri Yasin okur, biri de bez ya da pamuğu su ile ıslatıp hastanın 
dudaklarına sürer. Şair, Sevgili’nin hastasına su vermesini “Ümmetimdir!” demesine 
eşdeğer görmektedir. Kıyamet gününde Hz. Muhammed “Ümmetim!” diye çağırırken 
kendisinin de O’nun gözüne ilişmesini, onu da karanlık gecede mutlu etmesini istiyor.

Beytin ikinci anlamı da şudur: Karanlık gece rüya olabilir. Onu görmeyi özlüyor 
ve “Karanlık bir gecede rüyama girsen de seni bir görsem. Şu hastana bir bardak su 
versen.” diyor.

“Hüzün günü hasta gönlümü kılıcından mahrum etme.   
Karanlık gecede bir hastaya su vermek hayırdır.”

22 ÂB-RÛ’larda Su Kasîdesi

Gam güni itme dil-i bîmârdan tîgun diriğ
Hayrdur vermek karanu gicede bîmâra su
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İste peykânın gönül hecrinde şevkum sâkin it
Susuzam bir kez bu sahrâda benüm’çün ara su

Şair, gönlüne hitaben peykânını iste demekle “Ey gönlüm, onun nazarını, işveli 
bakışını, iltifatını iste!” temennisinde bulunuyor. Bunu da ayrılığını çekerken, onun 
ayrılığı ile şevkim, özlemim artmışken bu isteklerimi sakin et, sükûnete erdir. 

Şair burada sevgilinin peykânını istiyor, böylece gönlü sükûnete erecek, özlem 
bitecek. Özlemin bitip artmaması için bir tek bakış istiyor. Ancak o zaman hasreti 
dinecek. Çünkü “Susuzum, bir kez de bu sahrada benim için su ara.” feryadı içinde 
kıvranıyor. Hiçbir özlem vuslat olmadan azalmaz, bilakis şiddetle artar. 

Ok ile ayrılık arasında bağ vardır. Her ok, ayrılık için hazırdır. Ok yaydan çıktığında 
ayrılık başlar. Okun ucundaki peykân ise okla birliktedir. Peykân (okun ucundaki 
temren) ile ok canciğer kardeştir. Ok zaten ayrılık demek iken bir de oku peykândan, 
serviyi temrenden, servi boyluyu gözyaşıyla su verilmiş âşıktan ayırdığını zaman bu 
zulüm olur. 

Şair peykânın ayrılığını istiyor. Çünkü susuz. Peykân oktan ayrılırsa gönlüne 
saplanacak. Böylece şairin susuzluğu giderilecek. Peykândaki su şairin gönlüne ferahlık 
verecek. Şair o kadar susuzdur ki sevgilinin temreninden bulunan suya bile muhtaçtır. 
Aslında onun merhametine muhtaç. Âşığa suyu verecek sonuçta. Zaten su da rahmet 
demektir.

Şair aynı zamanda kez yerine “gez” anlamı da vermiştir. Gez atıcılıkta kullanılan 
bir terimdir. Okun atıldığı yerdir. Burada şair suya ulaşmasının bir gez kadar yakın 
olduğunu, aslında Hz. Muhammed aleyhi’s-selât ü ve’s-selâm’a yaklaşmanın zor 
olmadığını, bunun imanın bir göstergesi olduğunu söylüyor.

“Ey Gönül! Sevgilinin ayrılık acısını dindirmek için onun oka benzeyen 
kirpiklerinin peykânını istemekle özlemini gider. Susuz kaldığım bu çölde, 
(onun su verilmiş peykânını isteyerek) bir kez de benim için su aramış ol.”
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Men lebün müştâkıyam zühhâd Kevser talibi
Nitekim meste mey içmek hoş gelür huşyâra su

Ben senin dudağının susuzuyum. Dudağın âb-ı hayattır, ölümsüzlük bağışlıyor. 
Dudaklarından çıkacak bir kelime ile insan diriliyor. Nice ölü gönüller, senin sözlerinle 
yeniden yaşamaya başlıyor. Zahitlerin Kevser suyunu istemelerine karşın ben, senin 
dudaklarından çıkacak olan ölümsüz suyuna talibim demektedir.   Yani, onlar ibadetlerini 
Kevser için yapıyor ben ise sadece senin için. 

Dudağın öyle bir şaraptır ki onunla mest olunca zaten cennet kendiliğinden gelir. 
Dudak şarap gibi kırmızıdır. Su ise beyazdır. Ben şarabı özlüyorum. Sofular ise Kevser’i. 
Nitekim sarhoşa mey içmek, aklı başında olana da su içmek hoş gelir. 

Dudak tasavvufa göre şaraptır, birliktir. Tutulanın aklını başından alır. Kevser 
ise pek çok kişi tarafından içileceği için kesrettir, çokluktur. Âşık vahdetin peşindedir, 
yaptıkları menfaat için değil. Kevser’in peşinde değil; ama sofular ibadetlerini karşılık 
için yaparlar. Âşık ise karşılıksız yapar. 

“Ben senin dudağından çıkan (ilahî nefese kavuşma) arzusundayım; ham 
sofular ise kevseri talep etmektedir. Nitekim (ilahî nefesle) mest olmuş kişiye 
şarap içmek, ayıklara ise su içmek hoş gelir.”
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Ravza-i kûyuna her dem durmayıp eyler güzâr
Âşık olmuş galibâ ol serv-i hoş-reftâre su

Serv-i hoş-reftâr ise “güzel salınışlı servi, Hz. Peygamber aleyhi’s-selat ü ve’s-selâm” 
olarak düşünülmüştür. Bu su, galiba hoş salınışlı servi boylu sevgiliye âşık olmuş. 
Böyle gitmesinin sebebi o servinin ayağını öpmektir. 

Normalde doğada su, servilerin yanındadır. İşte bu durum suyun, servilerin ayağını 
öpmesi olarak gösteriliyor. Ayağını öperek yanından geçiyor. Tabir doğruysa ayağına 
baş koyuyor ve bu baş koyma Ravza’dadır. Ravza ise cennettir. Hz. Muhammed 
aleyhi’s-selat ü ve’s-selâm “Evimle mescidim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir.” 
demiştir. İşte Ravza burasıdır. 

