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ABSTRACT

Osmanlı edebiyatı şairlerinin çeşitli sebeplerle divanlarına dahil etmedikleri yahut divanlarını tertip ettikten sonra
yazdıkları şiirler vardır. Bu şiirlere yine bu sahanın mahsullerinden olan mecmualarda veya başka eserlerin içerisinde
denk gelinebilmektedir. Mecmuaların yanı sıra az da olsa
bazı divan nüshalarında başka şairlerin şahıs ve eserlerine
yönelik yeni bilgilere rastlanır. Bu şekilde ortaya çıkan her
bilgi, öncesinde yapılan çalışmaların eksiklerini tamamlayarak kapsamını genişletmektedir.

There are poems written by Ottoman Literature poets
that they did not include in their divans for various reasons
or they wrote after arranging their divans. These poems
can be also coincied with in the majmuas or another literary works of this field crops. In addition to the majmuas,
in a small number of diwan copies contain new information about personality and works of another poets are
encountered. Any information that emerges in this way
broadens the scope by complementing the shortcomings of
Bâkî (ö. 1600) de bu türden örneğine sıkça rastlanılan previous studies.
şairlerden biridir. Bu sebeple mecmualardan hareketle OsBâkî (d. 1600) is also one of the poets frequently encounmanlı edebiyatının en müstesna şair ve devlet adamlarından tered in this kind of example. For this reason, studies have
biri olan Bâkî’nin divanında yer almayan gazellerine been carried out on the ghazals of Bâkî, one of the most
yönelik çalışmalar yapılagelmiştir. Bu makalede ise Derzi- exceptional poets of Ottoman literature and a statesmen,
zâde ‘Ulvî (ö. 1585)’nin divan yazmalarından birinin which are not included in the divan. In this article, the
derkenarında karşılaşılan ve Bâkî’nin önceki yayınlarda poems of Baki, which are encountered in the edge of one of
bulunmayan şiirlerine yer verilecektir. Ayrıca aynı yaz- the copies of the Derzi-zade ‘Ulvî (d. 1585)'s Divan, which
madan hareketle Bâkî’nin şimdiye kadar herhangi bir vesile are not found in the previous publications, will be given.
ile değinilmeyen çağdaşı Derzi-zâde ‘Ulvî’nin gazelleri In addition, through the same manuscript, Bâkî’s naziras
zemininde yazdığı nazireleri tanıtılacaktır. Burada Bâkî’nin to his coeval Derzi-zâde 'Ulvî’s ghazals will be introduced,
Dîvân’ında bulunmayan gazelleri kadar nazireleri de ‘Ulvî which have not been mentioned on any study. Here it is
ile etkileşimini gözler önüne sermesi ve şiirleri kıyaslan- very important that the naziras as well as the ghazals that
dığında ‘Ulvî’nin de en az Bâkî kadar kudretli bir şair oldu- are not in the Divan of Bâkî show that 'Ulvî is at least as
ğunu göstermesi bakımından oldukça önemlidir.
mighty as the Bâkî when his poetry is compared to his.
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Giriş
Osmanlı edebiyatına mensup divan sahibi şairlerinin bir kısmında
çeşitli sebeplerden dolayı divanlarına dahil olmayan şiirlere rastlanır.
Şairlerin bilerek divana dahil etmediği yahut divanı tertip ettikten sonra
yazdığı şiirler ise yine bu sahanın mahsullerinden olan mecmualarda
veya başka eserlerin içerisine dahil edilmiş bir şekilde karşımıza çıkar.
Bu tür örneklerine sıkça rastlanılan şairlerden biri de Bâkî’dir. Onun
mecmualarda bulunup divanında bulunmayan şiirlerine dair birçok
yayın (Fidan 2010: 95-108; Taş 2010: 181-192; Kesik 2012: 1489-1500; Kesik
2012: 115-122; Kesik 2012: 337-350; Bahadır 2013: 187-213; Köksal 2013:
319-330; Tanyıldız 2015: 39-87) yapılmıştır. Bu çalışmalarda, mecmualardan hareketle Bâkî Dîvân’ında yahut onunla ilgili yeni harfli yayınlarda
bulunmayan pek çok şiir tespit edilmiştir. Böylelikle mevcut yayınlardakine ek olarak birçok yeni şiir dikkate sunulmuştur. Bu çalışmada ise
Derzi-zâde ‘Ulvî’nin divan nüshalarından birinin derkenarında bulunan
Bâkî’ye ait şiirlerden Bâkî Dîvân’ı neşirlerinde ve bahsi geçen çalışmalarda
yer almayan gazeller ile birlikte ‘Ulvî’nin şiirleri zemininde Bâkî tarafından yazılan nazireler değerlendirilecektir.
16. yüzyılın en önemli şairlerinden biri olduğu ittifaken kabul edilen
Bâkî’nin birçok gazelinin yine çağdaşı sayılan ve henüz eserleri üzerine
kapsamlı bir çalışma yapılmayan divan sahibi şairlerden Derzi-zâde
‘Ulvî’ye nazire olması dikkat çekicidir. Şimdiye kadar birinci sınıf şair
olarak kabul gören Ahmed Paşa, Necâtî, Fuzûlî gibi şairlerin şiirlerine
nispeten ikincil şairler tarafından yapılan nazirelere dair birçok örnek
bulunmaktadır. Bu makalede ise kendine özgü bir şiir tarzı oluşturan,
sadece kendi asrında değil, sonraki asırlarda da şiirleri bir mektep hizmeti
görüp, açtığı şiir vadisini takip edenlere “Bâkî muâkibi” denilen ve
Anadolu sahasında yetişmiş en değerli şairlerden biri olan Bâkî’nin Derzîzâde ‘Ulvî’nin şiirleri zemininde inşa ettiği nazireleri tanıtılacaktır.
Bu durum ‘Ulvî’nin de yaşadığı çağda itibar gördüğünü ve şiirlerinin
beğenildiğini gözler önüne sermektedir. Ne var ki bu zamana kadar
Derzi-zâde ‘Ulvî’nin şiiri ve şairliği araştırmacılar tarafından göz ardı
edilmiş ve hak ettiği şairlik unvanı kendisine teslim edilmemiştir. Bu
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makale, hakkında ciddi ve kapsamlı çalışma yapılmayan ve edebiyat
tarihlerinde dahi kendisine çoğu zaman yer bulamayan ‘Ulvî’nin, kısmen
de olsa şiir sanatı ve edebi şahsiyetine dair okuyucuya bilgi verecektir.
Ayrıca şair hakkında tarafımızca yapılmakta olan Derzi-zâde ‘Ulvî Dîvânı
adlı çalışma, ‘Ulvî’nin kıymetinin anlaşılmasını ve sadece erbabınca bilinip sevilen şiirleriyle ilgili daha doğru değerlendirmelerin yapılmasını
sağlayacaktır.
Bâkî, ‘Ulvî’nin şiirleri zemininde yazdığı 37 nazire ile ‘Ulvî’nin şairlik
kudretini ve şiirlerinin güzelliğini takdir etmiş olmaktadır. Buna karşın
‘Ulvî, her ne kadar Bâkî gibi birçok şairin var olduğunu ifade ederek
başını dik tutmasını söylese de şu beytiyle asrın Sultânu’ş-şuarâsı Bâkî’nin sağlam ve makbul bir üslubunun varlığını kabul ettiği söylenebilir:
Müsellemdür diyü Bāķí edāda ‘Ulvi baş egme
Bu ‘aŝr içre niçe anuñ gibi ŝāģib-edālar var1

Birçok övgü dolu numuneden sadece biri olan bu beyitte ‘Ulvî’nin
kendi şiirini her şair gibi makbul gördüğünü ve kendisinin Bâkî’den aşağı
kalmadığını dile getirmektedir.
Adı Mehemmed2 olan ve Derzi-zâde (Kılıç 2010: II/1105; Kutluk
2014: II/646; Solmaz 2005: 429; Kutluk 1997: 178; İsen 1994: 318;
Şemseddin Sami 1996: IV/3174)3 namıyla şöhret bulan ‘Ulvî, İstanbulludur . (İsen 1994: 318; Solmaz 2005: 429; Kılıç 2010: II/1105; Şemseddin
Sami 1996: IV/3174). İlk eğitimini babasından alan ve kardeşi şair Re’yî
(ö. 1574) ile birlikte ilim yoluna girdiği (Kutluk 2014: II/648)4 ile Hubbî
Monlası olarak anılan Vusûlî Mehmed Efendi (ö. 1590)’nin danişmendliğinde bulunduğu zikredilir (İsen 1994: 318). Turak Çelebi (ö. 1563)’nin
kendisini Şehzâde Selim (ö. 1574) ile tanıştırması akabinde şehzâdenin
yakınlığını kazanarak bölüğünde hizmete başlar (Kutluk 1997: II/649).
Muhabbeti ve methiyeleri sayesinde şehzadenin (Kılıç 2010: II/1105-1106;
1

S: 113b; -A; -İ; -P.
Şairin adıyla ilgili detaylı bilgi için bk.: Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu‘arâ,
(Hzl.) İbrahim Kutluk, C. 2., s. 646.; Gelibolulu ‘Âlî b. Ahmed, Künhü’l-Ahbâr’ın
Tezkire Kısmı, (Hzl.) Mustafa İsen, s. 318.; Riyâzî, Riyâzü’ş-Şu‘arâ, Nuruosmaniye
Kütüphanesi No: 3724: 109a.
3 Ayrıca bk.: Riyâzî, Riyâzü’ş-Şu‘arâ, Nuruosmaniye Kütüphanesi No: 3724: 109a.
4 Ayrıca bk.: Riyâzî, Riyâzü’ş-Şu‘arâ, Nuruosmaniye Kütüphanesi No: 3724: 109a.
2
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Kutluk 2014: II/649; Kutluk 1994: 179; İsen 1994: 318) ve yine şehzadenin
musahiplerinden Nihânî mahlasıyla şiir yazıp iyi bir kemançeci olan
(İnalcık 2011: 60-62) Defterdar Nihânî Turak Çelebi’nin ihsanlarına nail
olmuş, özellikle Turak Çelebi şairi hayatı boyunca himaye etmiştir
(Kutluk 1997: II/649). Tezkire yazarları her ne kadar ‘Ulvî’nin vatanından
ayrılma sebebini, Kanunî Sultan Süleyman (ö. 1566)’a eleştiri olarak
yazdığı iddia edilen “Dil harâba varıyor sîneye cânân gelsün / Şehri hâlî
komasun tahtına sultân gelsün” matlalı gazeli olarak ( Kutluk 2014: II/649;
Kutluk 1994: 179-180; İsen 1994: 318) göstermişseler de ‘Ulvî, Turak
Çelebi’nin 1563’te Kanuni Sultan Süleyman’ın fermanıyla idam edilmesinin derin tesiri ile vatandan ayrılır.5 1566’da Şehzâde Selim’in tahta
geçişine kadar seyahatlerde bulunur. Birkaç yıllık seyahatin ardından
İstanbul’a döner ve bir süre sonra padişah fermanıyla Monla Çelebi’nin
mülazımlığına atanır. Mülazım olduktan sonra şiirlerini bir araya toplayarak divanını tertip eder.6 Kanuni Sultan Süleyman (ö. 1566), II. Selim (ö.
1574) ve III. Murad (ö. 1595) olmak üzere üç padişah dönemini idrak eden
şair 1585’te İstanbul’da vefat eder7 ve Galata Mezarlığı’nda Kanlı-kozlar
denilen mevkiye defn olunur (Yavuz ve Özen 1972: II/23).
‘Ulvî’nin karakterine ve şiirine dair değerlendirmelerden bazıları şu
şekildedir: Şairliğinde incelik ve dikkat bulunan şair, gazel ve kaside
yazmaya muktedir, ayrıca tarih düşürmede mahirdir (Kılıç 2010: II/1106).
Şûh bir üsluba sahip olmakla beraber atasözü gibi söz söylemede Necâtî
(ö. 1509)’nin, belagatli mazmunlarıyla da Zâtî (ö. 1546)’nin takipçisidir.
İnce edasıyla Hayâlî (ö. 1556)’nin dengi, akıcı ve ahenkli sözleriyle de
Hilâlî (ö. 1543)’yi kıskandıracak derecede kudretlidir. Baştan sona sanatlı
kasideleri, nefis gazelleri terci-bend ve tahmisleri bulunan şairin eserleri
oldukça sevilmiştir (Solmaz 2005: 429). Gazel söylemede sade, âşıkane ve
belîğ gazelleriyle İshak Çelebi (ö. 1536) yolundadır. Âşıkane gazellerinde
söz söyleme kabiliyeti açıkça görülür. Tesirli şiirleri, yakıcı gazel ve
Konu hakkında detaylı bilgi için bk.: ‘Ulvî, Dîvân, Süleymaniye Kütüphanesi Halet
Efendi Ek No: 150: 11a.
6
Konu hakkında detaylı bilgi için bk.: ‘Ulvî, Dîvân, Süleymaniye Kütüphanesi Halet
Efendi Ek No: 150: 23a.
7 Konu hakkında detaylı bilgi için bk.: Riyâzî, Riyâzü’ş-Şu‘arâ, Nuruosmaniye
Kütüphanesi No: 3724: 109a.; Kâf-zâde Fâ‘izî, Zeyl-i Zübdetü’l-Eş‘âr, (Hzl.) Bekir
Kayabaşı, s. 427.; Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zünūn An Esâmi’l-Kütübi ve’l-Fünūn, (Terc)
Rüştü Balcı, s. 659.
5
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sözleri vardır (İsen 1994: 318-319). Şiirlerinde tenasüp, tevriye ve iham
kullanma kabiliyeti ile ifade ve söyleyiş güzelliğini oldukça ilerletmiştir.
Can alıcı ve kendi icadı olan eşsiz kasideleri bulunur (Kutluk 2014:
II/646). Şiirleri üslup olarak parlak, mana bakımından yakıcıdır (Kutluk
1997: 178-179). İnce ve zarif icatları bulunan şairin muhayyel, sanatlı ve
müessir gazelleri bulunmaktadır (Kutluk 2014:II/646; Kutluk 1997: 178179). Zamanının tatlı ifadeli şairlerindendir.8 Murabba, tahmis, mersiye,
tesdis ve tercileri de meşhurdur (Kutluk 2014: II/651).
Bu olumlu değerlendirmelere karşın haksızca yapıldığı ileri sürülen
“Çok söyleyen bir şairdir ve şiirlerinin edası sadedir” (Kutluk 2014: II/646)
şeklindeki şiirine yönelik eleştirinin yanında “ilmi yönünün yetersiz olduğu
ve Fars şairlerle olan yakınlığı yüzünden zihni kabiliyetinin zayıfladığı” (İsen
1994: 318) yönünde şahsiyetine yönelik görüşlere de yer verilmiştir.
Bu ifadelerden anlaşıldığı üzere Derzizâde ‘Ulvî, üretken ve hemen
hemen her nazım şeklinde makbul ve beğenilen şiirler yazmış, devrinin
önde gelen şairlerinden biri olmuştur.
Derzi-zâde ‘Ulvî Dîvânı üzerine daha önce çalışmalar yapılmıştır.
Bunların ilki Ali Nihad Tarlan’ın Süleymaniye Kütüphanesi Halet Efendi
Ek 150, Millet Kütüphanesi Ali Emiri Manzum 304 ve İstanbul
Üniversitesi Türkçe Yazmalar 1532 (Mecmua-i Devâvin)’deki yazmalardan
hareketle 1963 yılında Nezahat Büyükdemirtaş’a “Ulvî Divanı (Tevhid,
naat, dibace, kasaid) ve Işıl Ergin’e “Ulvi : Hayatı Gazellerinin Edisyon Kritiği”
başlıklarıyla hazırlattığı lisans mezuniyet tezleridir. Diğeri ise İsmail
Çetin tarafından 1993 yılında Süleymaniye Kütüphanesi Halet Efendi Ek
150 ve Ali Emiri Manzum 304 numaralı nüshalara dayanılarak hazırlanan
“Derzi-zâde Ulvî (Hayatı Edebi Şahsiyeti ve Divanının Tenkidli Metni)”
başlıklı yüksek lisans tezidir.
Adı geçen çalışmalarda kullanılan nüshalara ek olarak British
Museum (İngiltere), Bibliothèque National (Fransa) ve UCLA Library
(Amerika)’de divanın yeni nüshaları tarafımızca tespit edilmiştir.
Bunlardan UCLA Library (Amerika)’de bulunan nüshanın yaprakları
küflenme ve rutubet sebebiyle tahrip olmuş ve okunmaz hale gelmiştir.
8

Konu hakkında detaylı bilgi için bk.: Riyâzî, Riyâzü’ş-Şu‘arâ, Nuruosmaniye
Kütüphanesi No: 3724: 109b.
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Kütüphane sorumlularının, görüntünün anlaşılır olmadığını ve
mürekkeplerin birbirine geçmesi yüzünden mikrofilmlerinden okuma
yapılamayacağını söylemesi üzerine bu nüsha temin edilmemiştir.
‘Ulvî Dîvânı ile ilgili bahsedilen bu çalışmalarda şiir niceliklerinde
ciddi eksikler, vezin hataları ve yanlış okumalar bulunmaktadır. Ayrıca
yeni nüshaların bulunması ‘Ulvî’ye ait zemin şiirlerin yeniden tesis
edilmesini gerekli kılmıştır. Bu sebeple nazirelerle yapılan kıyaslamalar
tarafımızca tesis edilen metne göre yapılmış ve ‘Ulvî’nin şiirlerinde esas
alınan divan nüshalarının varak numaraları ve nüsha farkları belirtilmiştir.
Söz konusu çalışmalarda Bâkî’nin, bu yazmadaki şiir ve nazirelerine
tam anlamıyla değinilmemiş ve şiirleri incelenmemiştir. Bu kadar çok şiir
ve nazirenin varlığına ek olarak divanda bulunmayan şiirlerin tespiti bu
çalışmayı gerekli kılmıştır. Çalışmada Bâkî’nin şiirlerinde Sabahattin
Küçük neşri esas alınmış, yazmadaki farklar ise nüsha farkı olarak dipnotta gösterilmiştir.
Bâkî’nin şiir ve nazirelerinin yer aldığı Süleymaniye nüshası içerik
olarak oldukça zengindir. En hacimli Dîvân-ı ‘Ulvî nüshası olan Süleymaniye Kütüphanesi Halet Efendi Ek 150 numaralı yazma 247 yapraktan
oluşur. 212 (150) (mm.) ebadında; cilâlı, kalın kâğıt üzerine, çift sütuna 15
satırlı ve örneğine rastlanmayan bir hatla yazılmıştır. Baş taraftaki
sayfalarda kopuklukların olduğu bu nüshada şiirler siyah mürekkeple;
başlık ve mahlaslar, bazı Arapça ve Farsça ibareler, özel isimler, med ve
harekeler ise kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Nüshanın 1a, 24b ve 25a
varakları hariç tamamı cetvelsizdir. Nüshanın ilk varaklarının üst
kısımları rutubete maruz kaldığından bazı varaklarda sararmalar vardır.
Müstensih ve istinsah tarihi belli olmayan bu yazmada ‘Ulvî’ye ait:
1 Besmele manzumesi, 1 tevhit, 2 na‘t, 1 mirac-nâme, 2 kısa
mesnevi, 1 manzum-mensur karışık dîbâce, 27 kaside, 45
musammat, 676 gazel, 1 Manisa Şehrengizi, 20 tarih, 127 matla
(beyit)

bulunmaktadır. Ayrıca nüshanın derkenarlarında Bâkî’ye ait 2 kaside, 1
tahmis ve 155 gazel, Emrî’ye ait 1 gazel ve ‘Ulvî’nin kardeşi Derzi-zâde
Re’yî’ye ait 27 gazel yer almaktadır. Son iki varakta ise farklı hatla
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yazılmış mahlassız birkaç manzume vardır. Bu yazma, Derzi-zâde
‘Ulvî’nin en hacimli divan nüshası olmasının yanı sıra şiir başlıkları ile
Re’yî ve Bâkî’nin şiirlerini ihtiva etmesi bakımından oldukça değerlidir.
Çalışmada kullanılan kısaltmalar:
Çalışmada kullanılan kısaltmalar; A: Dîvân-ı ‘Ulvî Millet
Kütüphanesi Ali Emiri Manzum 304; a: Beytin ilk mısrası; b: Beytin ikinci
mısrası; a: varağın ön yüzü; b: varağın arka yüzü; G: gazel; İ: Dîvân-ı ‘Ulvî
İngiltere Londra British Museum Or. 11132; ö: ölümü; m: Miladi; MH:
Dîvân-ı Bâkî Mûsika-i Hümâyûn 1276 Tıpkıbaskısı; Nz: Nazire şiir; P:
Dîvân-ı ‘Ulvî Fransa Paris Bibliothèque National Suppl. Turc. 580; S:
Dîvân-ı ‘Ulvî Süleymaniye Kütüphanesi Halet Efendi Ek 150; T: Mecmu‘a-i Eş‘âr, Süleymaniye Kütüphanesi Ali Nihad Tarlan No: 62; Zm:
Zemin şiir.
1. Bâkî’nin Gazellerine Ek
Süleymaniye Kütüphanesi Halet Efendi Ek Kolleksiyonu No:150’de
bulunan divan nüshasının derkenarında Küçük’ün Bâkî Divanı neşrinde
bulunan 2 Kaside9 1 tahmis10 ve 151 gazel11 yer alır. Bunların dışında
Küçük neşrinde bulunmayan Bâkî’ye ait 3 gazel (biri mahlassız) ile
Mûsikâ-i Hümâyûn-ı Hazret-i Mülûkâne Litografya Destgâhı (m.
1859)’nda basılan Dîvân-ı Bâkî’de12, Sadeddin Nüzhet Ergun’un Bakî
Metinler için bk.: Sabahattin Küçük, Bâkî Dîvânı; Kaside 10, 13.
için bk.: Sabahattin Küçük, Bâkî Dîvânı; Tahmis 5.
11 Metinler için bk.: Sabahattin Küçük, Bâkî Dîvânı; G. 1, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 22, 26, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 40, 42, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 70, 73, 82, 90, 92,
96, 104, 106, 108, 111, 116, 118, 120, 123, 130, 131, 140, 143, 144, 148, 153, 155, 157,
161, 192, 194, 195, 199, 202, 204, 210, 211, 213, 219, 220, 221, 223, 224, 227, 229, 238,
239, 255, 256, 258, 261, 262, 266, 267, 269, 271, 273, 277, 278, 282, 291, 293, 294, 295,
296, 298, 299, 301, 302, 305, 320, 321, 323, 327, 337, 346, 356, 357, 359, 368, 369, 370,
372, 374, 380, 383, 384, 385, 402, 404, 408, 409, 413, 421, 422, 423, 430, 434, 435, 438,
439, 440, 443, 444, 445, 449, 450, 451, 452, 453, 457, 458, 459, 460, 464, 470, 491, 492,
493, 503, 509, 510, 514, 518, 525, 530, 532.
12
Basılı nüsha için bk.: Bâkî, Dîvân-ı Bâkî, Mûsika-i Hümâyûn-ı Hazret-i Mülûkâne
Litografya Destgâhı, İstanbul 1276 (m. 1859) s. 110-111.
9

