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Önsöz

Osmanlı Edebiyatı’nın 16. yüzyıldaki en önemli şairlerinden biri olan ‘Sultanü’ş-şuarâ’ 
Bakî üzerine epey çalışma yapılmıştır. Onun biyografisi ve tarihî kişiliği ile ilgili tartış-
malar (saraç-serraç), sanatçı yönü, Osmanlı şiirine Necatî’den sonra getirdiği ivme ve 
bunun Nedim’e kadar sürdürülebilen çizgisi Osmanlı Edebiyatı araştırmacıları tarafın-
dan ele alınarak incelenmiştir. Ayrıca Divan’ındaki ses ve söz sanatları, soyut kavram-
ların tahlilleri, siyasi ve askerî unsurlar, gramer özellikleri ve bunların sayısal verileri 
yüksek lisans tezi olarak çalışılmıştır.

Sabahattin Küçük’ün tenkitli metninin esas alındığı bu çalışma ile, yukarıda sözü 
edilen çalışmaları bir ileri seviyeye götürerek Bakî’nin sözvarlığının ortaya çıkartılması 
hedeflenmiştir. Ayrıca Küçük’ün sağlam ve güvenilir bir metin ortaya koyması ve Bakî 
Divanı’nın tahlilinin henüz yapılmamış olması, bu çalışma için Bakî Divanı’nın seçil-
mesinde büyük rol oynamıştır. Bu yöntemin uygulanabilmesi için önce divan, mes-
nevi ve diğer edebi eserlerin sağlam kurulmuş metinlerinin mutlaka ortaya çıkarılmış 
olması büyük önem taşımaktadır. 

Bu kitap, bir yönüyle Osmanlı şiiri çalışmaları içinde önemli bir yer tutan tahlil 
çalışmalarının (Şeyhî, Ahmet Paşa, Necatî, Hayalî, Nevî Divanları) sözlük biçiminde 
sunumu olarak okunabilir. Ancak bu çalışmada divan tahlillerindeki sınıflandırma (din, 
insan, toplum, tabiat) sistemi esas alınmamış, alfabetik bir dizelgede Bakî Divanı’nın 
sözvarlığı ortaya konmak istenmiştir. Daha çok Bakî’nin söz varlığının hangi bağlam-
larda kullanıldığını tespit önemli görülmüştür. 

Bu çalışma ile üç şey amaçlanmıştır. Birincisi, Osmanlı şiirinde üslûp çalışma-
larının bilimsel bir temele dayandırılarak somut verilerin ışığında yapılabilmesi için 
Bakî Divanı’nın sözvarlığını sıklıklarıyla ortaya çıkartmaktır. Çalışmanın ikinci önemli 
amacı; ortaya konan bu söz varlığını eş zamanlı bir yöntemle anlamlandırmak ve bağ-
lamlı dizin (concordance) temelinde işlevsel bir sözlük hâline getirmektir. İşlevsel an-
lamları ortaya çıkarabilmek için hem bağlama hem de tarihsel sözlük ve kaynaklara 
gidilmiştir. Eş zamanlı (synchronic) bir yöntemle yapılan anlamlandırma çalışması, 
sözcüklerin veya söyleyiş kalıplarının bağlama göre nasıl değiştiğini tespit etmeye de 
yaramıştır. Ayrıca bu yönüyle, Bakî’nin yaşadığı yüzyılın kültür yapısını da (şiire dö-
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nüştürülmüş biçimiyle) konu edinmiştir. Bu konu ile ilgili açıklama ve değerlendirme-
ler yapılırken eski ve yeni birçok kaynaktan yararlanılmıştır. Kitabın üçüncü amacı ise 
bir gün tamamlanacağı umulan Türkçenin Tarihsel Sözlüğü için Bakî Divanı’nın söz-
varlığını ortaya çıkararak küçük bir katkı sağlamaktır.
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Furkan Öztürk
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A/Ā

K18/15 Zīb ü fer virmek içün rūy-ı ʿarūs-ı çemene 
Yāsemen şāne ṣabā māşıṭa āb āyīne-dār

G14/2 Dilde envār-ı mihr-i ruḫsāruñ 
Ābda māh-tābdur gūyā

G18/1 Ey ṣafā-yı ʿārıżuñdan çeşme-i ḫurşīde āb 
Şuʿle-i şemʿ-i cemālüñ nūr-baḫş-ı āfitāb

G450/1 Sāḳıyā şevḳ-i ruḫuñ cām-ı şarāb-ı nābda 
ʿAks-i māh-ı ʿālem-ārādur miyān-ı ābda

1.4. yanağın güzelliği, etkileyiciliği
G463/2 Ḫaṭ degüldür görinen āb-ı ʿiẕārında velī 

Bī-vefālıḳ o mehüñ kir getürüpdür yüzine
G527/2 Ruḫ-ı rengīnüñ āb-ı ʿārıżuñda 

Gören dir ṣuya ʿaks-i lāle düşdi

2. akarsu
G99/2 Bir ābdur ki aḳduġı yir lālezār olur 

Tīġuñ ki gülsitān-ı ṣafā cūy-bārıdur
G107/5 Cūy-ı ḥüsn ābı ṭaşup çıḳmış o servüñ biline 

