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  Özet 

Temmûziye, temmuz ayını veya yaz mevsimini konu edinen edebi türdür. 
Temmûziyelerde özellikle temmuz sıca�ı etkili bir �ekilde anlatılır. Sıca�ın tabiat, tabiattaki 
canlılar ve insan üzerindeki olumsuz etkileri üzerinde durulur. Güne�le ilgili anlatımlara yer verilir. 
Bu çalı�mada, Fehîm-i Kadîm Divanı’ndaki temmuziye ele alınıp i�lendi. Türün özellikleri 
üzerinde duruldu. �airin konuyu ele alıp i�leyi�i irdelendi. 

Anahtar Kelimeler: Kaside, Edebi Tür, Temmûziye, Temmuz, Tabiat 

Abstract 

Temmuziye is a literary genre of which the subjects are  july or summer.  Especially, the 
hot weather of july is described in detail in Temmuziye. The poet focuses on negative the effects of 
temperature over the nature, living ceatures and human beings. The descriptions related to the sun 
are also narrated. In this paper, Temmuziye in “Divan Fehim-i Kadin” is analyzed. The types of this 
genre are explained. The style of the poet related to the subject is analyzed.  

Key Wor ds: Qasıda, Literary Genre, Temmuziye,  July, Nature. 

 

 

 

Temmuz ve temmuz ayının sıca�ı, bir zaman diliminin parçası olarak ele alınır. Zaman etrafında 
geli�en türler içerisinde ele alabilece�imiz edebi türlerden temmûziye türü, özellikle kasidelerin nesîb 
bölümünde ele alınır ve i�lenir.  Bu tür içerik olarak “insanın hayat içindeki yerini ve iç dünyasını ifade 
eder. Zaman kavramı ile türler gün, ay, mevsim ve yıllarla ili�kilendirilmekte; mekân kavramı ile iç ve dı� 
mekân, geni� ve dar mekân açılımı sa�lanabilmekte; son olarak insan kavramıyla da ya�am içinde insan, 
tabiat içinde bir varlık olarak insan gibi çe�itli geni�lemeler olu�maktadır.”1 Temmûziye, yaz mevsimin 
özelliklerini i�lemesi ile zamanı, bu mevsimdeki tabiat de�i�imlerini tasvir etmesiyle tabiatı, zaman ve 
tabiatın insan üzerindeki olumsuz etkisini anlatmasıyla da insanı ele alır. “Yaz e�lencesini konu edinen 
kasidelere sayfiye denilmesine ra�men yaz ve yaz mevsiminin özellikleri temmuz (temûz) ayı çevresinde 
konu edildi�i için ay adı türün yaygın olarak kullanılan adı olmu�tur.”2  

Her mevsimin canlı ve cansızlar üzerinde farklı etkileri vardır. Bu etki, insanın ya�antısına, 
hayata bakı�ına, di�er insanlarla olan ili�kisine etki etti�i gibi do�anın �ekil de�i�tirmesine, di�er 
varlıkların görünü�üne ve algılanı�ına da etki eder.  

Canlılar arası ili�kilerde ve canlılarla cansızlar arası ili�kilerde zamanın önemli oldu�u 
söylenebilir. Baharda ne�eli olarak ele alınan insan, sonbaharda hüzünlüdür. Kı�ın so�u�un zulmünden, 
yazın sıca�ın bunaltıcılı�ından söz edilir. Baharla canlanan, ne�elenen, heyecanlanan, hareketlenen insan, 
yaz mevsimiyle özellikle temmuz sıca�ıyla bir duraklama ya�ar, rehavete dü�er. Bu duraklama 
sonbaharda gerileyi� ve hüzün olarak kendini gösterirken kı� yeniden dirili�i bir bekleyi� olur. 

                                                 
* Kafkas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dli ve Edebiyatı Bölümü. mehispir@hotmail.com 
1 Akku�, Metin, Osmanlı Kültürünün Tanıtılmasında Edebi Türlerin  Önemi, Osmanlı Edebiyat Ara�tırmaları, Atatürk 