10 Metinler
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Hayatı ve Şiirleri’nde (Ergun 1935: 374) ve İ. Zeki Eyüboğlu’nun Bâkî
(Eyüpoğlu 1972: 169) adlı çalışmasında yer alan:
Cihānuñ ni‘metinden kendü āb u dānemüz yėgdür
İlüñ kāşānesinden kūşe-i vírānemüz yėgdür13

matlalı gazel bulunmaktadır. Bunlarla birlikte Bâkî’ye ait toplam 155
gazel yer alır. Bu nüshanın derkenarı bu açıdan Bâkî divanı nüshalarından biri sayılabilir.
Ayrıca bu yazmada yer alan şiirlerden biri Bâkî mahlası taşımasına
rağmen hem Emrî Divanı’nda 414. Gazel14 olarak hem de Yapı Kredi
Kütüphanesi No: 383’te bulunan Mecmû‘a-i Nezâ’ir adlı yazmanın 8b
varağında ‘Amrî mahlasıyla yer almaktadır. Ancak ‘Amrî Divanı’nda yer
almayan bu gazelin, Emrî Divanı’nın 7 nüshasında bulunması gazelin
Emrî’ye ait olması ihtimalini güçlendirmektedir.
Budinli Hisâlî (ö. 1652)’nin Metâliü’n-Nezâir’inde Bâkî’ye ait olduğu
düşünülen mahlassız (2. Gazel) şiirin matla beyti ‘Acem mahlaslı bir şaire
ait gösterilmiştir. Ondan sonra gelerek Bâkî’ye ait olduğu kat’i olarak
13
14

S: 118b; Velehu Eyżan.
S: 173a; M. A. Yekta Saraç, Emrî Dîvân: G. 414.
Velehu Eyżan.
M. A. Yekta Saraç, Emrî Dîvânı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel Müdürlüğü No. 3144, Kültür Eserleri No. 427, Ankara: Kültür ve
Turizm Bakanlığı E-Kitap, s. 211.
1.

Yārsuz bu cihānda n’eylersin
Güli yoķ būstānda n’eylersin

2.

Ey göñül murġı yüce pervāz ėt
Lā-mekān ol mekānda n’eylersin

3.

‘Işķ-ı Leylā-yı iste Kūh-kenden
Hāy Mecnūn yabanda n’eylersin

4.

Tír-i āhum gibi felekden geç
Bu türāb āşiyānda n’eylersin

5.

Çünki ‘āşıķ degülsin ey Bāķí
Söyle kūy-ı fülānda n’eylersin
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bilinen ve yukarıda kaynaklarıyla birlikte belirttiğimiz gazelin matla beyti
ise sehven Nâmî mahlaslı bir şaire ait gösterilmiştir (Kaya 2003: 639).
Derkenarda bir tane Emrî gazeli harici tamamıyla Re’yî ve Bâkî’nin şiirlerinin bulunması bahsi geçen mahlassız şiirin de bu iki şairden birine ait
olabileceğini düşündürür. Ancak bu şiirden sonra “Velehu” başlığıyla
Bâkî’nin gazelinin yer alması onun Bâkî’ye ait olduğuna bir işarettir. Bu
durum Metâliü’n-Nezâir’deki ‘Acem mahlasıyla verilen matla beytinin de
hatalı olduğunu gösterir. Ayrıca tertip, usul ve seçilen beyitler bakımından birçok bilgi hatası bulunan Metâliü’n-Nezâir’e bu hususta şüpheyle
yaklaşmayı gerektirir.15
Bâkî’nin divan neşri ve seçme şiirlerine dair yapılan çalışmalarda yer
almayan gazelleri ‘Ulvî divanının Süleymaniye nüshasındaki sırasıyla şu
şekildedir:

15

Metâliü’n-Nezâir’de yukarıda belirtildiği üzere Bâkî’ye ait şiiri farklı mahlasla
vermesinin yanı sıra birçok beytin kaside, müseddes, terci-bend vb. gibi nazım
türlerinden alındığı görülmüştür. Sadece ‘Ulvî ile ilgili beyitler incelendiğinde bu
duruma uygun birçok numune gösterilebilir. Bunlardan birkaçı:
Ey dil göge āh oķların at ķaddüñi yā ķıl
Bu mašla‘ı derd ile yanup derd ile yaķıl
Metâliü’n-Nezâir C. I. s. 391.
Turak Çelebi için yazılan mersiye türünde bir terkib-benddendir.
Tíġ-ı ŝun‘ ile ķalem levģe raķam çekdügi dem
Dest-i ķudretle ŝunıldı elüñe tíġ ü ķalem
Oldı nūn u ķalem ü levģ-i ezel tíġ-ı ķader
Varaķ u tíġ u devāt u ķalemüñden ma‘lem Metâliü’n-Nezâir C. I. s. 451.
Bu iki beyt ‘Ulvî’nin II. Selim’in medhi için yazılan “Tíġ ü Ķalem”
kasidesindendir.
Ne gül-zāruñ nesímidür hevā-yı ‘unŝur-ı pāküñ
Ne şem‘üñ şu‘lesidür tāb-ı ruĥ-sār-ı ‘araķ-nāküñ Metâliü’n-Nezâir C.I. s.263.
Bu musarra beyt ise ‘Ulvî’nin bir müseddesindendir.
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1.16
Mef‘ūlü mefā‘ílü mefā‘ílü fe‘ūlün
Hezec – – + /+ – – + / + – – +/+ – –
1.

Ey ŝubģ-ı sa‘ādet ki cebínüñde hüveydā
Šoġrusı zihí ģüsn teķaddes ü te‘ālā

2.

Dünyāda eger ferd olasın merd-i ĥudāsın
Ferdā hevesin ėtme ŝaķın ķandaġı ferdā

3.

Gülzār-ı cemālüñde bu cān bülbüli ey dōst
Vaģdet gülini buldı odur bülbül-i gūyā

4.

Günden güne arturdı n’ėdem āh u fiġānı
Uŝlanmadı dìvāne göñül n’eyleyin aŝlā

5.

Esrār-ı ģaķāyıķdan eger dėdüñ ise sen
Şāh ol yüri ‘ālemde sen ey ‘āşıķ-ı şeydā

6.

Gel ‘ayş-ı müdām ister iseñ ŝoģbete Bāķí
Dervìş olagör kim saña sulšān ola saķķā

2.17
Mefā‘ílün mefā‘ílün mefā‘ílün mefā‘ílün
Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – − –
1.

Sarāy-ı šāķ-ı Kisríden göñül vírānemüz yėgdür
Müferreģ ķaŝr-ı şāhíden bize ġām-ĥānemüz yėgdür

16

S: 93a; T: 35b.
Velehu Eyżan.
1b ģüsn: ģüsn ü T.
2a ferd: merd S.
3b bülbül-i: olduġı S.
4a āh: ā[h] S.
4b n’eyleyin: n’eyleyem S.
6b saķķā: sāķí T.
17
S: 118b.
Velehu Eyżan. Mahlas yer almamaktadır.
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2.

Cihānda āb u dāne dāmına peyveste ġāfilden
Şarāb-ı bezm-i vaģdet nūş iden mestānemüz yėgdür

3.

Ġubār-ı ĥvābile_ālūde yatan bíhūde ġāfilden
Fenā deştinde zencírin sürer dívānemüz yėgdür

4.

Hezārān bāġ-ı dehrüñ güllerinden lālesinden hem
Ruĥuñ ‘aksiyle devr eyler šolu peymānemüz yėgdür

5.

Şeh-i iķlím-i ‘ışķuñ devletinde niçe beglerden
Ģaķírāne ‘aceb bu šarz-ı dervíşānemüz yėgdür
3.18
Mefā‘ílün mefā‘ílün mefā‘ílün mefā‘ílün
Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – − –

1.

Açaldan síne-i mecrūģ zaĥmumdan dehān ĥancer
Bu zaĥm içre zebāndur şerģ ėder ģālüm ‘ayān ĥancer

2.

Ĥayāl-i naĥl-i ķaddüñ serve beñzer bāġ-ı cinān içre
Olupdur gūyiyā ol bāġda āb-ı revān ĥancer

3.

Meger derd-i derūnum bilmek ister söyledüp ey dil
Ŝanur sínemde zaĥmum aġzına gelmiş revān ĥancer

4.

Degüldür bāġ-ı dehr içre ŝararmış berg-i bíd ey dil
Şeh-i faŝl-ı ĥazān [kim] bāġa çekdi zer-nişān ĥancer

5.

Šaķılmış yanına yāruñ cevāhir ‘arż ėder Bāķí
Miyānın ķuçmaġ içün varın ėtmiş der-miyān ĥancer

18

S: 235a; Velehu Eyżan.
2a Vezin sorunu bulunmaktadır.
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2. Bâkî’nin Derzi-zâde ‘Ulvî’ye Nazîreleri
Nazîre kelimesi, Arapça ‘bir şeye bakmak/bakışlarını çevirmek/yönelmek; bir şeyi düşünmek/tasarlamak/aklından geçirmek;
dikkatini (bir şeye) çevirmek/vermek’ (Mutçalı 1995: 894) gibi anlamalara
gelen “n-z-r” kökünden türer. Istılahî karşılığı ise ‘bir şairin manzum bir
eserine (alelekser) gazeline bir başka şair tarafından aynı vezin ve kafiyede olmak
üzere yazılan benzer’ (Olgun 1984: 94) şeklindedir. Bu minvalde “cevab”
kelimesi genellikle mesnevilere yazılan nazireleri kapsamakla birlikte ,
istikbâl ve tetebbu‘ gibi kavramlar nazire kadar yaygın olmasa da neredeyse aynı anlama gelecek şekilde Fars ve Türk edebiyatında kullanılmışlardır (Köksal 2006: 18-19).
Istılahî karşılıklarda da üzerinde durulan nokta nazirenin vezin ve
kafiyesinin zemin şiirle aynı olmasıdır. Köksal’ın bu konuyla ilgili
çalışmasında, belagat kitaplarında geçen ve nazirede bulunması gereken
üçüncü bir unsur olarak “söyleyiş, anlam ve hayal benzerliği” hususu
üzerinde durulur. Kavram karşılıklarında ifade edilen şiirdeki şekle bağlı
unsurlar, bir şiirin nazire olup olmadığını belirleyen temel esas iken
üçüncü unsur, muhteviyat olarak aynı konu çerçevesine sahip olup
olmadığıyla ilgilidir. Bu bakımdan nazire, şekil olarak tanzir edilen şiirle
aynı olmak zorundadır. Muhteva bakımından şiirlerin benzerlik taşıması
nazire oluşu noktasında bir dayanak noktasıyken farklılıklar taşıması
nazire olmadığını göstermez.
Nazirede üç unsur ittifak etmelidir. Bunlar: a: Örnek alınan yani
model/zemin şiirle vezin birliği, b: Zemin/model şiirle kafiye, varsa redif
birliği, c: Zemin/model şiirle söyleyiş (edâ), anlam ve hayal benzerliği
(Köksal 2006: 31-47).
Ayrıca Edith Ambros’un “Nazîre, The Will-o-‘the-Wisp of Ottoman
Poetry” başlıklı makalesinde bir şiirin nazire olup olmadığını belirlemede
tayin edilebilecek kıstaslardan bahsedilir. Bunlar dâhili ve hârici olarak
ikiye ayrılır. Hârici faktörler, arasında ele alınan şairin çağdaşı yahut
çağına yakın bir zamanda yaşamış tezkire yazarının ifadesi veya şiirin
nazire mecmualarında bulunuyor olması gösterilir. Dâhili faktörlerin
daha ayrıntılı olarak ele alındığı bu çalışmada başlıca şu hususların kıstas
alınabileceği ifade edilmiştir:
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1. Şairin model olarak aldığı şiirin (model poem) şairinden ve
nazire yazma niyetinden bahsetmesi
2. Model şiirin bir mısraının tazmin edilmesi
3. Belirli bir uzunlukta ve-veya orijinallikte olan redife sahip
olması
4. Musammat (iç kafiyeli) olmak bir gazelin oluşturulmasında
belirli bazı özelliklerin; sezilebilir sayıda ibare veya kelimelerin; atasözleri ve dilin ifade özelliklerini belirten deyişlerin;
cinas, soru-cevap, tezat gibi konuşmaya dayalı sanatların
paylaşılması19
Nazire mecmuaları ve diğer kaynaklarda bu temel hususlara muhalif
bazı örnekler bulunmakta ve Köksal’ın kitabında birtakım örneklere yer
verilmektedir (Köksal 2006: 183). Çalışmaya konu olan şiirlerde de bu tür
örnekler yer almakla beraber nazire başlığı olmayan birkaç şiir bulunmakta olup bunların her biri ayrı ayrı değerlendirilecektir.
Bu çalışmada şiirlerin nazireliği hususunda temel dayanak noktası
‘Ulvî’nin en hacimli divan nüshalarından biri olan Süleymaniye Kütüphanesi Halet Efendi Ek Kolleksiyonu No: 150’de yer alan başlıklardır.
Sütunlara yazılan ‘Ulvî gazellerinin yanı sıra derkenarlarda Bâkî ile Re’yî
Çelebi’nin gazelleri bulunur. Derkenardaki bu gazellerin bir kısmı
‘Ulvî’nin gazellerine nazire olarak yazılmış ve bunlar “Nažíre-i Mevlānā
Bāķí Efendi” ve “Nažíre-i Derzi-zāde Re’yí Çelebi” başlıklarıyla gösterilmiştir.
Nazirenin manasına yönelik açıklamalarda ve nazire üzerine yapılan
çalışmaların tamamında temel unsur olarak vezin birliği ile kafiye/redif
birliği zikredilmiştir. Bunların yanı sıra zemin şiirle nazirenin söyleyiş,
anlam ve hayal benzerliğine sahip olması nazirenin tespitinde önemli bir
kıstastır.

19

Detaylı bilgi için bk.: Edith Ambros’un “Nazîre, The Will-o-‘the-Wisp of Ottoman
Poetry”, Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, Vol. 79, Vienna 1989, s.
59-63’den naklen M. Fatih Köksal, Sana Benzer Güzel Olmaz Divan Şiirinde Nazire, s.
19-20.
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Bu hususlar göz önünde bulundurularak yapılan incelemede nazire
başlığını taşımasına rağmen nazire hüviyeti göstermeyen 10 şiir yer
almaktadır. Bunlardan biri ‘Ulvî divanında aynı vezin ve kafiyede gazel
bulunmadığından değerlendirilmemiştir.20 Diğer şiirlerin yedisi vezin,
ikisi de kafiye/redif olarak ‘Ulvî’nin şiirleriyle uyum göstermez. Vezin
sorunu olan şiirler şu şekildedir:
Derzi-zâde ‘Ulvî

Bâkî

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ílü fā‘ilün

Ŝaldı zindāna beni hecr-i zenaĥdān-ı nigār
Ġam-ı zülfi n’ola zencíre çekerse
her-bār

İrdi nesím-i ma‘delet-i Kisrí-i bahār
Zencír-i ‘adl çekdi çemen-zāra cūybār

S: 117b; A: 106a; İ: 99b; P: 89a.
Mefā‘ílün mefā‘ílün mefā‘ílün mefā‘ílün

20

S: 117b; Sabahattin Küçük; Bâkî;
Dîvân: G. 130
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün

Leb-i la‘l-i revān-baĥşuñ derūn-ı
dilde cānumdur
Kemend-i zülf-i müşgínüñ ģayāt-ı
cāvidānumdur

Ŝanma ıķlím-i tene ģākim olan
cānumdur
Sínede tír-i ġam-ı ġamze-i
cānānumdur

S: 124a; A. 130b; İ: 117a; P: 108a.

S: 124a; Sabahattin Küçük; Bâkî;
Dîvân: G. 118

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün

Öykinürmiş lebine her biri ol símberüñ
Dād [u] feryād elinden mey ile neyşekerüñ

Cām la’lüñdür senüñ āyíne rūy-ı
enverüñ
Adı var Cām-ı Cem ü āyíne-i İskenderüñ

S: 150a; A: 153a; İ: 60a, 138a; P: 123b

S: 150a; Sabahattin Küçük; Bâkî;
Dîvân: G. 258

S: 193b: Sabahattin Küçük; Bâkî; Dîvân: G. 402.
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Mef‘ūlü mefā‘ílü mefā‘ílü fe‘ūlün

Çalındı ķal‘a-i mínāda nevbet-i āhum Rūşen ola tā ėşigüñe varmaga rāhum
Cihāna ġulġule ŝaldı dem-i seģer- Yil mūmlarını yakdı gėce şu’le-i
gāhum
āhum
S: 164a; -A; İ: 161a; P: 131b.

S: 164a: Sabahattin Küçük; Bâkî;
Dîvân: G: 321

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün

Mefā‘ilün mefā‘ilün mefā‘ilün mefā‘ilün

Ģaķ bu kim özge ŝafā yoķ mı mey-i
ģamrāda
Ola meclisde ĥuŝūŝā o gül-i ra‘nāda

Dilā bülbül sanurdum ben hemān
gülşende dil-dāde
Belā bu güllerüñ ruhsārına şeb-nem
de üftāde

S: 198b; -A; İ: 91b; -P.

