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Danışman: Prof.Dr.Abdulkadir GÜRER 

 

Bu tezde, Bâkî Divanı’ndaki ilk 100 gazelde teşbih ve teşbihten elde edilen 

mecazlar olan istiare türlerinin edebî üslûp oluşturmadaki kullanım sıklıklarının 

incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla öncelikle Bâkî Divanı’ndaki tüm gazeller düz 

yazıya çevrilmiş; daha sonra, gazel metinlerinde geçen teşbih ve istiare türleri tespit 

edilmiştir. Gazellerde “mufassal”, “mücmel”, “mürsel” ve “beliğ teşbih” türleri ile “açık 

ve kapalı istiare” türlerinin hemen hepsinin kullanıldığı görülmüştür. Bunların yanısıra 

teşbihlerin “tek bir mısrada, mısralarda ayrı ayrı ve karşıklı olarak kullanılan, beytin 

tamamına yayılmış ve beyitler arası kurulan teşbih türleri” başlıklarıyla da 

sınıflanabileceği görülmüştür. Açık ve kapalı istiarelerde ise, ayrı bir gruplandırma 

yapılmıştır. Açık istiareler “mutlak”, “mücerred” ve “müreşşah”; olmak üzere üç; kapalı 

istiareler ise sadece “müreşşah kapalı istiare” olmak üzere tek başlık altında  

toplanmıştır. Sonuçta, ilk 100 gazelde toplam 494 teşbih, 290 de istiare tespit edilmiştir. 

Dolayısıyla Bâkî’nin gazellerinde edebî imge oluşturmada teşbihin istiareye göre daha 

sık kullanıldığı görülmüştür. Teşbih türleri arasında ise 428 beliğ teşbihin kullanılması, 

bu teşbih türünün Baki’nin şiirlerinde edebî söylem oluşturmada diğer teşbih türlerine 

göre daha etkili olduğunu göstermektedir. Bu şiirlerdeki istiarelerin ise 124’ü açık, 

166’i de kapalı istiaredir. Kullanım sıklıkları birbirlerine yakın olsa da bu şiirlerde 

kapalı istiarelerin edebî söylem çerçevesinde daha fazla tercih edildiği görülmüştür. 
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ABSTRACT 

 
 

BÂKÎ’ NİN GAZELLERİNDE TEŞBİH 

Günay İNCİ 

The Department of Turkish Language and Literature 

Anadolu University – The Graduate School of  Social Sciences, December 2007 

Advisor: Prof.Dr.Abdulkadir GÜRER 

 

This thesis aims at studying the freguency use of “teşbih” and types of “istiare” 

that means figures from getting “teşbih” in literary style in the first 100 gazels of Bâkî’s 

Divan. First of all, gazels have been translated to the prose. After that, the types of  

“teşbih” and “istiare” have been established in gazel texts. Using all kinds of 

“mufassal”, “mücmel”, “mürsel”, “beliğ teşbih” and “açık and kapalı istiare” has been 

observed at these gazels. Besides, these “teşbih”s can be classified “in a line of poetry, 

using separate and opposite of lines of poetry, spreading to couplet and setting between 

couplets”. As an another category, “açık and kapalı istiare” has also been done different 

kind of classifying. “Açık istiare”s have been collected in three kinds of headline: 

“mutlak”, “mücerred” and “müreşşah”. “Kapalı istiare”s have been categorized under 

one title: “müreşşah kapalı istiare”.  Finally, 494 “teşbih”s and 290 “istiare”s have been  

determined in the first 100 gazels. The results of this study show that forming literary 

image at the gazels of Bâkî,  “teşbih” is used more often than “istiare”. Additionally, 

there are 428 “beliğ teşbih”s in the types of “teşbih”. It means that “beliğ teşbih” is 

more effective than other types of “teşbih”s for making literary image in the poems of 

Bâkî.  In these poems, the number of  “açık istiare” is 124; the number of “kapalı 

istiare” is 166. Although the freguency use of these “istiare”s are close, in these poems 

for literary discourse “kapalı istiare”s  were preferred to the “açık istiare”s. 
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ÖNSÖZ 

 
  
 Teşbih ve teşbihten doğan mecazlar olan istiare türleri, günlük konuşma ve yazı 

dilinin en önemli unsurlarındandır. Günlük konuşma ve yazı dilinde anlatımı 

kolaylaştıran ve dile geniş bir anlatım imkânı sağlayan teşbih ve istiarelerin bir edebî 

metinde kullanılmalarının metnin estetik yapısına etkisinin ne olacağı ise, divan şiirinde 

hemen hemen hiç araştırılmamış bir konudur.  

 Teşbih ve istiare konusu üzerinde yaptığımız bu çalışmada, divan şiirinin teknik 

olgunlukta en mükemmel örneklerini vermiş olduğu kabul edilen XVI. yy.’ın büyük 

şairi Bâkî’nin Divanı’ndaki ilk 100 gazel esas alınmıştır. Çalışmada gazelin tercih 

edilmesinin nedenini ise, divan şiirinde bu nazım şeklinin şairlerin esas olarak 

sanatlarını sergiledikleri bir form olmasında aramak gerekir.  

 Bu yüksek lisans çalışmasında her şeyden önce teşbihin ne olduğu ve teşbihe 

neden ihtiyaç duyulduğu sorularına cevap aranmış; bu amaçla eski Yunan’dan Doğu’ya 

uzanan bir çizgide güzellik, sanat ve dolayısıyla estetik üzerinde durulmuş; bu yolla da 

teşbihe felsefî bir yaklaşım sergilenmeye çalışılmıştır. Daha sonra divan şiirinin 

estetiğini oluşturan; bir başka ifadeyle bu edebî anlayışla şiir yazan şairlerin uymak 

zorunda oldukları edebî esasların yer aldığı belâgat kitaplarının teşbihe ve istiareye 

yaklaşımları incelenmeye çalışılmış ve bu kitaplardaki teşbih ve istiare türleri hakkında 

kısa bilgiler verilmiştir. Verilen bu bilgilerden sonra çalışmaya esas olan ilk 100 gazel 

düzyazıya aktarılmış; bu aktarma sırasında metnin orijinal diline dokunulmamış; 

bununla da şiirdeki teşbih ve istiarelerin daha kolay ve sağlıklı olarak tespiti 

amaçlanmıştır. Bu işlemin ardından elde edilen teşbih ve istiareler söz konusu belâgat 

kitaplarındaki türler de esas alınarak, bizim de birtakım katkılarımızla birlikte bir 

gruplandırmaya tabi tutulmuş ve varılan sonuçlar çalışmanın “Sonuç” kısmında ayrıntılı 

olarak yazılmıştır. 

  Tez konumun belirlenme, işlenme ve sonuçlandırılma sürecinde bana bilgi ve 

görüşlerinden yararlanma fırsatı tanıyan danışman hocam Sayın Prof. Dr. Abdulkadir 

GÜRER’e çok teşekkür ederim. Onunla çalışmak hayatımda önemli bir dönüm noktası 

olmuştur.  

