NEF’Î’DE AT SEVGİSİ
S A B A H A T T İN K Ü Ç Ü K *
Divân şiirimizde dört ayaklı hayvanlar içerisinde en çok işlenen attır.
At, m em duhun (şiirde övülen kişi) ve sevgilinin övgüsünde, şâirin kendi
sanat cephesini ya da kalemini ifadede; felek, tâlih ... gibi mef
hum ların anlatım ında söz konusu edilir.
H er Divân şâiri,bu hayvanı, yukarıda sıralanan vesilelerle bilhassa
m em duhun övgüsü sebebiyle şiirine almıştır. Ancak, onyedinci yüzyılın ve
Divân şiirimizin kaside alanında en bü yük şâiri sayılan N e fî diğer şâirlere
kıyasla ata daha çok yer vermiştir. At, hem en hem en bütün kasidelerinde
karşımıza çıkar. M eselâ, aşağıda başlıklarını vereceğim Tahşiyelerin dışın
da, Sadrazam H üseyin Paşa’ya sunduğu bir kasidesinin ard arda gelen
oniki beyti tam am en m em duhun atının övgüsü ile ilgilidir. N e fî, kasidele
rinde atı m üstakil olarak işlemiştir. D ivan’ında bu varlıkla ilgili üç tane
kasidesi bulunm aktadır. Bu kasidelerin nesip ya da teşbip kısm ında bağ,
bahar, kış, yaz, ram azan, bayram ya da sevgilinin güzelliği ... gibi tem ala
rın yerine, m em duhun ahırında bulunan birbirinden güzel ve gösterişli at
ları anlatılır. Bu kasidelerin başlıkları şöyledir:
D er ta'rîf-i esbân-ı Şehsüvâr-ı zam ân.
D er ta'rîf-i rahş-ı Pâdişâh-ı câlem -penâh el-m üsem m â biA ğa A k a s ı .1
Kasîde-i R ahşiyye der-m edh-i M ustafa Paşa.
Başlıkları verilen bu kasidelerden ikisi Sultan IV. M u rad ’a, üçüncüsü
de M ustafa Paşa’ya sunulm uştur. Söz konusu şiirlerde at, vücut ve hare
ketlerindeki güzelliği, yürüyüşü, koşması, hızı, heybeti, tırnağı, nalı, süslü
takımları ... gibi yönlerinden işlenir. N e f î’nin bu Tahşiyelerinde zikrettiği
atların adları şunlardır: Bâd-ı Sabâ, T ayyâr, Evren, M ercân, C elâli Yağızı,
Edhem , G ü lgû n, C eb elî D orusu, Saçlı D oru, K ap u A ğası D orusu, Arslan
Dorusu, K ayış O ğlu D orusu, A ğ a A k a sı, Şâm A k a sı, D ağlar Delisi, Sürâ* Dr., Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, T ü rk Dili ve Edebiyat Bölümü.
1
Bu iki kaside yayımlanmıştır; ancak, ikinci rahşiyede geçen atın adı “A ğa A lacası”
şeklinde gösterilmiştir (“ N e fî” , Büyük Türk Klâsikleri, cilt 5., s. 118; Prof. Dr. M ehm ed Çavuşoğlu, “ Kaside” , Türk Dili, 415-416-417; 1986, s. 68). Doğrusu, “ Ağa Alcası”dır.
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hî-i Serefrâz, Dilnüvâz, T û m â. Söylediğim iz gibi, bu ve benzeri şiirlerde
asıl m aksat, m em duhun övülmesidir.
N e fî D ivânı’nda at, hususî olarak “at, rahş, esb” adlarıyla anılır. Eser
de, bunların dışında birçok at adına da rastlıyoruz. Bu adlar, değişik özel
likleri ile şiirlere alınmıştır. Tespit edebildiklerim iz şunlardır:
— Aş/car. A rapçada al donlu at demektir. Kestane renkli bilhassa siyah
yeleli ve siyah kuyruklu ata bu ad verilir. Aşağıdaki beyitte, m em duh
R üstem ’e, altındaki at da şiddetli bir rüzgâr gibi koşan A şkar’a benzetili
yor:
K endi Rüstem sanasın Aşkar-ı ra nâ-perdir
Zîr-i rânında o sarsar-tek-i seyyâre-mesîr
— Eblak. A laca at demektir. Gösterişli, alaca bacaklı, sekileri uylukları
na kadar ak olan ata verilen addır. Bu at, diğer Divân şâirlerinde olduğu
gibi, N e fî’de de felek için söz konusu edilir. Felek ile eblak arasında ku
rulan benzerlikte, gece ve yıldızların renginin yanı sıra, feleğin devri, hare
keti de gözönünde tutulm alıdır. N e fî, padişahın atını överken bu benzer
likten yararlanıyor. Şâir, m em duhun atının uygun ve nazik hareketleri
karşısında felek atı sakat ve topal görünür, dem ektedir:
Harekatı o kadar rm/tedil ü nâzük kim