Bāḳıyā ṣanma miyānında ṭuran ḫançerdür
G158/3 Ṭurmaz ayaġın almaġa ḳaṣd eyler anuñ āb 

Ser-keşlik ider var ise tenhāda ṣanavber
G507/6 Şāyed ol servi kenāre getürem ey Bāḳī 

Varayın yüz süreyin ayaġına āb gibi
G521/1 Gülşende kūyuñ işideli serv oturmadı 

Zencīrlerle baġladılar āb ṭurmadı
G524/1 Eṭrāf-ı çemenzārı yine āb ṭolandı 

Gülzāra girüp her yaña ṣalındı bulandı

3. gözyaşı
G29/5 Vücūdum ḫānesin seyle virür Bāḳī gözüm yaşı 

Fenā-yı dār-ı bī-bünyāduma bu āb olur bāʿis̱
G339/2 Gözlerüm ebr-i bahārī gibi āb efşān idüp 

Bād-veş sildüm anı pāk ü mücellā eyledüm

4. sel
G217/6 Göz yaşın çoḳ çoḳ revān it cürm ü ʿiṣyān üzre kim 

Aḳduġı yerde ḳomaz āb-ı firāvān ġıll u ġış

A  [3]

1. be!, bre!; buyruk bildiren eylemlerden sonra anlamı pe-
kiştirmek ve yapılan işin doğallığını belirtmek için; bkz. 
TULUM, s. 243.

G332/5 Ādemüñ ehl-i riyā sözleri ḳanın ḳurıdur 
Sāḳıyā ṭoldur a şol ḳan olacaġı içelüm

G520/2 Bi’llāh ey naḫl-i ter ol şīve-i reftār nedür 
Serv-i āzāduña ḳul eyledüñ a şimşādı

2. vâh, vay!, meded!; Kutsal nesnelere karşı gösterilen 
saygı pekiştirmesi

G333/6 Bilürsin yüz sürerler āsitān-ı Kaʿbeye ben de 
İşigüñe yüzüm sürsem n’ola a Kaʿbem a ḳıble

ĀB  [26]

1. su
G66/4 Ābı ḫoş ḫāki hevā ehline ġāyet dil-keş 

ʿĀlemüñ kūy-ı ḫarābāt bir aʿlā yiridür
G219/4 Bulup saḳḳā-yı hicrān teşne-dil ṣaḥrāda Mecnūnı 

Ecel peymānesin ṣunmış ḥayāt ābına ḳandurmış
G279/3 Yaḳan āb üzre āteş ṣanmañuz keştī-i ṣahbāyı 

Şuʿāʿ-i tīġ-i ḳahrından ṭutışdı Şeh Süleymānuñ
G531/2 Geh āb-veş giryān idüp geh bād-veş pūyān idüp 

Mecnūn-ı ser-gerdān idüp ṣaḥrālara ṣalduñ beni
Mtl 14 Zaḫm-ı şemşīrüñ vefā resmin gidermez sīneden 

Āb naḳş-ı ṣūreti maḥv eylemez āyīneden

1.1. berraklık ve arılık bağlamında;
G231/2 Münʿakis olmaz imiş anda ḫayāl-i ruḫ-ı dost 

Āb-ı ṣāfī olamaz ger ṭurılup olmasa ṣaf

1.2. af ve bağışlanma bağlamında;
G348/6 Ġarḳ ider ʿālemleri bir ḳaṭre āb-ı maġfiret 

Var ḳıyās it vüsʿat-i deryā-yı raḥmet neydügin

1.3. yansıtıcı bir yüzey olan ‘āb’, bağlamla ilintili olarak 
‘ayna’ metaforuna bağlı durgun bir su birikintisi olarak da 
izlenebilmektedir.

K17/7 Gösterdi āb ʿaks-i gül-i bāġı nitekim 
Nuṣret yüzini āyīne-i tīġ-i şehriyār
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āb-ı rūy [4] bkz. ‘yüz ṣuyı’ md.

1. parlaklık ǁ değer, itibar, şeref
K12/10 Āb-ı rūyın gören ol ḫançer-i āteş-tābı 

Sāde-rū ḫūb ṣanur sīne-i ʿuryāne çeker
M3/II/3 Çeşme-sār-ı sebzezār-ı devletinden reşḥadur 

Āb-ı rūy-ı ḫançer-i kişver-güşā-yı salṭanat

2. seçilmiş, güzide
G13/4 Mükedder ḳılmasun gerd-i küdūret çeşme-i cānı 

Bilürsin āb-ı rūy-ı milket-i ʿOs̱mānīyüz cānā

3. yüz akı ǁ yüzü suyu hürmetine
G213/3 Āb-ı rūyuñdan irer āyīne-i ḫurşīde tāb 

Tāb-ı zülfüñden düşer levḥ-i żamīr-i kāne naḳş

āb-ı rūy-ı vüzerā [1] vezirlerin yüz akı ǁ Ahmet Paşa
M2/V/6 Āb-ı rūy-ı vüzerā Ḥażret-i Aḥmed Pāşā 

Maẓhar-ı luṭf-ı Ḫudāvend-i cihān-dār olsun

āb-ı şemşīr / tīġ [2] cevher, gevher (keskinlik, sağlamlık yö-
nüyle); her iki beyitte de kılıç bağlamıyla yer almaktadır. 
‘āb’ bu beyitlerde, keskinlik ve kılıca su verilerek sağlam-
lık kazanması yönüyle üstünlük, görkem ve hakimiyet gös-
tergesi olarak  da okunmalıdır. Bu özelliğiyle ‘āb’ın ‘mene-
vişli kılıçtan kinaye’ olması hakkında bkz. ŞÜKÜN, C. I, s. 
2; TULUM, 243; ŞENTÜRK, s. 33.