S. 198b: Sabahattin Küçük; Bâkî;
Dîvân: G: 449
Mefā‘ílün mefā‘ílün mefā‘ílün mefā‘ílün
Ber-ā-ber görme servi ol nihāl-i
míve-i nāza
Metā‘-ı ģüsne ey ĥvāce bilürsin olmaz endāze

Mefā‘ílün mefā‘ílün fe‘ūlün
Geçüp güller serír-i ‘izz u nāza
Seherden geldi bülbüller niyāza
S. 201b; Sabahattin Küçük; Bâkî;
Dîvân: G: 453

S: 202a; -A; İ: 127a; -P.
Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ílü fā‘ilün

Müfte‘ilün mefā‘ilün müfte‘ilün

mefā‘ilün
Maģbūbı her kimüñ ki o serv-i revān
ola
Müşkíl imiş ki dil-rübā tıfl ola dilPāmāli olsa sāyesi gibi revān ola
sitān ola
‘Āşık-ı zār u mübtelā pír ola nāS: 215b; -A; İ: 60a; -P.
tevān ola
S. 215b; Sabahattin Küçük; Bâkî;
Dîvân: G: 404
Tablo: 1 Vezin sorunu olan gazellerin matla beyitleri

Kafiye/redif sorunu olan şiirler ise şunlardır:
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‘Ulvî:S: 149b; A: 152b; İ: 137b;
P: 123a
Bâkî: Sabahattin Küçük;
Bâkî; Dîvân: G. 271

‘Ulvî: S: 232a; A: 117b; İ: 120b;
P: 97b
Bâkî: S. 232a; Sabahattin
Küçük; Bâkî; Dîvân: G:
131
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ŝadefden yėg - necefden yėg - hedefden
yėg - defden yėg - selefden yėg - nāĥalefden yėg
cān-fezādan yėg - dil-rübādan yėg ‘ālem-nümādan yėg - devādan yėg - bíriyādan yėg - tūtiyādan yėg - sadādan
yėg - Kibriyādan yėg
an götürür - cān götürür - süleymān
götürür - gülistān götürür - devrān
götürür - ķan götürür
cānān getürür - Sıfāhān getürür - ímān
getürür - Bedahşān getürür - kan getürür
- períşan getürür

Tablo: 2

Derkenarda bulunan şiirlerin bir kısmının ‘Ulvî’nin şiirleri ile aynı
kafiye ve redifte olması, 37 nazireden yola çıkarak, Bâkî’nin beğendiği
kafiye ve redifleri kullanmış olabileceğini akla getirir. Nitekim bu kadar
çok nazire yazmış olması ciddi bir ilgi ve etkinin açık göstergesidir.
Bu gazellerin başka şairlere nazire olabilme ve aynı şaire yazılan iki
farklı nazire olabileceği ihtimaliyle incelenen mecmualarda özellikle
Budinli Hisâlî’nin Metâliü’n-Nezâir’inde bu duruma örnek bazı şiirler
görülmüştür.
Budinli Hisâlî’nin mecmuasında aynı kafiye, redif ve vezne sahip
olan gazellerin matlaları art arda sıralanmıştır. Ancak matlaların tertipsiz
sıralanması, zemin şiirin belirtilmemesi ve seçilen şiirlerin kronolojiye
uymaması (Kaya 2003: XVIII.) söz konusu şiirlerin nazire olup olmadığını
net bir şekilde ortaya koymaz. Bu sebeple bu mecmuada karşımıza çıkan
‘Ulvî’nin 4, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 33, 34.
gazelleri ve Bâkî’nin naziresi olduğu düşünülen gazellerinin yukarıda
belirtildiği gibi başka şairlere nazire olma ihtimali vardır.
Metâliü’n-Nezâir’de zemin ve nazire şiirler belirtilmemiştir. Kimi
zaman kaside, terkib-bend, musammat vb. nazım şekillerinden musarra
beyitler alınırken kimi zaman da her beyti musarra gazellerin tamamı
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alınmıştır. Hem zemin şiir hem de nazirelerin belirtilmediği ve kronoloji
takip edilmediğinden şiir gruplarının nazireliği hususunun anlaşılmasında başka işaret ve kaynakların yardımına ihtiyaç duyulmaktadır.
Kaside, musammat, terkib-bend vb. nazım şekillerine ait musarra
beyitlerin yer aldığı, özellikle matlalar çoğunlukta olmak üzere konu,
kafiye/redif ve vezin birliği dikkate alınarak revi harfine göre musarra
beytlerin alfabetik olarak sıralandığı bu çalışma bir nevi fihrist özelliği
gösterir. İki ciltten oluşan bu mecmuanın ilk cildini Bilge Kaya, ikinci
cildini ise Abuzer Kalyon doktora tezi olarak çalışmıştır.
Budinli Hisâlî’nin eserinde yer alan 19 şiir içerisinde bazı şiirlerin
zemin şiir olmama ihtimalinin yanında Bâkî’nin ‘Ulvî’ye değil de
‘Ulvî’nin Bâkî’ye nazire yazmış olma ihtimali de vardır. ‘Ulvî (ö. 1585) ile
Bâkî (ö. 1600)’nin ölüm tarihleri arasında 15 yıl vardır. ‘Ulvî’nin doğum
tarihi ile ilgili kaynaklarda herhangi bir bilgi yer almazken Bâkî’nin
1526’da doğduğu bilinmektedir. Bu durumda ‘Ulvî vefat ettiğinde Bâkî
59 yaşındaydı ve bu durumda her iki ihtimal de mümkün görünmektedir.
Yaşar Aydemir’in “Üç Dostun Birlikte Meşki: Nev‘î, Bâkî ve
Muradî’nin Nazireleşmeleri” başlıklı makalesinde (Aydemir 2013: 65-97)
ise Milli Yazmalar 06 Mil Yz. A. 897 numaralı Mecmûa-i Eşâr’dan hareketle Nz. 2’de bulunan Bâkî’nin “Şām-ı firāķuñ āĥırı ŝubģ-ı viŝāldür / Mihr-i
müníri pertev-i nūr-ı cemāldür” matlalı gazeli zemin şiir olarak gösterilerek
Nev‘î’nin “Hecr āĥir oldı mevsim-i ‘íd-i viŝāldür / Ŝavm-ı viŝāli şer‘í buyurmış
vebāldür“ matlalı gazelinin ona nazire olduğu belirtilmiştir (Aydemir
2013: 69-70). Ancak makalede bu şiirlerin art arda gelmeleri dışında
Nev‘î’nin gazelinin nazire oluşuna dair herhangi bir işaret bulunmamaktadır. Bununla birlikte Nev‘î’nin gazeli Bâkî ve ‘Ulvî’nin şiirleriyle
kıyaslandığında Bâkî’nin gazelinden ziyade ‘Ulvî’nin gazeliyle daha çok
benzerlik gösterir.
Bu çalışmanın isnat noktası olan ‘Ulvî Dîvân’ının Süleymaniye
nüshası değerlendirildiğinde Bâkî gazellerinin ‘Ulvî’ye nazire olduğu
başlıklarla belirtilmiş ve muhteva olarak birçok gazelin birbiriyle uyumlu
olduğu görülmüştür. Ayrıca aksini gösteren bir bilgiye rastlanmamıştır.
Yukarıda ifade edilen ihtimaller gözönüne alındığında söz konusu
şiirlerin bir kısmının nazire olmama durumuna rağmen yine de Bâkî’nin
‘Ulvî’ye birçok nazire yazdığı açıkça görülmektedir.
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16. yüzyılın Sultânu’ş-şu‘arâsı Bâkî, Derzi-zâde ‘Ulvî’nin 35 gazeline
37 nazire yazmıştır. Aşağıda Köksal’ın belirttiği ittifakı gereken üç esasa
göre zemin ve nazire şiirler değerlendirilecektir.
A. Vezin Birliği
Nazirenin ilk şartı zemin şiir ile aynı vezinde olmasıdır. Söz konusu
yazmadaki şiirlerin incelenmesi neticesinde nazire başlığı bulunmasına
rağmen vezin hususuna uymayan şiirler tespit edilerek değerlendirmeye
tabi tutulmamıştır. Birbiriyle uyumlu ve nazire olduğu düşünülen
şiirlerin vezinleri ise toplu olarak aşağıdaki tabloda sunulmuştur:
Bahir

Remel

Vezin

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün

Şiir Numarası

Toplam

Zm.: 3, 7, 9, 11, 13,

Zm.: 10

16, 19, 24, 27,

Nz.: 11

28
Nz.: 3, 7, 9, 11, 13,
16, 19, 20, 25,
28, 29

Remel

Remel

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fa‘lün

Zm.: 15, 18, 20, 32

Zm.: 4

Nz.: 15, 18, 21, 34

Nz.: 4

Zm.: 1, 12, 14, 26,

Zm.: 5

30

Nz.: 6

Nz.: 1, 12, 14, 27,
31, 32,

Hezec

Mefā‘ìlün mefā‘ìlün mefā‘ìlün

Zm.: 33, 34, 35

Zm.: 3

mefā‘ìlün

Nz.: 35, 36, 37

Nz.: 3

Zm.: 31

Zm.: 1

Nz.: 33

Nz.: 1

Zm: 17, 21, 25

Zm.: 3

Nz: 17, 22, 26

Nz.: 3

Hezec

Mefā‘ìlün mefā‘ìlün fe‘ūlün

Hezec

Mef‘ūlü mefā‘ìlü mefā‘ìlü fe‘ūlün
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Zm.: 8

Zm.: 1

Nz.: 8

Nz.: 1

Zm.: 29

Zm.: 1

Nz.: 30

Nz.: 1

Müfte‘ilün mefā‘ilün müfte‘ilün

Zm.: 5

Zm.: 1

mefā‘ilün

Nz.: 5

Nz.: 1

Zm.: 2, 4, 6, 10, 23

Zm.: 5

Nz.: 2, 4, 6, 10, 24

Nz.: 5

Zm.: 22

Zm.: 1

Nz.: 23

Nz.: 1

Mücteś

Mefā‘ìlün fe‘ilātün mefā‘ìlün fe‘ilün

Mücteś

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fa‘lün
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Mużāri‘

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ìlü fā‘ilün

Müteķārib

Fe‘ūlün fe‘ūlün fe‘ūlün fe‘ūl

Toplam:

Zm.: 35
Nz.: 37

Tablo: 3

B. Kafiye ve Redif Birliği
Nazirenin ikinci temel hususu zemin şiirle kafiye birliğine sahip
olmasıdır. Rediflerde ise genel birlik görülür. Bu bölümde Ambros’un
nazirelerin değerlendirilmesinde dahili bir unsur olarak zikrettiği “Belirli
bir uzunlukta ve-veya orjinallikte olan redife sahip olması”21 durumunun
görülebilmesi adına ‘Ulvî ve Bâkî’nin şiirlerindeki kafiye ve redif
kelimeleri aşağıdaki tabloda sırasıyla gösterilmiş, ortak kelimeler koyu
harflerle vurgulanmıştır. Böylelikle şiirlerin tamamına topluca bakarak
hangi şiirlerde ne derece kafiye/redif birliği olduğu görülebilecektir.

21

Detaylı bilgi için bk.: Edith Ambros’un “Nazîre, The Will-o-‘the-Wisp of Ottoman
Poetry”, Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, Vol. 79, Vienna 1989, s. 5963’den naklen M. Fatih Köksal, Benzer Güzel Olmaz Divan Şiirinde Nazire, s. 19-20.
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Zm. 2
Nz. 2
Zm. 3
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Kafiye ve Redifler
-

mercān dėrler - bedaĥşān dėrler - ĥırāmān dėrler - Süleymān
dėrler - Ķur’ān dėrler - suĥan-dān dėrler

-

ģayvān dėrler - dıraĥşān dėrler - períşān dėrler - ‘Ośmān dėrler tābān dėrler - Bedaĥşān dėrler - firāvān dėrler

-

muģāldür - iģtimāldür - vebāldür - nāldür - hilāldür - kemāldür

-

viŝāldür - cemāldür - sifāldür - iģtimāldür - ģāldür - ĥayāldür

-

melāmet gösterür - ne ŝūret gösterür - ŝūret gösterür - vilāyet
gösterür - ģālet gösterür -felāket gösterür

Nz. 3
-

‘işret gösterür - ruĥŝat gösterür - maģabbet gösterür - ne ŝūret
gösterür ķāmet gösterür - vilāyet gösterür - ŝan‘at gösterür

Zm. 4
Nz. 4

-

müşk-bār - ve'n-nehār - i‘tibār - benefşe-zār - Kird-gār - vechi var

-

‘iźār-ı yār - benefşe-zār – müşk-bār - zínhār - gül-‘iźār - pürġubār - aşikār

Zm. 5

-

māh-pāremüz - sitāremüz - yāremüz - çāremüz - nežāremüz ķāremüz

Nz. 5
-

çāremüz - pāremüz - nežāremüz - neķāremüz - āşikāremüz ķaramuz

Zm. 6

-

istinādumuz - i‘timādumuz - inķıyādumuz - zādumuz – adumuz
- murādumuz

Nz. 6
-

inķıyādumuz -‘inādumuz - i‘timādumuz - istinādumuz - fesādumuz - murādumuz - adumuz

Zm. 7

-

büt-ĥāne naķş - cāna naķş - giryāna naķş - dívāne naķş - üstādāne
naķş - dāne naķş

Nz. 7
-

bahāristāne naķş - üstādāne naķş - ĥandāne naķş - kāne naķş eyvāne naķş - dívāne naķş - sulšāne naķş - nūr-efşāne naķş
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Zm. 8
Nz. 8
Zm. 9

-

ķıŝāŝ - aŝ - raŝâŝ - ġavvāŝ - raķķāŝ - İĥlāŝ

-

ĥavāŝ - iĥlāŝ - ĥalāŝ - ĥāŝ - ġavvāŝ - baŝ

-

Firdevs-i a‘lādan ġaraż - tecellādan ġaraż - dünyādan ġaraż -
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‘uķbādan ġaraż - ferdādan ġaraż - aģibbādan ġaraż

Nz. 9
-

Firdevs-i a‘lādan ġaraż - Šūbādan ġaraż - Mesíģādan ġaraż dünyādan ġaraż - serv-i bālādan ġaraż - yaġmādan ġaraż

Zm. 10

-

bedende şem‘ - tende şem‘ - encümende şem‘ - ser-figende şem‘ igende şem‘ - beytü’l-ģazende şem‘

Nz. 10
-

encümende şem‘ - ķanda şem‘ - igende şem‘ - çemende şem‘ kühende şem‘ - encümende şem’

Zm. 11
Nz. 11
Zm. 12

-

dāġ - dāġ üzre dāġ – baġrında yaġ - çerāġ - göge zāġ - duzaġ

-

dāġ -çerāġ - šaġ üsti bāġ -yüzün aġ - üstine dāġ - baġrında yaġ

-

ĥaš-ı reyģān ŝaf ŝaf - āyet-i Ķur’ān ŝaf ŝaf - zümre-i ‘irfān ŝaf ŝaf yārān ŝāf ŝāf - gülistān ŝaf ŝaf - firāvān ŝaf ŝaf

Nz. 12

ġamze-i fettān ŝaf ŝaf - níze-güzārān ŝaf ŝaf - serv-i ĥırāmān ŝaf ŝaf lücce-i ‘ummān ŝaf ŝaf - dil ü cān ŝaf ŝaf - díde-i giryān ŝaf ŝaf mihmān ŝaf ŝaf - defter ü dívān ŝaf ŝaf - erkān ŝaf ŝaf - yārān ŝaf ŝaf

Zm. 13

-

ŝahbāya baķ - gül-i ra‘naya baķ - lāle-i ģamrāya baķ - ķubbe-i
mínāya baķ - ģayāt-efzāya baķ - şeydāya baķ

Nz. 13
-

ŝūret-i zíbāya baķ - cihān-ārāya baķ - deryāya baķ - dünyāya baķ lāle-i ģamrāya baķ - rūy-ı zerd-i nāya baķ

Zm. 14
Nz. 14
Zm. 15

-

ķoluñ - puluñ - ma‘ķūluñ - ma‘zūluñ - yoluñ - her gūluñ

-

yoluñ - İstanbūluñ - pūluñ - ķoluñ - šūluñ - her gūluñ

- terüñ - dügmelerüñ - sím ü zerüñ - gül-şekerüñ - kemerüñ seferüñ
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- terüñ - dügmelerüñ - ķamerüñ - kemerüñ - ŝāģib-nažaruñ ĥaberüñ - ŝuverüñ - güherüñ

Zm. 16
Nz. 16

- figār ėtsem gerek - āşikār ėtsem gerek - lāle-zār ėtsem gerek - terk-i
diyār ėtsem gerek - seng-i mezār ėtsem gerek - āşikār ėtsem gerek
- eşk-bār ėtsem gerek - niśār ėtsem gerek - āşikār ėtsem gerek - pürġubār ėtsem gerek - üstüvār ėtsem gerek - iĥtiyār ėtsem gerek

Zm. 17
Nz. 17

- ol Ka‘be-i cānuñ - ķıble-nümānuñ - rıšl-ı girānuñ - ey ġoncedehānuñ - miyānuñ - ol serv-i revānuñ
- ol ķıble-i cānuñ - ķıble-nümānuñ - ey gonca dehānūñ - rıšl-ı
girānuñ - vird-i zebānuñ - miyānuñ - ol serv-i revānuñ

Zm. 18
Nz. 18

- her yoluñ - İstanbūluñ - ŝal ķoluñ - ma‘zūluñ - puluñ - ķuluñ šoluñ
- her yoluñ - İstanbūluñ - pūluñ - ma‘zūlüñ - ķuluñ - maķbūluñ

Zm. 19
Nz. 19

- tāze gül - yaza gül - i‘zāza gül - şeh-nāza gül - keşf-i rāza gül - nāza
gül - mümtāza gül - tāze gül
- šannāze gül - nāze gül - kebūter-bāze gül - āvāze gül - şírāze gül -

Nz. 20

tāze gül
- nāze gül - tāze gül - āteş-bāze gül - pervāze gül - şírāze gül - āvāze
gül

Zm. 20
Nz. 21

- ra‘nādan bil - Mevlādan bil - Dārādan bil - ŝaģbādan bil - Leylādan
bil - deryādan bil - Śüreyyādan bil - bu dünyādan bil
- ra‘nādan bil - bālādan bil - ģamrādan bil - zíbādan bil - bu
dünyādan bil - Dārādan bil

Zm. 21
Nz. 22

- vāŝıl - menzil - e'd-dalle ‘ale'l-ĥayri kefā‘il - yek-dil - ģāŝıl - meşā‘il
- nāzil - menzil - e’d-dālü ‘ale’l-ĥayri ke-fā’il - yek-dil - hā’il - enāmil

Zm. 22

- nāz enín - nāzenín - hem-nişín - yemín - Çín - mā’ u šìn

Nz. 23

- ķarín - şeh-nişín - Çín - cebín - yāsemin – kemterín
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ķana ķana ben - yana yana ben - dāne dāne ben - ĥāne ĥāne ben
- perí-şāna şāne ben - vefā ŝana ŝana ben

Nz. 24
-

āsitāne ben - āsmāne ben - dāne dāne ben - ĥāne ĥāne ben - yana
yana ben - cihāne ben - ĥusrevāne ben

Zm. 24

-

‘anberínüñ minnetin - Çínüñ minnetin - enínüñ minnetin nāzenízüñ minnetin - rūy-ı zemínüñ minnetin - emínüñ minnetin

Nz. 25

- ģalvet-nişínüñ minnetin - her denínüñ minnetin
-

‘anberínüñ minnetin - ģūr-ı ‘ínüñ minnetin - rūy-ı zemínüñ minnetin - gevher-nigínüñ minnetin - āhenínüñ minnetin - Çínüñ
minnetin - her denínüñ minnetin - dürr-i śemínüñ minnetin

Zm. 25

-

sāķí-i hicrānuñ elinden - cevr-i firāvānuñ elinden - anuñ
elinden - Zelíĥānuñ elinden - pençe-i mercānuñ elinden - āfet-i

Nz. 26

devrānuñ elinden
-

cevr-i firāvānuñ elinden - anuñ elinden - zülf-i períşānuñ elinden
- sāķí-i hicrānuñ elinden - pençe-i mercānuñ elinden - çevgānuñ
elinden - Züleyĥānuñ elinden - serv-i ĥırāmānuñ elinden