Yüksek lisans eğitimimin her aşamasında benden desteklerini esirgemeyen 

aileme ve arkadaşlarıma da teşekkür ederim.  
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1. GİRİŞ  

 

 
1.1. TEŞBİHE FELSEFİ BİR BAKIŞ 

 
“Bilgelik sevdası” anlamına gelen felsefe, geleneksel olarak yaşamı 

sorgulamanın bir yoludur. Eski Yunan’da irdelenmemiş bir yaşamın yaşanmaya 

değmeyeceğine inanılmıştır1. Aristotales de bir şeyi anlayabilmek için “o şey nereden 

geliyor, o şey nedir, o şey neye yarar?” sorularına cevap verilmesi gerektiğini 

söylemiştir (Yetkin, 1962, s.5). Bu düşünceden hareketle bilim dallarında alan 

felsefesinin bilinmesi zorunlu hâle gelmektedir. Bu zorunluluktan dolayı çalışmanın 

“Giriş” kısmında “teşbihe neden ihtiyaç duyulmuştur, teşbih nedir ve teşbih neye 

yarar?” sorularına cevap aranmıştır.  

Bu yaklaşım öncelikle estetik (=bedî’iyyât)’in alanına girmeyi gerekli 

kılmaktadır. Estetik sözcüğü, Grekçe “duyum, duyulur algı, duygu ile algılamak” gibi 

anlamlar taşıyan “aisthesis” ya da “aisthanesthai” sözünden gelir. Buradan hareketle 

estetik, duyusallığın sağladığı bilgilerin bilimi olarak düşünülmüştür (Tunalı, 2005, 

s.13). TDK’nin Türkçe Sözlük’ünde de estetik şöyle tanımlanmaktadır: “1. Sanatsal 

yaratının genel yasalarıyla sanatta ve hayatta güzelin kuramsal bilimi. 2. Güzelliği ve 

güzelliğin insan belleğindeki ve duygularındaki etkilerini konu alarak ele alan felsefe 

kolu, güzel duyu” (1998, C.1 s. 732). 

Sanat veya güzellik felsefesi olarak bilinen estetiğin araştırma sahası sanattır ve 

sanatın alanına girmekse, güzele ulaşma çabasıdır. Çünkü bir sanat eserinin ayırıcı 

özelliği, sahip olduğu güzellik değeridir. Dolayısıyla sanatın bir türünü oluşturan 

edebiyatta teşbih ögesinin açıklanması, güzellik ve sanat tanımlarına bağlı olacaktır. Bu 

tanımlara ise sanatla ilgili sorunlara ilk kez ciddiyetle eğilen Platon’un da içinde 

bulunduğu Grek felsefesinden ulaşılabilir. 

 

                                                 
130 Temmuz 2007 tarihli http://www.phil.boun.edu.tr/bac_felsefeci.html İnternet adresinden alınmıştır.  
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1.1.1. Güzellik Kavramı ve Düşündürdükleri 

 

Güzellik, insanların sosyal ve psikolojik durumları nedeniyle ortaya koydukları 

değişken bir değerdir. Güzeli tanımlama düşüncesinden ortaya çıkmış olan estetik 

kavramı, güzelin gerçek arayıcısı ve yaratıcısı kabul edilen sanatçının yanı sıra 

metafizikle uğraşanların da ana konusu olmuştur (Timuçin, 2003, s.5). “Metafizikçinin 

güzellik anlayışı ‘bir Tanrısal gerçeklikti’ ve bu dünyadaki güzelleri belirleyen bir 

ideaydı” (Timuçin, 2003, s.20). “Bütün güzeller, onun sayesinde güzeldi. O mutlak 

güzel, dünyadaki göreli güzelliklerin nedeniydi” (Timuçin, 2003, s.21). 

 Charles Lalo, estetiğin konusunu beşerî idealin (hayalin) türlü şekillerinden 

sayılan güzelliğin oluşturduğunu söylemiştir (2004, s.11). Aynı zamanda estetiğe genel 

olarak “güzelin bilimidir” demek eksik bir tanım oluşturur. Çünkü güzel, göreceli bir 

kavramdır ve güzelin yanında çirkinin de sanatın konusu olabileceğini söyleyenler 

vardır (Doğan, 1975, s.13). Estetik denildiğinde akla gelen ilk şey, “güzel olma”, 

“güzeli içerme” durumudur, fakat estetiğin temel değerini oluşturan bu sınırlandırmaya 

karşı çıkanlar (I. Kant, Fr. Schiller, K. Rosenkranz, L. Wittgenstein gibi), aynı zamanda 

iyilik, alımlılık, trajiklik, komiklik, çirkinlik, korku, yalnızlık, yabancılaşma, tikellik, 

bunalım, toplumsallık vb. felsefî psikolojik, sosyolojik, antropolojik olguları ve 

arkeolojik buluntuları da estetiğe dahil ederler (Yenişehirlioğlu, 1993, s.65). Buradan 

hareketle estetik ve sanat felsefesi hem örtüşür hem de ayrı şeylerdir. Hegel, estetik ile 

sanat felsefesinin örtüştüğünü ileri sürmüştür. Bu savın doğruluğu da yadsınmamıştır 

(Yenişehirlioğlu, 1993, s.58). 

Estetiğin tam olarak ne güzelin ne güzelliğin ne de beğeni yargılarının bilimi 

oluşu onun genel sanat bilimi olduğu kuramını ortaya çıkarır. Bu, çoğunlukla Alman 

estetikçilerce desteklenmiştir (Doğan, 1975, s.13). Ancak yine de estetik denince akla 

gelen ilk kavram güzel veya güzelliktir (Doğan, 1975, s.28). Ayrıca estetiği bugünkü 

anlamında ilk kez kullanan Alexander Gottlieb Baumgarten’den (1714-1762) önce bu 

kavramsal tanımı Platon, Baumgarten’den sonra ise yine bir Alman filozof, Kant 

kullanmıştır (Yenişehirlioğlu, 1993, s.60).  

Güzellik kavramı ile birlikte insanlar doğa ve sanat güzelliğinin ne türden bir 

güzellik oldukları ve bunların arasında bir örtüşmenin ya da ayrılığın olup olmadığı 

hakkında düşünmeye başlamışlardır. Gündelik bir anlayışla bir gülün güzelliğinden 
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kimse şüphe etmez. O hâlde doğa güzelliği denen bir güzellik vardır. Güzel ilkin 

doğadadır, doğadaki güzel, sanattaki güzel için kaynaktır denirse doğa, sanat için taklit 

edilebilecek yetkin bir örnek olarak algılanıyor demektir. Aynı zamanda doğadaki 

güzelliğin estetik dışı olmadığının da kanıtıdır. Bu görüş Antikite’den beri süregelen 

mimesis (=taklit, benzetme) teorisi olarak anlaşılmaktadır (Tunalı, 2005, s.176).  

Buna karşılık “doğada güzel varsa, sanat var mıdır, doğa bir sanat süzgecinden 

geçtikten sonra mı estetik değer kazanır?” sorularıyla düşünenler de olmuştur. Bir başka 

ifadeyle “güzel, Tanrı’nın bir hüneri midir yoksa, kendiliğinden olan bir olgu mudur?” 