G494/5 Cihānuñ ḫār u ḫāşākin götürsün āb-ı şemşīrüñ 
Gülistān eylesün rūy-ı zemīni düşmenüñ ḳanı

M1/I/7 Baş egdi āb-ı tīġına küffār-ı Üngürūs 
Şemşīri gevherini pesend eyledi Freng

āb-ı vaṣl [2] vuslat suyu
G48/2 Ġāyetde teşne idi göñül āb-ı vaṣluña 

Ṣusızlıġını kesdi o şemşīr-i āb-dār
G156/5 Bāḳīye āb-ı vaṣluñ irmez ise 

Āteş-i hecr ile yanur kül olur

āb-ı Zemzem  [1] Zemzem suyu (Kâbe yakınlarındaki kutsal su)
G65/3 Göñül ḫāk-i ḥarīm-i āsitānuñ ārzū eyler 

Derūn-ı dilde niyyet āb-ı Zemzemden muṣaffādur

āb-ı zindegānī [1] bkz. ‘āb-ı ḥayāt’ md.
G54/7 Ṣafā-yı şiʿr-i Bāḳī bāʿis̱-i mihr ü maḥabbetdür 

Bu āb-ı zindegānī ol ḥayāt-ı cāvidānīdür

āb-ı zülāl [10]

1. Bakî, bu terkibi tanık olarak gösterilen beyitlerde, sev-
gilinin ağzından dökülen sözden hareketle şiir yeteneği ve 
kendi şiirinin niteliğini anlatma bağlamlarında kullanmıştır.

K21/25 Terāne eylese bülbül çemende güftārum 
Gelüp öñinde zemīn-būs iderdi āb-ı zülāl

G90/6 Dil çeşme-i belāġat aña lūledür ḳalem 
Āb-ı zülāli şiʿr-i selāset-şiʿārdur

G92/4 Eşʿārum içre vaṣf-ı leb-i yār gūyiyā 
Āb-ı zülāl içinde yatur laʿl-pāredür

G260/1 Āyīne-i cemāl-i ḥaḳīḳat-nümā yüzüñ 
Āb-ı zülāl-i çeşme-i ṣıdḳ u ṣafā sözüñ

K14/25 Ḫudāvendā sen ol İskender-i pākīze-meşrebsin 
Aḳıtdı ṭabʿ-ı pāküñ ayaġına Āb-ı ḥayvānı

āb-ı Kevs̱er [1] bkz. ‘çeşme-i āb-ı Kevs̱er’ md.
G417/3 Bihişt-i cāvidānīdür cemālüñ ol dehen gūyā 

Leb-ā-leb āb-ı Kevs̱erle ṭolu bir laʿlden kūze

āb-ı nāb [2] berrak su
G14/1 ʿĀrıżuñ āb-ı nābdur gūyā 

Ẕeḳanuñ bir ḥabābdur gūyā
K24/35 Ḫūb olur ʿārıżuñ üstinde o ḫaṭṭ-ı müşgīn 

Āb-ı nāb içre ṭurur tāze vü ḫoş-ter sünbül

āb-ı rengīn [1] şarap ǁ kandilin içindeki renkli su
G32/4 Devr-i meclis ki ṣafā cāmiʿinüñ çenberidür 

Āb-ı rengīn ile ḳandīl-i fürūzānı ḳadeḥ

āb-ı revān [16]

1. akarsu, ırmak
K8/14 Dilerse aḳıdur āb-ı revānı ḫāk-i Tebrīze 

Dilerse ḫāk-i Tebrīzi döker āb-ı revān üzre
K22/3 Berg-i bīdi bāġda āb-ı revān üzre görüp 

Didiler aḳmış ġılāfından bu tīġ-i zer-nişān
G170/5 O şāhuñ der-geh-i pākinde ḫidmet ḳılmada Bāḳī 

Gözi saḳḳā yaşı āb-ı revān müjgānı cārūdur
G182/4 Sīm-tenler cūy-bār-ı eşkümi aḳıtdılar 

Der-kenār olmaġ içün āb-ı revāna girdiler
G338/2 Ben āb-ı revān itmek cān üzre gözüm yaşın 

Tek meyl-i kenār itsün ol serv-i ḫırāmānum
G390/2 Erġavānī cāmeñi görüp n’ola ḳan aġlasam 

Yaraşur āb-ı revāna ḳarşu zīrā erġavān
G419/3 Basīṭ-i ḫāke bir ġarrā bisāṭ-ı nev ṣalup āẕer 