Üniversitesi,FEF. Yayınları, Erzurum 2000, s.44. 
2 Akku�, Metin, Klasik Türk Siirinin Anlam Dünyası-Edebi Türler ve Tarzlar, Fenomen Yayınları, Ankara, 2006, s.255 
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Divan �iirinde �airler gerçekle gerçeküstünü ya da gerçekle hayali olanı yan yana i�lemi�lerdir. 
Somut varlıklar soyut varlıklarla birle�tirilmi�, somuttan hareketle soyut yüceltilmi�tir. Temmûziye türü, 
insanın, tabiatın ve di�er canlı cansız varlıkların bu zaman diliminden etkileni�ini ortaya koyar. Zamanı 
etkileyen unsurlarla zamandan etkilenen unsurlar bir arada verilir. Ate�, ı�ık, hararet, alev, sıcaklık ve bu 
kavramlar etrafında geli�tirilen remizler, manalar ve mazmunlar etkileyici unsurlar olarak ele alınırken, 
canlı varlıklar (insan-hayvan-bitki) ve cansız varlıklar özellikle yeryüzündeki varlıklar (toprak-hava-su) 
etkilenen varlıklar olarak ele alınır. Anasır-ı erba’dan toprak, hava ve su, ate�in hükümranlı�ında 
ezilmektedir. Toprak ate�in yani güne�in tesirinden kurtulmak için suya muhtaçtır. Dolayısıyla su ihtiyacı 
bulutla, bulutların olu�ması da rüzgârın havayı serinletmesiyle gerçekle�ecektir. Toprak suya muhtaçtır. 
Su da güne�in ate�inden dolayı azalmakta ve aciz kalmaktadır. Böylece tabiat, güne�in zulmü kar�ısında 
direnir ve mücadele eder. 

Yine sıca�ın etkisi insanlar üzerinde olumsuzluklara yol açmaktadır. Â�ık-ma�uk ili�kisinde â�ık 
güçsüz dü�mekte ma�uk sıca�ın tesiriyle kızmakta, kızarmakta ve bunun  sonucunda hırçınla�maktadır. 
Bu hırçınlık kar�ısında a�ı�a dü�en ise sabretmek ya da buna sebep olana beddua etmektir. 

Fehim-i Kadim Divanı’nın 5. kasidesinin te�bip bölümü temmûziye türünde yazılmı�tır. 
Kasidenin (1-27) beyitleri temmûziye, 28. beyit girizgah, (29-50) medhiye, (51-60) beyitler fahriye, (61-
63) beyitler dua bölümü olarak i�lenmi�tir. 

Kasidenin te�bip bölümünde, temmuz ayının sıcaklı�ı, yakıcılı�ı, harareti i�lenirken bu durum 
olumsuz olarak nitelendirilir ve mevsim cehennem olarak görülür. Temmuz olumsuzluklarıyla tasvir 
edilir ve i�lenir. Ate�le ilgili kavramlar ön plana çıkar. Ate� rengini veren unsurlara yer verilerek divan 
�iirinin remizlerinden yararlanılır. A�k ve sevgi, sevgili anlatımda yine yerini alır. Divan �iirinin 
kaynaklarına ba�vurulur. Efsanevî unsurların yanında gerçek unsurlara da yer verilir. Temmuzun 
özellikleri kar�ıt unsurlar kullanılarak anlatılır. Bu anlatımda; 

Sıcakla ilgili unsurlar (âfitâb, ate�, �u’le-tâb, tâb-ı mihr, unsur-ı nâr, germ-i tâb-ı hevâ, �u’le-i 
seyyâle, �u’le-vârî, harâret, berk-i hâtıf, ejder-i âte� fe�ânî, ahker-i sûzân, tâb-ı germâ, �u’le-âsâ tâb, 
mahz-ı ate�, te’sir-i germ-i hevâ, tâb-ı mihr, ) temmuz  ayının özelliklerini hissettirecek bir anlam dünyası 
ve ili�kisi içerisinde kullanılmı�tır. Bunlar sıca�ın fazlalılı�ını hissettiren unsurlardır. Sıca�ı azaltan 
unsurlar ise (aks-i ebr,  aks-i zülf-i sâki, âb, sâye-i bâl, çe�me-i âb-ı hayat, hevâ, nesîm, subh-dem)  
temmuz sıca�ı kar�ısında direnen, sıca�ın etkisini azaltan, az da olsa insanı ferahlatan unsurlardır. 
Tabiattaki mücadelede hüküm süren güne�tir. Di�er yanda güne�in a�ırı sıca�ından olumsuz yönde 
etkilenen tabiattaki canlı ve cansız varlıkların çaresizli�i söz konusudur. Bu çaresizlikten kurtulma imkânı 
yoktur. Güne�in yakıcı ate�ine boyun e�ilir. Sabah vakti esen rüzgâr, bir bulutun gölgesi, su, â�ık için 
sevgilinin saçının gölgesi bir sı�ınma kapısı olur. Bazen bu hararetten kurtulma adına dü�manlara bile 
sı�ınılır. Kekli�in bir an rahat olma ümidiyle kendisini kasten kartalın pençesinden asması bu çaresizli�in 
ifadesi olarak ortaya çıkar.  