Temel anlamda “ilk hareket noktası Tanrı mıdır yoksa doğa mıdır?” Bu görüş ise 

doğada güzelin varlığını reddetmemekle birlikte sanatın varlığını kabul etmemektedir. 

Buna göre doğadaki güzel doğal güzeldir, sanatsal güzel değildir. Lalo sanattaki güzelin 

açıklamasını sanatta aramak gerekir, diyerek doğadaki güzelle sanattaki güzelin bir 

tutulmamasını ifade etmektedir (2004, s.17, Timuçin, 2003, s.126). Ona göre yalnız 

kendiliğinden güzel olan tek güzellik, sanat eserinin güzelliğidir. Bu durumda yapılması 

gereken şeyin estetik ile sanatı ayırmak değil sanat ile doğayı ayırmak olduğunu 

söylemiştir (Lalo, 2004, s.17). 

Yetkin, bu anlayışa paralel olarak güzelliğin bir sentez, bir kompozisyon 

olduğunu, dolayısıyla güzeli doğada hazır bulmanın söz konusu olamayacağını ifade 

etmiştir. O hâlde sanat eseri doğanın taklidi değil, doğa karşısında türlü etkiler altında 

sarsılan sanatçının doğayı kurmasıdır. Bir başka ifadeyle sanat eseri tabiata tutulmuş bir 

ayna değil, tersine tabiata tutulmuş bir ruhtur (1962, s.33). 

Tek güzelliğin sanat eserinin güzelliği olduğu fikrini eleştirenler “doğal 

çirkinlikle sanat güzelliği yapılabilir mi, estetiğin konusu yalnızca güzellik midir?” ve 

“doğadaki güzelliğin natüralist anlayışa göre sanat güzelliği ile örtüşmesi gibi doğadaki 

çirkinlikle sanattaki çirkinlik örtüşür mü?” sorularını ortaya atmışlardır. Örneğin 

Velasques’in yaptığı İspanyol kral ailesini yansıtan kadın portrelerindeki kadınlar bir 

doğa varlığı olarak güzel değildirler, ancak bir sanat varlığı olarak güzeldirler yani 

doğadaki çirkinlik, yetenekli bir sanatçının elinde “güzel” bir obje olarak sanata 

yansımakla sanatsal bir estetik değer “güzellik” elde etmektedir (Tunalı, 2005, s.178).  

Şu halde bazı ekollerde ve bazı sanat şekillerinde çirkinlikle sanat güzelliği 

yapılabilir. Örneğin Hegel felsefesine mensup Rosenkranz,  “Çirkinin Bedî’iyyâtı” 

adıyla bir kitap yazmıştır. Bu noktada Lalo, “gerçek manada sanat, insan tarafından 
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doğal malzemenin başkalaştırılmasıdır” demiştir (2004, s.19). Aynı şey tersinden de 

söylenebilir. Doğadaki güzellik başarısız bir sanat yapıtı olunca doğadaki güzelliğini 

yitirir ve sanatsal estetik bakımından çirkin bir obje olur. Bu durumda doğadaki güzellik 

ile sanat güzelliğinin birbiriyle örtüşmediği sonucuna ulaşılabilir. 

Aristotales’in öne sürdüğü doğa varlıkları ile sanat yapıtları arasındaki ayrılığa 

sanat tarihi açısından bakıldığında, bunun ancak geçen yüzyılın sanatçıları olan 

empresyonistlerce kavrandığı görülür. Doğanın ve doğa güzelliğinin sanat için olan 

önemsizliğini kanıtlamak adına çöp yığınlarının resmini yapmışlardır (Tunalı, 2005, 

s.179). 

Estetik teorisi ve felsefe bakımından doğa güzelliği ile sanat güzelliği arasındaki 

ayrılığa en çok Kant sonrası idealist felsefe ve idealist estetik anlayışında rastlanır. Bu, 

özellikle Th. Vischer ve B. Croce’ta temel bir estetik sorun niteliği kazanmıştır (Tunalı, 

2005, s.179). B. Croce, doğa ve sanat güzelliğini “fizik güzel” adı altında toplar. Onun 

için doğa güzelliği estetik dışı bir şeydir. (Tunalı, 2005, s.182). O halde doğa güzelliği, 

güzelliğini doğa varlığı düzeyinde değil, ona müdahale eden, onu değiştiren, hayalgücü 

ile bezeyen tinsel etkinlikte elde eder (Tunalı, 2005, s.184). B. Croce’un sanat anlayışı 

her türlü mimetizmin karşısındadır, çünkü onun için doğal güzellikler sanat için bir 

model değil ancak ilham kaynağıdır (Tunalı, 2005, s.185). 

Çağdaş Marksist Estetik’te de özellikle Lukacs bu ayrılık üzerinde durmuştur 

(Tunalı, 2005, s.179). Hegel ve Shelling de Kant gibi bu ayrılık üzerinde durur ve 

estetiğin ele alacağı güzelliğin yalnız sanat güzelliği olması gerektiğini söyler. Çünkü 

tinden doğan sanat güzelliği karşısında doğa güzelliğinin bir değeri yoktur (Tunalı, 

2005, s.180). Doğada da güzellikler vardır ancak doğa güzellikleri objektif tine, sanat 

güzellikleri ise mutlak tine dayanır (Tunalı, 2005, s.181). 

Doğa ve sanat güzelliği üzerinde iki ayrı sonuca varılmıştır. İlki doğa 

güzelliğinin sanat güzelliğinden üstün tutulması, doğanın bütün güzelliklerin kaynağı 

olması, insanın doğadaki güzellikleri göre göre sanat güzelliğine yükseleceği, doğanın 

sanatın kılavuzu olduğudur. Natüralist ya da realist denebilecek bu anlayışlar için doğa, 

tüm güzelliklerin kaynağı olduğuna göre güzelliği inceleyen bir felsefenin, estetiğin de 

doğaya dayanması, doğa felsefesinin bir dalı olması gerekmektedir. Ancak, doğada 

güzellik kategorileri ve bunları inceleyen bir doğa felsefesi yoktur. Dolayısıyla estetik 
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değer, tinsel nitelikte olduğundan ancak tinsel insansal bir evrende araştırılacaktır 

(Tunalı, 2005, s.201). 

İkincisi, doğa güzelliği ile sanat güzelliği arasında kesin sınırlar çizilmesi, sanat 

güzelliğinin doğa güzelliğine üstün tutulması, hatta doğa güzelliğinin ancak sanat 

güzelliği ile eğitsel bir yetişmeden sonra kavranabileceğidir (Tunalı, 2005, s.200). 

Kant’ın “doğa, bir sanat yapıtı olarak görüldüğü zaman güzeldir” sözü bu bağlamda 

anlaşılmalıdır. Böyle bir doğa, bir sanat yapıtı gibi tinsel bir evrene yükselmiş olur. 

Tinsel bir evrene yükselmemiş doğa ise estetik bakımından ne güzel ne de çirkindir, 

yalnızca doğadır (Tunalı, 2005, s.201). 