Girihler baġladı bād-ı ṣabā āb-ı revān üzre
G481/2 Bāġda āb-ı revān üzre dökilür berg-i bīd 

Cūylar dīdāruñuñ reşkiyle düşdi ḫançere
G499/4 Cūy-bār-ı eşküm içre çihre-i zerdüm benüm 

Görinür āb-ı revān içinde nīlūfer gibi
G510/3 Şemşīri ki bu sīne-i pür-dāġa ṣalupdur 

Bir āb-ı revāndur ki gülistāne ṣalındı
G526/2 Ser-keşlik eylemezse o servüñ ayaġına 

Yüzler süriyü varayın āb-ı revān gibi
G545/1 Gel bāġa temāşā idegör āb-ı revānı 

Seyr eyle nedür sürʿat-i ʿömr-i güẕerānı
G548/2 Ḳāmetüñ ʿaksi düşerse ṭañ mı eşk-i çeşmüme 

Bāġda āb-ı revāndur serv-i dil-cūnuñ yiri
G379/4 Āb-ı revān-ı gülşen-i emn ü emān yiter 

Tīġ-i cihān-güşā-yı şehenşāh-ı pāk-dīn

2. akıcı, lirik
K17/10 Bāḳī ne deñlü sözlerüñ āb-ı revān ise 

Aḳar ṣu gibi yirde gerek rūy-ı iʿtiẕār
K22/32 Muttaṣıl şiʿrüm yazarken ḫāme ṭurmaz deprenür 

Neydür anı gūyiyā lerzān ider āb-ı revān
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G337/7 Cilā-yı āyīne-i āb-ı cūyı seyr itdüm 
Ṣafā-yı meşreb-i şāh-ı cihāna beñzetdüm

G392/1 Reşk-i firdevs-i berīn oldı yine rūy-ı zemīn 
Āb-ı cū Kevs̱er aña nergis ü gül ḥūr-ı ʿīn

G479/1 Güvleyüp düşdi ṣabā bāġda āb-ı cūya 
Beñzemiş ʿaks-i ruḫuñ gördi bir içim ṣuya

āb-ı çeşm [2] gözyaşı
G69/6 Giryān o Leylī-veş n’ola ṣaḥrāya ṣalsa Bāḳīyi 

Mecnūnuñ āb-ı çeşmine ḫāk-i beyābān teşnedür
G142/3 Āb-ı çeşmüm baḥr ider hāmūnı ṭuġyān eylese 

Ṣarṣar-ı āhum ṭoḳınsa ṭaġlar hāmūn olur

āb-ı çeşme-i çeşm [1] göz pınarının suyu
G60/5 Yeñmez āb-ı çeşme-i çeşmüm dökinse leẕẕetin 

Şehd-i şīrīn-i maḥabbet şol ḳadar ḳuvvetlüdür

āb-ı dīde [1] gözyaşı
G303/1 Raḥm eyle āb-ı dīde-i gevher-nis̱āre gel 

Emvāc-ı baḥr-i eşkümi seyr it kenāre gel

āb-ı ḥayāt [6] Ölümsüzlük verdiğine inanılan efsanevî kut-
sal su. “Ölümsüzlük”, Glgamş’tan Lokman Hekim’e dünya 
edebiyatı anlatılarında önemli bir metafordur. ‘âb-ı hayât’ an-
latısı, Hızır, İlyas, İskender ve karanlıklar ülkesi ile birlikte 
Divan şiirinde çeşitli bağlamlarda en çok kullanılan leitmo-
tiflerdendir. Bakî Divanı’nda canlılık, susuzluğu giderme, şi-
irin niteliği ve etkileyiciliği bağlamlarında geçmektedir. Hü-
seyin Kazım Kadri, şiirin bir niteleyicisi olarak, “nâzik ve 
rûh-bahş söz” mecazlı anlamını vermektedir. Krş. HÜSE-
YİN KÂZIM, C. I, s. 2. ‘âb-ı hayât’ için daha geniş bilgi 
için bkz. ONAY, s. 55; AND¹, s. 36. (konu ile ilgili minya-
türler bakımından çok önemli); PALA, s.15.

G9/7 Lūle-i ḫāme ile çeşme-i dilden Bāḳī 
Eyledi ḳāʾide-i āb-ı ḥayātı icrā

K27/19 Cihānda bir ḳurı adı ḳalupdur çeşme-i Ḫıżruñ 
Sen eylersin bu gün Āb-ı ḥayāt aḥkāmını icrā

G69/1 Āb-ı ḥayāt-ı laʿlüñe ser-çeşme-i cān teşnedür 
Ṣun cürʿa-i cām-ı lebüñ kim āb-ı ḥayvān teşnedür

G208/3 Şarāb āb-ı ḥayāt u cām-ı zerrīn āfitāb olsa 
Cinān içre gerekmez baña cānān olmasa meclis

G365/4 Sāḳī-i devr minnet ile ṣunsa içmezin 
Āb-ı ḥayātı cām-ı zer-i āfitābdan

G418/6 Bāḳī edā-yı ḫūb ile vaṣf itse leblerüñ 
Ḳand-i nebāt ḥall ider āb-ı ḥayāt ile