Gök cisimlerinden güne�, ay ve yıldızlar arası ili�ki yine güne�in hâkimiyeti etrafında ele alınır 
ve çe�itli ilimlerle ba�da�tırılarak anlatılır. Bu ilimlerden birisi simya ilmidir. Güne� altın i�leyicisi olarak 
gösterilir. Sıca�ı ve yakıcılı�ıyla yıldızları eritir. Eriyen yıldızlar külçe altına dönü�mü� olur. Hüsn-i Talil 
yapılarak verilen bu do�al durum eski simya ilmi bilgisiyle aktarılmı� olur. 

 

Pûte-i eflâki itdi zer-ger-i üstâd-ı pîr 

Ol kadar pür-tâb u sûzân kim degüldür mâh-tâb 

K,5/3 

 

Altın i�leyen güne� ustası, feleklerin potasını öylesine parlak ve yakıcı etti ki Ay bile onun 
yanında sönük kaldı. 3 

                                                 
3 Üzgör, Tahir, Fehîm-i Kadîm (Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi),  AKDTYK AKM Yayını, Ankara,1991, 
s.122-127 (Metin ve sadele�tirme bu eserden alıntıdır.) 
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Katre-i sîm-âb-ve� bir yerde idüp ictimâ’ 

Külçe oldu rîze-i sîm ahterân olup müzâb 

K,5/4 

 

Yıldızlar eriyerek gümü� kırıntıları, bir yerde toplanan cıva damlası gibi külçe haline geldi. 

 

�air temmûziye türündeki bu kasidesinde, benzetme yoluyla yer adlarını kullanmı�tır. Temmuz 
ayında güne�in alevleriyle ısınan dünya Kerbelâ Çölüne benzetilir. Hatta Kerbelâ çölünü bile kıskandırır. 
Kerbelâ edebiyat tarihinde hem sıca�ıyla hem de Hz. Hüseyin’in �ehit edildi�i yer olması nedeniyle 
olumsuzlu�u temsil eder. Burası çöl oldu�u için sıcaktır, insanı yakar. Acıklı bir olayın ya�andı�ı yer 
oldu�u için gönülleri da�lar. Bu acının ate�i hiç sönmeden devam etmektedir. 

 

El-atâ� geldi yine tâb-ı temûz-ı �u’le tâb 

 Re�k-i de�t-i Kerbelâ itti zemîni âfitâb 

K,5/1 

Susuzluk! Alevler saçan temmuz sıca�ı yine geldi; güne� bütün dünyayı, Kerbelâ çölünün 
kıskanaca�ı bir hale getirdi. 

 

Divan �iirinde içki ile ilgili olarak kullanılan terimlerden biri de “kadehin üst kısmında içkiden 
hasıl olan hava kabarcı�ı”4 (habâb)dır. Bu kullanım a�a�ıdaki beyitte farklı �ekilde ele alınmı�, deniz 
üzerinde olu�an kabarcıklar �i�ehâneye benzetilerek verilmi�. 

 

�î�ehâne zann ider ehl-i basîret �üphesiz 

Kızdı tâb-ı mihrden  ol denlü bahr-ı pür-habâb 

K,5/5 

Kabarcıklarla dolu olan deniz, güne� ı�ı�ından o derece kızdı ki basiret sahipleri �üphesiz onu 
�i�ehâne sanır. 

 

�air temmuz ayıyla ku�lar arsında farklı bir ili�ki kurarak anlatımını zenginle�tirir. �air, efsanevî 
ku� Kaknus’un do�al özelliklerini (altın kanatlı, ate� nefesli) yaz sıca�ına ba�layarak hüsn-i talil sanatı 
yapmı�. Ate�, zerrin (altın), �u’le (alev), kebâb kelimelerini bir arada kullanarak temmuzun tesirini 
hissettirmeye çalı�mı�tır. 

