
bunlar etrafındaki inançları da hatırlat
makla beraber. asıl edebi bir mazmun 
olarak genellikle sevgili ve onun çeşitli 

vasıflarını sembolize etmek içiri kulla
nılmışlar ; aşık edebiyatında ise halk 
inançlarını yansıtır biçimde ele alınmış
lardır. 
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Iii AHMET yAŞAR ÜCAK 

D EDEBiYAT. Halk ve divan edebiya
tında ab-ı hayatla ilgili zengin motifler 
teşekkül etmiştir. İçenin ebedi hayata 
kavuşması. ölümden kurtulması. öldü
rülse bile tekrar dirilmesi, ihtiyarsa 
gençleşmesi, hastaysa iyileşmesi gibi 
genel telakkilerin dışında ab-ı hayat, 
vahdet sırrına ermektir. Bu itibarla 
iman veya İslam , ab-ı hayat ve kevsere 
benzetilir. Mürnin ise bunu içen kimse
dir. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim de 
ab-ı hayattır. Zira onun gelmesiyle nice 
ölmüş gibi olan canlar dirilmiş, nice in
kar ve şirk hastaları şifa bulmuştur. 

Kabe vahdeti, Hakk'ın birliğini , İslam ve 
imanı temsil ettiği için ab-ı hayat ola
rak tasawur edilir. Siyah örtüsü "ka
ranlıklar"a (zulümat) benzetilerek ab-ı 

hayatla bir başka ilgi kurulur. Hz. Pey
gamber bir ab-ı hayat çeşmesidir. Ölü 

gönüller onun sözleriyle şifa ve ebedi 
hayat bulurlar. Şefaati de mürninler 
için ab-ı hayattır. Methedilen kişinin. 

padişahın. sevgilinin. veınerin, kamil in
sanın, alim ve ariflerin söz ve nasihatla
rı da ab-ı hayat gibidir. Bazan şairler de 
ilahi feyiz ve ilhamla yazdıklarına işaret 
etmek için sözlerini ab-ı hayat olarak 
takdim ederler. 

Aşksız insan ölü gibidir. Bu itibarla 
aşk ab-ı hayattır. Sevgili, sevgilinin vus
latı. hatta ayak bastığı yer, eşiği, ayağı
nın tozu, toprağı aşığın hayat kaynağı
dır. Ağız veya dudaklar mecazen ab-ı 

hayattır. Ağzın hareketi can ve hayat 
nişanıdır. İrşad, iman ve feyiz vermek 
de sözle olabilmektedir; onların da kay
nağı ağızdır. Sevgilinin dudakları aşığı
na hayat verir. can bağışlar. Onun için 
büsesi bir can çeşmesidir. Aşık sevgili
nin büsesi ile ölümü temenni eder. 
Çünkü o yine dudaklar sebebiyle yeni
den hayata kavuşacaktır. Dudaklar ölü
me derman olduğu gibi özellikle aşk 
derdine. hastalığa şifa ve ilaçtır. Hü
kümdarın dudağı, ölüm mahkumunu 
affederek ona hayat bağışladığı için 
ab-ı hayattır. Siyah saçlar "karanlıklar 

ülkesi"ne benzetilir. Vahdeti temsil eden 
dudak bu yönden de iman ile ilgilidir. 
Sevgilinin gözleri de hayat pınarıdır. 

Şarap da (aşk şarabı, ilahi aşk şarabı) 
ab-ı hayata benzetilir. Bu şekilde şa

rapta bulunan kırmızılık (= ateş: aşk, 

hararet. iştiyak) ile sıvı oluş ( = su: 
sükün. teskin, vuslat) arasındaki tezada 
işaret edilir. Gönül, kalp, ruh. insana 
maddi ve manevi hayatiyet sağladığı 

için ab-ı hayat; vücut bunların kafesi, 
örtüsü ve koruyucusu olduğu için, ka
ranlıklar ülkesidir. Tenine. nefsine veya 
masivaya mahkum olan kişi, İskender 
gibi ten karanlığında yolunu kaybeder; 
gönlü hayat pınarına ulaşamaz. 