āb-ı ḥayvān [5] bkz. ‘āb-ı ḥayāt’ md.
G69/1 Āb-ı ḥayāt-ı laʿlüñe ser-çeşme-i cān teşnedür 

Ṣun cürʿa-i cām-ı lebüñ kim āb-ı ḥayvān teşnedür
G214/9 Nükte-i laʿl-i revān-baḫş ile ey Bāḳī yine 

Ẓulmet-ābād-ı midāduñ āb-ı ḥayvān gizlemiş
G217/3 Teşne-diller vādī-i hicrānda sensüz yandılar 

Ḫıżr-veş ey laʿl-i nābı āb-ı ḥayvānum yetiş
K5/31 Benem ol ʿāşıḳ-ı şūrīde kim ṭurmaz revān eyler 

Dilinden Āb-ı ḥayvānı gözinden dürr-i ġalṭānı

5. şarap
G279/4 Hilāl-āsā fürūzān oldı baḥr-i nīl-gūn üzre 

Şafaḳdan dem urur āb-ı şarāb-ālūdı deryānuñ

6. yağmur (rahmet kaynaklı bekleyiş ve özlem)
G69/5 Cānā zülāl-i vaṣluñı aġyār umar ʿuşşāḳ umar 

Āb-ı seḥāb-ı raḥmete kāfir müselmān teşnedür
G13/2 Seḥāb-i luṭfuñ ābın teşne-dillerden dirīġ itme 

Bu deştüñ baġrı yanmış Lāle-i Nuʿmānıyuz cānā

āb u āteş [2] su ve ateş ǁ ‘hilm ve gazab’ anlamı için bkz. 
HÜSEYİN KÂZIM, C. I, s.2.

G279/2 Miyān-ı āb u āteş oldı cāy-ı keştī-i ṣahbā 
Baturdı rūzgār āyīn-i ʿīşın bezm-i rindānuñ

G431/1 ʿĀrıżuñ ḳılmış ḳażā hem-reng o ḫadd-i meh-veşe 
Gör ne yüzden imtizāc itdürmiş āb u āteşe

āb u gil [3] su ve toprak ǁ varlık, tabiat
K18/30 Āb u gil müşg ü gül-āb ola çemen ṣaḥnında 

Būy-ı ḫulḳıyla güẕār itse nesīm-i esḥār
G287/5 Ṣaḥn-ı çemende nefḥa-i bād-ı bahār ile 

Bāḳī gül-āb u ġāliye-misk oldı āb u gil
G312/5 Vücūduñ ḫākini ter ṭut gözün yaşıyla ey Bāḳī 

Gül-i gülzār-ı maʿnā açılur bu āb u gilden bil

āb u hevā [4]

1. su ve hava ǁ serinlik
G270/4 Ḫaymeler ḳurduġı dem ḳanı ḥabābuñ ʿīşa 

İʿtidāl üzre görüp āb u hevāsın ḳadeḥüñ
G508/1 Ḫoş geldi baña mey-gedenüñ āb u hevāsı 

Va’llāhi güzel yirde yapılmış yıḳılası

2. iklim, hoş yer; mey- āb / nāy-hevā paralelliğinde (şa-
rap ve musiki)

G105/4 Bāġ-ı ṭarab u ʿīşa mey-i nāb u dem-i nāy 
Ḥaḳḳā bu ʿaceb ḫūb u laṭīf āb u hevādur

eşk- āb/āh-hevā paralelliğinde
G148/5 Mülk-i ġamda eşk ü āh egler beni 

Ol yirüñ āb u hevāsı ḫoş gelür

āb u tāb [2]

1.parlaklık, güzellik
G304/4 Ḥüsn-i ruḫuñla luṭf-ı lebüñden ḫaber virür 

Hep āb u tāb-ı cevher-i cām u ṣafā-yı mül

2. canlılık, tazelik, körpelik.
M2/I/5 Āb u tābın giderüp tef-i semūm-ı ḳahrı 

Berg-i nīlūfere döndürdi gül-i ḫandānı

āb-ı āteşnāk [1] ateşli su ǁ şarap
G316/2 Şarāb-ı laʿl-fām u zevrāḳ-ı zerrīni terk itdüm 

Ben ol keştī ile ol āb-ı āteşnākden geçdüm

āb-ı cūy [4] akarsu, ırmak
G222/1 Ṣaḥn-ı gülşen mülk-i Baġdād oldı āb-ı cūy Şaṭ 

Yāsemenler ṣu yüzinde seyr ider mānend-i baṭ
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G416/6 Pā-būsuñ özler oldı görelden izüñ tozın 
Bāḳī ʿaceb ḫayāle döşendi ġubār ile

2. acayip, korkunç
K14/21 Neheng-āsā dil-āverler ʿadūyı yutdılar gitdi 

ʿAceb deryā imiş ḥaḳḳā bu leşgergāh-ı ʿOs̱mānī

3. nadir olarak
G279/6 Şarāb-ı nābdan ḫumlar tehī ḫum-ḫāneler tenhā 

ʿAceb ḫālīligin buldı riyā ehli bu meydānuñ

4. öyle ki, şaşırtıcı, ibretlik, hayranlık uyandırı; bu anlam-
lar için krş. TULUM, s. 316.