Zm. 26

-

nebātuñ adın - aġzı dadın - çıķardı adın - şimşādın - feryādın Baġdādın

Nz. 27
-

nebātuñ adın - aġzı dadın - Baġdādın - feryādın - irşādın –
istimdādın

Zm. 27

-

mey-ĥāneyi - peymāneyi - efsāneyi - mestāneyi - vírāneyi ĥalvet-ĥāneyi

Nz. 28
-

cānāneyi - dívāneyi - pervāneyi - peymāneyi - şāneyi - miģnetĥāneyi – efsāneyi

Zm. 28

-

tenden cānibe - senden cānibe - çemenden cānibe - bedenden
cānibe - andan cānibe - Ĥotandan cānibe

Nz. 29
-

senden cānibe - benden cānibe - ‘Adenden cānibe - şekkerşikenden cānibe - çemenden cānibe - şírín-suĥanden cānibe
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uçmaķda - šopraķda - kūyuñda - alçaķda - uçmaķda - mušlaķda ģaķda - aŝmaķda

Nz. 30

Zm. 30

ARAŞTIRMALARI

-

ayaķda - ŝatılmaķda - zevraķda - bardaķda - mu‘allaķda - alçaķda

-

rām olsa - dām olsa - cām olsa - eyyām olsa - aĥşām olsa - lām olsa

-

eyyām olsa - bayram olsa - bādām olsa - ibrām olsa - gül-endām
olsa - gül-fām olsa

Nz. 32

-

dil-ārām olsa - rām olsa - aĥşam olsa - cām olsa - gül-fām olsa ārām olsa

Zm. 31

-

pāye

Nz. 33

Zm. 32

-

dil-rübāya - gedāyā - hevāya - ģikāye - dil-güşāya – Ĥudāya

-

lāle gibi - jāle gibi - hāle gibi - tebĥāle gibi - ala gibi - tebĥāle
gibi - šala gibi - ķala gibi

Nz. 34

Zm. 33

dü-tāya - belāya - hevāya - sāye - hümāya - ķażāya - ķaraya - pāye

-

lāle gibi - jāle gibi - nāle gibi - tebĥāle gibi - hāle gibi - ala gibi

-

hüner-verdür - ciger-derdür - dil-berdür - nāz-perverdür - dilāverdür - muķarrerdür

Nz. 35
-

‘anberdür - micmerdür - ber-ā-berdür - ŝanavberdür - dil-āverdür
– aģmerdür

Zm. 34

-

dil-dārı görsünler - gül-i zíbāyı görsünler - ruĥ-sārı görsünler dil-i bímārı görsünler - mūsiķārı görsünler - eş‘ārı görsünler

Nz. 36
-

ruĥsārı görsünler - reftārı görsünler - dil-i bímārı görsünler - gülnārı görsünler - mūsiķārı görsünler - yalvarı görsünler

Zm. 35

-

ķahramān ĥancer - bì-amān ĥancer - zer-nişān ĥancer - mekān
ĥancer - ĥūn-feşān ĥancer - serv-i revān ĥancer - nihān ĥancer

Nz. 37
-

revān ĥancer - hemān ĥancer - ŝāģib-ķırān ĥancer - āsmān ĥancer zamān ĥancer - erġavān ĥancer - zer-nişān ĥancer - revān ĥancer

Tablo: 4
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C. Söyleyiş (Edâ), Anlam ve Hayal Benzerliği
Edith Ambros’un makalesinde zikredilen model şiirin bir mısraının
tazmin edilmesi, ortak ibare kelime ve atasözlerinin yer alması gibi
hususlar nazirelerin tespiti için mühimdir. Bu bölümde zemin ve nazire
şiirlerdeki tazmin edilen mısralar, benzer ve ortak unsurlar alt alta
belirtilecek ve ortak unsurlar koyu harflerle vurgulanacaktır:
Šāli‘üm āyínesi rūy-ı melāmet gösterür
Görelüm mir’āt-ı dil āĥir ne ŝūret gösterür

Zm. 3/1

‘Íd-gehde varalum dōlāba dil-ber seyrine
Görelüm āyíne-i devrān ne ŝūret gösterür

Nz. 3/3

4. zemin şiirde (Zm. 4) olduğu gibi 4. nazire (Nz. 4) de tamamıyla
“hatt” üzerine inşa edilmiştir.
Gözlerümüz ģabāb-veş ol boyı servi gözedür
Ŝu gibi gerçi alçaġuz yüksegedür nežāremüz

Zm. 5/4

Çeşm-i sitāre gibi biz alçaġa nāžır olmazuz
Himmetümüz bülenddür ķaddüñedür nežāremüz

Nz. 5/2

Ġarķa-ı mevc-i eşk olup göz yumalum zamāneden
Çeşm-i ģasūd ‘Ulviyā görmiye tā ki ķâremüz

Nz. 5/5

Dāġ-ı siyāh-ı sìnemüz örtile mevc-i eşk ile
Bir gün ola ki Bāķıyā görmiye kimse ķâremüz

Nz. 5/5

Tíġ-ı rıżāña gerden-i teslím šutalum
Olsun efendi her sözüñe inķıyādumuz

Zm. 6/2

Fermān-ı ‘ışķa cān ile var inķıyādumuz
Ģükm-i ķażāya źerre ķadar yoķ ‘inādumuz

Nz. 6/1

Vardur Cenāb-ı Ģaķķa bizüm istinādumuz
Yoķ ġayrıya tevekkülümüz i‘timādumuz

Zm. 6/1

Baş egmezüz edāníye dünyā-yı dūn içün
Allāhadur tevekkülümüz i‘timādumuz

Nz. 6/2
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Ŝavt-ı murġān ile šoldı yine bezm-i nev-bahār
Yine baġlandı çemende niçe üstādāne naķş

Zm. 7/4

Yazdı naķķāş-ı ķażā levģ-i bahāristāne naķş
Baġladı nev-rūzda bülbül bir üstādāne naķş

Nz. 7/1

Naķd-i cānı ĥāl-i gendüm-gūnına ĥarc ėtmedür
Terk ėdüp ādem cinānı ‘azm-i dünyādan ġaraż

Zm. 9/ 2

Sím-i eşküñ yolına ĥārc eylemekden aġlama
Yā nedür ey ‘āşıķ-ı şūríde dünyādan ġaraż

Nz. 9/ 3

Āĥir dilin keserler ėderler siyāseti
Uzatmasun dilini igen encümende şem‘

Zm. 10/2

Baģś ėtmesün ‘iźāruñ ile encümende şem‘
Ķanda çerāġ-ı māh-ı şeb-efrūz ķanda şem‘

Nz. 10/1

Meclisde rāz-ı ‘ışķuñı fāş ėtdi var-ise
Yüz ķarasıyla gitdi gėce ser-figende şem‘

Zm. 10/3

Çün ŝubģ olınca bellü olur yüzi ķarası
Germ olmasun o ģüsn ile ey māh igende şem‘

Nz. 10/2

Bí-sütūn-ı ġam tenümdür lālelerdür tāze dāġ
Oldı ben Ferhāda ey Şírín-suĥan dāġ üzre dāġ

Zm. 11/1

Bí-sütūnı gül-şen ėtmiş ĥūn-ı çeşm-i Kūh-ken
‘Āşıķa sevdā-yı vaŝl-ı yār ile šaġ üsti bāġ

Nz. 11/2

Cān eridüp ĥıdmetüñde şem‘-i meclis dün gėce
Āteş-i şevķüñle yanup ķalmadı baġrında yaġ

Zm. 11/2

Şem‘-veş sūz-ı derūnın ‘arż ėder Bāķí saña
Yana yana ķalmadı bí-çārenüñ baġrında yaġ

Nz. 11/5

Ne ŝafādur bu ki ol şāh-ı ġażab-nāki görüp
Šura ešrāfa selām almaġa yārān ŝaf ŝaf

Zm. 12/3
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Ķadrüñi seng-i muŝallāda bilüp ey Bāķí
Šurup el baġlayalar ķarşuña yārān ŝaf ŝaf

Nz. 12/9

Ĥašš-ı reyģān arasında cām-ı la‘l-i yāri gör
Sebze-zār içinde bitmiş lāle-i ģamrāya baķ

Zm. 13/ 2

Cām-veş kimdür bu bezm içre ciger-ĥūn olmayan
Ġonce-i gül-zārı seyr ėt lāle-i ģamrāya baķ

Nz. 13/4

Maģv ėdüp jāleleri gün gibi aç verd-i terüñ
Ya‘ni seyr eyleyelüm síneñi çöz dügmelerüñ

Zm. 15/1

Ġonceler içre nihān eyleme gül-berg-i terüñ
Ya‘ní seyr eyleyelüm síneñi çöz dügmelerüñ

Nz. 15/1

Šoġrılmaz idi kūyına ol Ka‘be-i cānuñ
Olmasa demürden yüregi ķıble-nümānuñ

Zm. 17/1

Görmez ėşigi Ka‘besin ol ķıble-i cānuñ
Çöp düşdi meger kim gözine ķıble-nümānuñ

Nz. 17/1

Rez duĥterini dāyim ayaġına getürmek
Ģaķķā bu kim aġırlıġıdur rıšl-ı girānuñ

Zm. 17/2

Rez duĥterini virmediler kimseye ķaldı
Aġırlıġını almadılar rıšl-ı girānuñ

Nz. 17/3

Bülbüllerinüñ rāz-ı dilin açmadı ĥāra
Va'llāhi ‘aceb berk imiş ey ġonce dehānuñ

Zm. 17/3

Dil-dādelerüñ ģaķķına söz geçmedi hergiz
İnŝāf ‘aceb teng imiş ey gonca dehānūñ

Nz. 17/2

İki yanında güzeller ŝalınur her yoluñ
Ne güzel yollar olur yolları İstanbūluñ

Zm. 18/1

Dil-rübālarla ‘aceb keśreti var her yoluñ
Geçemez ĥūblarından göñül İstanbūluñ

Nz. 18/1

280

●

DİVAN EDEBİYATI

ARAŞTIRMALARI

DERGİSİ

Āh tíġın dil-i mecrūģa ‘adū çekdürür āh
Yalımı alçaķ olurmış güzelüm ma‘zūluñ

Zm. 18/3

Dökilür ķašreleri ‘āşıķ-ı mehcūr aġlar
Yılduzı düşkün olur pādişehüm ma‘zūlüñ

Nz. 18/3

Çekdügüñ cevri dėmem dil-ber-i ra‘nādan bil
Her belā kim gelür ey dil saña Mevlādan bil

Zm. 20/1

Fitne-i ‘ālemi ol ķāmet-i ra‘nādan bil
Her belā kim yėtişür ‘ālem-i bālādan bil

Nz. 21/1

Bí-śebāt olduġını salšanat u ĥayl ü ģaşem
Taĥt-ı Keyĥusrev ile ķudret-i Dārādan bil

Zm. 21/2

Devlet-i dār-ı cihān devr-i zamān ey Bāķí
Pāy-dār olmaduġın ķıŝŝa-i Dārādan bil

Nz. 21/5

İrşāduña dāl olduġı tācuñ bu ki ey pír
Meşhūrdur e'd-dalle ‘ale'l-ĥayri kefā‘il

Zm. 21/2

Ķaddüm gibi hāk-i ķademüñ öpdi na‘l-çeñ
Meşhūrdur e’d-dālü ‘ale’l-ĥayri ke-fā’il

Nz. 22/2

Yaraşur saña olsa ey māh-rū
Felek şeh-nişín ü melek hem-nişín

Zm. 22/2

Saña kūyuñ içre olana ķarín
Melek hem-nişín ü felek şeh-nişín

Nz. 22/1

Mest olalı dil sāķí-i hicrānuñ elinden
Çāk oldı yaķam cevr-i firāvānuñ elinden

Zm. 25/1

Çāk oldı yaķam cevr-i firāvānuñ elinden
Ŝad-pāre iken dāmen-i dil anuñ elinden

Nz. 26/1

Sa‘y eyledi çoķ gerçi ĥalāŝ olmaġa Yūsuf
Ķurtılmadı dāmānı Zelíĥānuñ elinden

Zm. 25/3
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Fāş ėtmez idi rāz-ı dili Yūsuf-ı Ken‘ān
Çāk olmasa dāmānı Züleyĥānuñ elinden

Nz. 26/6

Leb-i la‘lüñ öpen añar mı nebātuñ adın
Kişi yoķ yėre bozar mı begüm aġzı dadın

Zm. 26/1

Yād ėder lebleri yanında nebātuñ adın
Var ise bilmez o şírín-dehen aġzı dadın

Nz. 27/1

Ķalb-i ‘āşıķ gibi vírān ėtdiler mey-ĥāneyi
Bí-vefālar ‘ahdine döndürdiler peymāneyi

Zm. 27/1

Medģ ėderdüñ lebleri devrinde ey pír-i muġān
‘Āķıbet ímānuña döndürdiler peymāneyi

Nz. 28/3

Sen kemān-ebrūya ėtdüm šabla-i dāġum nişān
Tír-i ġamzeñ yėridür gönder bedenden cānibe

Zm. 28/3

Ķarşu šutdum síne-i ŝad-çāki senden cānibe
Gönder ey ķaşı kemānum tíri benden cānibe

Nz. 29/1

Sínede dāġ-ı maģabbet yaķalum lāle gibi
Ķašre ķašre dökelüm göz yaşını jāle gibi

Zm. 32/1

Síne dāġın görüp ol ġonce-dehen lāle gibi
Bir avuç ķanuma girmek diledi jāle gibi

Nz. 34/1

Bu ortak kelime/ibare kullanımı ve hayallerin yanı sıra vezin ve
kafiye/redif benzerliği dışında ortaklık yahut hayal benzerlikleri
bulunmayan nazireler de vardır. ‘Ulvî’nin 1, 2, 4, 14, 16, 19, 23, 24, 29, 30,
31, 33, 34, 35. zemin şiirleri ile Bâkî tarafından bu gazellere yazılan
nazireler buna örnektir.
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ZEMİN ŞİİRLER VE NAZİRELER
Zm. 11
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fa‘lün
Remel + + – – / + + – – / + + – – / – –
1.

Dehen-i yāre dilā ģoķķa-i mercān dėrler
Ŝayrefìler lebine la‘l-i Bedaĥşān dėrler

2.

Bāġ-ı nāz içre ŝalınduķda ķad-i dil-cūyuñ
Šoġrısun mı dėyelüm serv-i ĥırāmān dėrler

3.

İns ü cin ģükmüñe rām olduġı’çün pādişehüm
Senüñ içün getürür mühr-i Süleymān dėrler

4.

Ĥašuñuñ yañlışı var ķılsañ anı n'ola tırāş
Yañlış olsa ķazınur āyet-i Ķur’ān dėrler

5.

Dil-i ‘Ulvì açamaz źerrece söz aġzuñdan
Gerçi kim anı suĥan-gūy u suĥan-dān dėrler
Nz. 12
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fa‘lün
Remel + + – – / + + – – / + + – – / – –

1.

Ėşigüñ ĥākine ser-çeşme-i ģayvān dėrler
Ķapuña mašla‘-ı ĥurşíd-i dıraĥşān dėrler

2.

Zülfüñüñ dest-resin šuydı meger ruĥlaruña
Bāġda sünbülüñ aģvāli períşān dėrler

1

2

S: 111b; A: 100b; -İ; P: 84b.
Velehu eyżan.
4b ĥašuñuñ yañlışı: ĥašuñ ki yañlış S.
S: 111b: Sabahattin Küçük; Bâkî; Dîvân: G. 144.
Nažíre-i Mevlānā Bāķí Efendi.
2b períşān dėrler: períşānuñdur S.
3a ĥancer-i ġamze-i ĥūn-rízüñe: ġamze-i ĥancer-i bürānuña S.
6a fenā vėrdi dile: dile vėrdi fenā S.
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3.

Ĥancer-i ġamze-i ĥūn-rízüñe tíġ-ı Ģayder
Ŝafģa-i ‘ārıżuña muŝģaf-ı ‘Ośmān dėrler

4.

Kimlerüñ rūşen ėder menzilin āyā bilsem
Gėceler seyre çıķar ol meh-i tābān dėrler

5.

La‘l-gūn ķatreler aķıtduġı demler çeşmüm
Ayaġuñ šopraġına kān-ı Bedaĥşān dėrler

6.

Gözlerüm yaşı fenā vėrdi dile ey Bāķí
‘Ālemi ġarķ ėder ol baģr-i firāvān dėrler
Zm. 23
Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ílü fā‘ilün
Mużāri‘ – – + / – + – + / + – – + / – + –

1.

‘Uşşāķa vuŝlatuñ dėme emr-i muģāldür
Bir gün ola ki vaŝl olasın iģtimāldür

2.

Hecr-i lebüñle tíġ-ı müjeñ cāna ķıymasun
Yoķ yėre dökme ķanumı cānā vebāldür

3.

Derd ile mūya döndi tenüm mūyeden meded
Āh u fiġān u nāle ile şimdi nāldür

4.

‘Aks-i sirişk-i āl ile bu cism-i zerd ü ĥam
Gerd-i sipihre düşse gören dėr hilāldür

5.

Gözden bıraķma ‘Ulviyi efķar dėyü şehā
Gerçi faķír ise hele ehl-i kemāldür

3

S: 119a; A: 107b; İ: 95a; P: 90a.
Velehu eyżan.

● 283

●

284

DİVAN EDEBİYATI

ARAŞTIRMALARI

DERGİSİ

Nz. 24
Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ílü fā‘ilün
Mużāri‘ – – + / – + – + / + – – + / – + –
1.

Şām-ı firāķuñ āĥırı ŝubģ-ı viŝāldür
Mihr-i müníri pertev-i nūr-ı cemāldür

2.

‘Ār ėtse šañ mı içmege bezm-i Cem içre cām
Her kim segān-ı kūyuñ ile hem-sifāldür

3.

Bār-ı ġam-ı maģabbeti yüklenme ey göñül
Āĥır taģammül ėtmeyesin iģtimāldür

4.

Ādāb-ı bezm-i vuŝlatı pervāneden görüñ
Bülbül gibi degül-durur ol ehl-i ģāldür

5.

Reşk ėtme ‘ömr-i devlet-i dünyāya Bāķıyā
Kim ĥvāb-ı ġaflet içre hemān bir ĥayāldür

Zm. 35
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –
1.

Šāli‘üm āyínesi rūy-ı melāmet gösterür
Görelüm mir’āt-ı dil āĥir ne ŝūret gösterür

4

5

S: 119a: Sabahattin Küçük; Bâkî; Dîvân: G. 96.
Nažíre-i Mevlānā Bāķí Efendi.
1b müníri pertev-i: münír pertevi S.
2a bezm-i Cem içre cām: bezm içre cām-ı Cem S.
3a maģabbeti: miģnet S.
3b Āĥır: Zírā S.
4a pervāneden görüñ: yüklenme ey göñül S.
4b degül-durur ol ehl-i ģāldür degüldür ol ehl-i kemāldür S.
S: 121a; A: 109a; İ: 118b; P: 91a.
Velehu eyżan.
3b iskender: iskenderdür P.
5a ‘Ulviyā: ‘Ulví S.
5b ėdüp: ėder A.
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2.

Šatlusın vėr bādenüñ dėdükçe pír-i mey-kede
Acı acı dil vėrüben ekşi ŝūret gösterür

3.

Zaĥm-ı dāġ-ı síneden ķılduķ nažar dil mülkine
Gūyiyā mir’āt-ı İskender vilāyet gösterür

4.

Ruĥlaruñ āyínesine her ķaçan ķılsam nažar
Bir baķımda ser-verā biñ dürlü ģālet gösterür

5.

‘Ulviyā bilmem ne vėrdi alımaz baña felek
Cevr ėdüp dil-ber gibi her dem felāket gösterür
Nz. 36
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –

1.

Lāleler bezm-i çemende cām-ı ‘işret gösterür
Devletinde ĥusrev-i gül ‘ayşa ruĥŝat gösterür

2.

Mevsim-i gül ‘íd ile yār u muŝāģib düşdiler
Bir birine iki dil-berdür maģabbet gösterür

3.

‘Íd-gehde varalum dōlāba dil-ber seyrine
Görelüm āyíne-i devrān ne ŝūret gösterür

4.

Ķaddüñe ķul olmaġa gelmiş dizilmiş ķarşuña
Servler šurmış çemen ŝaģnında ķāmet gösterür

5.