Edebiyatımııda yer yer edep, terbiye, 
lutuf, ihsan. adalet, ilim. irfan, eser bı
rakma gibi hususlarla hayat kaynağı, 

ölümsüzlük arasında çeşitli ilgiler ku
rulmuştur. Bilgi ve söz yazı ile, yazı da 
mürekkeple ebedileşir. Yazı vasıtası ka
lemdir. Bu bakımdan mürekkep kalemi, 
yazıyı, bilgiyi ve düşünceyi ölümsüzleşti
ren bir hayat ırmağıdır. Mürekkebe gi
dip gelerek ısianan kalem ab-ı hayata 
kavuşan, onu içen Hızır misalidir. Mü
rekkep ise siyah rengiyle karanlıklar di
yarını temsil eder. Mürekkebin bulun
duğu yer olan divit (hakka) yine karan
lıklar diyarıdır. Ayrıca kalem, ebedi fe
yiz çeşmesinin lülesi ve musluğudur. 

AB-I HAYAT 

Gökyüzü, gece siyahlığı dolayısıyla 

karanlıklar ülkesidir. Ay, özellikle dolu
nayın şekli , parlaklığı ve rengi bakımın
dan siyah-beyaz tezadı içinde pınara. 

ab-ı hayata benzetilir. Güneş bütün 
canlılar için su gibi daimi bir feyiz ve 
hayat kaynağıdır. Geceleyin kaybolan 
güneş zulmette gizlenen ab-ı hayat, 
gündüz gökyüzü ise içinde ab-ı hayat 
bulunan altın bir kadehtir. Bahar mev
simi. bahar rüzgarları ve yağmurlar to
humların, bitkilerin yeşermesine, diril
mesine sebep ve yardımcı oldukların

dan ölüyü dirilten ab-ı hayat misalidir
ler. Çeşme, havuz, sebil vb. dolayısıyla 

yazılan kasidelerde ilgili suyun ab-ı ha
yata benzetilmesi, her zaman için kar
şılaşıla bilecek hususlardandır. 

Ab-ı hayatın yanı sıra Hızır. İskender 
ve zulmet konuları. yine çok defa onun
la ilgili motifler halinde ele alınmıştır. 

Mesela Hz. Ali ve Mevlana gibi belli 
isimler veya herhangi bir veli, pir. 
mürşid-i kamil Hızır'a benzetilir. Onların 
irşadı, rehberliği ve himmetleri Hızır'ın 
ab-ı hayatı gibi şifadır. Hızır sevilen ve 
övülen kişidir, sevgilidir, padişahtır, ve
zirdir, dosttur. Sevgilinin kendisi. du
dakları veya yanakları ab-ı hayat ise 
aşık da onu arayan Hızır' dır. Hızır edip
tir. Şair söz ve mana Hızırı'dır. Nasıl Hı
zır ab-ı hayatla diri kalmışsa şair veya 
yazar da şiiriyle. eseriyle, sanatıyla ebe
didir. Hızır seyahatler etmiş ve etmek
tedir. Aşığın gönlü de sabırsız ve karar
sızdır; yerinde duramaz. seyahatler 
eder. ab-ı hayatı (sevgilisini) arar. Hı

zır'ın yürüdüğü yerlerde kuru otlar ye
şerir. Kalemin de arkasında otlar, çi
menler gibi harfler, yazılar teşekkül 

eder. Gonca gül yeşilliği, gizliliği yönün
den elinde ab-ı hayat kadehi tutan Hı
zır'a benzetilir. Hızır uzun ömrü ifade 
eder. Genellikle sevgilinin boyunu tem
sil eden servi (tasawufı açıdan vahdet) 
yeşilliği, yüksekliği ve uzunluğu itibariy
le uzun ömre delalet eder. Dolayısıyla 

Hızır-servi münasebeti kurulur. 

Bütün arzu ve mücadelesine rağmen 
ab-ı hayatı bulamayan İskender, mura
dına kavuşamayan kimseyi temsil eder. 
Bu sebeple ab-ı hayata, ab-ı iskender 
veya ab-ı iskenderi de denilmiştir. Aklın 
varabiieceği nokta sınırlı , gönlün ise 
sonsuzdur. En güzeli akıl ve gönlün bir
likte olmasıdır. Bu itibarla İskender 
akıl. Hızır ise gönüldür. "Gönül Hızırı", 

ten zulmetinde ab- ı hayatı bularak. 
"nefsini bilen, rabbini bilir" sırrına er
miş; " akıl İskenderi " yabanda kalmıştır. 
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AB-I HAYAT 

Bir başka açıdan Hızır akıldır. kılıç is
kender'e benzetilir. Bazan da kılıç ile 
ab-ı hayat arasında ilgi kurulur. Kafırin 
gönlü imansızlıktan kararmıştır. isken
der'in zulmette ab-ı hayatı araması gibi 
kılıç da kafirin kalbinde iman arar. bu
lamaz. iskender cihan fatihidir: şarkı ve 
garbı fethetmiş, gücü ve şöhreti bü
tün · dünyaya yayılmıştır. Bu bakımdan 
şair (veya yazar). şiirinin üstünlüğünü. 