Su, servi boyluya, cennete kavuşacak, onun ayağına kavuşacaktır. Su devamlı 
serviye doğru akar. O’nun ayağına ulaşmak, O’nun ayağına baş koymak için sürekli 
akar. Şaire göre bu baş koyma Ravza’da, Hz. Muhammed aleyhi’s-selat ü ve’s-selâm’ın 
bedeninin bulunduğu bahçede olacaktır yani Medine’de. Onu için Dicle nehri hep 
Medine’ye doğru akmaktadır. Dicle nehrinin akış yönünü sevgiliye kavuşma isteği 
olarak görüyor.

“Su, galiba o hoş salınışlı serviye (servi gibi uzun boylu güzele) âşık olmuş. 
Bir an bile durmadan, onun cennet bahçesine akar.”  
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Şairin burada kıskançlık damarı tutmaktadır. Çünkü aşk, ortak kabul etmez. Şair 
burada suyun yolunu kesmek için toprak olmak istiyor. Aşkın içine kıskançlık giriyor. 
“Bu uğurda toprak bile olurum.” diyor. Ne olursa olsun suyun yolunu engellemek 
istiyor. Toprak olmak istiyor çünkü suyun yolunu ancak toprak keser. İnsan ise ancak 
öldüğünde toprak olur. Şair sevgili uğruna öleceğini söylemektedir. Ama kıskançlık 
yüzünden, rakibe engel olmak için öleceğini söylüyor. Ona ulaşmak için öleceğini 
söylemiyor; çünkü zaten canı dayanmayacak ve ölecektir. Sevgili uğruna ölmek 
ilk adımdır. Bu yüzden “Uğrunda ölürüm.” demek ona göre fazlalıktır. Bu yüzden 
başkasından kıskandığı için ölümü göze alıyor. Onu kimseye layık görmediği için, hiç 
kimsenin onu kendisi kadar sevemesin diye ölüyor. Bu gayretlik makamıdır. Gayret 
iki çeşittir. Başkalarından kıskanmak ve başkalarını ondan engellemek. Bu ancak aşırı 
sevgi ile aşkın taşkınlık derecesiyle ölçülür.

“Sevgilinin cennet bahçesine gitmesin diye toprak olup suyun önünü kesesim 
gelir. Çünkü O’nu sevmek hususunda su benim rakibimdir ve onun Ravza’ya 
varmasını kıskanırım.”

30 ÂB-RÛ’larda Su Kasîdesi

Su yolın ol kûydan toprağ olup dutsam gerek
Çün rakîbümdür dahi ol kûya koyman vara su
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Beyitte “s” sesinden oluşan bir aliterasyon vardır. Art arda tekrarlanarak sanki bir 
öpüş sesini, suyun kenarda köşede servi ile fısıldayış sesini veriyor. 

Şair gerçek hayatta sevgiliye kavuşamayacağını ve aşk arzusunu onu öldüreceğini 
söylüyor. Ancak sevgilinin elini öpme arzusu ölmüyor. Bu emeline de mezar toprağından 
yapılan kâseyi sevgilinin eline alınca ulaşacak. Fuzûlî arka planda sevgilinin dudağını 
öpmeyi de kastetmiş olabilir. Çünkü sevgili kaseyi eline aldığında onu mutlaka dudağına 
götürecektir. Böylece mezar toprağından yapılan kase sevgilinin dudağına değecek 
böylece sevgilinin dudağını öpmüş olacak.

“Dostlarım, eğer sevgilinin elini öpme arzusuyla (öpemeden) ölürsem, 
toprağımdan bir kâse yapıp onunla sevgiliye su ikram edin (ki bu şekilde  
elini öpmüş olayım).”

32 ÂB-RÛ’larda Su Kasîdesi

Dest-bûsı arzûsıyla ger ölsem dûstlar
Kûze eylen toprağım sunun anunla yâre su
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Serv ser-keşlük kılur kumrî niyâzından meğer
Dâmenin duta ayağına düşe yalvara su

Gül ile bülbül aşkı neyse servi ile kumru aşkı da odur. Kumru sürekli serviye 
yalvarır. Servinin ise uzun boylu, dik başlı görünüşü vardır. Suyun servinin kumruya 
yüz vermesi için serviye yalvarması, servinin ayağına düşüp sevgilinin kumruya bir 
kere gülümsemesi için aracı olması istenmektedir.  Servi kumruya baktığında oklar 
kumrunun gönlüne batacak ve serviden yani sevgiliden bir iz bırakacaktır. Ok zaten 
servinin çıvgınlarından yapılır. İşte o çıvgınlar ok olup kumrunun kalbine saplanır. 
Kumru buna muhtaçtır. Burada servi sevgili, kumru ise âşıktır. Servi suya bakarsa 
Allah’ın rahmetine bakmış olacak ve âşığı ümmetine katmış olacak. Burada kumru 
serviye “Hû” diye seslenir. Servi de salınırken aynı sesi çıkarır. İşte âşık ile maşuk 
aynı şeyi söylüyor. Bu beyitte servi boylu sevgilinin ümmetini dilemesi ve ümmetinin 
sevgiliye bağlanmak için onu dilemesi eşitlenmektedir. Sevenle sevilen aynı şeyi söyler. 
Hz. Muhammed aleyhi’s-selat ü ve’s-selâm, “Ümmetim” diye ümmetini, kul ise “Hu” 
diye “O”nu dile getirecek. 

İkinci bir bakış açısı olarak: Kumru yalvaran kuldur. Su ise Hz. Muhammed 
aleyhi’s-selat ü ve’s-selâm. Servi ise Allah Teâlâ’nın rahmeti. Kumru durmadan serviye 
yalvarıyor. Yani Allah’a. Ama arada bir vesile, bir elçi lazım. Getirdiği haber gibi bir gün 
desin ki: “Ya Rab! Bu benim ümmetimdendir, şefaatim üzerine olsun, onu bana yaz.”

“Servi, kumrunun ona yalvarması karşısında dik başlılık ediyor. (Her halde) 
servi, sudan (kumrunun niyazını kabul etme konusunda) eteğine yapışarak ve 
ayaklarına kapanarak yalvarmasını istemektir.”
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Bülbül, güle âşıktır. Bütün gece feryat fi gan ağlar. İstediği tek şey vardır. Gonca 
gülün açılması. Gül açılınca ne olacak? Bülbül gülün güzelliğini görecek. İşte bu yüzden 
kendini parçalar. Bütün gece öten bülbül, sabaha karşı yorgunluktan bitkin düşer ve 
uyuyakalır. Gün ışığını gören gül ise açar. Tüm güzelliğini gösterir. Ama bülbül bunu 
göremez. Bu böyle sürüp gider. Ve bir gün bülbül yine acı acı öterken gülün dikeni 
kalbine saplanır. Bülbülün tüm kanını emer. İşte o zamana kadar pembemsi bir renge 
sahip olan gül, kırmızı renge bürünür. Gülün kırmızılığının bülbülün kanından aldığı 
söylenir. Bülbül her gece güle inanır, aldanır.