 

Âte�in-dem olmadan kaknûs-ı zerrîn-bâl-i çarh 

Kendüde olsa ‘acep mi �u’lesi içre kebâb 

K,5/2 

 

                                                 
4 Pala, �skender, Divan �iiri Sözlü�ü, Akça� Yayınları, Ankara, 1991. s.54 
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Fele�in altın kanatlı kaknus adlı masal ku�u, ate� nefesli oldu�u için, kendi de alevi içinde kalıp 
kebâp haline gelse buna �a�ılır mı? 

 

Karga, siyah rengi nedeniyle sıcaktan daha fazla etkilenir. �air, karganın bu durumunu akkor 
haline gelen, yanan kara kömüre benzetmi�tir. Karganın sıcakta yanıp bunun etkisiyle ate� rengine 
dönü�tü�ü belirtilmi�. Böylece kırmızılık yönüyle papagan ku�una benzetilmi�tir. Kara karga sıca�ın 
etkisiyle papa�an gibi kırmızı olmu�tur. �air bu benzetmelerle do�al ortamdaki de�i�melere dikkat çeker. 

 

Misl-i engi�t-i siyeh kim ahker-i sûzân olur 

Al tûtî oldı germî-i hevâdan her gurâb 

K,5/13 

Her karga akkor haline gelen kara kömür gibi, havanın sıcaklı�ını tesiriyle al papa�an haline 
geldi. 

 

Kekli�in kartal tarafından avlanması �eklindeki do�al bir olay, hüsn-i ta’lille anlatılır. Sıcaktan 
bunalan keklik bir an serinleyebilmek için kendisini kartalın kanatlarının gölgesine atmı�tır.  

 

Sâye-i bâlinde bir dem rahat ümmîdiyle kebk 

�tti ‘amden kendüyi per-tâb-ı çengâl-i ‘ukâb 

K,5/14 

 Keklik, kanadının gölgesinde bir an rahat olma ümidiyle kendisini kasten kartalın pençesine astı. 

 

 Gül kırmızı rengiyle ate�i andırır. Gül suyu elde etmek için güllerin ate�te kaynatılması gerekir. 
�air, güne� ı�ı�ının etkisi ile güllerin suyunun çıktı�ını belirtir. Bunu ter olarak de�erlendirir. Bu teri 
insanlar için utanma renginin alevi olarak tanımlar. �nsanlar utanınca yanakları kızarır ve bu kızarma tere 
dönü�ür. �air, bu ayda insanların sıcaktan bunalıp terlediklerine i�aret eder. 

 

Ârız-ı hûy-rîzini  seyr eyle tâb-ı mihrden 

Görmedinse çıkdu�ın gül-berg-i âte�den gül-âb 

K,5/21 

E�er ate� halindeki gül yapra�ından gül suyu çıktı�ını görmedinse, onun parlayan yüzünden 
terleyen yana�ını seyret. 

 

Katre katre huy degül berg-i gülinden mevc-zen 

�ebnem-âsâ âb oldu �u’le-i reng-i hicâb 

K,5/22 

Onun gül yapra�ı gibi yüzünden dalgalanan, damla damla ter de�ildir; utanma renginin alevi, 
çi� tanesi gibi su oldu. 

 

Temmûziyelerde en önemli unsur güne�tir. Güne�in ı�ınları, parlaklı�ı, yakıcılı�ı, aydınlatıcılı�ı 
de�i�ik ilgi ve benzetmelerle ele alınmı�tır. Güne�in temmuzdaki parlaklık ve aydınlı�ını en güzel �ekilde 
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ifade edebilmek için Hz. Musâ’nın “yed-i beyzâ” (beyaz el) mucizesine telmih yapılmı�tır. Yed-i beyzâ 
Hz. Musâ’ya verilen mucizelerden biridir. Hz. Musâ Allah’ın emri ile elini koynuna sokar ve çıkarır, 
böylece eli güne� gibi parıl parıl parlardı. Bu olay çok sayıda ayette geçmektedir.”5 Güne� o kadar 
parlaktır ki Hz. Musâ’nın mucizesi olan “beyaz el”den daha baskındır. 

 

Olsa i’câz-ı yed-i beyzâ n’ola bî-i’tibâr 

Tâb-ı mihr itdi cihânı ol kadar pür tef ü tâb 

K,5/6 

Güne�in parlaklı�ı dünyayı o derece aydınlık ve sıcaklıkla doldurdu ki Hz. Musa’nın mucizesi 
olan beyaz el mucizesine itibar edilmezse buna �a�ılmaz. 