 

1.1.2. Sanat Ontolojisi 

 

Sanat güzelliğinin nasıl bir tinsel nitelik taşıdığının cevabını ise sanat ontolojisi 

vermektedir. Sanat ontolojisi, sanat eseri denilen “var olan”ı somut bir varlık olarak 

çözümlemek isteyen çağdaş bir sanat felsefesidir (Tunalı, 1971, s.VII). 

Modern ontolojinin başlıca konularından olan varlık problemi, Antik düşüncede 

daha temelli olarak Aristotales’te kendini gösterir. İlk felsefenin tartıştığı konu “ti esti?” 

yani “var olan nedir?” sorusudur. Aristotales’in cevabı ise “to de ti” yani “vardır”. 

Burada var olan şey, var olan bir şey olarak belirlenmiştir. Bu var olan bir şey olarak 

var olan yargısı, aynı zamanda metafizik denen yeni bilimin ortaya çıkmasını 

sağlamıştır (Tunalı, 1971, s.2). Dolayısıyla metafizik, Yunan estetiğinin en genel 

özelliği olmuştur (Yetkin, 1972, s.41). 

Grek felsefesi, doruk çizgisine Platon’un idealar metafiziğinde ulaşır. Platon’da 

güzellik felsefesi ise, onun idea görüşünün gelişiminden ayrı düşünülemez. Platon için 

güzel, tözsel bir şeydir. Bu nedenle güzellik kavramını gençlik, olgunluk ve yaşlılık 

dönemlerinde yeni baştan ele almıştır. Güzelliğin böyle anlaşılması onun felsefe 

sisteminin genel olarak bir estetik karaktere bürünmesini sağlamıştır (Tunalı, 2004, 

s.25).  

Platon öncesi felsefe için “güzel nedir?” sorusu düşünülemez. Çünkü, Platon 

öncesinde felsefe, bu soruyu sorabilecek metafizik olgusundan yoksundur (Tunalı, 

2004, s.25). Platon’un sorduğu “ti esti to kalon?” sorusuyla güzellik metafiziği başlar 
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ve metafizik estetik sistemlerinde Schelling, Hegel ve Vischer’de tepe noktasına ulaşıp 

Heidegger’e dek gelir (Tunalı, 2005, s.143). 

Platon kendiliğinden güzel, mutlak ve ölümsüz bir güzelliğin varlığını kabul 

eder. Eşyalar ve canlı varlıklar da ideanın, ideal güzelliğin bir yansısını taşıdıkları için 

güzeldir. Sanatın amacı da bu güzelliği yeniden yaratmaktır. Ayrıca bu aşamada Platon 

için güzel ile iyi bir değildir ve güzel, iyiye gitmede bir geçiş yeridir. Bu yükselişte yol 

gösterici olan ise sevgidir. Sevgi, ruhun bir bedene atılışından önce tanımış olduğu bu 

ideal gerçekliklere doğru devamlı yükselişi daha doğrusu özlemli dönüşüdür (Doğan, 

1975, s.67). Platon, en genel anlamda güzeli, aşkın bir gerçeklik olarak belirlemiştir. 

Dolayısıyla bu, güzel araştırmasını metafizik düzeye kaydırmıştır ve tüm güzellerin pay 

aldığı temel bir güzel, “asıl güzel” aranmıştır (Timuçin, 2003, s.21). 

Güzelliğin bir idea olarak düşünülmesi metafizik teorinin temelidir ve bu teori 

halen geçerliliğini sürdürmektedir. Metafizik için güzellik, güzelin kendini gösterdiği 

doğa ve sanatın dışında bir töz (=substans) ya da bir öz (=essentia)dür. Doğada 

karşılaşılan güzel objeler ya da sanat yapıtları metafizik güzellik anlayışına göre güzelin 

kendisi değil, güzelin bireysel görünüşleridir. Bu görünüşlerin güzelliğini 

kavrayabilmek için “güzel” in kendisini -öz güzelliği- tanımak gerekir. Güzelin kendisi 

ise duyusal olarak değil, ancak düşünsel olarak kavranabilir. Güzelin kendisini 

kavramak için tutulacak yol, tek tek güzel objeleri algılamak değil, tersine onu bir 

“idea” olarak düşünmektir ve özü gereği spekülatif  (=kurgusal) olacaktır (Tunalı, 2005, 

s.142). 

Çağdaş felsefe görüşleri arasında en köklü ve en önemlilerinden biri ontolojidir. 

20. yy.’da Nicolai Hartmann’ın kurduğu ve geliştirdiği bu felsefe anlayışının konusu 

“var olan ve varlığın bütünü”dür. Eski ya da klasik ontoloji kavramını bağımsız bir 

felsefe disiplini haline getiren Christian Wolf (1679-1754)’a göre ontoloji ise spekülatif 

bir bilim yani metafiziktir. İdeal varlık mantığına sahip olan bu ontolojide tek tek var 

olanlar değil, bu var olanların ideal formları söz konusudur. Buna karşılık, varlığın ideal 

formlar içinde ele alınışının reel varlığın bilgisini sağlayamayacağı görüşünde olan 

çağdaş ontoloji ise antimetafiziktir (Tunalı, 1971, s.1). 

Çağdaş ontolojide “varlık” ve “var olan” farklıdır. “Varlık”, “var olan”ı var 

kılan şeydir. “Var olan” ise genel olarak içerilen şeydir. Bu genel olana soru 

yöneltildiğinde metafiziğe, birtakım cevher ve mutlak arayışına girilir. Çünkü “varlık” 
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somut değildir ve somut olan şey sadece varlığı genellikle içeren “var olan”dır. N. 

Hartmann, bu ayrılığı “varlık ve var olan, tıpkı doğruluk ve doğru olan ile gerçeklik ve 

gerçek olanın birbirinden ayrılması gibi birbirinden ayrılır” diyerek belirtir (Tunalı, 

1971, s.16). 

Çağdaş ontoloji, “varlık”ı somut olarak var olanda kavramaya çalışmış, 

metafiziğe giden yolu da kapatmıştır. Klasik ontolojiye göre ise “varlık” ya da “var 

olan” en son bir şeydir ve bu yüzden tanımlanamaz, sınırlanamaz. Dolayısıyla 

filozoflar, “var olan”ı tarif etmek için “varlık”ın arkasında, gerisinde sürekli bir şey 

aramışlardır. Örneğin, Platon’da bu ideadır (Tunalı, 1971, s.17).  

“Var olan”ın somut olarak ele alınması, aynı zamanda “varlığın bütünlüğünü, 

bu bütünlük içinde çokluğunu dolayısıyla heterojenliği”ni ifade eder. Bunun anlamı 

“varlık”ın tabakalara sahip olduğudur. “Varlık”ı tabakalar halinde düşünme 

Aristotales’ten beri süregelmesine rağmen N. Hartmann, Aristotales’in öğretisini 

eleştirerek oluşturduğu yeni ontolojinin varlık tabakalarını şöyle sıralamıştır: madde 

(inorganik), organik varlık tabakası, ruhî tabaka ve tinsel varlık tabakası (Tunalı, 1971, 

s.21). Bu durumda “çoklukta birlik” “varlık”ın genel bir kanunudur (Tunalı, 1971, 

s.44). 