Gül bir hile ile bülbülün kanını almak ister. Böylece rengi kırmızı olur. Bunu sebebi 
gülün daha güzelleşmek istemesidir. Burada su, bülbülün kurtarıcısı gibi görünüyor. 
Gül artık bülbülün kanını almasın. Su, güle renk vererek gülün dengesini korusun 
istiyor. Böylece bülbül kurtulsun. Bedendeki dört su dengesi olunca insan sağlıklıdır. 
İşte burada gülün vücudundaki su dengesini bulması sağlıklı olması demektir. 

Burada “Su, gülün mizacına girsin, onun huyuna gitsin, onu yatıştırsın.” anlamı 
da vardır. “Su, gülün huyuna uygun davransın, damarına girsin de bülbülün kanını 
azat etsin, gülün kan dökmesine engel olsun, bülbülün kanını korusun.” diyor. Çünkü 
su bir rahmettir. Rahmet de merhameti gerektirir.

“Meğer gül, bir hile ile bülbülün kanını içmek ister. Su, gülün dalının damarına 
girsin (mizacına göre hareket ederek, suyuna giderek bülbülü) kurtarsın.”
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İçmek ister bülbülün kanın meğer bir reng ile
Gül budağınun mizâcına gire kurtara su
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Şair buraya kadar naat için gerekli olan zemini hazırladı ve nihayet Hz. Peygamber 
aleyhi’s-selat ü ve’s-selâm’ın adını andı. Asıl şiir ve asıl konu şimdi göründü. Artık 
Peygamberimizi doğrudan övmeye başlayacak. Kasîdenin buraya kadar olan kısmı 
“Nesîb” bölümü idi. Bu beyit “Girizgâh” beytidir. 

Beyitte, Ahmed-i Muhtar adı zikrediliyor. 

Bu beyit iki şekilde yorumlanabilir:

Su, Hz. Muhammed’in ne kadar temiz yaratılışlı olduğunu onun yoluna girmekle 
herkese anlatmaya başlamıştır ve bunu ispatlamıştır.

Bu beyitteki tema, temiz yaratılıştır. Su Hz. Muhammed’in yoluna girmekle temiz 
olma özelliğini pekiştirmiştir. Yoksa su nasıl temiz olabilir ki? Temiz yaratılışlılar temiz 
yaratılışlılara lâyıktır. Su zaten temizliğin simgesidir. 

Tıynet yaratılış, tıyn ise toprak demektir. Demek ki suyun toprağın içinde olduğu 
için temizleyici özeliği de var. Su böylece başını toprağa koymuş oluyor. Suyun toprağın 
içinde olması toprağa baş koymasıdır. Topraktan ayrı ama toprağa baş koyuyor.

“Sen olmasaydın, sen olmasaydın, kâinatı yaratmazdım.” İşte su, bu hitaba uyduğu 
için temizdir. O’na her kim uyarsa elbette temiz olacaktır.

“Su, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in yoluna uymakla temiz   
tabiatını bütün dünyaya açıkça göstermiştir.”
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Tıynet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme
İktidâ kılmış tarîk-ı Ahmed-i Muhtâra su



41ÂB-RÛ’larda Su Kasîdesi 41ÂB-RÛ’larda Su Kasîdesi

Burada yukarıdaki ayetle bağlantı söz konusudur. Şaire göre bizler var olmamızı 
Efendimiz aleyhi’s-selat ü ve’s-selâm’a borçluyuz. Efendimiz için şair bu beyitte “denizin 
incisi” değil “inciler denizi” diyor. Ağzından çıkan sözleri inci kadar değerli ve derya 
gibi, insanlığı su (rahmet) ile dolduracağını söylüyor. Su, rahmet olduğu için onun her 
incisi bir rahmet denizi oluyor.

Beyitteki “eşrar” sözcüğünün iki anlamı vardır. Birincisi kötüler, şerlilerdir. Burada 
Mecusileri ve ateistleri kastediyor.

İkinci anlam ise kıvılcımlardır. Bu anlamıyla şair, Hz. Muhammed aleyhi’s-salât ü 
ve’s-selâm ile su arasında şer ateşlerini söndürmek bakımından bir paralellik kuruyor. 
Burada Hz. Muhammed’in doğduğu gece Mecûsîlerin ateşlerini sönmesi kastediliyor. 

İlk dizeye dönersek; dünyanın çoğu sudur. Eskiden dünyanın düz bir tepsi ve 
gökyüzünün de bir kubbe gibi örtülü olduğu düşünülüyormuş. Bir istiridye gibi. Bu 
istiridyenin içinde de bir inci vardır: Hz. Muhammed aleyhi’s-salât ü ve’s-selâm.

Şair bu beyitte aynı zamanda şiirin sözden çok daha zor ve değerli olduğunu 
söylüyor. Nazm yusyuvarlak bir inciyi tam ekseninden bir delik açıp onu bir ipliğe 
dizmektir. Dize de buradan gelir. İşte şiir yazmak da yuvarlak inciyi elle mükemmel bir 
şekilde dizmek kadar zordur.

Peygamberimizin inci ile bir başka bağlantısı da şöyledir: Peygamberimiz yetim 
olduğu için dürr-i yetim de denirdi. İnci de istiridyeden ayrıldığı vakit yetimdir ve 
yusyuvarlak inciler bu sıfatla anılır. Böylece Efendimizin yetimlikte inci halini aldığı 
gösterilmeye çalışılır. Ayrıca “ıstıfa” sözü, inciye  “seçilmişlik” özelliği katıyor ve onu 
her inciye benzemeyen bir inci konumunda olduğunu gösteriyor.

“Mucizeleri şer sahiplerinin ateşine su serpen (ateşlerini söndüren zat-ı şerif), 
insanların efendisi seçkin inciler denizidir.”
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Seyyid-i nev’-i beşer deryâ-yı dürr-i ıstıfâ’
Kim sepüpdür mu’cizâtı âteş-i eşrâra su
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Burada nebilik ve peygamberlik makamlarından bahsediliyor. Nebiler kitap ve 
şeriat getirsin veya getirmesin tüm peygamberler için kullanılır. Kendilerinden önceki 
peygamberin getirdiği kitap ve şeriata (hukuka) davet eder. 