‘Āşıķı bí-ŝabr u ārām eyleyüp seyyāģ ėder
Memleket seyr ėtdürür ‘ışķuñ vilāyet gösterür

6.

Bí-sütūn-ı ġamda Bākí seng-i miģnet kesmede
Şöyle üstād oldı kim Ferhāda ŝan‘at gösterür

6

S: 121a; S. Sabahattin Küçük; Bâkî; Dîvân: G: 51.
Nažíre-i Mevlānā Bāķí Efendi.
1b ruĥŝat gösterür -S.
3a dōlāba: dōllāb S.
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Zm. 47
Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ílü fā‘ilün
Mużāri‘– – + / – + – + / + – – + / – + –
1.

Ĥōş yaraşur cemālüñe bu ĥašš-ı müşk-bār
Āmentü bi'lleźí ĥalaķa’l-leyle ve'n-nehār

2.

Zerd olduġı bu kim ĥaš-ı ģüsnüñ berātuña
Tuġrā-yı zer-nişān iledür ģükme i‘tibār

3.

Devr-i ruĥuñda ey ŝanem üstād-ı Lem-yezel
Bir ĥūb naķş baġladı nāmı benefşe-zār

4.

Ģüsnüñ zamānınuñ meger evvel bahārıdur
Yėr yėr bitürdi tāze çemen ŝun‘-ı Kird-gār

5.

‘Ulví çü gördi muŝģaf-ı ģüsnüñde ĥaššuñı
Seb‘ü'l-meśāni remzini fehm ėtse vechi var

Nz. 48
Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ílü fā‘ilün
Mużāri‘ – – + / – + – + / + – – + / – + –
1.

Bir ģüsn daĥı baġladı ĥašdan ‘iźār-ı yār
Ešrāf-ı bāġ ĥūb olur olsa benefşe-zār

2.

Ebr-i bahār-ı ģüsndür ol zülf-i müşg-bār
Yaġdı ‘iźārı bāġına ĥaš ŝanma zinhār

7

S: 122b; A: 110b; İ: 97b; P: 92a.
Merģūm ‘Ulvì Çelebi'nüñ maķbūl ġazellerindendür. Merģūm Sulšān Selìm
Ĥān'uñ mübārek saķalı geldügi vaķtde bu ġazeli virmişdür.
2b zer-nişān iledür: zer-nişānedür P; ģükme i‘tibār: ģükm ü i‘tibār İ.
3a ruĥuñda: ģüsnüñde A.
8
S: 122b; S. Sabahattin Küçük; Bâkî; Dîvân: G. 111.
Nažíre-i Mevlānā Bāķí Efendi.
2b Yaġdı ‘iźārı bāġına: Yaġdurdı ģüsn-i bāġa S.
5a yārda: yāra S.
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3.

Gül-zār-ı ģüsni olmaz idi böyle sebze-zār
Aķıtmayaydı yaşumı çoķ çoķ o gül-‘iźār

4.

Esdürmeyeydi ŝarŝar-ı āhum cefā-yı yār
Mir‘āt-ı ģüsni olmaz idi böyle pür-ġubār

5.

Bāķí ‘iźār-ı yārda ĥaš ŝanma görinen
Źerrātdur ki mihr-i münír ėtdi āşikār
Zm. 59
Müfte‘ilün mefā‘ilün müfte‘ilün mefā‘ilün
Recez– + + – / + – + – / – + + – / + – + –

1.

Ŝubģa dek aġladuķ bu şeb šoġmadı māh-pāremüz
Šāli‘ümüz açılmadı düşkin imiş sitāremüz

2.

Ĥancer-i ġam cerāģatin bāde yuyup arıtmadı
Merhem ile oñulmadı ķaldı yürekde yāremüz

3.

Dídede āb u başda ĥāk elde hevā göñülde nār
Derdümüzüñ devāsı yoķ bilmedi kimse çāremüz

4.

Gözlerümüz ģabāb-veş ol boyı servi gözedür
Ŝu gibi gerçi alçaġuz yüksegedür nežāremüz

5.

Ġarķa-ı mevc-i eşk olup göz yumalum zamāneden
Çeşm-i ģasūd ‘Ulviyā görmiye tā ki ķāremüz
Nz. 510
Müfte‘ilün mefā‘ilün müfte‘ilün mefā‘ilün
Recez – + + – / + – + – / – + + – / + – + –

1.

Gūş senüñ ĥaberlerüñ almaġa olsa çāremüz
Kāş ķulaġumuz ķadar eyleyelerdi pāremüz

9
10

S: 127b; A: 133a; İ: 125b; P: 110a.
S: 127b; S. Sabahattin Küçük; Bâkî; Dîvân: G. 202.
Nažíre-i Mevlānā Bāķí Efendi.
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Çeşm-i sitāre gibi biz alçaġa nāžır olmazuz
Himmetümüz bülenddür ķaddüñedür nežāremüz

3.

Nevbet-i iştihārumuz bām-ı felekde çalınur
Ġulġule ŝaldı ‘āleme velvele-i neķāremüz

4.

Dilde ĥırāş-ı ĥār-ı ġam dídede eşk dem-be-dem
‘Arż olınur cenābuña gizlümüz āşikāremüz

5.

Dāġ-ı siyāh-ı sìnemüz örtile mevc-i eşk ile
Bir gün ola ki Bāķıyā görmeye kimse ķāremuz

Zm. 611
Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ílü fā‘ilün
Mużāri‘ – – + / – + – + / + – – + / – + –
1.

Vardur Cenāb-ı Ģaķķa bizüm istinādumuz
Yoķ ġayrıya tevekkülümüz i‘timādumuz

2.

Tíġ-ı rıżāña gerden-i teslím šutalum
Olsun efendi her sözüñe inķıyādumuz

3.

Birķaç gedā-yı sālik-i rāh-ı maģabbetüz
Göz yaşı ŝuyumuz elem ü ġuŝŝa zādumuz

4.

Defterden adumuz çıķarursañ da rāżıyuz
Cevr ü cefāñı çekmek ile çıķsun adumuz

5.

Çarĥ-ı beríne eylemezüz ‘arż-ı iģtiyāc
‘Ulvíyüz esfele dėmezüz biz murādumuz

11

2a nāžır: māyil S.
3a Nevbet-i iştihārumuz bām-ı felekde çalınur: bām-ı felekde çalınur nevbet-i
iştihāremüz S.
S: 129b; A: 135a; İ: 126b; P: 111b.

Bâkî’nin Gazellerine Ek

Nz. 612
Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ílü fā‘ilün
Mużāri‘ – – + / – + – + / + – – + / – + –
1.

Fermān-ı ‘ışķa cān ile var inķıyādumuz
Ģükm-i ķażāya źerre ķadar yoķ ‘inādumuz

2.

Baş egmezüz edāníye dünyā-yı dūn içün
Allāhadur tevekkülümüz i‘timādumuz

3.

Biz müttekā-yı zer-keş-i cāha šayanmazuz
Ģaķķuñ kemāl-i lušfınadur istinādumuz

4.

Zühd u ŝalāģa eylemezüz ilticā hele
Šutdı egerçi ‘ālem-i kevni fesādumuz

5.

Meyden ŝafā-yı bāšın-ı ĥumdur ġaraż hemān
Erbāb-ı žāhir añlayamazlar murādumuz

6.

Minnet Ĥudāya devlet-i dünyā fenā bulur
Bāķí ķalur ŝaģífe-i ‘ālemde adumuz
Zm. 713
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel– + – – / – + – – / – + – – / – + –

1.

Deyr-i dünyā içre māní ėtmedin büt-ĥāne naķş
Ben senüñ taŝvírüñ ėtmişdüm nigārā cāna naķş

2.

Ķıl ķalem alup eline her biri müjgānumuñ
Ruĥlaruñ ‘aksin ėderler díde-i giryāna naķş

12

13

S: 129b; Sabahattin Küçük; Bâkî; Dîvân: G. 192.
Nažíre-i Mevlānā Bāķí Efendi.
1a var: -dür S.
3a cāha: cāh S.
5a bāšın-ı -S.
S: 135b; A: 141a; İ: 146a; P: 115b.
4a šoldı: doldı P.
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Sürĥ-i eşk ile cemālin naķş ėder Leylā içün
Görmedüm Mecnūn gibi ‘ālemde bir dívāne naķş

4.

Ŝavt-ı murġān ile šoldı yine bezm-i nev-bahār
Yine baġlandı çemende niçe üstādāne naķş

5.

Bunca demdür ‘Ulviyā nerrād-ı ‘ışķam gerçi kim
Düşmedi ammā murādum üstine bir dāne naķş

Nz. 714.
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –
1.

Yazdı Naķķāş-ı Ķażā levģ-i bahāristāne naķş
Baġladı nev-rūzda bülbül bir üstādāne naķş

2.

Bulmaya ol ĥadd-i gül-gūn üzre ģattuñ ģāletin
Müşg-i terden yazsalar berg-i gül-i ĥandāne naķş

3.

Āb-rūyuñdan ėrer āyíne-i hūrşíde tāb
Tāb-ı zülfüñden düşer levģ-i żamír-i kāne naķş

4.

Ėşigüñ ĥūn-ābe-i eşkümle reng-āmíz idi
Yazmadın Naķķāş-ı Ķudret bu bülend eyvāne naķş

5.

Peyker-i zerd ü nizārum var iken ‘āķil midür
Hey’et-i Mecnūn yazan ŝūretger-i dívāne naķş

6.

Rūy-ı zerd ü eşk-i ĥūnínüñle ey Bāķí yüri
Yazagör ĥāk-i Cenāb-ı Ģażret-i Sulšāne naķş

7.

Şeh Selím ol kim ġubār-ı na’l-i şeb-rengi yazar
Ŝafģa-i ruĥsāre-i ĥūrşíd-i nūr-efşāne naķş

14

S: 135b; Sabahattin Küçük; Bâkî; Dîvân: G. 213.
Nažíre-i Mevlānā Bāķí Efendi.
2b müşg: misk S.
3b zülfüñden: la‘lüñden S; żamír-i kāne: żamír-kār[e] S.

Bâkî’nin Gazellerine Ek

Zm. 815
Mefā‘ílün fe‘ilātün mefā‘ílün fe‘ilün
Mücteś+ – – – / + + – – / + – – – / + + –
1.

Bu çeşm ü zülfüñ içün her ne ise eyle ķıŝāŝ
Gerekse boynumı ur ser-verā gerek beni aŝ

2.

Zamāne eyledi ģakkāk-i çeşmümi zírā
Sirişk ķašresi elmās kirpük oldı raŝāŝ

3.

Elüme girmedi ģayfā ki ol dür-i maķŝūd
Egerçi oldı göñül baģr-i ‘ışķuña ġavvāŝ

4.

Semā‘a girdi göñül źikr-i la‘l-i dil-ber ile
Baña ne bāde-i gül-gūn gerek ne ĥod raķķāŝ

5.

Muģibb ü muĥliŝüñ oldı ķapuñda ‘Ulví senüñ
Be-ģaķķ-ı āyet-i Ķur’ān u sūre-i İĥlāŝ

Nz. 816
Mefā‘ílün fe‘ilātün mefā‘ílün fe‘ilün
Mücteś+ – – – / + + – – / + – – – / + + –
1.

‘Avām oķur seni tesĥír içün hemíşe ĥavāŝ
Bu muĥliŝüñ işi dā’im maģabbet ü iĥlāŝ

2.

Olurdı pūte-i ‘ışķuñda yanmaġa rāżí
Bulaydı şaŝt-ı ġamuñdan dil-i fikende ĥalāŝ

15

16

S: 136a; A: 141b; İ: 146b; P: 115b.
1b boynumı ur: boynumı A.
2a çeşmümi: çeşmüme S, A, P; zírā: zír A.
2b raŝâŝ: bu ŝaŝ S, A, P.
5b Ķur’ān: kürsí İ.
S: 136a; Sabahattin Küçük; Bâkî; Dîvân: G: 220.
Nažíre-i Mevlānā Bāķí Efendi.
2b Bulaydı şaŝt-ı ġamuñdan: eger bulaydı ġamuñdan S.
5b ‘adū-yı kec-nažar: yüri ‘adū eger S.

● 291

●

292
3.

DİVAN EDEBİYATI

ARAŞTIRMALARI

DERGİSİ

Alındı ‘ışķuña dil ķaldı fikr-i bí-ģāŝıl
Sipāhí gibi ki tímārını ėderler ĥāŝ

4.

O dürri vaŝf ėderin ķarşu bahr-i nażmumda
Sözüm güherlerine ser-fürū ėder ġavvāŝ

5.

Elüñde ĥātem-i fażl u belāġat ey Bāķí
‘Adū-yı kec-nažar inkār ėderse gözine baŝ

Zm. 917
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel– + – – / – + – – / – + – – / – + –
1.

Bāġ-ı kūyuñ seyridür Firdevs-i a‘lādan ġaraż
Pertev-i nūr-ı cemālüñdür tecellādan ġaraż

2.

Naķd-i cānı ĥāl-i gendüm-gūnına ĥarc ėtmedür
Terk ėdüp Ādem cinānı ‘azm-i dünyādan ġaraż

3.

Ķāmetüñ Tūbā lebüñ Kevśer yüzüñ Bāġ-ı Na‘ím
Sensin ey rūģ-ı revān dünyā vü ‘uķbādan ġaraż

4.

Vuŝlat olmaz mı müyesser rūz-ı maģşer yoķ mıdur
Hey ķıyāmet neyki bilsem bunca ferdādan ġaraż

5.

Āsitānuñ itleri ‘Ulvíye ķarşu geldiler
Āşinālıķ ģaķķın icrādur aģibbādan ġaraż

17

S: 136b; A: 142a; İ: 147a; P: 116a.
2 -A.
2a ėtmedür: eyledüm P.
3a na‘ím: ni‘am S, A, P.
3b dünyā: dünye S, A.

Bâkî’nin Gazellerine Ek

Nz. 918
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –
1.

Āsitānuñ ĥākidür Firdevs-i a‘lādan ġaraż
Ķāmetüñdür ravża-i cennetde Šūbādan ġaraż

2.

Mürdeler iģyā ėder enfās-ı müşgínüñ senüñ
Nušķ-ı cān-baĥşuñdur i‘cāz-ı Mesíģādan ġaraż

3.

Sím-i eşküñ yolına ĥārc eylemekden aġlama
Yā nedür ey ‘āşıķ-ı şüríde dünyādan ġaraż

4.

Ārzū-yı cilve-i naĥl-i revānuñdur senüñ
Bāġda seyr-i ĥırām-ı serv-i bālādan ġaraż

5.

Bāķıyā dil mülkini dil-ber niçün tārāc ėder
Pādişāh olan nedür şehrini yaġmādan ġaraż
Zm. 1019
Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ílü fā‘ilün
Mużāri‘ – – + / – + – + / + – – + / – + –

1.

Oyardı dil ĥayāl-i ruĥuñdan bedende şem‘
Nār-ı maģabbetüñle žuhūr ėtdi tende şem‘

2.

Āĥir dilin keserler ėderler siyāseti
Uzatmasun dilini igen encümende şem‘

3.

Meclisde rāz-ı ‘ışķuñı fāş ėtdi var-ise
Yüz ķarasıyla gitdi gėce ser-figende şem‘

18.

S: 136b; Sabahattin Küçük; Bâkî; Dîvân: G. 221.
Nažíre-i Mevlānā Bāķí Efendi.
3a Sím-i eşküñ: Sím-i eşkin S.
4b ĥırām-ı: ĥırām u S.
5b nedür: n’ėder S.
19
S: 138b; A: 144a; İ: 149a; P: 117a.
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Eñ ŝoñ özini āteş-i ġayret yaķar temām
Pervānesini yaķmasun ey dil igende şem‘

5.

Fürķat şebinde şem‘i nedür ‘Ulvi-yi ġaríb
‘Işķ-ı nigārdur aña Beytü'l-ģazende şem‘
Nz. 1020
Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ílü fā‘ilün
Mużāri‘ – – + / – + – + / + – – + / – + –

1.

Baģś ėtmesün ‘iźāruñ ile encümende şem‘
Ķanda çerāġ-ı māh-ı şeb-efrūz ķanda şem‘

2.

Çün ŝubģ olınca bellü olur yüzi ķarası
Germ olmasun o ģüsn ile ey māh igende şem‘

3.

Bād-ı ĥazān ėrişmedin ėr ŝaģn-ı bāġa kim
Bezm-i bahāra nergis olupdur çemende şem‘

4.

Olsun çerāġı ruĥlaruñuñ rūşen ey ŝanem
Yaķduķça mihr ü māh bu deyr-i kühende şem‘

5.

Bāķí ‘aceb mi şi‘r-i dil-efrūzuñ ėtseler
Erbāb-ı ‘ışķ cem‘ olıcaķ encümende şem’
Zm. 1121
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel– + – – / – + – – / – + – – / – + –

1.

Bí-sütūn-ı ġam tenümdür lālelerdür tāze dāġ
Oldı ben Ferhāda ey Şírín-suĥan dāġ üzre dāġ

20

S: 138b; Sabahattin Küçük; Bâkî; Dîvân: G: 224.
Nažíre-i Mevlānā Bāķí Efendi.
3a ėr: bir S.
21
S: 139b; A: 144b; -İ; P: 117b.
1a ġam: dāġ S
3b tārík: tarík P.
4a ŝanma kim: ŝanmañuz P.

Bâkî’nin Gazellerine Ek

2.

Cān eridüp ĥıdmetüñde şem‘-i meclis dün gėce
Āteş-i şevķüñle yanup ķalmadı baġrında yaġ

3.

Daġlar ile cismümi zeyn eyledüm zülfüñ görüp
‘Ādet olmışdur yanar tārík-i şebde çün çerāġ

4.

Görinen šāķ-ı felekde māh-ı nevdür ŝanma kim
Üstüĥvān-ı cism-i merdümdür çıķardı göge zāġ

5.

Ķılmaġ içün ey hümā murġ-ı dil-i ‘Ulvíyi ŝayd
Dānelerdür beñlerüñ kāküllerüñdür ķıl duzaġ

Nz. 1122
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –
1.

Sínesine yaķmada şem’-i ruĥuñ şevķ ile dāġ
Māh-ı enver mihr-i ‘ālem-tābdan yaķar çerāġ

2.

Bí-sütūnı gül-şen ėtmiş ĥūn-ı çeşm-i Kūh-ken
‘Āşıķa sevdā-yı vaŝl-ı yār ile šaġ üsti bāġ

3.

Gül gibi ter-dāmene teşbíh ėden kimdür seni
Yāsemen gibi cihānda alnuñ açuķ yüzüñ aġ

4.

Māh-ı çarĥ üzre nedür bilmek dilerseñ ol sevād
Yaķdı yāre ŝunmaġa devrān turunç üstine dāġ

5.

Şem‘-veş sūz-ı derūnın ‘arż ėder Bāķí saña
Yana yana ķalmadı bí-çārenüñ baġrında yaġ

4b cism: çeşm A.
5a ŝayd: çün S.
22
S: 139b: Sabahattin Küçük; Bâkî; Dîvân: G: 227.
Nažíre-i Mevlānā Bāķí Efendi.
4a sevād: suāl S.
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Zm. 1223
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fa‘lün
Remel + + – – / + + – – / + + – – / – –
1.

Devr ėdüp ‘ārıż-ı yāri ĥašš-ı reyģān ŝaf ŝaf
Yazdılar berg-i güle āyet-i Ķur’ān ŝaf ŝaf

2.

Gördiler cāmi‘-i ģüsn içre ķaşuñ miģrābın
Secdeye varsa n'ola zümre-i ‘irfān ŝaf ŝaf

3.

Ne ŝafādur bu ki ol şāh-ı ġażab-nāki görüp
Šura ešrāfa selām almaġa yārān ŝaf ŝaf

4.

Görmedüm ķadd-i bülendüñ gibi bir tāze nihāl
Şāĥlarla šutalum šoldı gülistān ŝaf ŝaf

5.

Rūz-ı mātem irişüp māh-ı muģarrem geldi
Şerģalar síne-i ‘Ulvíde firāvān ŝaf ŝaf
Nz. 1224
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fa‘lün
Remel + + – – / + + – – / + + – – / – –

1.