Sonuç olarak klasik ontolojinin, “varlık”ı ideal bir varlık olarak düşünüp, 

mantıklaştırması ile metafiziğin “var olan”ın arkasında cevherler arayıp, reel varlığı 

atlamasına karşılık modern ontoloji “var olan”ı ontik bir bütün olarak görür. Böylece bu 

ontik bütünlük içinde “varlık” hem estetik, hem reel, hem de ideal varlık olarak ele 

alınır. Bu, onu eski ontoloji ve metafizikten kesin olarak ayıran en önemli noktadır 

(Tunalı, 1971, s.19).  

Bu heterojen varlık bütünlüğü içinde sanatın belli bir yeri vardır. Sanat eserleri 

de vardır. Öyleyse sanat ontolojisi, genel ontolojinin sanat eserini, onun ontik yapı ve 

estetik değerini araştıran bir kolu olacaktır (Tunalı, 1971, s.44). 

Sanat, Antikite’den beri üzerinde durulan bir konu olmuş ve araştırılmıştır. 

Araştırmaların felsefî bir düşünmeye kayması da şimdiye kadar estetikte yapılan şeyin 

sanat felsefesi olduğunu göstermektedir. Sanat felsefesine sanat ontolojisi açısından 

bakıldığında iki önemli nokta vardır. İlki Aristotales’in Poetikası’nda denediği bir iki 

çözüm, ikincisi de fenomenolojik estetiğin sanat eseri karşısındaki tavrıdır (Tunalı, 

1971, s.45). 
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Aristotales, Platon’un sanat fenomenini ele almasına karşılık, sanat eserini temel 

araştırma konusu yaparak bunu kategori yani modal-kategorisi yönünden ele almıştır. 

Buna, sanatı mimesis olarak anladığı için ulaşabilmiştir. 

 

Mimesis, bir süje ile bir obje arasındaki ilgiyi ifade eder. Süje, taklit eden varlık yani sanatçıdır. 

Taklidin yöneldiği mimetik obje yani sanat eseri nedir? Bunun cevabı ancak sanat eserinin modal-

kategorilerinin tespit edilmesiyle belirlenebilir. Şairin üç imkândan belli birini zorunlu olarak, 1. 

nesneleri nasıl idiyseler veya nasılsalar, 2. nesneleri mitoslara veya insanların inançlarına göre 

nasılsalar, 3. nesneleri, nasıl olmaları lazım geliyorsa o şekilde, taklit etmesini söyleyen 

Aristotales, sanat eserini ya gerçekliği anlatacak, tasvir edecek, ya da gerçek olmayan ama 

mümkün olan bir şeyi tasvir edecek şeklinde tanımlayarak sanat için şu iki modal-kategoriye 

ulaşmıştır: gerçeklik ve imkân (Tunalı, 1971, s.46). 

 

 Fenomenolojik estetikte ise durum şöyledir: 

 

Fenomenolojik estetik görüşünde psikolojik bir estetik anlayışı hakimdir. Bunun ağırlık merkezi 

estetik obje değil estetik duygudur. Burada sanat, sanat eserini seyreden süjenin duygularının 

çözümlenmesiyle anlaşılabilir. Süjenin sanat eseri karşısında duyduğu en temel duygu estetik 

hazdır. Bu görüşün temsilcisi Theodor Lipps olmuştur. Ona göre “estetik haz, insanın kendi 

dışında bulunan bir objede kendi kendinden haz duymasıdır”. Bu anlamda sanat eseri, insanın 

kendi kendiliğinden haz duyması için bir araçtır (Tunalı, 1971, s.47). 

Fenomenolojik estetikten sonra tek tek var olanlardan yani tek tek sanat 

eserlerinden hareket eden, ontolojik temele dayanan bir estetik ya da sanat felsefesi yani 

sanat ontolojisinin ortaya çıktığı görülür.  

 

1.1.2.1. Sanat Ontolojisinin Sanat Eserine Bakışı 

 

Sanat ontolojisinin estetik varlık alanında farklı ontik görevleri olan beş faktör 

bulunur. Estetik varlık ilkin, bir yaratma olayı ile ilgilidir. Lalo, yaratmanın 

Yunanlılardaki poesie ve teknik kelimelerinin anlamı olduğunu belirtmiştir (2004, s.20).  

 

Lalo, teknik kelimesini akademilerde ve konservatuarlarda öğretilen kurallar anlamında 

kullanmamaktadır. Bu kuralların sıkı uygulanmasından hiçbir sanat eseri çıkmaz, uyaklı ve 

ölçülü, duraklı, düzgün dizeler yapmak başka, şiir yaratmak başkadır, teknik yalnız bir tek insana 

özgüdür, demiştir (Yetkin, 1972, s.276). 
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Yaratıcı süje, sanatçıdır. Sanatçı, nasıl olduğunu bilmeden esrarlı bir olgu içinde 

sanat eserini meydana getirir. Yaratılan eser, süje için, bilinç sahibi bir ben için 

yaratılmıştır. Süje, sanat eseri karşısında estetik hoşlanma duyar. Estetik hoşlanma bir 

estetik değer ile değerlendirilir. Bu estetik değer de estetik yargı ile ifade edilir (Tunalı, 

1971, s.49).  

Ontolojik estetik için ilk konu, estetik obje yani sanat eseridir. Sanat eseri bir 

“objektivation”dır. “Objektion” ile karıştırılmamalıdır, çünkü “objektion” var olan bir 

şeyin obje haline gelmesidir. “Objektivation” ise var olmayan bir şeyin 

objeleştirilmesidir. “Objektion”da bir var olan, süjenin onu bilip bilmemesine bağlı 

değildir ve bu bakımdan süje pasiftir. “Objektivation”da ise canlı tinsel varlık yani 

kişisel ya da ortak tin objektivleşir (Tunalı, 1971, s.53). 

Objektivleşmenin çift yanlı bir kanunu vardır. İlki tinsel içeriğin bir reel, duyulur 

madde içine sokulması yani maddeye özel bir biçim verilmekle onun tarafından 

taşınmasıdır. İkincisi, biçim verilmiş maddece taşınan tinsel içeriğin canlı tinin karşı 

faaliyetine ihtiyaç duymasıdır. Buna bağlı olarak objektivleşme iki heterojen varlık 

alanından oluşur (Tunalı, 1971, s.54): 

� Duyusal olarak kavradığımız, bir “objektion”a  dayanan reel tabaka. 

� Bu reel varlıkça taşınan tinsel varlık. 

Sanat eserini, estetik objeyi doğadan ve reel objeden ayıran ana ayrım sanat 

eserinin bir ifadesinin ve anlamının olmasıdır (Tunalı, 1971, s.60). Anlam ise sanat 

eserinin reel varlığı olarak maddi kütlelerce, örneğin tuvalin üzerine sürülen boyalarca 

taşınan varlıktır. Bunun için sanat eseri ontik yönden bir kompleks olarak görülür: reel 

ve irreel varlık. Sanat eserinin bu iki varlığın bütünü olarak algılanmasını sağlayan da 

estetik algıdır (Tunalı, 1971, s.61). 