Burada gül bahçesinin yetiştirilmesinden bahsediyor. Gül bahçesi kurumuştur. 
Çünkü Hz. İsa’dan bu yana 600 küsur yıl geçmiştir. O bahçeye bir renk verilmesi 
gerekmektedir. Buna bağlı olarak da Hz. Muhammed aleyhi’s-salât ü ve’s-selâm’ın 
mucizesine telmih vardır.

Bir gün peygamberimize bir grup adam geliyor. Ve diyorlar ki: “Bizim oralarda kuyular 
kurudu, ırmaklar akmıyor, dolayısıyla yaz çok kurak geçiyor, bitkiler yeşermiyor, kıtlık 
olacak.” Peygamberimiz de yerden yedi tane taşı topluyor, avucu içerisinde hepsini 
ufalayıp üzerine okuyor. Sonra gelenler teslim ediyor. Diyor ki, “Götürün bunu kurumuş 
olan kuyularınıza sırayla atın.” Her taş atılırken okuyacakları duayı söylüyor. Taşlar 
kuyulara atıldığında kuyuların dipleri suyun çokluğundan görülmüyor.

Her peygamber, peygamberliğin gereği olarak mucize gösterir. Müşriklere peygamber 
olduklarını ispat etsinler, onlar da inanabilsinler diye. Peygamberlik bahçesine güzellik 
vermenin yolu bu idi.

Fuzûlî’nin yaşadığı yerde demek ki gül bahçesi solmuş. Yani İslam adına bir gevşeme 
görüldüğü belli. Şair burada bölgedeki insanları uyarıyor. 

Burada peygamberler veliler arasındaki farktan söz etmek gerekir. Veliler Allah’a 
yaklaşmak için insanlardan uzaklaşırlar. Peygamberler de Allah’a yaklaşmak için 
insanların arsına daha fazla karışırlar. Peygamberlik sırrını kullanarak dünyayı 
güzelleştirmeye çalışırlar. İnsanları iyi yola sevk ederler. Çünkü o bahçenin solmaması 
gerekir. Bu da bir mucizedir. 

“Peygamberliğin gül bahçesini tazelemek için mucizesiyle sert taştan su 
çıkarmıştır.”
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Kılmağ içün tâze gülzâr-ı nübüvvet revnakın
Mu’cizinden eylemiş ızhâr seng-i hâra su
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Burada “yetmiş” sözcüğünün iki anlamı vardır: 1. Mucize olarak yetmesi. 2. Suyun 
erişmesi.

Bu beyitte Hz. Muhammed aleyhi’s-salât ü ve’s-selâm’ın doğumuyla Mecûsîlerin 
hiç sönmeyen ateşinin söndüğü söyleniyor. Bu ateşin sönmemesi için Mecûsîler her 
türlü gayreti göstermişler ancak Peygamberimizin doğumuyla o ateş sönmüş ve uzun 
süre yakılamamıştır. Böylece eşsiz mucizelere delil olarak da ikinci dizeyi gösteriyor. 
Peygamberimizin mucizelerini eşsiz bir deniz olarak göstermiş şair. Bilindiği gibi su, 
rahmet demektir. İran’ın fethinden sonra İranlılar Müslüman olmuşlardır. Böylece 
kâfi rlere su, yani merhamet ulaşmıştır. Bu beyitteki binlercesi demek tüm İran’ın 
Müslüman olması demektir.

“Mucizesi, bu âlemde uçsuz bucaksız denizdir ki, ondan binlerce (Mecusi) 
kâfi rin ateşgedesine su ulaşmıştır.”
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Mu’cizi bir bahr-ı bî-pâyân imiş ‘âlemde kim
Yetmiş andan bin bin âteş-hâne-i küffâra su
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Peygamberimizin parmağından o şiddet gününde Ensar’a su verdiğini duyan 
hayretinden parmağını ısırabilir.

Hicretten sonra Medine’deki Ensarlar Muhacirlere yardım etmişlerdir. Bu yardım 
bir çeşit su vermek olarak adlandırılmıştır. Burada birinci dizedeki parmağını dişleme 
hayretin bir göstergesidir. Bunu öyküsünü de ikinci dizede anlatmış.

Hz. Muhammed aleyhi’s-salât ü ve’s-selâm, Hudeybiye’de konaklarken şiddetli 
sıcaklar başlar. O kadar şiddetli sıcak oluyor ki Müslümanların yanlarında getirdikleri 
su tahminlerden erken tükeniyor, sadece bir tek kırbada azıcık su kalıyor. Ensar, o 
kırbayı Hz. Muhammed aleyhi’s-salât ü ve’s-selâm’a getirip “Ya Resulallah! Bu sudan 
başka suyumuz kalmadı.” der. O kadar susamışlardır ki hepsi de belki benden daha 
fazla susayan bir mümin kardeşim vardır diye suyu içmemekte direnmişler ve halsiz 
düşmüşlerdir. Pek çoğu da Hz. Muhammed aleyhi’s-salât ü ve’s-selâm, susayacak 
olursa o içsin diye hakkından feragat etmişlerdir. Peygamberimiz bunun üzerine elinin 
birini kırbaya koymuş, öteki elini göğüs hizasında kaldırmış ve beş parmağından 
beş oluk halinde sular akmaya başlamıştır. O gün o sudan herkes kana kana içip 
abdestini almıştır. Kırbalarını doldurup Medine’ye dönmüşlerdir. (Bir rivayete göre de 
bu olay Tebük Savaşı’ndan önce hicretten iki yıl önce yazın çok kurak geçmesi üzerine 
yaşanmıştır.)

Peygamber Efendimiz aleyhi’s-salât ü ve’s-selâm’ın zorlu günde Ensar’a su verdiğini 
duyan kimse hayretinden parmağını ısırır. 

İnsan parmağını dişlediğinde de kan çıkar, kan da bir çeşit sudur. Peygamberimizin 
parmağından su akması gibi parmağını her kim dişlerse dişleme eylemi parmağı kanatır. 
Bu beyitte su-kan ilişkisi vardır. Bir sonraki beyitte de bu ilişki üzerinde durulmaktadır.