Müje ĥaylin dizer ol ġamze-i fettān ŝaf ŝaf
Gūyiyā cenge šurur níze-güzārān ŝaf ŝaf

2.

Seni seyr ėtmek içün reh-güźer-i gül-şende
İki cānibde šurur serv-i ĥırāmān ŝaf ŝaf

3.

Leşger-i eşk-i firāvān ile ceng ėtmek içün
Gönderür mevclerin lücce-i ‘ummān ŝaf ŝaf

23

S: 141a; A: 145b; İ: 131b; P: 118b.
2a cāmi‘-i ģüsn: ģüsn A.
3b šura: dura P.
24
S: 141a; Sabahattin Küçük; Bâkî; Dîvân: G: 229.
Nažíre-i Mevlānā Bāķí Efendi.
1b níze: níz[e] S.
7b defter ü: defter-i S.

Bâkî’nin Gazellerine Ek

4.

Gökde efġān ėderek ŝanma geçer ĥayl-i küleng
Çekilür kūyuña mürġān-ı dil ü cān ŝaf ŝaf

5.

Cāmi‘ içre göre tā kimlere hem-zānūsın
Şekl-i saķķāda gezer díde-i giryān ŝaf ŝaf

6.

Ehl-i dil derd ü ġamuñ ni‘metine müstaġraķ
Dizilürler keremüñ ĥvānına mihmān ŝaf ŝaf

7.

Vaŝf-ı ķaddüñle ĥırām ėtse ‘alem gibi ķalem
Leşger-i sašrı çeker defter ü dívān ŝaf ŝaf

8.

Kūyuñ etrāfına ‘uşşāķ dizilmiş gūyā
Ģarem-i Ka‘bede her cānibe erkān ŝaf ŝaf

9.

Ķadrüñi seng-i muŝallāda bilüp ey Bāķí
Šurup el baġlayalar ķarşuña yārān ŝaf ŝaf
Zm. 1325
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel– + – – / – + – – / – + – – / – + –

1.

Sā‘id-i sāķíyi seyr ėt sāġar-ı ŝahbāya baķ
Şāĥ-ı mevzūn üzre açılmış gül-i ra‘nāya baķ

2.

Ĥašš-ı reyģān arasında cām-ı la‘l-i yāri gör
Sebze-zār içinde bitmiş lāle-i ģamrāya baķ

3.

‘Ayn-ı ‘ibretle temāşā ķıl ģabāb-ı bādeyi
Üstüvār-ı kār-gāh-ı ķubbe-i mínāya baķ

4.

Gör ne yüzden hem-dem olmış āfitāb ile mesíģ
Mülk-i ģüsn-i yār ile cām-ı ģayāt-efzāya baķ

5.

Bunca demdür küştesidür ġamze-i ĥūn-rízinüñ
Kūşe-i çeşm ile bir kez ‘Ulví-yi şeydāya baķ

25

S: 142a; A: 146b; -İ; P: 119a.
1b mevzūn -A.

● 297

●

298

DİVAN EDEBİYATI

ARAŞTIRMALARI

DERGİSİ

Nz. 1326
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –
1.

Zāhidā ‘ibret gözin aç ŝūret-i zíbāya baķ
Bir nažar āyíne-i ŝun’-ı cihān-ārāya baķ

2.

Dildür ol baģr-i ģaķíķatden vücūduñ mülkine
Şol derūnuñ ‘āleminde mevc uran deryāya baķ

3.

Baĥt-ı bí-bünyād içün renc-i šalebden fāriġ ol
Bāri bir kaç gün ģużūr-ı ķalb ile dünyāya baķ

4.

Cām-veş kimdür bu bezm içre ciger-ĥūn olmayan
Ġonce-i gül-zārı seyr ėt lāle-i ģamrāya baķ

5.

Ģāl-i zār-ı Bāķí-i bí-dilden isterseñ nişān
Ķāmet-i çeng-i dü-tāya rūy-ı zerd-i nāya baķ
Zm. 1427
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fa‘lün
Remel + + – – / + + – – / + + – – / – –

1.

Tāze ‘āşıķ olıcaķ dāġ ile zeyn ėt ķoluñ
Yeñi sikke çıķıcaķ eskisi geçmez pūluñ

2.

Dil-i lā-ya‘ķıl ile ol büt-i ma‘ķūl-şinās
Hem-dem olsun dėyelüm mi ķuluyuz ma‘ķūluñ

3.

Ėşigin bekle ki yāruñ ėresin vuŝlatına
Tíz alur manŝıbı olsa senedi ma‘zūluñ

26

27

S: 141b; Sabahattin Küçük; Bâkî; Dîvân: G. 239.
Mevlānā Efendinüñ Daĥı Nažíresidür.
1a gözin aç: göziyle S.
1b nažar: nažír S.
2a ol: oldur S; ģaķíķatden: ģaķíķatle S.
S: 147a; A: 151a; -İ; P: 122a.
5a ‘ışķı: ‘ışķını S.Vezin sorunu bulunmaktadır.

Bâkî’nin Gazellerine Ek

4.

Eşk ile yolı gil eyler dėyü töhmet olıcaķ
Baña dil-dār dėdi kim yüri pāk ėt yoluñ

5.

‘Aķl pendine uyup ‘ışķı ‘Ulví terk ėdemez
Ehl-i ‘aķl olan uyar mı sözine her gūluñ

Nz. 1428
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fa‘lün
Remel + + – – / + + – – / + + – – / – –
1.

Serv-ķāmetler iki yanın alurlar yoluñ
Rāh-ı gül-zāre döner yolları İstanbūluñ

2.

Ne ‘aceb dāġlaruñ işler ise ey dil-i zār
Çürimiş nerd-i maģabbetde bir iki pūluñ

3.

Devr-i ġamzeñde senüñ kimseye ĥancer çekmez
Boynuma alurın ey şūĥ-ı dil-ārā ķoluñ

4.

Ķad-i bālāya göre şíve-i reftār gerek
Ey ŝanavber bize ‘arż ėtme igende šūluñ

5.

Añlamaz dehr-i dení merdüm-i dānā ķadrin
Bāķıyā minnetini çekmeyelüm her gūluñ

28

S: 147a; Sabahattin Küçük; Bâkî; Dîvân: G. 266.
Nažíre-i Mevlānā Bāķí Efendi.
1b rāh: reh S.
2a dil-i zār: abdāl S.
2b nerd: rāh S.
3b alurın: alalı S.
5b minnetini çekmeyelüm: çekmeyelüm minnetini S.
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Zm. 1529
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün
Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + –
1.

Maģv ėdüp jāleleri gün gibi aç verd-i terüñ
Ya‘ni seyr eyleyelüm síneñi çöz dügmelerüñ

2.

Kimsenüñ pāresine atılup aldanma ŝaķın
Eşk ü ruĥ-sāruma baķ ġāyeti yoķ sím ü zerüñ

3.

Öykinürmiş lebüñe her biri ey ġonce-dehen
Dād u feryād elinden mey ile gül-şekerüñ

4.

Mār-veş künc-i viŝālüñde šılısm oldı meger
Māni‘ olur belki ķuçmaġa dāyim kemerüñ

5.

Tāķatüm ķalmadı ŝabra n'ėdeyin ey ‘Ulví
Cānuma geçdi meded derd ü belāsı seferüñ
Nz. 1530
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün
Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + –

1.

Ġonceler içre nihān eyleme gül-berg-i terüñ
Ya‘ní seyr eyleyelüm síneñi çöz dügmelerüñ

2.

Revnaķ-ı ģüsne ĥalel virmez o ĥašš-ı müşgín
Arturur belki şeb-i tār şu‘ā‘ın ķamerüñ

29

30

S: 153a; A: 155b; İ: 140b; P: 125a.
3b dād u: dād S, İ.
5b meded: nedür P.
S: 153a: Sabahattin Küçük; Bâkî; Dîvân: G. 277.
Nažíre-i Mevlānā Bāķí Efendi.
1a eyleme: eyleyüp S.
2b şu‘ā‘ın: sa‘ādet S.
3 -S.
4b ŝāģib: vuŝlat S.
6 -S.

Bâkî’nin Gazellerine Ek

3.

Ķandasın biz de gel ey āfet-i devrān görelüm
Nice bir öpe ķuca görişe šavķ u kemerüñ

4.

‘Āşıķa küģl-i cilā yāruñ ayaġı tozıdur
Ģāŝılı bendesiyüz ‘ārif-i ŝāģib-nažaruñ

5.

Zāhidā rind-i ĥarābāta igeñ ša‘n ėtme
Var ise źerre ķadar sırr-ı ķażādan ĥaberüñ

6.

Cümle tedbír pes-i perdeden üstāduñdur
İĥtiyarí mi ŝanursın ģarekātın ŝuverüñ

7.

Şi‘r-i Bāķíye ķulak šutmasa zāhid ne ‘aceb
Söz güherdür ne bilür ķadrini nā-dān güherüñ
Zm. 1631
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel– + – – / – + – – / – + – – / – + –

1.

Ĥārĥār-ı ‘ışķ ile cismüm figār ėtsem gerek
Bir ķuru şāĥ üzre güller āşikār ėtsem gerek

2.

Ser-be-ser saģrā-yı sínem derd ile pür-dāġ ėdüp
Dāmen-i kūh-sār gibi lāle-zār ėtsem gerek

3.

Yaķa çāk ü mest ü rüsvā díde pür-ĥūn dem-be-dem
‘Azm-i kūy-ı yār içün terk-i diyār ėtsem gerek

4.

Ben ża‘íf ü ĥasteyi ķatl ėtdügi šaşı ki var
Başum üzre anı ben seng-i mezār ėtsem gerek

31

S: 154a; A: 156a; İ: 151b; P: 125b.
1a ĥārĥār-ı ‘ışķ ile cismüm figār ėtsem gerek: ĥārĥār-ı ‘ışķ ile çeşmüm İ.
1b bir ķuru şāĥ üzre güller āşikār ėtsem gerek: bir ķuru şāĥ üzre İ.
2a ser-be-ser: ser-te-ser P; ėdüp: olup P.
2b kūh-sār: kuh-sār P.
3a rüsvā dìde: rüsvā içre S, A, rüsvāy P.
4a ĥasteyi: ĥasteñi S, A; ki var: ne ki var S.
4b ben: bir P.
5a al: ĥūn İ.
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Rūy-ı zerdüm āl ėdüp ‘Ulví sirişk-i āl ile
Yāre bu vech ile ‘ışķum āşikār ėtsem gerek
Nz. 1632
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –

1.

Çeşm-i pür-ĥūnum yoluñda eşk-bār ėtsem gerek
Ayaġuñ tozına gevherler niśār ėtsem gerek

2.

Gül gibi pírāhen-i nāmūsı ŝad-çāk eyleyüp
Lāle-veş dāġ-ı nihānum āşikār ėtsem gerek

3.

Ķırma yazıyla raķíbüñ dişleri vaŝfın yazup
Nüsĥa-i çeşm-i sevādın pür-ġubār ėtsem gerek

4.

Eyleyüp zühdüñ binā-yı süst-bünyādın ĥarāb
Ĥāne-i ‘ışķuñ esāsın üstüvār ėtsem gerek

5.

Bezm-i keśretden çekildi cām-veş Bāķí göñül
Tekye-i vaģdetde ‘uzlet iĥtiyār ėtsem gerek
Zm. 1733
Mef‘ūlü mefā‘ílü mefā‘ílü fe‘ūlün
Hezec – – + /+ – – + / + – – +/+ – –

1.

Šoġrılmaz idi kūyına ol Ka‘be-i cānuñ
Olmasa demürden yüregi ķıble-nümānuñ

2.

Rez-duĥterini dāyim ayaġına getürmek
Ģaķķā bu kim aġırlıġıdur rıšl-ı girānuñ

32

33

S: 153b; Sabahattin Küçük; Bâkî; Dîvân: G. 273.
Nažíre-i Mevlānā Bāķí Efendi.
2b lāle: ġonce S; nihānum: derūnum S.
3a raķíbüñ: ‘adūnuñ S.
5b vaģdetde ‘uzlet: ‘uzletde vaģdet S.
S: 153b; A: 156a; İ: 151a; P: 125b.
1a šoġrılmaz idi: šoġru almaz idi S, šoġru olmaz A.
2b kim: ki A.

Bâkî’nin Gazellerine Ek

3.

Bülbüllerinüñ rāz-ı dilin açmadı ĥāra
Va'llāhi ‘aceb berk imiş ey ġonce-dehānuñ

4.

Šurmaz yaşarur ķıl düşicek dídeye dėrler
Aġlatsa demidür beni hecrüñde miyānuñ

5.

Cānsuz n'ola bir ķālebe dönse dil-i ‘Ulví
Üftādesidür sāye-veş ol serv-i revānuñ

Nz. 1734
Mef‘ūlü mefā‘ílü mefā‘ílü fe‘ūlün
Hezec – – + /+ – – + / + – – +/+ – –
1.

Görmez ėşigi Ka‘besin ol ķıble-i cānuñ
Çöp düşdi meger kim gözine ķıble-nümānuñ

2.

Dil-dādelerüñ ģaķķına söz geçmedi hergiz
İnŝāf ‘aceb teng imiş ey ġonce-dehānuñ

3.

Rez duĥterini vėrmediler kimseye ķaldı
Aġırlıġını almadılar rıšl-ı girānuñ

4.

Şol jāle düşen sūsen-i āzāde-veş ey dil
Dür dişlerinüñ vaŝfı gerek vird-i zebānuñ

5.

Ĥancer-ŝıfat ižhār-ı ŝafā eyledi dilden
Nāzüklik ile göñlümüz almaġa miyānuñ

6.

Bāķí çemen-i cānda meger perveriş ėtdüñ
Bir ālemi var rūģ ile ol serv-i revānuñ

34

S: 153b; Sabahattin Küçük; Bâkî; Dîvân: G. 278.
Nažíre-i Mevlānā Bāķí Efendi.
1a Ka‘besin: ķıblesin S; ķıble: Ka‘be S.
4 -S.
5a ŝıfat: gibi S.
5b göñlümüz almaġa miyānuñ: göñlümüzi aldı dehānuñ S.
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Zm. 1835
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün
Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + –
1.

İki yanında güzeller ŝalınur her yoluñ
Ne güzel yollar olur yolları İstanbūluñ

2.

Ģayderíler gibi ‘ışķuñda ŝoyunduķ cānā
Šavķ-ı símín ėdelüm boynumuza ŝal ķoluñ

3.

Āh tíġın dil-i mecrūģa ‘adū çekdürür āh
Yalımı alçaķ olurmış güzelüm ma‘zūluñ

4.

Tāze dāġum var iken eskisine baķmaz o yār
Yeñi manġır çıķıcaķ eskisi geçmez pūluñ

5.

Ģalķa-i zülfüñe çün ĥalķ-ı cihān bende geçer
Boynı baġlu ķulıyam cümlesinüñ ben ķuluñ

6.

Bir ayaġ ile dil-i ‘Ulvíyi bí-hūş ėtdüñ
Vay eger pādişehüm böyle yürürse šoluñ
Nz. 1836
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün
Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + –

1.

Dil-rübālarla ‘aceb keśreti var her yoluñ
Geçemez ĥūblarından göñül İstanbūluñ

2.

Nic’olur dāġlaruñ işler ise ey abdāl
Çürimiş rāh-ı maģabbetde bir iki pūluñ

35

36

S: 154b; A: 157a; -İ; P: 126a.
3a çekdürür: çekmededür P, çekmede rāh A.
6b šoluñ: ķoluñ P.
S: 154b; Sabahattin Küçük; Bâkî; Dîvân: G. 267.
Nažíre-i Mevlānā Bāķí Efendi.
5b cānı: cān S.

Bâkî’nin Gazellerine Ek

3.
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Dökilür ķašreleri ‘āşıķ-ı mehcūr aġlar
Yılduzı düşkün olur pādişehüm ma‘zūluñ

4.

Bend-i fürķatde ķoma bendeñi āzād eyle
Öldürürseñ de eger ķaçmaz efendi ķuluñ

5.

Yoluña Bāķí-i dil-ĥaste revān eyler idi
Tuģfe-i cānı ģaķír olsa eger maķbūluñ
Zm. 1937
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –

1.

Ģamdüli'llāh şevķ-i ruĥ-sāruñla çıķdı tāze gül
Vaŝf-ı ĥaddüñ ķırmızí evrāķa šañ mı yaza gül

2.

‘İzzet ėdüp her kişi baş üzre šutmazdı anı
Lāyıķ olmasa ruĥ-ı dil-ber gibi i‘zāza gül

3.

Naķş-ı gūn-ā-gūn ile šoldı yine ŝaģn-ı çemen
Bülbülüñ ŝavtın işidüp başladı şeh-nāza gül

4.

Ġonce iken leblerüñ sırrın nihān eylerdi berg
Büyüdükçe açılup başladı keşf-i rāza gül

5.

Yār gülmekde ŝafāda dil fiġān u giryede
Nāleye mu‘tād bülbül māyil ancaķ nāza gül

6.

Sāķi-i gül-çihre yāre cām-ı mey ‘arż eyledi
Ŝundı bir dil-ber hemān bir dil-ber-i mümtāza gül

7.

Şehr-i Āmid gül-şen oldı cūy-ı eşküm ‘ayn-ı şaš
‘Ulvi bülbül Ģażret-i ‘Ośmān Pāşā tāze gül

37

S: 155b; A: 157b; İ: 152b; P: 126b.
‘Ulvì Çelebi Şehr-i Âmid'de ‘Ośmān Paşa ģaķķında söyledügi gül-i ŝad-berg
ġazellerindendür.
1a tāze: yaza İ.
2b olmasa: olmaya A.
4a berg: ĥalķ A.
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Nz. 1938
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –
1.

Döndi bezm-i bāġda bir dil-ber-i šannāze gül
Cilve-i ģüsn eyledi girdi libās-ı nāze gül

2.

Elden evrāķın ŝalup bir bir uçurdı göklere
Beñzedi bir dil-ber-i şūĥ-ı kebūter-bāze gül

3.

Sínesin çāk eyledi mest-i ŝabūģíler gibi
Ŝubģ-dem murġ-ı çemenden gūş ėdüp āvāze gül

4.

Vaŝf-ı ģüsn-i yār ile bir tāze divān baġlasun
Tār-ı zülf-i ģūrdan bend eylesün şírāze gül

5.

Bāġ-ı ģüsn-i şāha baķ görmek dilerseñ Bāķıyā
Baĥt u devlet nev-bahārında açılmış tāze gül

Nz. 2039
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –
1.

Ŝubģ-dem bülbül niyāz ėtdükçe geldi nāze gül
Rāz-ı ‘ışķı der-miyān ėtdi açıldı tāze gül

38

39

S: 155b; Sabahattin Küçük; Bâkî; Dîvân: G: 301.
Nažíre-i Mevlānā Bāķí Efendi.
1b eyledi: ile S; girdi çün: girdi S.
3b çemenden: çemende S.
4a baġlasun: baġlayup S.
4b ģūrdan: yārdan S; eylesün: eyleyüp S.
5a şāha: yāre S.
S: 156a; Sabahattin Küçük; Bâkî; Dîvân: G: 302.
Nažíre-i Díger Mevlānā Bāķí Efendi.
2a gül-efşānlar: gül-feşānlar S.
4b cānından: cānında S.
5b ŝalmadın rūy-ı: ŝalmadı zír-i S.

Bâkî’nin Gazellerine Ek

2.

Oldı ŝaģn-ı bāġda peydā gül-efşānlar yine
Ģāŝılı döndi çemen bezminde āteş-bāze gül

3.

Uymadı bir gün hevā-yı bülbül-i şūrídeye
Meyl ėder dā’im nesím-i ŝubģ ile pervāze gül

4.

Bir yėre cem‘ eylemiş evrāķ-ı nāz u şíveyi
Rişte-i cānından ėtmiş bülbülüñ şírāze gül

5.

Göklere ėrgürdi Bāķí ġulġul-i ‘ışķuñ senüñ
Ŝalmadın rūy-ı zemíne ģüsn ile āvāze gül

Zm. 2040
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün
Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + –
1.

Çekdügüñ cevri dėmem dil-ber-i ra‘nādan bil
Her belā kim gelür ey dil saña Mevlādan bil

2.

Bí-śebāt olduġını salšanat u ĥayl ü ģaşem
Taĥt-ı Keyĥusrev ile ķudret-i Dārādan bil

3.