Çağdaş ontoloji, varlığı bütünüyle ele alma amacıyla reel varlığın en üst 

tabakasını tinsel varlık ile oluşturmuştur. Bir diğer ifadeyle tinsel varlık, reel varlığın 

bir parçasıdır. Diğer varlık tabakalarınca taşındığı için de tek başına bir varlık değildir 

ve bir tin metafiziğine neden olmaz. Tin felsefesinin kurucusu sayılan Hegel, tinsel 

varlıkta bir cevher karakteri görmüş ve onu mutlaklaştırmıştır. Oysa bu durumda kendi 

başına varlık olmayan, bir cevher olarak kavranamaz (Tunalı, 1971, s.35). 

Tinsel varlık, kendi içinde heterojen bir yapı gösterir: kişisel tin, objektif tin, 

objektivleşmiş tin. Kişisel tin, tinsel varlığın temelidir ve sadece o, kendi hakkındaki 
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bireysel bilince sahiptir. Objektif tin, bireyüstüdür ve bundan ötürü gösterdiği ortaklıkla 

yani kollektif bilinçle tarihî ve kültürel varlığı meydana getirir (Tunalı, 1971, s.36). Bu 

iki tin, “canlı tinsel varlık”ı oluşturur (Tunalı, 1971, s.37). 

Bu iki canlı tinsel varlığın üstünde üçüncü tin tabakası bulunur ve reel 

olmamasından ötürü diğer ikisinden ayrılır (Tunalı, 1971, s.37). Ayrıca o, aldığı biçim 

içinde değişmez olandır. Kısaca, kişisel tin ve objektif tin reel, canlı olduğu halde, 

objektivleşmiş tinsel varlık irreel, ideal varlıktır (Tunalı, 1971, s.38). 

 

Tinin bu üçlü varlık formu daima bir birlik içindedir ve bu ayrılmazlık, tinsel varlığın ontik 

bütünlüğünü sağlar. Burada üzerinde durulması gereken ise objektivleşmiş tinsel varlık alanıdır, 

çünkü bu, sanat dünyasıyla ilgilidir. Ayrıca objektivleşmiş tinsel varlık alanı modern bir terimdir 

ve bunu ilk kullanan modern ontolojinin de kurucusu olan Nicolai Hartmann’dır (Tunalı, 1971, 

s.38). 

 

Her objektivleşmiş tin, birbirinden farklı tabakalara sahiptir: canlı tin, madde ve 

bu ikisini birbirine bağlayan süje. Ancak varlık tarzı bakımından tinsel varlık ve maddî 

yapı tarafından oluşturulduğu kabul edilir. Geniş anlamda biçim kazanmış ve yazıda 

tortulaşmış bütün düşünce yaratmaları, bilimsel ve felsefî evren sistemleri, mitik ve dinî 

görüşler bu tinin içindedir (Tunalı, 1971, s.39). Temel anlamda bu tinsel varlığın 

bulunabileceği asıl alan sanat dünyasıdır. Onun en temel örnekleri edebiyatın, figüratif 

sanatların, müziğin yaratmalarıdır. Hartmann da “bir objektivation olan sanat eseri, 

tinsel içeriğin bir objede ortaya çıkışıdır” demiştir. Bir diğer ifadeyle sanat eseri, tinsel 

varlığın taşta, tunçta, sözde, bütün madde çeşidinde olan şeylerde objektivleşmesidir 

(Tunalı, 1971, s.40).  

Objektif ve kişisel tin objektivleşerek objektivleşmiş tini meydana getirirler yani 

reel tinin bir maddeye biçim vermesiyle objektivleşmiş tin oluşur. Objektivleşmiş tin, 

heterojen yapısı düşünüldüğünde bir reel kişisele de ihtiyaç duyar (Tunalı, 1971, s.41). 

Objektivation’ı yaratan bir tek tin olduğu halde onu kavrayan tinler birçoktur ve 

sanat eseri bir objektivation olarak ortaya konduktan sonra onu yaratan “ben”den ayrılır, 

yaratıcısından tamamen bağımsız bir varlık elde eder (Tunalı, 1971, s.41). Buna karşılık 

sanat eserinin hayatı, onu algılayan bir süjenin reel tininden bağımsız olarak 

düşünülemez. Yaratıcı tinin ortadan kalktığı yerde de varlığını sürdüren sanat eserinde 

bu objektivleşmiş tin, sanat eserinin ölümsüzlüğünü ifade eder. Buradan hareketle sanat 
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dünyasının zaman kategorisinin belirlemediği irreel bir dünya olduğu ve bundan ötürü 

sanat eserinin reel kategorilerin dışında kaldığı söylenebilir (Tunalı, 1971, s.42). İşte bu 

irreel dünyanın ontolojisini de sanat ontolojisi ele alır (Tunalı, 1971, s.43). 

Sanat objesinin varlık tarzı dikkate alındığında edebiyat eserinin reel mi yoksa 

ideal bir obje mi olduğu sorusunu ilk olarak Roman Ingarden sorar. Bir edebiyat eseri, 

maddî ve reel bir şey olan kâğıt ve harfler gibi midir? Yoksa bunlardan ayrı 

düşünülemese de bunların üzerinde bir şey midir? Sonuçta kelimelere, harflere 

dayanmayan ve kâğıt üzerinde biçim almayan bir edebiyat eseri düşünülemez. Ancak 

böyle maddî ve reel bir varlık onun için yeterli değildir (Tunalı, 1971, s.62). İdeal 

varlık, sırf bir varlık için var olan bir şey değildir ve her türlü değişimin ötesinde kendi 

başına var olan bir şeydir (Tunalı, 1971, s.65). Sanat eserinin insan için var olduğu ve 

değiştirilebileceği (mısra yapısı gibi) düşünüldüğünde bu anlamda bir idealitesinin 

olmadığı görülür (Tunalı, 1971, s.66). Öyleyse Roman Ingarden’e göre sanat eseri ikisi 

de değildir. Sanat eseri bir “objektivation”dır ve onun için yeni bir varlık alanı 

düşünülmelidir. Sanat, realitede görünüşe ulaşan irrealite yani idealitedir. Görünüşe 

ulaşan idealite ile estetik obje ortaya çıkar (Tunalı, 1971, s.67). 

Realite, gerçeklik denen şey, zaman, uzay içinde olan, duygularla kavranabilen 

şeyleri belirleyen bir modal-kategoridir. İnorganik, organik, psişik, ve canlı tinsel varlık 

alanları realiteye girer. Ancak estetik obje girmez, sadece realiteden pay almıştır. Bunun 

nedeni sanat eserlerinin olan şeyler değil, yaratılan şeyler olmasıdır (Tunalı, 1971, s.70). 

 

1.1.2.2. Roman Ingarden’ın Edebiyat Eserine Bakışı 

 

Yukarıda da belirtildiği gibi sanat eseri, varlık yapısı bakımından varlık 

tabakalarından oluşur. Tabakalar düşüncesini benimseyip, estetikte uygulayan Roman 

Ingarden, sanat eserinin birçok heterojen tabakadan meydana gelmiş bir bütün olduğunu 

söyler. Edebiyat eseri de bir sanat eseri olduğuna göre sahip olduğu birtakım tabakalar 

vardır (Tunalı, 1971, s.92). Edebiyat sanatı, dile dayanır. Kelime, ses ve anlamdan 

oluşmuş bir yapıdır. Kelimelerin tonal varlığı, fiziksel bir tabakadır (Tunalı, 1971, s.93). 