“Güneşin her yanı kavurduğu şiddetli bir günde parmağından çıkarıp Ensâr’a su 
verdiğini kim işitse hayretinden parmağını ısırır.”
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Hayret ilen barmagın dişler kim itse istima’
Barmagından virdigün şiddet güni ensâra su
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Hızır, İlyas ve İskender âb-ı hayatı bulmak için yola çıkarlar. Vardıkları yerde oranın 
halkı âb-ı hayatın karanlıklar ormanını geçince (veya karanlıklar ormanında) olduğunu 
söylerler. Yollarına devam ederken yol üçe ayrılır. Onlar da eğer suyu bulurlarsa 
birbirilerine haber vermek şartıyla üçe ayrılıp suyu aramaya devam ederler. Sonra 
Hızır ve İlyas bir yerde karşılaşır. Onlar birlikte aramaya devam ederler. İskender de 
tek başına. Yorulunca bir ırmağın kıyısında oturup balık yerler, ırmaktan bir damla 
balığın üzerine düşer ve balık canlanıp ırmağa atlar. İlyas ve Hızır böylece bu suyun 
ab-ı hayat olduğunu anlarlar. Kana kana içip ölümsüzlüğe kavuşurlar. Ama Allah 
onlara bunu İskender’e söylememelerini emreder. Onlar da söylemez.

Zehir bazen tedavi amaçlı kullanılır. O zaman insanı hayata döndürür. Yılan zehrine 
alışık olduğunuzda zehri size hayat verir. 

Peygamberimiz yılan sokan birine yılanın soktuğu yeri tükürüğüyle mest etmiş ve 
hayatını kurtarmıştır.

Hz. Ömer’e Mısır’da zehir içirmelerine rağmen zehrin onu etkilememesi de 
düşünülebilir.

Zehir Hz. Muhammed’in dostlarını etkilemiyor. Âb-ı hayat oluyor. Diğer bir taraftan, 
Tebük’ten dönerken Semud Kavmi’nin harabelerinden geçilir. O sırada Müslümanlar 
oradaki sudan kırbalarını doldurup ekmek yoğurmaya başlamışlar. Hz. Muhammed 
aleyhi’s-salât ü ve’s-selâm, ise hepsini döktürmüş. Çünkü oradaki suyun pis olduğu 
Allah tarafından kendisine bildirilmiştir. Suyun pisliği sadece moleküler yapısından 
değildir. İçeni ahlâken de zarara uğratacak yapıdadır. Hastalık bulaştırmasın diye temiz 
görünen suyun kullanılmasını engelliyor.

Hicret sırasında Hz. Muhammed aleyhi’s-salât ü ve’s-selâm, Hz. Ebu Bekir’le bir 
mağaraya girerler. Efendimiz, bir ara başını Hz. Ebu Bekir’in dizine yaslayarak uyur. 
Bu sırada bir delikten zehirli bir yılan gelir. Hz. Ebu Bekir yılanın zararını Efendimiz’den 
def etmek için geldiği deliği ayağıyla kapatır. Yılan sürekli çıkmak ister, ayağını sokar; 
ama o inatla çekmez. Bir süre sonra Hz. Muhammed aleyhi’s-salât ü ve’s-selâm uyanır 
ve Hz. Ebu Bekir’in acısını anlar. Hz. Ebu Bekir de olanları anlatır. Efendimiz, zehri 
etkisiz hale getirir. 

“Eğer Hz. Peygamber aleyhisselam’ın dostu yılanın zehrini içse bu ona âb-ı hayât 
(ölümsüzlük suyu) olur. Düşmanı su içse, hiç şüphesiz, yılanın zehrine döner.”

48 ÂB-RÛ’larda Su Kasîdesi

Dostı ger zehr-i mâr içse olur âb-ı hayât
Hasmı su içse döner elbette zehr-i mâra su
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Abdest günahları döker. Abdest suyunun değdiği uzuvlarımızdaki günahlarımız 
bağışlanır. Böylece Allah’ın huzuruna çıkacak hale geliriz. Dolayısıyla abdest suyunun 
her bir damlası ayrı bir rahmet denizidir. Abdest alınca insanlar rahmet denizinde 
yıkanmış gibi oluyor. 

(O çiğ tanesi olmasa belki de gül solacak. Çiğ tanesi güle canlılık veriyor.)

Şair; gül yapraklarının üzerindeki çiğ tanelerinin nasıl rahmet olduğunu 
anlatabilmek için Hz. Muhammed’in gül yanağının üzerinde abdest alırken serpilen 
suyun parçalanmasını örnek gösteriyor. Burada gerçek gül onun yanağıdır ve yanağa 
değen her bir damla bir çiğ tanesi misali rahmet denizine doğru yol almaktadır.

Tasavvufta her damla denizi özler. Denize kavuşmak ister. İşte güldeki çiğ tanesi 
(onun yanağındaki bir damla) rahmet denizine doğru gidiyor. 

Hz. Muhammed Tebük’ten dönerken bir kuyu veya kaynak su görüyor. Suyu 
kesilmek üzere olan kuyunun içine üç tane demir çubuk saplıyor. Kurumaya yüz tutmuş 
o kaynaktan birdenbire ırmak gibi sular akmaya başlıyor. Şair yukarıdaki ifadesiyle 
sanki o mucizeye atıfta bulunuyor.

Tasavvufa göre damla çokluğuyla kesret; denizse vahdettir. Damla küçük, denizse 
büyüktür. Her damla kesret aleminden denize, vahdet alemine düşe kalka, zorluklarla 
kavuşmak ister. Burada damla derviş, deniz ise Allah’tır.

(Su parçalanma ve bütünleşmeyle kendini yeniler. İnce katmandaki saydam su 
parçalandığında parlaktır. Bütünleştiğinde yeşil veya kahverengi rengini alır.)

“Abdest almak için suyu gül yanağına vurunca  her damlasından binlerce 
rahmet denizi dalgalanmıştır.”
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Eylemiş her katreden min bahr-ı rahmet mevc-hîz
El sunup urgaç vuzû’ içün gül-i ruhsâra su
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Şair önceki beyitlerde Dicle’nin Medine’ye doğru aktığını söylüyordu. Hz. 
Muhammed’e ulaşmak, ayağına ulaşmak için ömürlerdir, yüzyıllardır kendini yıpratarak 
Hz. Muhammed aleyhi’s-salât ü ve’s-selâm’a doğru akıyor (Hani şair onu kıskanıyor, 
onu yolunu değiştirmek istiyor, yolunda toprak olmak istiyor, bağrı yanıyordu…).