 

Yıldızlar ate� renginde görünürler. Özellikle temmuz mevsiminde yıldız kaymaları görünür. �air 
bu do�al olayı havanın sıcaklı�ının hararetine ba�layarak hüsn-i talil sanatı yapmı�. Yıldızlar ate� 
unsuruna benzetilmi�. Bu ate� unsuru güne�in sıca�ıyla eriyince akan yıldız haline gelmi�. Böylece �air, 
sanatlı bir anlatım kullanarak okuyucunun hayalinde temmuz sıca�ını canlı hale getirmi�tir. 

 

‘Unsur-ı nârı eritti germi-i tâb-ı hevâ 

�u’le-i seyyâlesidür görinen yer yer �ihâb 

K,5/7 

Havanın sıcaklı�ının harareti, ate� unsurunu eriterek onun tabiatını bozdu, yer yer görünen 
akan yıldız, onun akıcı ate�idir. 

 

Kafda�ı varlı�ına inanılan efsanevî bir da�dır. “Kafda�ı dünyanın etrafını çevreledi�ine ve 
a�ılmasının imkânsızlı�ına inanılan da�lar zinciri. Ejderha melekler tarafından bu da�ların arkasına 
atılırmı�.”6 A�ırı sıca�ın etkisiyle karamı� basık bir hale gelmi� havanın bulut arkasından ate� rengindeki 
güne�in vuru�uyla olu�mu� bir manzara tasviri canlandırılmı�. Uzay bo�lu�u Kaf da�ına, bulutlar 
arasından vuran güne� de Kafda�ı arkasındaki ejderhaya benzetilmi�. Bu anlatımla �air temmuz ayına 
efsanevî bir hava katmakta, bu aydaki do�a olaylarını hayallerde farklı imajlarla canlandırmaktadır. 

 

‘Âlem-i cev kûh-i Kâf’a döndi gerd-i tîreden 

Kullesinden ejder-i âte�-fe�ânîdür sehâb 

K,5/7 

Bo�luk âlemi, kara tozdan dolayı Kaf da�ına benzedi, bulut, onun doru�undan ate� saçan 
ejderhadır. 

 

Temmuz ayının bir özelli�i de a�ırı sıcak nedeniyle havadaki nemin azalması ve kuru bir havanın 
atmosfere hâkim olmasıdır. �air ayın bu özelli�ine dikkat çekmi�tir. 

 

Ol kadar oldu harâretden rutûbet hu�k-âb 

                                                 
5(A’raf,7/108; Tâhâ,20/22; �uarâ26/33; Neml, 27/12; Kasas, 28/32) Bkz. Yılmaz, Mehmet, Edebiyatımızda �slamî 
Kaynaklı Sözler, Enderun Kitabevî, �stanbul, 1992, s.181 
6 Pala, age., s.273 
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‘Âmdur bu demde ol resme rüsûm-ı inkılâb 

K,5/9 

Rutubet, sıcaklıktan o derece kuru mizaçlı oldu ki böyle zamanlarda bu tarz de�i�iklikler âdet 
hâlini aldı. 

 

�arap divan �iirinde önemli bir unsurdur. Her vesile ile �iirde yerini alır. �i�e içindeki �arap 
güne�te kaldı�ında içinde kabarcıklar olu�ur ve bu kabarcıklar patlak patlak olur. �air �arabın bu 
durumuna dikkat çekerek �arap sâkî ili�kisine de�inir. Sâkî �arabı sunan güzeldir. Sâkînin ve bulutun 
gölgesi �arabı bu sıcakta bozulmaktan kurtaran koruyucu olarak verilir. 

 

‘Aks-i ebr ü zülf-i sâkî sâye-güster olmasa 

Mahv olurdı berk-i hâtıf gibi câm içre �arâb 

K,5/10 

Bulutun ve sakinin saçının aksi ona gölge dö�emese, onu korumasa, kadeh içindeki �arap gizli 
bir �im�ek gibi yok olurdu. 

 

A�ırı sıcakta hava bulanık ve karanlık görünür. Havanın bu görünümü suya yansıyınca suyun 
rengi bulanık görünür. �air bu do�al durumu suyun kederli olu�una ba�lıyor. Böyle bir havada güne� 
denize vurdu�unda karanlık görünece�inden dolayı sanki güne� tutulmu� gibi olur. �air, ortaya koydu�u 
anlatımla sıca�ın etkisini okuyucunun zihnine yerle�tirir.  