Anlamı taşıyan kelimelerin sesleridir. Kelime sesleri tabakası, edebiyat eserinin bütün 

varlığı ile böyle bir ontik bağ kurmasının yanında estetik bakımından da önemlidir 

(Tunalı, 1971, s.94). Edebî eser, tabakaların estetik nitelik ve karakterlerinin polifonisi 
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olmakla birlikte, onu taşıyan ses harmonisi her dilin yapı ve bünyesine göre değişiklik 

gösterdiğinden bir edebiyat eserinin yaratıldığı dilden başka bir dile çevrilmesinin 

güçlüğü ortadadır (Tunalı, 1971, s.95).  

Alt yapıyı oluşturan ses yapısının üzerinde anlam birliği tabakası vardır (Tunalı, 

1971, s.96). Edebiyat eserlerinde kelimeler, anlamlı varlıklar olarak cümlelerde somut 

ifadelerini bulur. İşte anlam tabakası da cümle, cümle birlikleri ile bütün anlam ilgileri 

kendi kendine var olan maddî bir tabakadır (Tunalı, 1971, s.97). Bu tabakanın ontik 

fonksiyonu, obje ve durumlar dünyasını görünür kılmaktır (Tunalı, 1971, s.98). Estetik 

fonksiyonu ise, edebiyat eseri için “anlaşılır olmak” zorunluluğundan kaynaklanır. 

Durumların kavranması halinde duyulan estetik haz sayesinde sanat eserinin arka 

yapısına, derinliğine ulaşılabilir (Tunalı, 1971, s.99). 

Anlam tabakası, nesne tabakası için bir basamaktır (Tunalı, 1971, s.102). 

İnsanların ve olayların oluşturduğu nesne tabakası, her edebiyat eserinde asıl ilgiyi 

üstüne çeken, ereği kendisinde olan ve diğer tabakaların da hedefi halindeki tabakadır 

(Tunalı, 1971, s.103). Edebiyat eserinin reel bir dünya sunmamasından ötürü nesne 

tabakası da reel bir varlık değil, yalnızca reel sanısı veren şeylerdir. Bu tabaka asıl 

fonksiyonunu, metafizik varlıkla ilgi içinde elde eder (Tunalı, 1971, s.104). Bunun 

nedeni her edebiyat eserinin nesne tabakasına sahip olması, fakat her nesne tabakasının 

metafizik bir varlığı, varlığın özünü ortaya çıkaramamasıdır (Tunalı, 1971, s.105). 

Son tabaka görme tabakasıdır (Tunalı, 1971, s.107). Bütün var olanlar 

fenomenal olarak yani perspektifler altında verilmiştir. Felsefede varlık, bu şekilde 

verilmesiyle “fenomenal obje” adını alır. Roman Ingarden bu fenomenal objeye 

“görme” der. Reel varlık da fenomenal objelerin bütünlüğünü gösterir (Tunalı, 1971, 

s.108).  

Realitede belli bir açı ile verilmiş objeler gibi, edebî eserde karşılaşılanlar da 

belli açılar altında verilir ve görme ile kavranabilir. R. Ingarden, bu görme tarzını 

edebiyat eserine sanat değerini kazandıran çok temel bir tabaka olarak görür (Tunalı, 

1971, s.109). Edebiyat dilinde çeşitli şekillerde kullanılan “imajlar”, “mecazlar”, 

“benzetmeler” de görmelerin hazırlanışını gösterir, yani görme, esere stilini ve 

orijinalliğini veren temel bir elemandır (Tunalı, 1971, s.111). Bir başka ifadeyle görme, 

tasvir edilen nesneleri görünüşe ulaştırmakla beraber esere estetik değer 

kazandırmaktadır (Tunalı, 1971, s.112). Lalo bunu “sanat üsluptur ve doğayı üsluba 
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çekmektir, üslupsuz doğanın güzel ile alakası yoktur” diyerek desteklemektedir (2004, 

s.19). Ancak Tunalı, R. Ingarden’ın bu tabaka düzenini görme tabakasını ontik olarak 

belirleyememekte, birçok ontolojik meseleyi de çözmeden bırakmaktadır, diyerek 

eleştirmiştir (1971, s.113).  

 

1.1.3. Grek Felsefesi ve Sanat 

 

Grek estetiği, güzellik kavramı ve sanat eseri ile genel olarak sanat üzerine 

düşünmüş olduğundan bir güzellik felsefesi ve bir sanat felsefesi halinde ortaya 

çıkmıştır. Bir diğer ifadeyle felsefî estetik, Antikite’de kurulmuştur (Tunalı, 2004, s.19). 

Grek felsefesinde, Sokrates, Platon ve Aristotales’te görülen sanatın bir yansıtma, 

benzetme ya da taklit olduğu cevabı, sanat felsefesinin en eski ve en tanınmış 

kuramlarından biri olan mimesis kuramını ortaya çıkarır (Tunalı, 2005, s.176). Çevrede 

ilk görünen dış dünyadır, doğadır ve insanın yeryüzünde yaşamını sürdürebilmesi için 

doğaya uyması, onu taklit etmesi, onun büyük gizine ulaşmaya çalışması temel bir 

etkinlik olarak alınmıştır (Doğan, 1975, s.173). Doğanın etkin, insanınsa edilgin olduğu 

görüşü, ilk idealistlerden mekanik maddecilere kadar çeşitli düşüncedeki kişileri bir 

araya toplayan genel bir anlayıştır (Doğan, 1975, s.174).  

Ancak sanat, yansıtmadır, taklittir demek kestirme bir cevaptır. Çünkü, asıl 

mesele sanatın neyi yansıttığı noktasındadır. Berna Moran bu noktada üç görüşün 

oluştuğunu ifade eder. İlki sanatın duyular dünyasını, ikincisi geneli (=tümeli) ya da 

özü, üçüncüsü de ideal olanı yansıttığına dair görüşlerdir (2005, s.19). 

 

1.1.3.1. Platon 

 

Sanatın duyular dünyasını yansıttığı görüşündeki Platon (MÖ.427-347) 

değişmeyen, insandan bağımsız, mükemmel bir gerçekliğin varlığını kanıtlamaya 

çalıştığından, durmadan değişen duyu dünyasına karşılık ancak düşünce ile 

kavranabilecek idealar (=formlar) dünyasına inanmıştır. Onun için asıl gerçeklik, 

duyularla değil zihinle kavranabilen idealar dünyasındadır. Bir başka deyişle beş 

duyuyla algılanan maddesel dünya ancak bir kopyadan ibarettir. Kendisi bir taklit olan 

bu duyular dünyasının bir kısmı Tanrı, bir kısmı da insanlar tarafından meydana 



 14 

getirilmiştir. Fakat gerçeklik derecesini bir kopyanınkinden de aşağı gördüğü şeyler 

vardır. Buna örnek olarak, parlak yüzeylerde görülen nesnelerin yansımalarını vermiş 

ve adına da eidola  (=görüntü, imaj) demiştir (Moran, 2005, s.21).  