Burada isyankâr insanlara sesleniyor. Bir ırmak başını taştan taşa vurarak akıyor. 
Ama bir insanlar bunu yapmıyor. Ömürler boşa gidiyor. Irmak bunu yapıyor. Ayağının 
değdiği toprağa erişeyim diye yapıyor ama bizler hiçbir çaba göstermiyoruz. Hayat 
boşa geçiyor ve biz bunun farkında değiliz.

Dicle sürekli Hicaz’a doğru akıyor. Hacılar da her yıl Hicaz’a gidiyor. Su da oraya 
hacı olmaya gidiyor. İnsanlar da su olmak, rahmet almak, rahmet olmak için gidiyor. 
Burada suyun taştan taşa vurması çektiği insanların hacca giderken çektiği sıkıntıdır. 
Eskiden insanlar hacca giderken yolda birçok sıkıntı çekiyorlarmış. Tüm bu taştan taşa 
vurmalar, çekilen sıkıntılar sevgilinin ayağının toprağını öpmek için.

“Su (Dicle), ayağının toprağına ulaşayım diye ömrü boyunca başını taştan 
taşa vurup divane gibi dolanıp duruyor.”
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Hâk-i pâyine yetem der ömrlerdir muttasıl
Başını daşdan daşa urup gezer âvâre su
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İster toprak ister toz olsun her zerre ışığını güneşten alır. Bu zerre su ise o zaman 
ışık kat kat fazla kırılır ve paramparça olup zerrelere ayrılır. Suyun parçalanmasıyla 
büyük bir güç oluşur. Güçle taşları ve metalleri keser. Demek ki su bir yandan yumuşak 
huyun bir yandan katı bir keskinliğin örneğidir.

Şelâle kenarında yüzümüze su damlaları çarpar ama biz onu göremeyiz. Sebebi su 
zerrelerine ışığın çarpmaması. Burada Dicle Nehri’nden bahsediyor. Onu parça parça 
etseler bile o bildiği yoldan dönmez. Ben de onun gibi paramparça olsam da bu yoldan 
dönmem. Bağrımda yanan aşk var. Varlığı, ham maddesi ısı, ama aşkla birdenbire ışık 
oluyor.

(Ateş ile suyun moleküler yapısı birbirine benzer. Ateşin moleküler yapısı sudan bir 
birim azdır. Hz. İbrahim’i ateşin yakmadığı söylenir bu yüzden. Ateş su olmuştur.)

“Su, zerre miktarınca da olsa dergâhının toprağına nur saçmak ister.   
Bu uğurda şayet parça parça da olsa o dergâhtan geri dönmez.”
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Zerre zerre hâk-i dergâhına ister sala nûr
Dönmez ol dergâhdan ger olsa pâre pâre su
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İçki içen kimsenin bir süre sonra çektikleri baş ağrısı ve ağırlığıdır. Bu baş ağırlığı ancak 
küçük bir içki içmeyle giderilir. Su içmek ise humarı arttırır. Zaten içki içmenin adabına 
uygun değildir. 

İlk dizeye dönersek; zikir ve vird bir şeyi tekrarlamaktır. Zikir Allah’ın adını tekrarlamaktır. 
Hastalarda şifa için sürekli Hz. Muhammed aleyhi’s-salât ü ve’s-selâm’ın adını anarlar. İşte 
burada hata yapanların sürekli Hz. Muhammed aleyhi’s-salât ü ve’s-selâm’ı överek derman 
aradıklarını söylüyor. Şair burada aynı zamanda iç hesaplaşmasını yapıyor. Eskiden şairler 
içki içmeseler bile içkiyi öven gazeller yazarlardı. Böylece hata ehli olurlardır. Bu sebeple 
divanların başına naat (övgü şiirleri), münacat (Allah’a yalvarmak için yazılan şiirler) 
koyuyorlardır. Şarabı öven şiirleri yazıp yani hata ehli olup daha sonra da naatlarla da af 
diyorlardı. Burada şarap içenler ağrılarını gidermek için nasıl humar içerlerse bir noktadan 
sonra senin adını anıp hadislerini söyleyerek bu hatalarından dönerler. 

Kâb b. Züheyr, İslâmiyet yayılırken İslâmiyet’in aleyhine bir sürü gazeller söylüyordu. 
Efendimiz ise “kanı helaldir” diye bir emir dağıtmıştır. Kâb b. Züheyr’in şiirleri o kadar 
etkileyiciydi ki onu dinleyenler İslâmiyet’i tanımadan İslâmiyet’e düşman oluyorlardı. Kanı 
helâl kılındıktan sonra Kâb b. Züheyr ortadan kaybolur. Uzun bir süre sonra bir gün Hz. 
Muhammed aleyhi’s-salât ü ve’s-selâm’ın meclisine bir şair gelir. Şair bir şiir, bir kaside, 
bir methiye söylemeye başlar. Herkes onu hayranlıkla dinler. Şiirin öyle bir beytini söyler ki 
Efendimiz, hediye edecek bir şey bulamadığı için kendisine üstündeki hırkayı verir. Şair ise 
kendisinin Kâb b. Züheyr olduğunu açıklıyor ve Hz. Muhammed onu affediyor.

Kâb b. Züheyr Cahilliye Döneminde içkinin su yerine içildiği bir zamanda yaşamıştır. 
Hatadan dönünce birdenbire içkinin baş ağrısını, içkinin daha önce biriktirdiği o karalıkları 
hep su ile yıkamaya başladı. Çünkü su rahmetti ve su Hz. Muhammed’i temsil eder. Hz. 
Muhammed: “İçki kötülüklerin anasıdır.” der. Çünkü içki içildiğinde başka kötülükleri 
yapılmasına yol açar.

“Vird” sözcüğü “verd” şeklinde de okunabilir. Verd ise gül yaprağı demektir. Yaprak ise 
yazı içerir. Yazıyı düşündüğümüzde yaprak kitaba dönüştürülmüş olur. Kitap olunca da 
naat (övgü) metni oluşur. Naatlarda da şifa olduğuna göre vird kadar verd de şifa olur. 
Kademe kademe yani. Bu kitaba bakıp naat okuyarak şifa beklenebilir.

Burada şairin söylediği her sözcük birbirine ulaşarak dönüp dolaşıp na’ta geliyor.