K7/11 Zülf-i dil-ber bendine düşmiş gibi āşüfte-ḥāl 
Sünbül-i miskīn ʿaceb kendin perīşān eyledi

G121/1 Göñlin alup ġonca-veş āl ile dil-teng itdiler 
Bülbül-i şūrīdeye güller ʿaceb reng itdiler

G134/5 Ḫalḳ-ı cihānı naḳşına eyler firīfte 
Naḳḳāş-ı rūzgār ʿaceb rengler geçer

G263/5 Küḥl-i ḫāk-i pāy-i yāri çeşmüñe 
Sürmeden Bāḳī ʿaceb sūd eyledüñ

G159/5 Cām-ı ʿişret nūş iden bir ḳaṭresin dökmez yire 
Ehl-i dil bir cürʿaya degmez ʿaceb devrān olur

G228/5 Bir māhdur ki cevresin almış sitāreler 
Bezm-i şarāba gice ʿaceb şevḳ virdi def

G267/1 Dil-rübālarla ʿaceb kes̱reti var her yoluñ 
Geçemez ḫūblarından göñül İstanbūluñ

G278/2 Dil-dādelerüñ ḥaḳḳına söz geçmedi hergiz 
İnṣāf ʿaceb teng imiş ey ġonca dehānuñ

G318/10 Ḫāmūşlıḳ senden ʿaceb ṭabʿuñ müsellem ṭutdı hep 
Siḥr-āferīnān-ı ʿArab pākīze-gūyān-ı ʿAcem

G336/4 Gice şemʿ-i ruḫuñ şevḳınde bir ḳaç beyti yandurdum 
ʿAceb ḫūb u dil-efrūz eyledüm ḫoş dil-pesend itdüm

G360/2 Ḫaṭ-ı laʿlüñde bulmaz cāy-ı engüşt iʿtirāz ehli 
ʿAceb ẓāhirdür ey ġonca dehānuñ farḳı ḫātemden

G514/5 Göñül virdük bu fānī mülke Bāḳī 
ʿAceb ġafletde ḳalduḳ hey meded hey

5. acaba
G164/6 Düşdi Bāḳī belālara dimedüñ 

ʿAceb ol derde mübtelā n’eyler
G195/4 Ne ḳanlar aġların hecrinde yāruñ derd-i fürḳatden 

ʿAceb bir dem mi vardur çeşm-i pür-ḫūn eşk-bār olmaz
G343/4 ʿAceb ey serv-i ser-keş sen ne naḫl-i ʿālem-ārāsın 

Ki ḳaddüñ dikmesidür gökde Ṭūbā yirde ʿarʿar hem
G426/5 ʿAceb ol ṭāʿat u taḳvā diyü zuʿm itdügümüz 

Varıcaḳ n’olsa gerekdür naẓar-ı Cebbāre
G123/3 Mevc urur bād-ı seḥerden sebze-i ter mi ʿaceb 

Yā bisāṭ-ı bezm-i ʿīş olmış yeşil ḫārā mıdur

6. çok
G320/1 Cemāl-i ʿālem-ārāsından ol māhuñ niḳāb açdum 

ʿAceb ferḫunde geldi fāl-i aḥvālüm kitāb açdum

ĀB-GĪNE  [1] sürahi/kadeh; Tuhfe-i Şahidî’de ‘sırça (cam)’ karşı-
lığı veriliyor. Krş. ŞAHİDÎ, s. 70.

G329/4 Āb-gīne içinde mey gibidür 
Leb-i laʿlüñ ḫayāli dilde müdām

ĀB-GŪN  [1] buz; bkz. TULUM, s. 244.
Kt2/1 Ḳalmayup ferri düşdi destinden 

Ḫançer-i āb-gūnı Behrāmuñ

ʿABHER  [1] nergis; ‘…nergis ve zerrîn ta’bîr olınan şükûfeye 
dinür ve yâsemîne dinür ve başka bir şükûfe ismidür ki 
Fârisî’de ana bustân-ı efrûz dirler, Türkî’de bustân güzeli 
ve mîr-i âşıkân ta’bîr iderler.” krş. MÜTERCİM ÂSIM², 
C. 2, s. 20.; “nergis, zerrîn kadeh denilen çiçek, abher-i as-
far.’ krş. SALÂHÎ, s. 132.

K24/28 Ḥāline ʿayn-ı ʿināyetle nigāh eyler iseñ 
Göz açup ide naẓar niteki ʿabher sünbül

ʿABĪR  [1] misk, amber; çeşitli ot, kök ve maddelerin özel karışı-
mıyla elde edilen güzel koku; Mütercim Âsım, bu kokunun 
terkibini Tuhfe-i Tıbbiyye’den alıntılayarak şöyle açıklar: 
‘…sıfatı sandal-ı ebyaz, üç cüz mû didükleri kök ve sün-
bül kökü ve gül-i ahmer ve sünbül-i hindî ve îrsâ ve turunc 
çiçegi ve igde çiçegi ve topalak ve nârenc her birinden bir 
cüz ve mikdâr-ı kalîl misk be-gâyet ince sahk idüp terkîb 
iderler.’ krş. MÜTERCİM ÂSIM², C. 2, s. 19; ‘gökçek ko-
kulu otlardan yapılan tîb’; krş. AHTERÎ, s. 276.