Eblak-ı çarh ana nisbet görinür kec-rev ü leng
Felek-eblak benzerliğini şu beyitte de görüyoruz:
îde tâ râyiz-i takdîr cevlân-ı şebânrûzî
Süre tünd eblak-ı devrânı bu m eydân-ı pehnâya
— Edhem ve Eşheb: Bu iki at adı genellikle birlikte kullanılır. Edhem ,
kara donlu, yağız at demektir; aynı zam anda, akşam ın koyu yeşile çalan
renginede bu ad verilir. Eşheb ise, kır donlu at demektir; bu kelime gri,
boz, kır anlam larına da gelir. R enk bakım ından edhem akşam, eşheb ise
gündüz için kullanılır. Aşağıdaki beyitte, padişah övülürken Samanyolu
onun büyüklük edhem ine güm üşlü bir takım, güneş de ikbal eşhebine al
tından b ir nal olsun-, deniliyor:
Edhem -i iclâline bir raht-ı sîmîn kehkeşân
Eşheb-i ikbâline bir na'l-i zerrin âfıtâb
— Gülgûn: A l at demektir. Beyitte, renginin güzelliği dile getirilmiştir:
T u rfe G ülgûn-ı fırîbende-reviş kim sanasın
C ü m le endâm ına urm ış yed-i kudret hm nâ
G ü lgû n, Şirin’in atının da adıdır.
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— Hınk. K ır at anlam ına gelir. E blak’ta olduğu gibi, bu at da felek
için benzetm e unsuru olarak düşünülm üştür. G örüleceği üzere, bu ad, sa
dece “hınk” olarak değil, “nukra hınk” yani “süt kırı” şeklinde ele alını
yor. Beyitte, felek ata benzetilmiştir. Gezegenlerin sultanı olan güneş de
bu ata binip dolaşm ağa çıkmış. Kısacası, güneşin doğuşu ve yükselişi, sa
natlı bir şekilde anlatılıyor:
İde tâ kim nukra hınk-ı çarh ile cevlângeri
Husrev-i seyyâre-i zerrîn-rikâb-ı rüzgâr
“R ikâb ” , binek atı anlam ına da gelir.
— Kümeyt: Siyah kuyruklu ve siyah yeleli, soylu doru ata verilen addır.
Şâirlerim iz genellikle bu at çeşidini kendi kalemleri için benzetm e unsuru
olarak düşünm üşlerdir. D urum , N e fî’de de aynıdır:
Z abt olm m azdı küm eyt-i kalemi destinde
Hatt-ı şirin d en eger urm asa pâyine şikâl
— Küreng: D oru at dem ektir; ayrıca, atlann tâlim ettirildiği alan, çenber anlam ına da gelir. Beyitte sultan güneşe; felek de altındaki atının ta
lim ettiği alana benzetilmiştir:
K en di hûrşîd-i cihân-tâb-ı felekdür gûyâ
Zîr-i rânında o rehvâr-ı sebük-pûye küreng
— Kütel: Y ed ek at anlam ındadır. K ütel, Şeyhülislâm M ehm ed Efendi
vasfında söylenmiş olan bir kasidenin duâ kısm ındaki şu beyitte yer alır:
Râyiz-i bahtun olup rahş-ı m urâd üzre süvâr
Eşheb ü edhem -i rûz u şeb ola ana kütel
Beyitte râyiz, rahş, süvâr, edhem , eşheb, kütel kelimeleri arasında ba
şarılı bir tenasüp sanatı vardır.
— Rahş: H ususiyle at anlam ına geldiği gibi, kırmızı ve beyazın karışı
mı gayet yürük bir atın da adıdır. Genellikle hızı ile şiirlere girer:
T e'âlallah ne çâpük-rev olur ol rahş-ı bî-hem tâ
K i berk u bâd anunla idem ez sür'atde da'vâyı
Rüstem ’in kutlulanm ış atının adı da “R ahş”dır.
— Râhvâr (Rehvâr): Rahvan dediğim iz acele, fakat sarsıntısız giden bi
nek hayvanıdır. Bu tarzda gidişe de rahvan denir. Ö rn ek beyit, “K ü re n g ”
m addesinde verildi.
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— Semend: K u la at dem ektir. Bu renk, at kısm ında sarıya meyilli olan,
al ile kır arası renktir. G ü zel ve çevik attır. N e fî D ivânı’nda, hareketlerin
deki güzelliğin yanı sıra, savaşlardaki hızı ve m ahareti ile de söz konusu
edilir:
Zihî semend-i m ülâyim ki hüsn-i reftârı
U nu td u rur dil-i uşşâka cilve-i yâri