Fehm ķıl ķubbe-i çarĥuñ nice maģv olacaġın
Bezm-i fāníde ģabāb-ı mey-i ŝaģbādan bil

4.

Cem-i vaķt olsa da almaz eline la‘lìn-cām
Źevķ-ı Mecnūnı sifāl-i seg-i Leylādan bil

5.

Añla šuġyān-ı sirişki dil-i sevdā-zededen
Bu temevvücleri hep cūşiş-i deryādan bil

6.

Şeb-i fürķatde yėtürdüñse reh-i maķŝūdı
Kebkebi naķşına baķ necm-i Śüreyyādan bil

40

S: 156b; A: 158b; İ: 154b; P: 127b.
1a çekdügüñ: çekdügüm P; dėmem: dėyemem A, P.
7a zen: zer P.
7b kimse -S.
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Zen-i gerdūna göñül vėrme ŝaķın ey ‘Ulví
Görmedi mihr ü vefā kimse bu dünyādan bil
Nz. 2141
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün
Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + –

1.

Fitne-i ‘ālemi ol ķāmet-i ra‘nādan bil
Her belā kim yėtişür ‘ālem-i bālādan bil

2.

Ģālet-i ‘ışķ iledür ādeme nūrāniyyet
Reng-i rūy-ı ķadeģi bāde-i ģamrādan bil

3.

Dil-i dānāya şeref pertev-i ‘irfān iledür
Ģüsn-i āyíneyi ‘aks-i ruĥ-ı zíbādan bil

4.

‘İşve-i dehre göñül vėrmez o kim ‘āķildür
Almadı behre begüm kimse bu dünyādan bil

5.

Devlet-i dār-ı cihān devr-i zamān ey Bāķí
Pāy-dār olmaduġın ķıŝŝa-i Dārādan bil
Zm. 2142
Mef‘ūlü mefā‘ílü mefā‘ílü fe‘ūlün
Hezec – – + /+ – – + / + – – +/+ – –

1.

Ey ķaşı kemān nāmeñ olur cānuma vāŝıl
Sínem ki olur tír-i ciger-dūzuña menzil

2.

İrşāduña dāl olduġı tācuñ bu ki ey pír
Meşhūrdur e'd-dāllü ‘ale'l-ĥayri ke-fā‘il

41

S: 156a; Sabahattin Küçük; Bâkî; Dîvân: G. 299.
Nažíre-i Mevlānā Bāķí Efendi.
1b her: bir S.
4a behre: kimse S; kimse: behre S.
42
S: 155a; A: 157b; -İ: P: 126b.
5b anda : [a]nda S, -P.

Bâkî’nin Gazellerine Ek

3.

Aġyārı ĥas u ĥār gibi ĥāke ŝalupdur
Seyl-āb-ı sirişküm olalı baģr ile yek-dil

4.

Dil-ĥastelere sebz-i ĥaššuñ ķılmaġa tímār
Cümle ķuluñı defter ėdüp baġladı ģāŝıl

5.

Mülk-i ġama şāhum felek eyvānum olupdur
Her şeb yaķar ey ‘Ulvi nücūm anda meşā‘il

Nz. 2243
Mef‘ūlü mefā‘ílü mefā‘ílü fe‘ūlün
Hezec – – + /+ – – + / + – – +/+ – –
1.

Her tír-i belā ķavs-i ķażādan k’ola nāzil
Ŝaģrā-yı dil-i ehl-i vefādur aña menzil

2.

Ķaddüm gibi hāk-i ķademüñ öpdi na‘l-çeñ
Meşhūrdur e’d-dāllü ‘ale’l-ĥayri ke-fā‘il

3.

Aġız bir ėdüp söylemek āsān idi yāre
Zaĥmuñla gelüp olsa eger ĥanceri yek-dil

4.

Cān cāna olurduķ dem-i vuŝlatda senüñle
Sínem eger ey rūģ-ı revān olmasa ģā’il

5.

Bāķíyi ķalem eyledi şemşír-i firāķuñ
Bir kerre naŝíb olmadı taķbíl-i enāmil

43

S: 156b; Sabahattin Küçük; Bâkî; Dîvân: G. 298.
Nažíre-i Mevlānā Bāķí Efendi.
1a k’ola: ola S.
1b menzil: menāzil S.
3b zaĥmuñla: zaĥmumla S.
5b taķbíl: taķtíl S.
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Zm. 2244
Fe‘ūlün fe‘ūlün fe‘ūlün fe‘ūl
Müteķārib+ + –/ + + –/+ + –/+ –
1.

İşüm ķıldı bu şíve vü nāz enín
Zihí nāz-perver zihí nāzenín

2.

Yaraşur saña olsa ey māh-rū
Felek şeh-nişín ü melek hem-nişín

3.

Ķomaz ben ġubārı ķapuñdan sürer
Şimāle refíķ olmam ėtdüm yemín

4.

Olup zülfüñe bende müşk-i ĥašā
Musaĥĥar-durur çín-i ebrūña Çín

5.

Beden ‘Ulviyā ġarķ idi eşküme
Daĥı bir yėre geldi mā’ u šìn

Nz. 2345
Fe‘ūlün fe‘ūlün fe‘ūlün fe‘ūl
Müteķārib + – –/ + – –/+ – –/+ –
1.

Saña kūyuñ içre olana ķarín
Melek hem-nişín ü felek şeh-nişín

2.

Görüp çín-i ebrū-yı müşgínüñi
Siyeh çeşmüñi ŝandum āhū-yı Çín

3.

Sücūd ėtdi miģrāb-ı ebrūña māh
Anı bilmeyenler ŝanurlar cebín

44

45

S: 171a; A: 163a; İ: 170a; P: 136a.
5a ‘Ulviyā: ‘Ulví S, A, P; eşküme: eşke S, A, P.
S: 171a; Sabahattin Küçük; Bâkî; Dîvân: G: 368.
Nažíre-i Mevlānā Bāķí Efendi.
1b melek hem-nişín ü felek şeh-nişín: felek şeh-nişín ü melek hem-nişín S.

Bâkî’nin Gazellerine Ek

4.

İzüñ tozına yüzlerin sürmege
Dökildi ŝaçıldı gül ü yāsemin

5.

Ŝorarsañ ķapuñda şehā Bāķíyi
Ġulām-ı kemín bende-i kemterín
Zm. 2346
Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ílü fā‘ilün
Mużāri‘ – – + / – + – + / + – – + / – + –

1.

İçdüm şarāb-ı ‘ışķı bugün ķana ķana ben
Derd-i derūnı yāre dėdüm yana yana ben

2.

Dil mezra‘ında bitmedi toĥm-ı murādum āh
Dökdüm egerçi göz yaşını dāne dāne ben

3.

Bir źerreyem ki mihrine ser-geşte olmışam
Ol māhı šañ mıdur arasam ĥāne ĥāne ben

4.

Çeşm-i müjemle šurresine oldı māşıša
Ŝunsam ‘aceb midür o períşāna şāne ben

5.

Ol pür-cefāyı ‘Ulví ŝanurdum vefā ėde
Cāndan uŝandum anda vefā ŝana ŝana ben
Nz. 2447
Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ílü fā‘ilün
Mużāri‘ – – + / – + – + / + – – + / – + –

1.

Ėrdüm fiġān u zār ile ol āsitāne ben
Çıķdum kemend-i nāle ile āsmāne ben

46

47

S: 180a; A: 170b; İ: 170b; -P.
5b anda: andan İ.
S: 180a; Sabahattin Küçük; Bâkî; Dîvân: G: 357.
Nažíre-i Mevlānā Bāķí Efendi.
1b ile: ile çün S.
2a güherlerin: güherleri S.
3a cām-ı mey-i la‘l-fām: la‘l-i mey-i cām-ı nāb S.
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Lü’lü dişüñ ġamıyla şirişküm güherlerin
Dizdüm ümíd riştesine dāne dāne ben

3.

Yād-ı lebüñle cām-ı mey-i la‘l-fām içün
Kūy-ı muġānı geşt ėderin ĥāne ĥāne ben

4.

Ŝubģ-ı viŝālüñ ėrmedi pāyāne yėtdi ‘ömr
Şām-ı ġamuñda şem‘ gibi yana yana ben

5.

Cevr ü cefāñı çekmege sevdi göñül seni
Derd ü belāya geldüm efendi cihāne ben

6.

Bāķí musaĥĥar oldı baña kişver-i suĥan
Geçdüm serír-i nažma bu gün ĥusrevāne ben

Zm. 2448
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel– + – – / – + – – / – + – – / – + –
1.

Cāna minnet bil o zülf-i ‘anberínüñ minnetin
Çekme ey dil ķıl ķadar Ģāķān-ı Çínüñ minnetin

2.

Gūşına ėrgür o māhuñ nāle vü zārum dėyü
Ĥaste-dil her dem çeker āh u enínüñ minnetin

3.

Çün ölürsin cānı teslím ėt sebük-bār ol göñül
Yoķ yėre yüklenme ‘ömr-i nāzenínüñ minnetin

48

4a ėrmedi: ümídi S; ‘ömr: ġam S.
5a çekmege: çekmek ile S.
5b belāya: belā ile S.
6a musaĥĥar: müsellem S; baña: saña S.
S: 186a; A: 175b; İ: 11a, 16b; -P.
2 -S, İ: 11a; 4 -İ: 16b; 5 -S, İ: 16b.
6b mürşid: zāhid İ.
7a ‘Ulviyā bí-minnet ol nā-dāna ķılma ser-fürū: ‘Uzlet ėt ĥalķ-ı cihāndan ‘Ulviyā
āzāde ol İ.
7b Ģālüñe şükr ėt isteme her denínüñ minnetin: Çekme hergiz kiminüñ ķahrın
kiminüñ minnetin İ; Vezin sorunu bulunmaktadır.

Bâkî’nin Gazellerine Ek

4.

Ĥāk-i pāyuñ kuģl ėdelden çeşmüme bād-ı ŝabā
Almaz oldum ‘aynuma rūy-ı zemínüñ minnetin

5.

Cān göziyle nāžır olduñsa ģaķíķat gencine
Çekme hergiz kātibüñ ķahrın emínüñ minnetin

6.

Der-geh-i pír-i muġāna yüz sürelden sāķiyā
Çekmez oldum mürşid-i ģalvet-nişínüñ minnetin

7.

‘Ulviyā bí-minnet ol nā-dāna ķılma ser-fürū
Ģālüñe şükr ėt isteme her denínüñ minnetin
Nz. 2549
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –

1.

Dil çeker ol tār-ı mūy-ı ‘anberínüñ minnetin
İstemez ‘ālemde zülf-i ģūr-ı ‘ínüñ minnetin

2.

Gerd-i rāhın çihre-i aġyāra ķondurmış ŝabā
Yükledük ol gāve hep rūy-ı zemínüñ minnetin

3.

Dōstum her seng-dil bilmez dehānuñ ķıymetin
Cāna baŝ ol ĥātem-i gevher-nigínüñ minnetin

4.

Ĥancer-i elmās-ı ġamzeñ var iken ĥūní gözüñ
Çekmesün ‘ālemde tíġ-i āhenínüñ minnetin

5.

Ārzū-yı ĥāl-i müşgínüñ alurduķ nāfeden
Dil götürmez ģāŝılı āhū-yı Çínüñ minnetin

6.

Cām-ı la‘lüñ cür‘asın lušf eyle dürdí-keşlere
Çekmesün erbāb-ı himmet her denínüñ minnetin

49

S: 186a; Sabahattin Küçük; Bâkî; Dîvân: G: 383.
Nažíre-i Mevlānā Bāķí Efendi.
1a mūy: mūr S.
3 -S.
5a nāfeden: nāfenüñ S.
7a ma‘ní: müftí S.
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Silk-i gevher ma‘ní-i bārík ü nažm-ı ter yėter
Bāķıyā çekmez göñül dürr-i śemínüñ minnetin
Zm. 2550
Mef‘ūlü mefā‘ílü mefā‘ílü fe‘ūlün
Hezec – – + /+ – – + / + – – +/+ – –

1.

Mest olalı dil sāķi-i hicrānuñ elinden
Çāk oldı yaķam cevr-i firāvānuñ elinden

2.

Bir ān ķomaz elden šolaşur zülfüñe şāne
Lāyıķ mı períşān-dil olam anuñ elinden

3.

Sa‘y eyledi çoķ gerçi ĥalāŝ olmaġa Yūsuf
Ķurtılmadı dāmānı Zelíĥānuñ elinden

4.

Beñzetmiş özin dest-i muĥannā-yı nigāra
Bilmem n'ėdeyin pençe-i mercānuñ elinden

5.

Murġ-ı dil-i ‘Ulví nice bir eylesün efġān
Ol ķadd-i çenār āfet-i devrānuñ elinden

Nz. 2651
Mef‘ūlü mefā‘ílü mefā‘ílü fe‘ūlün
Hezec – – + /+ – – + / + – – +/+ – –
1.

Çāk oldı yaķam cevr-i firāvānuñ elinden
Ŝad-pāre iken dāmen-i dil anuñ elinden

50

51

S: 188a; -A; İ: 15a; -P.
3a olmaġa: olmadı İ.
S: 188a; Sabahattin Küçük; Bâkî; Dîvân: G. 359.
Nažíre-i Mevlānā Bāķí Efendi.
2a derdüñ: hecrüñ S.
3a vefāñ: vefā S; ben: sen S.
6b olmasa: olsa n’ola S.
7a bāġ-ı: bāġ u S.
7b olam: idüm S.

Bâkî’nin Gazellerine Ek

2.

Ķaddüm bükilüp derdüñ ile döndi kemāne
Ķullāb-ı ser-i zülf-i períşānuñ elinden

3.

İl bezm-i vefāñ içre ŝafālarda velí ben
Ķanlar yudarın sāķí-i hicrānuñ elinden

4.

La‘l-i leb-i dil-dāra özin nisbet ėdelden
Āzürde-dilem pençe-i mercānuñ elinden

5.

Ey nice ser-efrāzlaruñ kellesi šōpı
Ġaltān ola bu ‘arŝada çevgānuñ elinden

6.

Fāş ėtmez idi rāz-ı dili Yūsuf-ı Ken‘ān
Çāk olmasa dāmānı Züleyĥānuñ elinden

7.

Bāķí nice bir fāĥte-veş bāġ-ı belāda
Nālān olam ol serv-i ĥırāmānuñ elinden

Zm. 2652
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fa‘lün
Remel + + – – / + + – – / + + – – / – –
1.

Leb-i la‘lüñ öpen añar mı nebātuñ adın
Kişi yoķ yėre bozar mı begüm aġzı dadın

2.

Yazmasunlar şi‘re adumı şi‘rinde dėdi
Vā‘iž-i şehr bilür zülfi çıķardı adın

3.

Cāme-i sebz ile ol serv-i revānı seyr ėt
Bāġ-ı ģüsnüñ göreyin dėrseñ eger şimşādın

4.

Dād-ĥvāhın görüp üftādelerüñ raģm eyle
Diñle bí-çārelerüñ pādişehüm feryādın

52

S: 190b; A: 178b; İ: 19a; -P.
2b şehr bilür: şehriyār İ.
5b görüben baġdādın: göreyin  ﺍﻳﻘﺪﺍﺩﻥS, A.

● 315

●

316
5.

DİVAN EDEBİYATI

ARAŞTIRMALARI

DERGİSİ

Kūyuñı seyr ėderek ķapuña geldi ‘Ulví
Meşhede uġradı dehrüñ görüben Baġdādın
Nz. 2753
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fa‘lün
Remel + + – – / + + – – / + + – – / – –

1.

Yād ėder lebleri yanında nebātuñ adın
Var ise bilmez o şírín-dehen aġzı dadın

2.

Zülfüñüñ ķaldı göñül murġı Ķara Baġında
Ruĥuñuñ görmege ‘azm ėtmiş iken Baġdādın

3.

Beni öldürmedügin merģametinden ŝanmañ
Ĥōş olur gūş ėdicek ĥastelerüñ feryādın

4.

Cür‘a-i cāmın eger ŝunsa yėtişdürmek olur
Pír-i deyrüñ nice terk eyleyelüm irşādın

5.

Kesilüp ŝohbet-i eŝģāb-ı riyādan Bāķí
Kesmedi pír-i ĥarābātdan istimdādın

Zm. 2754
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel– + – – / – + – – / – + – – / – + –
1.

Ķalb-i ‘āşıķ gibi vírān ėtdiler mey-ĥāneyi
Bí-vefālar ‘ahdine döndürdiler peymāneyi

2.

Ķahveye tebdíl ėdüp cām-ı şarābuñ leźźetin
Baġladılar naķş-ı ŝavtuñ yėrine efsāneyi

53

54

S: 190b: Sabahattin Küçük; Bâkî; Dîvân: G: 374.
Nažíre-i Mevlānā Bāķí Efendi.
3b ĥastelerüñ: ĥaste senüñ S.
S: 195a; -A; İ: 77a; -P.
5a sen de: mesned S.; naķşı: naķş-ı S.

Bâkî’nin Gazellerine Ek

3.

La‘l-i cānān gibi gözlerden ıraġ oldı şarāb
Çeşm-i dil-ber gibi bímār ėtdiler mestāneyi

4.

Ķorķaram eyler şikeste dāver-i ģükm ü ķażā
Sāġar-ı mínā dėyü bu günbed-i vírāneyi

5.

Sen de ‘Ulví muķteżā-yı naķş-ı dilden devr ėdüp
Şāhid-i rūģa gel iģsān eyle ĥalvet-ĥāneyi
Nz. 2855
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –

1.

Ārzū eyler kemend-i kākül-i cānāneyi
Baġlasañ zencírler šutmaz dil-i dívāneyi

2.

Gerdiş-i cām-ı meyi görsün ŝürāģí üstine
Şem‘-i bezmi devr ėderken görmeyen pervāneyi

3.

Medģ ėderdüñ lebleri devrinde ey pír-i muġān
‘Āķıbet ímānuña döndürdiler peymāneyi

4.

Tāzeler ol sünbül-i müşgíni beñzer yāsemin
Eylemiş peydā gümiş dendānelü bir şāneyi

5.

Ĥvāb-ı ġaflet nice bir ey šālib-i dünyā-yı dūn
Var ise rāģat yėri ŝanduñ bu miģnet-ĥāneyi

6.

Zāhidā ‘ışķ içre te’śír eylemez Bāķíye pend
Mest-i lā-ya‘ķıl bilürsin diñlemez efsāneyi

55

S: 195a: Sabahattin Küçük; Bâkî; Dîvân: G: 509.
Nažíre-i Mevlānā Bāķí Efendi.
2a görsün: görsüñ S.
2b görmeyen: göreyin S.
4a müşgíni: müşgín S.
4b dendānelü: dendāneler S.
6b mest-i: mest ü S.
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Zm. 2856
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel– + – – / – + – – / – + – – / – + –
1.

Tíġ-ı bürrānuñ gelüp zaĥm olsa tenden cānibe
Sínede revzen açardı cāna senden cānibe

2.

Her šarafdan ķatlüme ĥancer çeker sūsen benüm
Seyre varsam sensüz ey servüm çemenden cānibe

3.

Sen kemān-ebrūya ėtdüm šabla-ı dāġum nişān
Tír-i ġamzeñ yėridür gönder bedenden cānibe

4.

Ān [u] ģüsnüñ ān ile anı da alsa göñlümi
Cān u dil māyil olur her laģža andan cānibe

5.

Çín-i zülf-i yāre ‘Ulví ‘azm ėdüp sevdā-y-ile
Gitdi miskín dil ĥašā-y-ile Ĥotandan cānibe

Nz. 2957
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –
1.

Ķarşu šutdum síne-i ŝad-çāki senden cānibe
Gönder ey ķaşı kemānum tíri benden cānibe

2.

Defterin bād-ı ŝabā lü’lü-yi lālānuñ dürer
İlter olsa dişlerüñ vaŝfın ‘Adenden cānibe

56

57

S: 195b; -A; İ: 80a; -P.
1a olsa: ursa İ.
S: 195b: Sabahattin Küçük; Bâkî; Dîvân: G: 440.
Nažíre-i Mevlānā Bāķí Efendi.
1b kemānum tíri: kemān tírüñi S.
2a lālānuñ: lālādan S.
2b İlter: iletür S; dişlerüñ: dişüñ S.
3b şekker-şikenden: sükker-dehenden S.
4b serv ü: serv-i S.