 

Münkesif  zâhir olur ger bahra dü�se ‘aks-i mihr 

Ol kadar gerd-i kederden tîre vü târ oldı âb  

K,5/12 

Su, keder tozundan o kadar bulanık ve karanlık bir hâle geldi ki e�er 

güne�in aksi denize dü�se, tutulmu� bir hâlde görülür. 

 

 Sıcaklı�ın cisimler üzerindeki fiziki etkisi dile getirilir. Cisimler sıcaklı�ın hararetiyle incelip 
latifle�mi�lerdir. Toprak o kadar kurumu�tur ki su dökülse bile çamur olmayacak �ekle bürünmü�tür. 
Sıca�ın eriticili�i ile denizdeki inciler eriyip suya dönü�mü�tür. �nci denizden çıkarılır. Divan �iirinde, 
nisan ya�murunun her damlası denizde iri bir inci olu�turur imajını, Fehîm-i Kadîm, incinin temmuz 
sıca�ında eriyip yok olması, �eklinde ifade etmi�tir. Bu sıca�ın etkisini anlatma bakımından önemli bir 
imajdır. 

Tâb-ı germâdan letâfet buldı ecsâm-ı sakîl 

Ol kadar kim âba döksen gûte-hor olmaz türâb  

K,5/15 

Yo�un cisimler, sıcaklı�ın hararetiyle o derece incelip latiflik kazandı ki topra�ı suya döksen 
batmaz. 

 

Öyle te’sîr-i güdâz itdi sirâyet dehre kim 

Oldı deryâda yine tekrâr katre dürr-i âb 



 

Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi 
The Journal of International Social Research 

Volume 2/6 Winter 2009 
 

345 

K,5/16 

Eritici tesir, dünyaya o derece yayıldı ki parlak inci denizde yine bir damla suya dönü�tü. 

 

Yaz mevsimi ate� tabiatlı olarak gösterilip cehenneme benzetilmi�. Temmuzun yakıcı ate�i �airi 
da�lamı�tır. �air bundan dolayı güne�e beddua eder. 

 

Böyle bir dûzah-eser nârî tabî’at faslda 

A�lamazdum halk-ı ‘âlem çekse bin dürlü ‘azâb 

 

Âh ammâ neyleyim dâg itdi bu âte� beni 

Âfitâbâ hânümânun ola gün günden harâb  

K,5/17,18 

 

Böyle cehennem gibi tesir eden ate� tabiatlı bir mevsimde dünya halkı bin türlü azap çekse de 
a�lamazdım, fakat ne yapayım ki bu ate� beni da�ladı. Ey Güne�! Evin barkın gün geçtikçe daha harap 
olsun. 

 

 Sevgili, divan �iirinin ba� ki�isidir. �air, sevgilinin güzelliklerini ve özelliklerini her vesile ile 
dile getirmeye çalı�ır. Bu temmûziyede sevgili temmuz ayının özelliklerine ba�lı olarak ele alınmı� ve 
özellikle temmuzun sevgili üzerindeki olumsuzlukları üzerinde durulmu�tur. Â�ık ve sevgili arasındaki 
ili�kiler üzerinde temmuz sıca�ı engelleyici bir unsur (rakib) olmu�tur. Sevgili sıcaktan dolayı 
incinmektedir. Bu ise â�ı�ı üzmektedir. Çünkü ay yüzlü güzel, nazik bedenli gül gibi narin sevgili, sıca�ın 
etkisiyle ate� haline gelmi�tir. �air, sevgilinin ate�lenince kızgın duruma geçti�ini belirtiyor. Bu kızgınlık 
içindeki sevgilinin â�ıklarını hararetli bir �ekilde azarlayaca�ından korkuyor. Sevgilinin bu kızgınlı�ını da 
mazur görüyor. 

 

‘��ve-kârum nâz-perverdüm gül-i nâzük-tenüm 

�u’le-âsâ tâbdan itdün serâpâ ıztırâb  

K,5/19 

 

Ey i�velim, nâz içinde yeti�enim, nâzik bedenli gülüm! Alev gibi aydınlıktan ba�tan aya�a 
incindin. 

  

Mahz-ı âte� eyledi te’sîr-i germâ ol mehi 

Olsa ger ma’zûrdur â�ıklara germ-i ‘itâb 

K,5/20 

Sıcaklı�ın tesiri, o ay gibi güzeli, saf ate� haline getirdi, bu bakımdan e�er â�ıklarını hararetli 
bir �ekilde azarlarsa mazurdur. 
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�air sevgilinin yana�ını kırmızılı�ı bakımından güle, yana�ındaki terleri de gül suyuna 
benzetmi�. Sevgilinin yana�ındaki terler de utanmanın sonucunda ortaya çıkmı� birer çi� tanesine 
benzetilir. 