K açar turm az önünce hâr u has gûyâ ki sarsardur
Saf-ı a'd âya sürdükçe semend-i bâd-peym âyı

D üşdükçe hâke gûy-sıfat kelle-i cadû
Pây-i semendi tut ki ana savlecân olur
Son beyitte görüldüğü üzere, kesilen düşm an kelleleri, gûy yani top,
m em duhun atının ayağı da savlecân (çevgân) olm uştur. Beyitte “ gûy
u çevgân” oyununun atlarla oynandığına da işaret edilmiştir. Bu arada,
söz konusu oyuna alışkın atlara “ çevgânî” denildiğini de belirtelim.
— Şebdîz: G ece renginde demektir. K ara yağız renkte soylu bir atın
adıdır. Husrev-i Pervîz’in atının adı da Şebdîz’dir. N e fî, sultanı H usrev’e
benzetirken, Şebdîz’i de zikrediyor. Bu gibi benzetm elerde, ay ve güneş,
bu atın nalı olarak düşünülür:
Husrev-i Cem -hasem -i devr-i zam ân kim yaraşur
N a 1-i Şebdîz’i olursa meh-i tâbân-ı felek
N al ay ya da güneş olarak düşünüldüğünde, naldaki çivilerin başlan da
yıldızlara benzetilir.
— Tekâver : Y o rga yürüyüşlü ve seğirdici at anlam ına gelir; felek için
benzetm e unsuru olur:
Kecîm -i sîm-keş ü zer-rikâb ile tâ kim
İde tekâver-i çâlâk-i çarh reftân
Beyitte, hareketlerindeki hız sebebiyle felek ata, güneş altından üzengiye,
yıldızlar da atlara giydirilen güm üş işlemeli elbiseye benzetiliyor.
— Tevsen: Sert, dikbaşlı ve azgın at dem ektir. Evcilleşm em iş genç ata
da tevsen denir. Şâir, bu atı, savaş alanındaki hızı ve hareketliliği, feleğin
dönüşü ve kendi yaratılışı gibi hususlar için söz konusu eder:
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N e tevsen âteş-i çâpük-cinân ki tek durm az
Direng itdüği dem jîve gibi endam ı

N eylesün râyiz-i endîşe nice zabt itsün
Rahş-ı tab 'u m gibi bir tevsen-i çâpük-pâyı
N e fî D ivânı’nda atlarla ilgili tâbirlere de rastlıyoruz. Bu tâbirler şun
lardır:
— Bergestüvân (Bergestân): Savaşta ata giydirilen göm lek, zırh anlam ın
dadır:
Vâdî-i m edhünde cevlân itdügiçün yaraşur
Atlas-ı çarh olsa rahş-ı tab 'u m a bergestüvân
Şâir, bir başka beytinde ise, savaş alanında hızla koşan atı kuşa, üzerinde
dalgalanan göm leği de bu kuşun kanadına benzetmiştir.
— Çul: K ıldan ya da yünden yapılm ış hayvan örtüsüdür:
Sanurlar eşheb-i rûz-ı hümâyûn-fal-i nusratdur
G örenler gâhî üstinde çul-ı dîbâ-yı zîbâdur.
Yazılışı aynı, fakat “çil” şeklinde okunan bir başka kelime de, sağ ön aya
ğı ile sol arka ayağı beyaz olan at anlam ına gelir.
—

Düm (Dümbâl): Atın kuyruğu demektir. Beyitlerde, kuyruğun bü 

tünü ya da sadece kılı, renk bakım ından söz konusu edilerek atın kadri
nin yüceliği anlatılır:
M ûy-ı şeb-reng-i düm -i leyle-i kadr-i R am azân
N a'l-i zerrîn-i sümi yek-sebe mâh-ı Şevvâl
— Düvâl: Ü zengi kayışı anlam ına gelir. A ta hız verm ek için üzengi ka
yışının

hareket

ettirilmesi

gerekir.