“Sarhoşların içkinin tesirinden kurtulmak için su içmeleri gibi günahkârlar da 
na‘tını söylemeyi hasta gönüllerine derman görürler.”
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Zikr-i na’tun virdini dermân bilür ehl-i hatâ
Eyle kim def ’-i humâr için içer meyhâra su
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Şair burada özleminin büyüklüğünden bahsediyor. Bu özlem öyle büyük ki… 
Tabiri caizse çöldeki yolcuların serap görecek kadar susamalarına eş tutuyor. Kendini 
susuzluktan dudakları çatlamış insanlara benzetiyor. Bu özlem öyle bir özlem ki dudak 
suya hasrettir. Suya hasret olanlar yanar ve yangın içinde sürekli su diler. Şair burada 
elini açmış dua eder gibi görünüyor. Hz. Muhammed aleyhi’s-salât ü ve’s-selâm’a, 
İnsanların en hayırlısı, Allah’ın sevgilisi sıfatlarıyla sesleniyor. O’ndan şefaat istiyor. 
Böyle iltifat ederse kendisini boş çevirmeyeceğini düşünüyor. Sonuçta herkes O’ndan 
şefaat ummaktadır. “Daha Âdem ruh ve ceset arasında iken, yani yaratılmadan 
ben nebî idim.” diyen bir mübarek varlığın yüzü suyu hürmetine elbette Allah onun 
müminlerini affedecektir.

“Ey Allah’ın sevgilisi! Ey insanların en hayırlısı! Susuzluktan dudağı 
çatlayanların sürekli hararetle su diledikleri gibi ben de sana öylesine hasretim.”
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Yâ Habiba’llah yâ Hayre’l-beşer müştâkunam
Eyle kim leb-teşneler yanup diler hemvâra su
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Şaire göre onun feyz ve bereketi, yani şebnemi veya su buharı hem yıldızları hem 
gezegenleri doldurmuş durumda. 

(Eskiden isir denilen bir maddenin dünyayı kapladığı düşünülürdü (Bu şimdiki 
atmosferdir.) İsir’in içinde akışkan bir madde vardır. Bu maddeyle uzayda ışık dalgaları 
yayılabilir. Biz bu maddeyle, bu maddelerin sıvı oluşuyla maddelerin görünürlüğü 
adına yıldızları görüp tanıyabiliyoruz.)

Hicret’ten bir buçuk yıl önce Miraç olayı gerçekleşmiştir. Miraç’ta Hz. Muhammed 
aleyhi’s-salât ü ve’s-selâm, Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya gitmiş oradan da miraca 
çıkmıştır. Bir rivayete göre miraca çıkarken bütün gezegenler yoluna çıkıp selamlaşmışlar 
ve kendisinden şefaat dilemişlerdir. Böylece Efendimizin bereketi tüm kâinatı kaplamış 
oluyor. Sonuçta “Sen olmasan, sen olmasan! Kâinatı yaratmazdım.” kutsi hadisi 
sebebiyle gezegenlerin parlaması da O’nun yaratılışıyla açıklanabilir. İslamiyet’in 
sonsuza değin yaşayacağını düşüncesini şair çoğaltarak “Gezegenlerde bile, gökte bile 
onun dini hakim olacaktır.” şekline büründürüyor.

Beyitte geçen keramet sözcüğü iyilik, cömertlik, ihsan anlamındadır. Bahr ise 
deniz, kaynak anlamındadır. Bahr-ı keramet iyilikler denizi demektir. Deniz, suyun 
kaynağıdır. İncinin çıkarıldığı yerdir. Denizden balık tutar karnımızı doyurur, inci 
çıkarır zengin oluruz. Sahilde oturup hayal kurarız. Yani denizin birçok yararı vardır. 
Bu kerametlerin her biri bir inci gibi görülmektedir. Diğer bir deyişle deniz bir kaynaktır. 
Nehirler denizlere akıyor. Denizdeki su buharlaşıyor, yağmurla toprağa karışıyor. Bu 
suların bazıları tatlı su, bazıları tuzlu su, bazıları da şişelenip soframıza içme suyu 
oluyor. Bazıları pisleniyor, süzülüp arıtılıyor, damıtılıyor. Tekrar su haline geliyor. Böyle 
bir döngü Allah’tan kopup evrene düşen insanın tekrar aynı yolla Allah’a erişmesini 
sembolize ediyor. Böylece bu güzellik çemberi ile dünya dolaşıyor. Sürekli bir döngü 
var. Sanki her şey suyla şekillenmiş. “Hayatı olan her şeyi sudan yarattık.” ayeti akla 
geliyor.

“Sen, Miraç gecesinde feyzinin çiğ damlalarıyla yıldız ve gezegenlere su 
ulaştırmış keramet denizisin.”
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Sensen ol bahr-ı keramet kim şeb-i Mirâc’da
Şebnem-i feyzün yetürmiş sâbit ü seyyâra su
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Bu beyitte şair toprağının çatısını düzeltecek olan mimara güneşin bile çeşme olup su 
vereceğini söylüyor. Belki mimara su gerekir diye. Sadece ona. Şair “Yeter ki onaracak 
biri olsun. Senin uğruna bir tek kıpırdanış, bir hareket güneşin tatlarını yağdırır.” 
demek istiyor. “Eğer Hz. Muhammed’in mezarına hayır yapılacak olsa ve tamir su 
lazımsa güneş bile su yağdırır. Güneş, ateş olma özelliğinden çıkar.” 

Zülâl, “tatlı su, hoş içimli su” demektir. Güneş bir ateş yumağı iken Efendiler Efendisi 
söz konusu olunca hoş içimli bir su olup akmaktadır.

“Senin kabrini yenileyen mimara su lazım olursa güneş çeşmesinden her an  
bol bol saf, tatlı ve güzel su iner.”
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Çeşme-i hurşîdden her dem zülâl-i feyz iner
Hâcet olsa merkadün tecdîd iden mi’mâra su
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Burada cehennem korkusuyla yanan bir kalp var. Bu kalp öyle bir ateşle doludur ki 
hiçbir su söndürmeye yetmiyor. Sevgilinin ihsan bulutlarının suyu söndürebilir ancak. 
Bardaktan boşalırcasına olup ateşi söndürecek. İçi yanan bir insanın suya ihtiyacı 
vardır. Şairin de “Ümidim var.” demesinin sebebi budur. Cehennem korkusunda su 
ümidi vardır. “Allah’ın rahmetinden ümidinizi esirgemeyin.” ayetini hatırlatıyor. 
Çünkü bütün kirlerin temizlenmesi rahmet yağmuruyla yani suyla olur. Rahmetten 
ümidi kesmek zaten küfre girer. Şair rahmetten umudunu kesmediğini söylüyor. Bize 
duaya başlayacağını bildiriyor. Çevresini ateşlerin aldığını bu yüzden de duaya ihtiyacı 
olduğunu dile getiriyor. Umudunu belirtiyor.