G523/2 Ṣaçıldı cürʿa-i cām-ı maḥabbet bāġ-ı Rıḍvāna 
Ṣuyın Kevs̱er nebātın ney-şeker ḫākin ʿabīr itdi

ʿabīr ü ʿanber [1] abir ve amber
G228/3 Ḫāk-i rehüñden irdi meger ṣubḥ-dem nesīm 

Rūy-ı ʿabīr ü ʿanber ile ṭoldı bu ṭaraf

ĀBNŪS  [1] abanoz (sert, dayanıklı, cila tutan siyah ağaç)
G212/3 Ruḫsār-ı ṣāf u pāki ḫam-ı zülf-i yārda 

Āyīnedür ki deste vü pervāzı ābnūs

AC  [1] aç
G394/1 Çarḫa baş egme göñül hergiz daḫı ac olmadan 

Yigdür ölmek merd olan nā-merde muḥtāc olmadan

ʿACEB  [27]

1. hoş, müstesna, farklı
K27/2 ʿAceb beyt-i muṣannaʿdur bulınmaz degme dīvānda 

Feraḥ-baḫş u ṣafā-güster neşāṭ-engīz ü rūḥ-efzā
G52/1 Nihāl-i ḳāmetüñ ḥaḳḳā ʿaceb naḫl-i dil-ārādur 

Egerçi ḳaddüñ aʿlā kākülüñ aʿlādan aʿlādur
G61/6 Sulṭān-ı ʿaşḳa bende ṣatar şimdi kendüyi 

Bāḳī de ḥaḳ budur ki ʿaceb pādişāhdur
G105/4 Bāġ-ı ṭarab u ʿīşa mey-i nāb u dem-i nāy 

Ḥaḳḳā bu ʿaceb ḫūb u laṭīf āb u hevādur
G218/2 Bir secde ile ḳıldı ruḫ-ı āfitābı zer 

Ḫāk-i cenāb-ı dost ʿaceb kīmyā imiş
G353/5 Leb-i şīrīni vaṣfında ʿaceb rengīn ġazel düşdi 

Oḳuñ bu şiʿri ṭūṭī-i şeker-güftāre eglensün

28ābād olmaḳ

G267/2 Nic’olur daġlaruñ işler ise ey abdāl 
Çürimiş rāh-ı maḥabbetde bir iki pūluñ

G58/1 Cürʿa-dān abdāla gerçi maḫzenü’l-esrārdur 
Rind-i dürd-āşāma sāġar maṭlaʿu’l-envārdur

G138/1 ʿĀşıḳ ki sūz-ı ʿaşḳ ile ʿuryān olup gezer 
Abdāldur ki ʿālemi ḥayrān olup gezer

G72/4 Añma ʿaşḳ abdālınuñ rāzın helāk eyler seni 
Bunlaruñ esrārı ey zāhid ḳatı ḳattāl olur

G27/4 Yaḳarlar hep fetīl-i dāġ olur destār ile cāme 
Budur abdāllar ʿaşḳuñda ʿuryān olmaġa bāʿis̱

G105/2 Abdāllaruz n’eyleyelüm tāc u ḳabāyı 
Dervīşlerüñ tācı fenā başı ḳabādur

G454/2 Tāzeler derd-i dili miḥnet-i eyyām-ı firāḳ 
Dāġın abdāluñ ider māh-ı Muḥarrem tāze

ĀB-DĀR  [10]

1. taptaze, akıcı, parıltılı, ışıltılı ǁ keskin, sağlam. Ayrıca “suyu 
iyi verilmiş, menevişli” anlamları için bkz. FZ., C. I, s. 10; 
TULUM, s. 244 (‘yalabık’, ‘eyü cevherlü’).

K9/12 Nuṣret yüzini oldı nümāyende ʿāleme 
Āyīne-veş elinde o şemşīr-i āb-dār

G48/2 Ġāyetde teşne idi göñül āb-ı vaṣluña 
Ṣusızlıġını kesdi o şemşīr-i āb-dār

2. yeni, terütaze ǁ güzel şiir/söz
G101/5 Bāḳī yanardı tāb-ı teb-i hecr-i yār ile 

Ṣu sepmeyeydi yüregine şiʿr-i āb-dār
G331/6 Āb-dār olsa n’ola mīve-i şi‘r-i Bāḳī 

Urmadı kimse bu bāġ içre daḫı böyle ḳalem
G152/7 Bāḳī nihāl-i maʿrifetüñ mīve-i teri 