N e fî,

aşağıdaki

beyitte

atın

hızını

m übalağalı bir şekilde dile getiriyor:
İrişür m ağribe ol sâyesi m aşrıkda iken
Sehv ile râkibi ger eylese tahrîk-i düvâl
— Ercel: Y a y a anlam ına geldiği gibi, bir ayağının üzeri beyazla işaret
lenmiş sığır, davar ya da at demektir:
G ice gündüz nitekim ola tedâhülde m üdâm
Eşheb-i rûz ile edhem-i şâmı ercel
— Gâşiyedâr : Gâşiye, at eyerinin altına örtülen örtü anlam ına gelir.
H alk dilinde “haşa” şeklinde kullanılır. Ğ âşiyedâr ise, haşa tutan, seyis de
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mektir. Bir başka anlam ı ise C eb ra il’dir. Şâir, beyitte melek, m em duhun
atının ayağının önünde seyis olsa uygundur diyor:
Pîş-i pâyinde m elek ğâşiyedâr olsa m ahal
N a'l-i zerrinine hûrşîd yüzin sürse revâ
— Gem: Bu kelime, güzel bir benzetm e ile ortaya konulm uştur. M em 
duhun atı kızgın aslana, ağzında çiğnediği gem de aslanın ağzına vurulan
zincire benzetilmiştir:
Bir de Arslan D orusı’d ur ki gem in gördükçe
K en d ü d ü r aynı ile şîr-i ner-i silsilehâ
— Istabl (Sıtabl): A h ır anlam ına gelir. A şağıdaki beyitte sultanın atları
nın bu lun duğu ahır övülüyor:
O şâhenşâh-ı zî-şân kim yeterdi ana bu devlet
O layd ı mîr-i ıstabl-ı hüm âyûnı Sikender ger
— cİnân: D izgin demektir. Bu şekilde kullanıldığı gibi “irhâ-yı cinân”
olarak da görülür.
—

İrhâ-yı cinan: Bu terkip “dizginleri salıverm ek” anlam ına gelir. M e 

cazî olarak da “ işe devam etm ek” demektir. Terkipteki kelimeler, ayrı ayrı
olarak da kullanılır. Atın dizginlerinin salıverilmesi, doludizgin koşturul
ması demektir. N e fî, atın bu şekilde koşmasını, yine m übalâğalı olarak
ifade ediyor:
O lu rdı peykeri evvel kadem de dîdeden gâ’ib
Virüp ruhsat cinâna râyizi gösterse.irhâyı
Şu beyitte de şâir, binicisinin yanılarak dizginleri salıvermesi duru
m unda, bu
söylüyor:

atın bütün

âlem i gölgesi yere düşm eden

dolaşabileceğini

D üşm eden sâyesi hâk üzre ider 'âlem i tay
Sehv ile râkibi gösterse inâna irhâ
— Kecîm: A t zırhı demektir. Savaş sırasında atlara giydirilir. Ö rn ek be
yit “T ekâver” m addesinde verilmiştir.
— Mişvâr. Atın, alıcıya gösterilmesi m aksadıyla ileriye ve geriye koştu
rulması demektir. Atın satılması için ortaya çıkarıldığı yer anlam ına da
gelir. Mişvâr; tarz, tavır, gidişat da demektir:
G u b â n n a iremez şeh-süvâr-ı endîşe
N e denlü rahş-ı hayâle virürse m işvân
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Beyitte, N e fî, sultanın atının hızını anlatm ağa çalışıyor. A tı o kadar hızlı
koşuyor ki, düşünce binicisi hayâl atını ne kadar hızlı sürse de onun tozu
na bile yetişem ez, diyor.
—
Mıh ve Nal: Birbirleriyle ilgili oldukları için bu iki kelimeyi beraber
alm ayı uygun buldum . A tla ilgili olarak en çok kullanılan unsurlardan bi
risi naldır. N al; şekli, parlaklığı, taşlardan çıkardığı kıvılcım ya da toprakta
bıraktığı iz ... gibi hususiyetleriyle şiire girmiştir. M em du h u n övgüsünde
atın nalı ay ya da güneşe benzetilir. Savaşta atının nalından çıkan kıvıl
cımlar, gökyüzüne kadar yükselir veya savaş alanını cehennem e çevirir.
M ıh yani nalın çivisi ise, şekli ve parlaklığı yönünden yıldıza benzetilm iş
tir. Aşağıdaki beyitte felek, m em duhun atının tırnağı; yeni ay (hilâl) atının
nalı; sabit yıldızlar da naldaki çivilerin başları gibidir, denilmektedir:
Cihân-ı sür'ate gûyâ felekdür kâse-i süm m i
Ser-i m îhi sevâbit na'l-i zerrîndür yeni ayı

Şehsüvâr-ı câlem -ârâ kim revâdur olsa ger.
N a 'l ü mîh-i rahşı çarhun âfıtâb u ahteri
— Pâleheng. K elim enin aslı “Pâlâheng”dir. D izgin anlam ına gelir;