şöhretini, meşhurluğunu belirtmek için 
kendisini. şairliğini veya ilhamını (şiirini) 
iskender'e. kalemini Hızır'a. ·sözünü ve
ya mürekkebini ab-ı hayata benzetir. 

Destan ve masallarda bazı hayvanla
rın ab-ı hayat içerek ölümsüzleşmesi 
motifleri vardır. Bunlardan en meşhuru 
Köroğlu 'nun atıdır. O. hayat pınarından 
içmekle ebedl hayata kavuşmuştur. At 

1 ve ab-ı hayat ilişkisine divan şiirinde de 
, rastlanılmaktadır. 
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~ AMiL ÇELEBİOGLU 

ABA 
(,L..ll) 

Müslüman kavimlerin çoğu tarafından 
giyilen önü açık bir üstlük 

ve bu üstlüğün yapıldığı kaba kumaş. 
L ~ 

Abae ( ..:L,.J 1) veya abaye ( ~i.,.J') keli
mesinin çoğul şekli olan ve genellikle 
tekil manasında kullanılan aba. hadis
lerde "yoksulların giydiği kaba bir el
bise" olarak tarif edilmektedir. Hz. Pey
gamber'i ziyarete gelen Mudar'dan bir 
cemaatin üzerlerinde abadan başka bir 
şeyleri olmadığı 1 Müslinı. "Zekat" . 69l. 
Medine dışında oturanların cuma na
mazı kılmak için şehre geldikleri zaman 
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üzerlerinde aba bulunduğu. abanın et
rafa yaydığı kötü koku cemaati rahatsız 
ettiğinden Hz. Peygamber'in onlara yı

kanarak gelmelerini tavsiye ettiği bilin
mektedir (Müslim. "Cum'a", 6!. Huzeyfe. 
peygamberin. üzerinde namaz kıtdığı bir 
abayı kendisine hediye ettiğini söyler 
(Müslim. "Cihad". 99!. Bununla beraber 
Hz. Peygamber zamanında abanın fa
kirlik -atameti olmadığı ve özellikle bir 
dini mana ifade etmediği muhakkaktır. 

Zühd hareketi döneminde dünya ni
metlerinden yüz çeviren zahidlerin kılık 
kıyafete değer vermedikleri bilinmekte
dir. Veysel Karani'nin ll)ezbelelikten 
topladığı eski elbiseleri birbirine yama
yarak örtünme ihtiyacını karşılaması, 

zahid ve sOnler için örnek bir hareket 
olmuştur. Bu dönemde murakka', hırka, 
sOf. kisa ve mirt gibi elbise çeşitleri de 
zahidler tarafından kullanılmakta ve 
bunlarla aba arasında fazla bir fark bu
tunmamaktaydı. Aba giymenin ilk zahid
ler ve sOnler zamanında yaygınlık ka
zandığını. bu kıyafetin bir zühd ve fakr 
alameti sayıldığını gösteren rivayetter 
de vardır. Mesela. Asamm'a göre aba, 
zühd alametlerindendiL Bu yüzden. "Kal
binde beş akçe değerinde aba giyme 
arzusu bulunan bir kimsenin üç buçuk 
akçelik aba giymesi doğru olmaz. Böyle 
bir kimsenin aba yerine yeni bir elbise 
giyerek zühdünü saktaması kendisi için 
daha iyi otur ... Hatem ei-Asamm'a is n at 
edilen yukarıdaki sözü EbO Süleyman 
ed-Darani'ye atfeden . Kuşeyrfnin aba 
yerine süf kelimesini kullanması. aba 
ile sOf arasında bir ayırım yapılmadığını 
gösterir. Bu sebeple aba daha sonraları 
" hırka-i sOfiyye" ve "cübbe-i peşmine" 
şeklinde tarif edilmiştir. 