 

Ârız-ı hûy-rîzini  seyr eyle tâb-ı mihrden 

Görmedinse çıkdu�ın gül-berg-i âte�den gül-âb 

K,5/21 

E�er ate� gülünün yapra�ından gül suyu çıktı�ını görmedinse,onun güne� yüzünden terleyen 
yana�ını seyret. 

 

Katre katre huy degül berg-i gülinden mevc-zen 

�ebnem-âsâ âb oldu �u’le-i reng-i hicâb 

K,5/22 

Onun gül yapra�ı gibi yüzünden dalgalanan, damla damla ter de�ildir; utanma renginin alevi, 
çi� tanesi gibi su oldu. 

 

�air, put gibi güzel olan sevgilinin tenini gümü�e benzetir. Sevgilinin avucu içine yaktı�ı kınayı 
da mum gibi ı�ık saçan �im�ek olarak tasavvur eder. Gök yüzü avuç, güne� ise o avucun içinde ki kınadır.  

 

Her büt-i rengin-i sîmîn-sâ’îdün mânend-i �em’ 

Pençesinde �u’le-vârî berk urur reng-i hidâb  

K,5/8 

Kına rengi, her gümü� kollu parlak put gibi güzelin avucunda, mum gibi ı�ık �eklinde 
�im�eklenir. 

 

Divan �iirinde sevgilinin duda�ı âb-ı hayâttır. La’l ta�ı gibi kırmızı ve de�erli olan sevgilinin 
duda�ı â�ı�ı ölümsüzle�tirir. Bu nedenle â�ı�ın dile�i sevgilinin duda�ına kavu�maktır. Temmuz 
sıca�ında sevgilinin duda�ındaki hayat suyu kurumaktadır. Bu durumda â�ı�ın hayat suyuna ula�ması 
hayal olacaktır. Bu ise â�ık için katlanılmaz bir durumdur. Hızır, âb-ı hayâtı içmi� ve ölümsüzlü�e 
kavu�mu�tur. Ancak onun bu ölümsüzlü�ü arada bir ortaya çıkıp kaybolması �eklindedir. Bu ise seraptır, 
hayaldır. Sevgili ile Hızır arasındaki ilgi, sevgilinin duda�ında Hızır’dan bir damla hayat suyunun 
olmasıdır.  

 

Hu�k ise ger la’li âb-ı Hızr'dan bir katredür 

Bu hevâda çe�me-i âb-ı hayât olur serâb  

K,5/24 

Duda�ı, kuru ise de Hızır'ın hayat suyundan bir damladır; bu havada hayat suyu çe�mesi dahi 
serap hâline gelir. 

 

 �air, sevgiliyi güne�e benzetince, onu örtüsüz olarak görür. Güne�in sıca�ı güne�e tesir etmez. 
Sevgili de güne� oldu�una göre sıcak ona da tesir etmeyecek böylece sevgili örtüsüz bir �ekilde â�ı�a 
cilve edecektir. �air temmuzda sevgililerin ince giyimleriyle â�ıklara cilve ettiklerine i�aret eder.  
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Eylemez çün tâbi�-i hur�îd hur�îde eser 

Anun için âfitâbum cilve eyler bî-nikâb 

K,5/25 

Güne�in parlayı�ı Güne�’e tesir etmeyece�i için Güne� gibi güzel sevgilim örtüsüz görünür. 

  

 Â�ıkların âhı ate�lidir. Â�ı�ın yanan gönlünden çıkan âhlar felekleri bile yakar. �air, bu 
özelli�ini güne� için bir tehdit olarak kullanır. Güne�i  sevgilisini yakıp yandırmaktan sakınmaya ça�ırır. 
Aksi halde âhıyla onu feleklere �ikâyet edece�ini belirtir. 

 

Âfitâbâ âfitâbâ el-hazer sad-el-hazer 

Ol meh-i hüsnüm yakup yandırmadan kıl ictinâb 

 

Yohsa vallahî senün bir âh-ı ‘âlem-sûz ile 

Eylerem ahvâlüni ‘arz-ı der-i gerdûn-cenâb  

K,5/26-27 

 

Ey güne�! Ey güne�! Sakın, yüz defa sakın! O güzellik Ay’ı olan sevgilimi yakıp yandırmaktan 
çekin, yoksa Allah �ahidim olsun ki âlemi yakan âhım ile yaptıklarını fele�in kapılarından birinde 
söylerim. 