Sa

m anyolu da demektir. Pâleheng, genellikle, altın anlam ına gelen “zer” ke
limesi ile birlikte “zer pâleheng” şeklinde kullanır:
Eyleye tâ husrev-i sâhib-kırân-ı şark u garb
Eşheb-i zer pâleheng-i subh ile cevlângeri
Beyitte, güneş doğu ve batının sultanına, sabah vakti atına, ışıkları da
bu atın dizginlerine benzetilmiştir.
— Raht A t anlam ına da gelen bu kelime, özellikle at takımı demektir:
Z ih î rahş-ı m urassa'-raht u zerrîn-na'l ü sîmîn-teng
K i kıym etde değer satl-ı sıtablı tâc-ı D ârâ’ya
— Râyiz'- A t terbiyecisi yani seyis demektir. N e fî, bu kelimeyi, sulta
nın uğurlu bahtı, kendi düşüncesi ya da şâirlik yönü için söz konusu
eder:
Âlem -i m a'nâyı eyler pür tezelzül cünbişi
Râyiz-i tab um idince rahş-ı fikri zîr-i zîn
— Rikâb: Ü zengi demektir. A yn ca, binek atına da “rikâb” adı verilir.
Kelim enin her iki anlam ı da beyitte kullanılmıştır:
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İde tâ kim nukra hınk-ı çarh ile cevlângeri
Husrev-i seyyâre-i zerrîn-rikâb-ı rüzgâr
Rikâbın, binek atı anlam ı, hınk ve cevlânger kelimeleri ile ilgili olduğu
için iham -ı tenasüplü kullanılmıştır.
— Satl: A ta su verilen ağaçtan kovadır:
Zihî rahş-ı m urassac-raht u zerrîn-nacl u sîmîn-teng
K i kıym etde değer satl-ı sıtablı tâc-ı D ârâ’ya
M em du h u n atının su içtiği kova, kıym et bakım ından D ârâ’nın tacı ile
birdir, denilmektedir.
— Siim: Atın tırnağı anlam ına gelir. Bu kelime hakkında “D ü m ” ve
“N a l” m addelerinde bilgi verildi. Atın tırnağı, beyitlerde şekli ve nalı ile
birlikte ele alınır.
— Şatır : B üyük bir kim senin atının yanında gitmekle görevli ağa de
mektir. N e fî, aşağıdaki beyitte sultanın atı, düşünce şâtınnı gölgesi gibi
geride bırakarak hızla geçip gider derken atın hızını m übalağalı bir şekil
de ortaya koymuştur:
Bırağur anı dahi sâyesi gibi yolda
O lsa ger şâtır-ı endîşe ile pâ-der-pâ
— Şikâl: Azgın atları zaptetm ek için ön ayaklarına vurulan ip, sicim
dir. Şu beyitte şâir, kalemini ata (kümeyt), kağıttaki yazılan da bu atın
ayağına vurulan sicime (şikâl) benzetiyor:
Zabt olınm azdı küm eyt-i kalemi destinde
Hat-ı şi'rinden eger urm asa pâyine şikâl
— Teng. K olan demektir. H ayvanın eyerini bağlam ak için göğsünden
geçirilerek bağlanan yassı kemer. Aşağıdaki beyitte N e fî, düşm an saflannı
yanp geçen m em duhun atına güm üş kolan olarak Samanyolu takılırsa ya
raşır, derken onun kadrinin yüceliğini belirtm ek ister:
Saf-şikâf u sipeh-endâz kim olsa yaraşur
Kehkeşân edhem -i çâpük-revine sîmîn-teng
— Zîn-pûf Eyer örtüsü anlam ına gelir:
N ûrdan bâl açar uçm ağa m elekdür sanasın
O lsa zîn-pûş-ı serâserle ne dem cilve-nüm â
Beyitte hızla giden at, üzerindeki kıymetli kum aştan eyer örtüsü ile sanki
uçm ak için kanat açm ış bir melektir, denilmektedir. “ U çm ak ” sözü, uç
mak ve cennet anlam lannda tevriyeli kullanılmıştır.
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N e fî Divanı’nda at ile ilgili ad ve tâbirlerin yanı sıra, atın
vücut ve hareketleri bakım ından bir güzellik unsuru olarak da işlendiğini
görüyoruz. Şâir, atın bütünüyle vücudu için, “peyker” ve “endam ” sözleri
ni kullanmıştır. Aşağıdaki beyitte atın boynunun ölçülü, kalçalarının se
m iz ve toplu oluşundan bahsetmiştir:
N ed ü r ol gerden-i m evzûn o sürîn-i ferbih
A ceb endâm ı güzel şûh-ı cihândur hakkâ
N e fî, atın vücudundaki kıllardan da söz etmiştir:
O denlü sürh ü rahşân m ûy-ı endâm ı ki lâyıkdur
Kabâ-yı cismini ger benzedirsem âl dîbâya
Atın pınl pınl ve kırmızı renkli tüyleri kırmızı ipek kum aşa benzetilmiştir.
Şu beyitte de sözü edilen hayvanın m ütenasip vücudu, yürüyüşü ve cil
vesinin yanı sıra, dizi ile topuğu arasındaki kısmı misk kokulu (ya da si
yah) yelesi ve kuyruğu, alnına dökülen kıvrımlı perçem leri övülmüştür:
O m evzûn peyker ol tarz-ı hırâm ol cilve-i nâzük
O sîmîn sâk o m üşgîn yâl ü düm ol kâkül-i pür ham
At, alnına dökülm üş kıvrımlı perçemleri ile nazlı bir güzele benzer:
Sanurlar nâz-perver bir sanem dür kim hırâm eyler
H um âr-ı hvâbdan olmış perîşân turra vü perçem
“Perîşân” kelimesinin “ peri kadar güzel” anlam ını da düşünm ek gerekir.