Şair aynı zamanda Efendimizin gölgesinin yere düşmediğini, başının üstündeki 
bulutun sürekli onunla hareket ettiğini ve böylece rahmet bulutunun rahmetini istediğini 
söylüyor. 

“Sevgili senin ihsan bulutun seni sıcak günlerin ateşinden koruduğu gibi benim 
günahlarımın neticesi olan ateşi de söndürecek diye bir umudum var ve bu umutla 
yaşıyorum. Yoksa halim harap.”

(Ateş ile cezalandırmak Allah’a mahsustur. İslamiyet’te canlıları ateşle yakıp 
öldürmenin yeri yoktur.)

İnci, nisan yağmurundan olur. İstiridye, nisan yağmurları başladığında karaya 
çıkar. Yağmur damlasıyla beraber içine kum tanesi girer. İçine girdiğinde istiridyeyi 
rahatsız eder. İstiridye de acısını hafi fl etmek için sürekli sıvı salgılar, kum tanesinin 
üstünü kapar. Bir süre sonra o salgının hükmü geçer. Sürekli sıvı salgılanır. Sıvılar 
katman katman olur ve inci oluşmuş olur. Yani inci istiridyenin isteğiyle oluşmaz. Eğer 
istiridye yağmur tanesinden bir damla alıp denize dönerse kanaatkâr bir istiridye sayılır. 
Yusyuvarlak ve herkesin elde etmek istediği bir istiridye olur. Eğer açgözlü davranıp iki 
damla almamışsa inci eğri büğrü olur. İncilerin çoğu eğri büğrüdür. Yuvarlak olanı çok 
azdır. O nisan yağmuru istiridyenin içinde inci yapar. Ama nisan yağmuru baharda 
kış uykusundan uyanan, derisini ısıtmak isteyen yılana da zehir olur. Yani Allah’ın 
nimetini herkes kendi nasibine göre tasarruf eder. Hani mizaca göre tasarruf gibi. Yoksa 
nur hep aynı nur. Birisi ona başka şekil verir, karartır. Diğerini daha da parlatır.

“Cehennem korkusu, yanık gönlüme gam ateşi salmış ama senin bağışlama 
bulutunun o ateşe su serpeceği ümidindeyim.”
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Bîm-i dûzah nâr-ı gam salmış dil-i sûzânuma
Var ümîdüm ebr-i ihsânun sepe ol nâra su
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Şair burada biraz kendini övüyor ve şiirinin güzelliğini farkına varılmasını istiyor. 
Bunu sebebi açıklarken de “Benim sözlerim cevher olamazdı, inci olmazdı; ama seni 
övdüğüm için senin adını andığım için her biri inciye döndü.” diyor.

Bir damla yağmur nasıl inciye dönüşürse ben de su gibi bir söz söyledim ama sonra 
adını andığım için o su damlası inciye dönüştü.

“Seni methetmenin uğuru vesilesiyle Fuzûlî’nin sözleri, nisan bulutundan düşüp 
sultanlara layık inciye dönüşen su damlası gibi dizilip gelmiştir.”
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Yümn-i na’tünden güher olmış Fuzûlî sözleri
Ebr-i nîsândan dönen tek lü’lü-i şehvâra su
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Fuzûlî, mahşer günü gafl et uykusundan uyandığında hasret gözyaşları dökmeye 
başlar. Ancak gözün uyanıklığı bu dünyada da söz konusudur. Öncelikle bu hayatın 
gafl et geçtiğini, bunun önünü almak için Hz. Muhammed aleyhi’s-salât ü selâm’ın 
dostluğunu edinmeye çabalamak gerektiğini, bu uğurda gözyaşı dökmenin lüzumunu, 
hatta bu gözyaşlarının hasret gözyaşları kadar sıcak ve yakıcı olması gerektiğini 
vurguluyor. Diğer yandan, mahşer gününde gafl et uykusundan uyanık olmanın 
çaresini de bu dünyada aşk ile uyanık kalmak, seherleri uyanık geçirmek biçiminde bir 
sisteme oturtuyor ki gerçekten âşık için seher vakti çok önemlidir. Sevenin sevdiğini 
samimiyetle anmasının en katıksız zamanı seher vaktidir.

“Mahşer günü gafl et uykusundan uyanan gözlerim, (sana duyduğu) hasret 
gözyaşlarından su serptiğinde (ağladığında)… 
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Hâb-ı gafl etden olan bîdâr olanda rûz-ı haşr
Eşk-i hasretden tökende dîde-i bîdâra su
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...Fuzûlî mahşer yerini şiddeti ve herkesin aynı kapıya ilticası göz önünde 
bulundurarak son beyitte tam bir dua ile kendisinin bağışlanma emelinden bahsediyor. 
Hz. Muhammed’i sevmiş olmaktan eli boş kalmamayı, tam tersine yüzünü görmekle 
onun meclisine dahil olmayı ummaktadır. Beyitteki çeşme-i vasl tamlaması bir yandan 
vuslat (kavuşma) çeşmesi demek olurken diğer yandan vuslat yüzü veya yüzünün 
vuslatı anlamlarına da alınabilir. Şair, şefaat gününde kendisinin de ümmeti arasında 
sayılması için yalvarmakta, rahmet nazarının dışında kalmamayı dilemektedir. Üstelik 
o nazar ile çoktandır özlediği sevgilinin (Hz. Muhammed aleyhi’s-salât ü selâm’ın) 
yüzünü görebilmeyi, hani susuzluktan dudakları çatlayan birinin suyu istemesi gibi 
istemektedir.

Hayır yapmak isteyenlerin su hayrını tercih ettikleri, çeşme ve sebil yaptırdıkları 
meşhurdur. Şair, su rahmet olduğu ve hayatın da özünü oluşturduğu için Efendimizin 
şefaatini de sanki bağrı yanıklar içsin diye su dağıtmak, rahmetini paylaşmak olarak 
algılamış, bu yüzden kendisini de o hayrın içinde görme umudunu belirtmiştir. 

“…Umudum odur ki kıyamet gününde (senin cemalini görmekten) mahrum 
olmamayayım. Ben cemaline susamışa senin vuslat pınarın su versin.”
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Umduğum oldur ki rûz-ı haşr mahrûm olmayam
Çeşm-i vaslın vere men teşne-i dîdâre su
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