Bâkî’nin Gazellerine Ek

3.

● 319

Görmesün kimse ŝaķın dėyü lebin dişler baña
Baķduġumca ol büt-i şekker-şikenden cānibe

4.

Seyr ėdelden gül-şen-i ģüsnüñde ķadd ü ĥaddüñi
Çekmez oldı ĥāšırum serv ü çemenden cānibe

5.

Ĥusrevā yıllar-durur yoluñda Ferhāduñ geçer
Mā’il ol gel Bāķí-i şírín-suĥanden cānibe

Zm 2958
Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fa‘lün
Mücteś+ – + – / + + – – / + – + – / – –
1.

Görüp fütādelerüñ yatduġını šopraķda
O şeh-süvār dėdi kim göñüller alçaķda

2.

Uçar hevāñ ile cān murġ[ı] bāġ-ı kūyuñda
‘Aceb mi šāyir-i ķuds dėnilse uçmaķda

3.

Sülūkı ehl-i dilüñ seyr-i bāġ-ı dídāra
Hemíşe zāhid-i ĥuşkuñ ĥayāli uçmaķda

4.

Muķayyed olmayan ālām u çāh-ı manŝıb ile
Ne ģālet olduġın añlar fenā-yı mušlaķda

5.

Murādı āyinenüñ seyr-i ‘aks-i ģüsnüñdür
Görindi gerçi saña ķarşu ŝūret-i ģaķda

6.

Revā mıdur dil-i ‘Ulvíye bend ėder zülfüñ
Ne aŝŝı var aña bir derd-mend aŝmaķda

58

S: 198b; -A; İ: 93a; -P.
1a görüp fütādelerüñ yatduġını šopraķda: fütāde-dilleri seyr eyledükde šopraķda İ.
2: Mašla‘-ı dìger S.; 2a Kafiye sorunu bulunmaktadır.
3 -İ.
5a seyr: ŝayd S.
6b aña: saña İ.
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Nz. 3059
Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fa‘lün
Mücteś+ – + – / + + – – / + – + – / – –
1.

Metā‘-ı bāde-i gül-reng şimdi ayaķda
Ķumāş-ı zühd ü riyā šurmayup ŝatılmaķda

2.

Kenār-ı ‘ayş u ŝafāya geçilse šolmış ile
Yine pür olsa mey-i ĥōş-güvār zevraķda

3.

Şarābı zevraķ ile içmenüñ zamānı degül
Efendi keştíyi kāġıdda ŝuyı bardaķda

4.

Behişt şevķına şādíliġ eyleyüp vā‘iž
Miyān-ı meclise atıldı yek mu‘allaķda

5.

Semend-i šab‘a süvār oldı ‘azm ėder Bāķí
Belāġat ehline yā Hū göñüller alçaķda

Zm. 3060
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fa‘lün
Remel + + – – / + + – – / + + – – / – –
1.

Baña ol kebg-i ĥırāmānum eger rām olsa
Aġlamazdum ĥam-ı ķaddüm ġam ile dām olsa

2.

Ĥāne-i bezm-i dili rūşen ėderdüñ dāyim
Sāķiyā def‘-i ġam ėtseñ bir iki cām olsa

3.

Ruĥlaruñ öper idüm zülfüñi boynuma ŝalup
Šūl-ı ‘ömr ile eger vüs‘at-i eyyām olsa

59

60

S: 199a; Sabahattin Küçük; Bâkî; Dîvân: G: 444.
Nažíre-i Mevlānā Bāķí Efendi.
1b šurmayup: šurmadın S.
5a süvār: suāl S.
S: 203b; -A; İ: 142b; -P.
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4.

Ĥaš-ı la‘lüñ göricek gitdi ‘adem mülkine cān
Her kişi ĥānesine ‘azm ėder aĥşām olsa

5.

Yüz çevürmezdi ġam-ı zülf-i dil-āvízüñden
Ķad-i ‘Ulví elem-i ‘ışķuñ ile lām olsa
Nz. 3161
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fa‘lün
Remel + + – – / + + – – / + + – – / – –

1.

Devlet el vėrse yüzin gördüġüm eyyām olsa
Merģabā eylesem ol şūĥ ile bayrām olsa

2.

Olıcaķ yār gibi dil-ber-i şírín-ģarekāt
Teni pālūde-i ter gözleri bādām olsa

3.

Gül gibi bāde-i rengíne ne ibrām gerek
Zāhidüñ ķanın içerdüm eger ibrām olsa

4.

Ģasret-i ķaddüñ ile ķanlu elifler çeksem
Sínede her biri bir serv-i gül-endām olsa

5.

Bāķıyā ‘ayş-ı bahār eyler idük meclisde
Sāķí-i lāle-‘iźār u mey-i gül-fām olsa
Nz. 3262
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fa‘lün
Remel + + – – / + + – – / + + – – / – –

1.

Síneye çekmege bir serv-i dil-ārām olsa
Ser-keş olmasa igen ‘āşıķına rām olsa

61

62

S: 202b; Sabahattin Küçük; Bâkî; Dîvân: G: 460.
Nažíre-i Mevlānā Bāķí Efendi.
S: 203b; Sabahattin Küçük; Bâkî; Dîvân: G: 435.
Nažíre-i Mevlānā Bāķí Efendi.
2a būs u: būse S.
2b olmasa: olmazsa S.
3a gülde: gülden S; mescidden: mescidde S.
5a ėderdi: ėderdüm S.
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Biz daĥı ķā’ilüz inŝāfa dilā būs u kinār
Her gün olmasa hele bāri her aĥşām olsa

3.

Mevsim-i gülde n’olur medrese vü mescidden
Leb-i cūy u leb-i cānān u leb-i cām olsa

4.

Künc-i mey-ĥāne ile gūşe-i gül-şen birdür
Sāķí-i lāle-‘iźār u mey-i gül-fām olsa

5.

Terk ėderdi mey ü maģbūb hevāsın Bāķí
Cānda ŝabr u dil-i āvārede ārām olsa
Zm. 3163
Mefā‘ílün mefā‘ílün fe‘ūlün
Hezec + – – – / + – – – / + – –

1.

Göñül šutuldı ol zülf-i dü-tāya
Belāya uġradı miskín belāya

2.

Dem-ā-dem ney gibi iñler ġamuñdan
Diríġā šıfl-ı dil uydı hevāya

3.

Güzeller şāhısın başuñda zülfüñ
Hümāy-ı salšanatdur ŝaldı sāye

4.

Żamírümden geçer ol iki gísū
Egerçi kimseler ėrmez hümāya

5.

Ķo yaġsun šurmasın bārān-ı miģnet
Siperdür sínemüz tír-i ķażāya

6.

Gedā ol berr ü baģre şāh iseñ de
İgen aldanma gel aġ u ķaraya

7.

Murāda ėrişürüz ivme ‘Ulví
Çıķarlar nerdübāna pāye pāye

63

S: 213b; -A; İ: 25b; -P.
7a ėrişürüz ivme: ėrişürsin um S.
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Nz. 3364
Mefā‘ílün mefā‘ílün fe‘ūlün
Hezec + – – – / + – – – / + – –
1.

Dilā meyl ėtme vaŝl-ı dil-rübāya
Hevā-yı salšanat düşme gedāyā

2.

Hümā-yı evc-i istiġnādur ol māh
Anuñ’çün böyle māyildür hevāya

3.

‘İźāruñ yādı bir rengín lašífe
Dehānuñ źikri bir şírín ģikāye

4.

Olur la‘l-i muŝaffā dil-keş ammā
Nažír olmaz şarāb-ı dil-güşāya

5.

Ferāmuş ėt ġam-ı dünyāyı Bāķí
Bugün ŝıģģatdeyüz minnet Ĥudāya

Zm. 3265
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün
Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + –
1.

Sínede dāġ-ı maģabbet yaķalum lāle gibi
Ķašre ķašre dökelüm göz yaşını jāle gibi

2.

‘Aks-i ruĥ-sāruñ ile māh-ı münevverdür cām
Ģalķa-i ŝoģbetümüz oldı aña hāle gibi

3.

Gerçi biñ biñ bulınur bu saña cānlar vėrici
Kimse yoķdur leb-i la‘lüñ öpe tebĥāle gibi

64

65

S. 214a; Sabahattin Küçük; Bâkî; Dîvân: G: 459.
Nažíre-i Mevlānā Bāķí Efendi.
5a dünyāyı: dünyāya S.
S: 222b; -A; İ: 30b, 36b; -P.
1a sìnede: sìnede bir İ.
7b velì: dili İ.
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Gitdüñ ey kebg-ĥırāmum baña ŝayd olmaduñ āh
Cānumı ģasret ile ala gözüñ ala gibi

5.

Yine diş yāresi gördüm leb-i cān-baĥşuñda
Yaşlar çıķsa gözümden n'ola tebĥāle gibi

6.

Āşinā olmadı gitdi baña ol tāze nihāl
Baģr-i hicrāna göñül ģasret ile šala gibi

7.

Gerçi kim ‘azm-i sefer eyledi ‘Ulví-i ġaríb
‘Aķl ile fikri velí dil-ber ile ķala gibi

Nz. 3466
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün
Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + –
1.

Síne dāġın görüp ol ġonce-dehen lāle gibi
Bir avuç ķanuma girmek diledi jāle gibi

2.

Ża‘fdan şöyle ġam-ı ‘ışķ ile nā-peydāyam
Ki hemān ŝít u ŝadām ėşidilür nāle gibi

3.

Seg raķíbe nic’olur göstereyin ölmez isem
Dehen-i yāre uyuzlanmaġı tebĥāle gibi

4.

Umarın kevkeb-i baĥtum ėre burc-i şerefe
Síneye ol meh-i tābānı çekem hāle gibi

5.

Dil-i Bāķíyi ser-i zülfüñ elinden cānā
Çeküben ĥışm ile çeşm-i siyehüñ ala gibi

66

S. 222b; Sabahattin Küçük; Bâkî; Dîvân: G: 518.
Nažíre-i Mevlānā Bāķí Efendi.
2b ŝít: ŝíd S.
4a umarın: umaram S.
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Zm. 3367
Mefā‘ílün mefā‘ílün mefā‘ílün mefā‘ílün
Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – − –
1.

Kemān-keşlikde māhirdür ķaşuñ ġāyet hüner-verdür
Velìkín tír-i müjgānuñ bahādırdur ciger-derdür

2.

‘Aceb mi síne-i ‘uryāna çeksem ey kemān-ebrū
Ĥadengüñ serv-ķāmet ġonce-leb mümtāz dil-berdür

3.

N’ola cevr eyleyüp her dem niyāz ehline nāz ėtse
Nigār-ı nāzenínüm ġāyet ile nāz-perverdür

4.

Levendāne güzeller gerçi çoķdur şehr-i ģüsn içre
Benüm çoķ sevdügüm ammā fedāyídür dil-āverdür

5.

Ne deñlü ‘ışķ-ı dil-berden ferāġat eylesem ‘Ulví
Yine bir bí-vefāya mübtelā olmaķ muķarrerdür
Nz. 3568
Mefā‘ílün mefā‘ílün mefā‘ílün mefā‘ílün
Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – − –

1.

Ruĥuñ āteş ĥaš u ĥālüñ baĥūr-ı misk ü ‘anberdür
Ĥam-ı zülf-i siyāhuñ ģalķa ģalķa dūd-ı micmerdür

2.

Benüm dūd-ı kebūd-ı nār-ı āhum başdan aşmışdur
Senüñ zülf-i siyāhuñ ayaġuñla baŝ ber-ā-berdür

3.

Düşüp ol ķadd-i bālādan döşenmiş ĥāk-i rāh üzre
Mu‘anber zülfi gūyā sāye-i serv ü ŝanavberdür

67

68

S: 229b; A: 115a, İ: 120a; P: 95b.
1b bahādırdur: hüner-verdür A.
S. 229b; Sabahattin Küçük; Bâkî; Dîvân: G: 50.
Nažíre-i Mevlānā Bāķí Efendi.
1b ĥam: ĥaš S.
2b zülf-i siyāhuñ ayaġuñla: zülfüñ ayaġuñla nigārā S.
3b sāye: pāye S.
4a gözi āhū: kemān ebrū S.
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Göñül tíġ-i müjeñden yüz çevürmez ey gözi āhū
O bir şemşír-i bürrāna varur şír-i dil-āverdür

5.

Zer-i ĥāliŝ gibi rengín olup gitmekde eş‘āruñ
Elüñde ĥāme ey Bāķí meger kibrít-i aģmerdür
Zm. 3469
Mefā‘ílün mefā‘ílün mefā‘ílün mefā‘ílün
Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – − –

1.

Elinde sāġar-ı gül-gūn ile dil-dārı görsünler
Cihān bāġında açılmış gül-i zíbāyı görsünler

2.

Cemālüñ āfitābın ‘arż ėdüp ref‘-i niķāb eyle
Perí-peykerler ol āyíne-i ruĥ-sārı görsünler

3.

Šutup nabżum benüm bu derdüme bir çāre bulsunlar
Ešibbāya ĥaber eyleñ dil-i bímārı görsünler

4.

Mezāristānda pür-dendān ķafālar remz ile dėrler
Ecel mušribleri çalduġı mūsîķārı görsünler

5.

Ne ģālet baĥş ėder güftāruñı ey ‘Ulvi bilsünler
Dirilsünler cihān şā‘irleri eş‘ārı görsünler
Nz. 3670
Mefā‘ílün mefā‘ílün mefā‘ílün mefā‘ílün
Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – − –

1.

Açıl bāġuñ gül ü nesríni ol ruĥsārı görsünler
Ŝalın serv ü ŝanavber şíve-i retfārı görsünler

69

70

S: 233a; A: 118a; İ: 107a; P: 98a.
1b Kafiye sorunu bulunmaktadır.
4a dėrler: söyler P.
S: 233a: Sabahattin Küçük; Bâkî; Dîvân: G: 55.
Nažíre-i Mevlānā Bāķí Efendi.
1b Ŝalın serv ü ŝanavber şíve-i retfārı görsünler: Götür yüzden niķābın ĥūblar
dìdārı görsünler S.
4a bir bir: yėr yėr S.

Bâkî’nin Gazellerine Ek

2.

Ķapuñda ģāŝıl ėtdi bu devāsuz derdi hep göñlüm
Ne derde mübtelā oldı dil-i bímārı görsünler

3.

Açıldı dāġlar sínemde çāk ėtdüm giríbānum
Maģabbet gül-şeninde açılan gül-nārı görsünler

4.

Ten-i zārumda pehlūm üstüĥvānı ŝayılur bir bir
Beni seyr ėtmeyen aģbāb mūsíķārı görsünler

5.

Güzeller mihri-bān olmaz dėmek yañlışdur ey Bāķí
Olur va’llāhi bi’llāhi hemān yalvarı görsünler
Zm. 3571
Mefā‘ílün mefā‘ílün mefā‘ílün mefā‘ílün
Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – − –

1.

Çeker ĥışm ile ‘uşşāķa o çeşm-i ķahramān ĥancer
Zamāne görmedi ģaķķā bu resme bì-amān ĥancer

2.

Hilāl u hāle ŝandum ašlas-ı gerdūnda seyr ėtdüm
Ķuşanmış zer-kemer ol şeh šaķınmış zer-nişān ĥancer

3.

Miyān-ı āteş ü āb içre çekdi ıssı vü ŝovuķ
Miyān-ı şāhda n’ola šutar ise ger mekān ĥancer

4.

‘Ayān eyler saña āyìn-i bezm ü rezmi ey ĥūnì
Ŝol elde sāġar u ŝaġ elde her dem ĥūn-feşān ĥancer

5.

Miyān-ı serv-i bālāda yazılmış rā-yı ġarrādur
Miyānuñda görinen ey boyı serv-i revān ĥancer

6.

Şikāf-ı sìne-i ‘Ulvìden olmasun cüdā ġamzeñ
Ġılāf-ı sürĥ içinde yaraşur olsa nihān ĥancer

71

S: 235b; A: 121a; İ: 108b; P: 100a.
3 -İ.
3b miyān-ı şāhda n'ola šutar ise ger: miyān-ı şehde šutar ise n'ola S, P.
5a bālāda: ra‘nāda S, İ, P.
6 -P.
6b sürĥ içinde: içinde sürĥ A.
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Nz. 3772
Mefā‘ílün mefā‘ílün mefā‘ílün mefā‘ílün
Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – − –
1.

Ėderken tír-i müjgānuñ gibi ģükmin revān ĥancer
Görüp şemşír-i ġamzeñ kendüden geçdi hemān ĥancer

2.

‘Adūñuñ tíġ-i kāfir gibi lerzān ėtdi endāmın
Miyānına šaķındı ĥusrev-i ŝāģib-ķırān ĥancer

3.

Çemende berg-i sūsen gökde māh-ı nev degül peydā
Çeker a‘dā-yı dín üzre zemín ü āsmān ĥancer

4.

Şehā bir dem ney-i ĥāmeñ cihān bezminde diñlensün
İçürsün düşmene cām-ı fenāyı bir zamān ĥancer

5.

‘Adūnuñ kılsun endāmın ser-ā-pā ķana müstaġrıķ
Bitürsün bāġ-ı nuŝretde nihāl-i erġavān ĥancer

6.

Niśār ėtdi ġazā yolına der-gāh-ı şehenşāha
Muraŝŝa‘ bir kemer gerdūn meh-i nev zer-nişān ĥancer

7.

Tażarru‘ demleri geldi Cenāb-ı Ģaķķa ey Bāķí
Ėdüp Fetģ āyetin ezber dilin ķılsun revān ĥancer

72

S: 235b; Sabahattin Küçük; Bâkî; Dîvân: G. 155.
Nažíre-i Mevlānā Bāķí Efendi.
1b hemān: revān S.
4a ney-i ĥāmeñ: mey-i cāmuñ S.
6a ġazā: ‘ašā S.
6b bir: zer S.
7b dilin: dil S.
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Sonuç
Süleymaniye Kütüphanesi Halet Efendi Ek 150 numaralı yazma
‘Ulvî’ divanının en hacimli nüshası olmakla birlikte Bâkî’nin divan
nüshalarından biri sayılabilir. Çünkü söz konusu yazmanın derkenarında
Bâkî’ye ait 2 kaside, 1 tahmis ve 155 gazel yer almaktadır. Bu yazmadaki
şiirler, Bâkî divan neşirleri ve divanında yer almayan şiirlerin sunulduğu
makalelerle kıyaslandığında bunlardan üçünün daha önceki çalışmalarda
yer almadığı görülür.
Bunlara ek olarak ‘Ulvî’nin Türk edebiyat tarihindeki değerini
göstermesi bakımından önemli olan ve 35 gazeline Bâkî tarafından
yazılan 37 naziresinin varlığına işaret etmektedir. Devrin Sultânu’şşu‘arâsı Bâkî’nin ‘Ulvî’ye ziyadesiyle nazire yazmasına ek olarak birçok
şiirinde de onun kafiye/redif kelimelerini kullanması, Baki’nin ‘Ulvî’yi
iyi bir şair olarak gördüğüne ve ondan etkilendiğine delildir. Bâkî gibi
kıymetli bir şair ve devlet adamını bu denli etkilemesi, ‘Ulvî’nin Türk
edebiyatındaki yerini belirlemede önemli bir göstergedir.
Burada bir yazmadan hareketle Osmanlı şiirinin zirve şahsiyetlerinden biri olan Bâkî’nin şiirlerinin yanı sıra kaynağı ve şiirine yeni bir
bakış getiren bilgiler sunulmuştur. Daha önce farklı akademik seviyelerdeki ‘Ulvî Dîvânı çalışmalarında divanın Süleymaniye Kütüphanesi
nüshasında bulunan bu değerli ve özgün bilgiler tam anlamıyla
irdelenmemiştir. Bu durum bu bilgilerin sunulmasını zaruri kılmıştır. Bu
makaledeki tespitlerin müstensihten kaynaklanan bir takım çelişkili
yahut hatalı bilgilerden dolayı kat‘î olduğu söylenemez. Ancak ileride
yapılacak çalışmalara bir dayanak olabileceği gibi yeni ve daha doğru
tespit ve malzemelerle düzeltmelere gidilebilir.
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