H atta o, çok zam an, güzellerin dahi hayran kaldığı bir güzellik timsalidir:
Hırâm-ı dil-keşe m âil olan ra'nâ sehî-kadler
G örince hüsn-i reftânn olurlar şîvede m ülzem
M em du h u n “ Şâm A lcası” adlı atı, kırmızı elbiseleri ile salına salma
giden bir güzel olarak tahayyül edilmiştir:
Bir de Şâm Alcası kim itse ne dem m eyl-i hırâm
Sanki reftâra gelür bir sanem-i sürh-kabâ
Bu müstesna güzel, bir bakışıyla bütün cihanın canını yağm aya verebilir:
Salınup her tarafa nâz ile itdükçe hırâm
Bir nigâh ile ider cân-ı cihânı yağm â
N e fî, böyle bir güzelin benzerini hiçbir yerde bulm ak m üm kün değildir,
der. Ancak, bu güzelliği, m em duhun ahınnda bulunan diğer atlarda göre-
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biliriz. H atta şâirimiz, güzellik timsali bu atlan M ecnun görm üş olsaydı
L eylâ’yı unuturdu, der:
G er görse bunlan M ecnûn-ı m elâm et-dîde
Y âd ın a gelm ez idi bir dahi hüsn-i Leylâ
Kaside alanının bü yü k şâiri N e fî, aşağıdaki beyitlerinde atın güzelliği
ni anlatırken m uhayyile gücünün ne kadar m ükem m el olduğunu göster
miştir. M em du hu n atı o kadar güzeldir ki, sevgilisinden ayn kalmış olan
zavallı âşık, bu atın güzel endam ını tasavvur ederek gönlünü avutabilir.
Belki de, sevgilisinin saçlannı bu atın ayaklanna bağ yaparak onun güzel
liğini gönlünce seyredebilm eyi dahi isteyebilir. H ayal son derece güzeldir:
Tasavvur eylese ger peyker-i dil-ârâsın
Dem -i firâkda eğerdi 'âşık-ı zân
M urâdı üzre hayâlinde seyr içün şeklin
Şikâl ider ana belki zülf-i dil-dân
At, sadece vücut ve hareketlerindeki güzelliği ile değil, zekâsı ve anla
yışı bakım ından da şiire girmiştir. Şu beyitte N e fî, onun, binicisinin bir
kaş işaretiyle hem en düzenli yürüyüşe geçebildiğini belirtiyor:
M üdde'â-fehm o kadar kim ider âheng-i şitâb
Rakibi gûşe-i ebrûyıla itse îm â
İnsanı hayran bırakan bu güzellik, Cenab-ı H akk’m kudretine güzel
bir işarettir:
N edür ol şîve-i reftâr ile ol peyker-i m evzûn
G ören hayrân kalur âsâr-ı sun'-ı H ak T e 'â lâ ’ya
D ivân’da, atın vücut güzelliğinin yanı sıra, hattâ daha çok, hareketle
rinin güzelliği, uygunluğu üzerinde durulur. A yn ca, heybeti ve öfkesi,
yürüyüşü, h ız ı... gibi hususlar da sık sık dile getirilmiştir.
At, m ülâyim ve nâzik hareketleri ile sanki cilveler yapan bir güzele
benzer. Y avaş yavaş ve salınarak yürüyüşleri, şâirin hatınna nazlı bir
güzeli getirir:
Şîvede cilvede mestâne hırâm eylem ede
V ar ise yine odur bir sanem-i müstesnâ
Y a da cilveleriyle cennet tavusunu andm r:
Gelse reftâra döner bir sanem-i racnâya
Başlarsa cilveye tâvûs-ı cinândur gûyâ
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Cilvelerinde, hareketlerinde o kadar m aharetlidir ki, kılın ucunda bile
bir rakkas gibi raksedebilir:
İstese bu da ider bir ser-i m ûda cevelân
Belki rakkaslık itm ekde olur ahyânâ
Bu kadar yum uşak ve m utedil hareketleri olan atın bir anda değiştiği
ni, eski hali yerine sert ve öfkeli bir hal aldığını görürüz. Aşağıdaki beyit
lerin ilkinde gayet hızlı koşmasına rağm en atın nalındaki çivilerin darbesi
nin gül yaprağında bile iz bırakm adığı söylenir; ikinci beyitte ise, aynı
atm hareketlerinin bir anda sertleştiği ve nalından çıkan kıvılcım şim
şeklerinin taşlan dahi eritebileceği m übalâğalı bir şekilde ifade ediliyor:
O denlü tîz-rev kim ser-i m îhi nişân itmez
Dokınsa sadme-i na'li eger gül-berg-i ra'nâya
G arâbet bundadur am m â gelince tünd reftâra
Eridür berk-i na'li ger dokınsa seng-i hârâya
N e fî, atı bu haliyle bir ejdere, ağzından zincire vurulm uş bir aslana ben
zetir. Hareketlerindeki sertlikten doğan havanın gökyüzünü parçalayabilece
ğim ya da dağlan kökünden sarsabileceğini söyleyerek atm heybet ve öfke
sini m übalağalı bir şekilde dile getirir. Zaten şâirin sanatında göze çarpan
en önemli hususlardan biri, m übalâğadır.
A t, savaş alanlannda sanki devleşir; nalından çıkan kıvılcımlar düşm a
na cehennem ateşi olur veya düşm an saflannı önüne katıp sürükleyen bir
fırtınaya benzer:
Çeker sipâh-ı m elâcik önince tîğ-i zafer
N e dem kim sürse 'ad û ya semend-i dîv-nijâd