ʿĀrif ḳatında bir ġazel-i āb-dārdur
G398/8 Sevād-ı ḫaṭda naẓm-ı āb-dārum 

Çemenzār içre olmışdur aḳar ṣu
G451/6 Bāḳī leṭāfet-i ġazel-i āb-dāruñı 

Ḥaḳḳā budur ki görmedük āb-ı zülālde

3. renkli, parlak (mücevher)
G311/3 Dürc-i dehānı var ise billūr ḥoḳḳadur 

Andan görinür iki laṭīf āb-dār laʿl
G320/5 Ṣalup şemşīr-i naẓm-ı āb-dārı dehre Bāḳī-veş 

Belāġat kişverin ey pādişāh-ı kām-yāb açdum
G257/4 Güler bu güfte-i rengīni gūşvār idinüp 

Ruḫına şevḳ viren laʿl-i āb-dārı görüñ

ʿABES̱  [2] boşu boşuna
G361/2 Varup Mecnūn gibi āhuñ kemendin ṣalma ṣaḥrāya 

Ol āhū saña ṣayd olmaz ʿabes̱ yābāne söylersin
G426/2 Ṭutalum Kaʿbe-i tevfīḳ-i ilāhī yolını 

Bu beyābānda ʿabes̱ gezmeyelüm āvāre

ʿabes̱ yire [1] boşu boşuna, gereksiz yere bkz. TULUM, s. 315.
G443/3 Hüner ehli zamānede gülmez 

ʿĀḳil itmez ʿabes̱ yire ḫande

G451/6 Bāḳī leṭāfet-i ġazel-i āb-dāruñı 
Ḥaḳḳā budur ki görmedük āb-ı zülālde

2. berrak su; kar suyu, bkz. DANKOFF, s. 69.
G124/4 Naḳş-ı ḫadd-i lāle-reng ol ʿārıż-ı pākīzede 

Berg-i güldür gūyiyā āb-ı zülāl üstindedür
G145/4 ʿĀrıżuñ mirʾātına āb-ı zülāl olmaz şebīh 

Dostum āyīneye baḳ görmek isterseñ naẓīr
G294/3 Nic’olur gördi ṣafā āyīne-i ḥüsnüñde 

Yirlere geçdi ḥayādan utanup āb-ı zülāl
G69/3 Āb-ı zülāl-i vaṣluña muḥtāc tenhā dil degül 

Ḫāk üzre ḳalmış ḫuşk-leb deryā-yı ʿUmmān teşnedür
G528/3 Dil bir içim ṣu istedi çeşme-i laʿl-i yārdan 

Āb-ı zülāl-i ḫançerin gösterüp işte mā didi

ĀBĀD OLMAḲ  [4]

1. yıkılmamak, sürmek ǁ ebedî ayakta kalmak
K27/23 Nigeh-dāruñ Ḫudāvend-i zemīn ü āsmān olsun 

Cihān ṭurduḳça ābād olsun ol ṭāḳ-ı felek-fersā
G141/2 Maʿmūre-i derūnı ḫarāb itdi ġam velī 

Maḥrūsa-i maḥabbetüñ ābād olup gider

2. şenlenmek, bayındır olmak
G33/5 Dil-i Bāḳī nice ābād olur kim 

Yıḳar ol ġamze-i fettān yaḳar ruḫ
G323/4 Menzil-i ʿīş u ṭarāb ḫurrem ü ābād olsun 

Yıḳalum zerḳ u riyā deyrini vīrān idelüm

ĀBĀDĀN  [1] gelişip güzelleşmiş, bakımlı, bayındır
K2/29 Ravża-i dīn ü çemenzār-ı şerīʿat olalı 

Maṭar-ı luṭfuñ ile milket-i Rūm ābādān

ʿABD  [1] köle, bende ǁ padişahın saraya bağlı hizmetkârları
K2/12 Ḫusrev-i Cem-ʿaẓamet dāver-i Ḫāḳān-saṭvet 

Belki eñ kem ḳulı Cem ʿabd-i ḥaḳīri Ḫāḳān

ʿabd-i Memlūkī [1] köle; bkz. TULUM, s. 315. (gulâm-ı 
memlûk)

K7/22 ʿAbd-i Memlūkī gibi ḫāk-i cenābı ḫıdmetin 
Seyyid-i ṣāḥib-velāyet Ḫān-ı Gīlān eyledi

ʿabd-i Ḥabeşī [1] Habeşli bir köle (siyah tenli olması bağ-
lamıyla)

G375/1 Ruḫsāruña ḫaṭṭ-ı ʿanber-efşān 
ʿAbd-i Ḥabeşīdür adı reyḥān

ABDĀL  [8] Kökleri melametî düşünceye uzanan, geleneksel sim-
geleri (hükümdarlık tacı, iktidar tahtı) terk ve reddeden, bo-
yun ve bileklerine halkalar takarak “başı kabak yalın ayak” 
gezen kalenderî dervişlerin adı. Bu dervişlerin diğer aksesu-
arları ise teber, keşkül ve nefirdir. Bakî’de, vücutlarını dağ-
lamaları, esrar kullanmaları ve çıplak gezmeleri (çıplaklık-
larını koyun postuyla gizlerler) bağlamlarında geçmektedir.

K21/1 Aġardı berf ile yir yir çemende cism-i nihāl 
Niteki penbe-i dāġ ile sīne-i abdāl