�air, padi�ahın adını anarak girizgâh beytini olu�turur. Padi�ahın güne� gibi sayısız kıvılcımlara 
sahip oldu�unu belirtir. Güne�i padi�ahın kahrına kar�ı sakınmaya davet ederek kasidenin temmûziye 
bölümünü bitirmi� olur. 

 

�u’le-i hur�îd-i kahr-ı pâdi�âhîden sakın 

Kim senün gibi �erâre zerresi var bî-hisâb 

K,5/28 

Senin gibi sayısız kıvılcım zerrelerine sahip olan o padi�ahın kahrı Güne�’inin alevinden sakın. 
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SONUÇ 

Genel olarak temmûziyeler temmuz ayını ya da yaz mevsimini konu edinirler. Temmuz bunaltıcı 
sıcaklı�ıyla ele alınır. Divan �iirinin gelene�i içerisinde anlatım sanatlı bir yapıya kavu�turulur. �airler 
özellikle kasidelerin te�bib bölümünde �airliklerini, sanat yapmadaki hünerlerini sergilemek isterler. Bu 
bakımdan ele alınan temmûziye kasidenin te�bib bölümü oldu�u ve devamı da methiye niteli�i ta�ıdı�ı 
için �airin güzel söyleme endi�esiyle türü ele aldı�ı söylenebilir. Fehîm-i Kadîm divanından alınarak 
incelenen bu temmûziye ile ilgili �u sonuçlara ula�ılabilir:  

1. Temmuz ayı bunaltıcı sıca�ıyla ön plandadır.  Sıca�ın kayna�ı güne� oldu�u için güne�le ilgili 
kavramlara, remizlere, mazmunlara, benzetmelere vb. yer verilir. Anlatımın merkezini güne� 
olu�turmu�tur. Güne� gökyüzünün hâkimi oldu�u gibi yeryüzünün de hâkimi olur. Güne�in �ekil ve renk 
özelliklerinden hareketle di�er kozmik unsurlarla ve tabiat unsurlarıyla ba�lantı kurularak anlatıma 
renklilik kazandırılır. Mevsimin hükümdarı güne�tir. Güne� yakıcı sıca�ıyla insanları bunalttı�ı için zalim 
konumundadır. Bu nedenle �air güne� için beddua eder. 

2. Sıca�ı artıran unsurlarla sıca�ı azaltan unsurlar bir arada verilerek anlatım içinde bir çatı�ma 
zemini olu�turulmu�tur. Böylece �air daha zengin bir anlatımla sanatını ortaya koyma imkânı bulmu�tur.  

3. Sıca�ın ortaya çıkardı�ı olumsuzluklar üzerinde durulur. Tabiat sıca�ın etkisiyle her gün 
de�i�ikli�e u�ramaktadır. Bu de�i�iklik cisimlerin yapısını de�i�tirdi�i gibi insanların davranı�larını da 
de�i�tirmektedir.  

4. Divan �iirinde sevgili her zaman ön plandadır. Temmuz sıca�ı â�ık ile sevgili arasındaki 
ili�kiyi olumsuz yönde etkiler. Sıcakta bunalan, kızaran sevgili â�ı�a ilgi göstermez. Hatta bu kızgınlıkla 
â�ı�ını azarlar. Sevgiliyle ilgili unsurlara yer verilir. Güne�in aydınlı�ı, yakıcılı�ı, ı�ınları ve rengi ile 
sevgilinin özellikleri arasında ba�lantı kurularak anlatım zenginle�tirilir. 

5. Dini ve efsanevî inanı�lardan yararlanılarak de�i�ik göndermeler yapılır. Hz. Musâ’nın yed-i 
beyzâ mucizesine ve Hz. Hızır’ın âb-ı hayâta ula�masına telmih yapılır. Ate�le ilgili mazmunlara yer 
verilir. Eski kimya ilmiyle güne� arasında ilgi olu�turulur.  

6. Güne�in, kozmik unsurlardan, ay, yıldızlar, feleklerle olan etkile�imi; tabiat unsurlarından, 
deniz, toprak, su, ate�, çiçekler, ku�lar, cisimlerle olan etkile�imi; sevgili unsurlarından, ten, yanak, ter, 
cilveyle ilgili etkile�imi, sanatsal anlatımla ortaya konur. 
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