Tokınsa arsa-i heycâda na'li ger senge
cA d ûya her şereri bir cahîm ider îkâd

K açar turm az önince hâr u has gûyâ ki sarsardur
Saf-ı acdâya sürdükçe semend-i bâd-peym âyı
Bu kadar haşin ve öfkeli olan atm bir anda eski haline döndüğünü,
eski m ülâyim tavnnı takındığını, hareketlerinin yum uşadığını da görebili-
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Bu denlü tünd iken reftân am m â cilveler eyler
K i dil-ber gibi tarz u tavrına m eftûn olur âdem
Sarsılur arz u semâ sanki kıyâm et koparur
Böyledür tünd şitâb eyledügince am m â
Gelse reftâra döner bir sanem-i ra'nâya
Başlasa cilveye tâvûs-ı cinândur gûyâ
N e f î’nin, şiirlerinde geniş bir şekilde işlediği husus, atın çabuk ve hız
lı hareketleridir. Bu hususu ifade ederken birçok benzetm e unsurundan
yararlanmıştır. Atın yürüyüşündeki çabukluğu ve hızı için “sebük-rev,
sebük-pû, sar-sar-tek, bâd-peym â (bu söz, aynı zam anda yürük at anlam ı
na da gelir), çâlâ, çâpük-rev, çapük-pâ” gibi sıfatlar kullanmıştır. H ızlı
koştuğunda arkasından ne yıldırım ne de rüzgâr yetişebilir. H z. Süley
m an’ın tahtı gibi uçar, ya da kanatlanan bir kuş olur:
U çar kuşdur şitâb itdükçe gûyâ benzer anunçün
Kenâr-ı dâm en-i bergestüvânı bâl-i cankâya
H üsam G iray H an ’a sunduğu bir kasidesinde de şunları söylüyor:
A n sebük-rev tekâverî ki be sehv
Râkibeş ger 'inân der endâzed
H'îş-râ çûn hayâl ider yek-dem
Ez dü-câlem birûnter en dâzed 2
H ızı konusunda atı, birkaç beyitte Burak ile m ukayese etmiştir. B u
rak’a gösterilen saygının buna da gösterilmesi gerekir, diyerek ata verdiği
değeri belirtmiştir:
Y araşu r dirsem eger ana Burâk-ı cennet
K i revâdur buna ta'zîm o kadar kim farazâ
Hattâ, bir başka beytinde Burak’tan daha hızlı olduğunu bile iddiâ
eder:
İrem ez gerdine sür'atde Burâk-ı cennet
Berk-i hâtifden ola ana m eğer kim per ü bâl
Aşağıdaki beyitte de, m em duhun atına “m iskî kem hâdan (misk kokulu,
aynı zam anda misk renginde yani siyah ipekli kum aş)” yapılm ış bir eyer
2 Binicisi hızla uçan o atın dizginini yanılarak gevşetecek olursa, o ’nu (binici) hayâl gibi
bir anda iki âlemin dışına uçurup götürür.
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örtüsü giydirilecek olursa, M irâc’ın kadri yüce gecesinin atına döner, den
miştir:
Dönerdi edhem -i şâm-ı m u'allâ-kadr-i M i'râ c’a
Eğer ki ana zîn-pûş itseler bir misî kem hayı
Sadrazam H üseyin Paşa’ya sunduğu kasidenin bir beytinde ise, m em du
hun atını, H z. M u h am m ed ’in H z.A li’ye verdiği D ü ldü l adlı kır ata ben
zetmiştir:
N e çâpük-rahş olur ol Düldül-i sîm urg-per elhak