SOfiler. muhtemelen Şiilik'teki Eht-i 
aba anlayışının tesiriyte. abaya manevi 
bir değer verip onu bir zühd ve fakr 
sembolü haline · getirmişlerdir. Bazı ri
vayetlere göre Hz. Peygamber abasını 
Fatıma, Ali, Hasan ve Hüseyin'in üzerle
rine örterek bunların Ehl-i beyt• olduk
larını söylemiş, bundan dolayı bu abanın 
altında toplananlara Ehl-i aba denilmiş
tir. Diğer bazı rivayetlerde ise aba yeri 
ne n im re, mirt ve kisa gibi _ değişik keli
meler kullanılmıştır. Bu sebeple Hz. 
Peygamber'in gerçekten Ehl-i beyt'ini 
bir örtünün aıtında topladığı kabul edil
se bile, bu örtüye o zaman aba denildi
ğini kabul etmek oldukça zordur. 

Dervişterin giydikleri kaba ve değer
siz elbiseye aba denildiği gibi, değerli 

üstlüğe de kaba (kaftan) denilir. EbO 
Hafs el-Haddad. üzerinde kaba bulunan 
Şah Şüca·-ı Kirmanfyi görünce kendisi- · 
ne büyük saygı göstermiş ve "Abada 
aradığıını kabada buldum" demişti. Bu 
sözüyle o. iyi bir sOn olmak için mutla
ka eski püskü aba giymenin şart olma
dığını. Allah'ın veli kullarının kıymetli ve 
pahalı elbiseler de giyebileceklerini ifa
de etmek istemişti. Hz. Ali de değerli 
elbise giyrnekten vazgeçip aba giymeye 
başlayan Asım b. Ziyad'a, "Allah sana 
dünya nimetlerini helal kıldığı halde on
lardan faydalanmana rıza göstermeye
ceğini mi sanıyorsun? Verdiği nimetleri 
sayıp dökmektense onlardan faydalan
maya bak!" demiştir. 

Son deviriere kadar aba giymeye de
vam eden mutasawıflar. bu suretle 
~bayı bir zühd ve fakr sembolü olarak 
gören tasawun geleneğe sadakatlerini 
göstermek istemişleri:Jir. Başlangıçtan 

beri veliterin ve ermişlerin (etkıya, ahfi 
ya) böyle gösterişsiz elbiseler içinde 
kendilerini halktan gizlediklerine inanıt
mıştır. Mevlana Celaleddin-i ROmi aba 
giyenieri "çul içindeki sultanlar" olarak 
nitelemektedir. Fakat halkın itimat ve 
teveccühünü kazanmaktan aciz kalan 
bazı riyakartar. aba giyerek maksatları
na kolayca ulaşmaya çalıştıkları için. 
aba giyrnek aynı zamanda kurnazlığın 

ve çıkarcılığın bir alameti sayılmıştır. 

Nitekim. "Aba içinde nice zındık. kaba 
içinde nice sıddlk vardır" sözü buradan 
gelmektedir. Bu mesele üzerinde önem
le duran ibn Teymiyye'ye göre gerçekte 
veli olan. kılık kıyafetiyle kendisini halk
tan ayırmak istemez. zaten yapılması 
rnubah olan bir konuda halktan farklı 
bir tavır takınınanın anlamı da yoktur. 
Çünkü aba, hırka ve taç gibi şeyler ta
sawufun özüyle ilgisi olmayan şekilci

likten başka bir şey değildir. 

Çeşitli islam ülkelerinde giyilen aba
lar birbirinden farklıdır. Suriye ve Ara
bistan'da giyilen aba yelek şeklinde 

olup diziere kadar. Mısır'da giyilen aba 
ise topuklara kadar iner; fakat yelek 
şeklinde değil, cübbe biçimindedir. Ku
zey Afrika'da giyilen aba kısa kollu. ka
lın bir üstlüktür ve cellabe*ye benzer. 
Batı Cezayir'de genellikle pamuklu. na
dir olarak da yünlü veya ipekli beyaz 
gömleğe aba denir. iç gömteğin üzerine 
ve cellabenin altına giyilir. Osmanlılar 

döneminde alt tabakadaki ilim men
supları ve medrese talebesi de aba gi
yerdi. Ancak bu abaların zühd ve fakr 