K i olmış câlem-i fıtratda sehm ü’l-gayb ile tev’em
Düşm an saflarına fırtına gibi saldırm asına karşılık diğer zam anlarda
atın bu hızı, nesim veya sabâ rüzgârı gibi gönüllere ferahlık verir, toprağa
gül yaprakları saçar. Şâir, atın nalının topraktaki izlerini gül yapraklarına
benzetmiştir. Y a da denizin üzerinden nesim rüzgârı gibi geçse, ayağına
bir dam la su dahi dokunm az, diyerek m übalâğa sanatının “ gulüv” şekline
örnek vermiştir. N e f î’nin, atın hızını ifadede kullandığı “saba” ve “nesim ”
sözleri, bu hızın yum uşaklığını ve insan tabiatına hoş geldiğini gösterir.
Hızlı koştuğu zam anlar dalgalanan vücudu, kırmızı renkte dalgalı ipekli
bir kum aşa benzer. D urduğu zam an bile, vücudu civa gibi devamlı hare
ket eder.
N e fî, atı, kendi sanat yönünü ifade m aksadıyla da şiirlerine almıştır.
Bunun için hız, çabukluk ve dikbaşlılık ... gibi yönleriyle dikkati çeken
“rahş” ve “tevsen” adlı atlann yanı sıra at terbiyecisi anlam ına gelen
“râyiz”i beyitlerine dahil etmiştir. Bu gibi beyitlerinde N e fî’nin, ihtişamlı
hayâlleri, âhenkli, tok ve gür sesi, sanatına olan güveni açık bir şekilde
görülür:
cÂlem -i m a'nâyı eyler pür tezelzül cünbişi
Râyiz-i tab 'u m idince rahş-ı fikri zîr-i zîn

Neylesün râyiz-i endîşe nice zabt itsün
Rahş-ı tab 'u m gibi bir tevsen-i çâpük-pâyı
Türklerin sahip olduğu Bozkır kültürünün dayandığı temellerin en
önem lilerinden biri, şüphesiz, attır. At, belirli bir kültür bölüm ü içerisinde
değer kazanmıştır; bu da Bozkır kültüründe mevcuttur. Bu kültürde, atın
binek hayvanı durum una getirilmesi esastır. Zam anla da askerî değer ka
zanmış olup, savaş ve kahram anlık tipi haline konulm uştur. T ü rk kültür
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hayatında önem li bir yeri olan atm, N e fî tarafından geniş ve ustaca işlen
diğini görüyoruz. N ePî’nin, atı, sırf m em duhu övm ek m aksadıyla şiirlerine
aldığını düşünm ek yanlış olur, sanırım. Bunda güzellik ve kahram anlık
timsali olarak ele aldığı ata duyduğu derin sevginin, verdiği değerin yanı
sıra kendi ruhî yapısı ile onunki arasında kurduğu yakınlığın da payı var
dır. A lla h ’ın kudretinin m ükem m el bir eseri olarak görülm esi, Burak,
D üldül ve Cebrâil ile kıyaslanm ası, M iraç hadisesi örnek getirilerek kadri
nin yüceliğinin ortaya konulm ası ... gibi hususlar, N e fî’nin bu hayvana
verdiği değeri ortaya koym aktadır. Bu durum , eski Türklerde ata gösteri
len aşın sevgi ve verilen değerin devam ı sayılabilir.
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