Platon, felsefesini Devlet adlı eserinin onuncu kitabında Sokrates ile Glaukon’un 

arasındaki diyaloglarda geçen sedir örneği ile somutlaştırmaktadır. Sedir örneğinde üç 

tür sedir vardır.  İlki sedir ideasıdır, Tanrı tarafından yapılmıştır ve bu yüzden asıl 

sedirdir. İkinci sedir, dülgerin yaptığı sedirdir ve gerçeğine benzeyen bir örnektir. 

Üçüncüsü ressamın yaptığıdır ve sedir ideasının bir kopyası olan dülgerin yaptığı 

sedirin oluşturduğu duyular dünyasının kopyası yani kopyanın kopyasıdır (2004, s.258-

260:596b-598c). 

Bu temel düşünceden yola çıkan Platon, edebiyat için de aynı durumun söz 

konusu olduğunu belirtir. Şairin de ressam gibi duyular dünyasının taklidini yaptığını 

dolayısıyla kopyanın kopyasını sunduğunu ekler. Platon’un resmin de edebiyatın da 

diğer iki görüşü değil duyular dünyasını yansıttığını söylemesi onu bu görüşün 

temsilcisi yapmaktadır (Moran, 2005, s.23).  

Platon’a göre şair, kendine özgü bir yaratık, şiir de akıl dışı bir etkinliktir. Şairin 

esin gücü, bir mıknatısa benzer. Öyle bir mıknatıstır ki yalnızca demir halkaları kendine 

çekmekle kalmaz, halkalara da aynı gücü geçirir ve aynı gücün dağıldığı halkalardan 

meydana gelmiş uzun bir dizi oluşturur (Bozkurt, 1995, s.92). Aynı zamanda şairler 

gerçekleri bildirmeyen, gerçek bilgiye sahip olmayan benzetmeci kişilerdir. Ona göre 

benzetme, duyguları ve tutkuları besler, onları dizginlemez ve insan bundan mutsuz 

olur. Sonunda da şairleri ideal devletinden kovar (Platon, 2004, s.267-269:605a, 607a). 

Platon, estetik kavramını bir sanat felsefesi meselesi olarak İon, Şölen, 

Phaidros, Büyük Hippias’ta, Devlet adlı yapıtının 2. ve 10. kitapları ile Yasalar adlı 

diyaloglarında ele alır ve estetiği “doğada ve sanatta güzelin bilimi, ama aynı zamanda 

‘güzelliğe ilişkin bir ideanın bilimidir” şeklinde tanımlar (Yenişehirlioğlu, 1993, s.59).  

Platon, gençlik döneminde ideayı, erdem, cesaret, güzellik gibi kavramları 

mantık bağlamında incelemiştir. Bu dönemde güzel ile iyiyi aynı şey olarak algılamıştır 

(Bozkurt, 1995, s. 84).  

Grek felsefesinde güzel üzerine ilk ciddî düşünme Xenophon (MÖ.569-477)’da 

görülür (Tunalı, 2004, s.23). Ona göre güzel, ilkin bir kavramdır ve “amaca uygun olup 

elverişli olma” anlamındadır. Aynı zamanda bu, iyinin de tanımıdır. Güzel ile iyi 
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birbirine bağlıdır, hatta aynı şeydir. Güzel ile iyinin bu ontik bağlılığı Platon’dan 

geçerek bütün Grek felsefesinde etkili olacak bir düşüncedir (Tunalı, 2004, s.24) 2. 

Platon’un güzeli bir kavram halinde tanımlama denemesine giriştiği ilk eseri 

Sokrates ile sofist Hippias’ın diyaloglarından oluşan Büyük Hippias’tır (Tunalı, 2004, 

s.26). Büyük Hippias diyaloğu güzelin, felsefî bir obje olarak düşünülmesini sağlayarak, 

güzellik felsefesini başlatmıştır (Tunalı, 2004, s.30). 

Olgunluk döneminde ise idea ontolojik bir varlık, bir töz olarak belirlenmiştir. 

İdea, zihinsel tözsel dünyaya aittir. Fenomenler ya da tek tek şeyler, duyulur dünyaya 

ait niteliklerdir (Bozkurt, 1995, s.84). Buna paralel olarak Platon, bu dönemde güzeli 

töz olarak belirlemiştir. Bu, aynı zamanda Şölen diyaloğunun ana konusunu da 

oluşturmaktadır. Platon’a göre güzeli bilme, Eros yardımıyla gerçekleşir. Eros, güzel 

olana kavuşmak, onda yaratmaya varabilmektir (Tunalı, 2004, s.32). Eros, bunun için 

ilk olarak güzel bir bedene yönelir. Bundan sonra can güzelliğini sever. En sonunda tek 

tek güzelliklerle yetinmeyi bırakarak güzelliğin kendisine yönelir. Böylece bütün 

güzelliklerin üstünde bulunan mutlak güzele veya mutlak aşka erişir. Mutlak aşk, kendi 

içindir, evrensel ve aşkındır. O bir tür modellerin modeli, ideaların ideasıdır (Bozkurt, 

1995, s.88).  

Güzelin bir töz olarak anlaşılmasının temelinde onun aynı zamanda hakikat 

kabul edildiği görüşü de yer alır. Salt güzelliği Eros ile kavrayan kişi kendi başına iyiyi 

de bundan dolayı hakikati de kavramış olacaktır. Çünkü iyi ve güzel aynıdır, hakikat de 

varlığın güzellikten kurtulması anlamına gelir (Tunalı, 2005, s.145). Platon’un vardığı 

Tanrısal, ideal bir güzellik anlayışıdır. Eros’un ereği olan bu mutlak güzellik aynı 

zamanda yaşamın da ereğidir, çünkü bu salt güzelliğe erişmiş olan kişi, ölümsüzlüğe ve 

mutluluğa da erişir. Kısacası güzel, olgunluk döneminde artık estetik bir değer değil, 

ontolojik temel bir varlık, bir ousia (=cevher, töz)dır (Tunalı, 2005, s.144). 

Platon’un yaşlılık döneminde, Pythagorasçılığın etkisi altında kalarak 

matematiksel kavramlara özel bir önem verdiği görülür. İdealar, metafizik niteliğini 

yitirmiş daha çok sayı ve ölçü olmuştur (Bozkurt, 1995, s.84). Güzeli, ontolojik olarak 

değil, lojik matematik olarak belirlemeye başlar. Yine aynı dönemde kosmosu ve 

varlıkları bir orantı içinde görmektedir. Güzel olan, salt geometrik formlardır. Güzellik 

son aşamada doğru orandır (Tunalı, 2005, s.145).  
                                                 
2Kalokagathia ( güzel-iyi ) 
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1.1.3.2. Aristotales 

 

Platon’un aksine sanatın geneli ya da özü yansıttığını söyleyen ikinci görüşün 

temsilcisi Aristotales (MÖ.384-322)’e göre idealar, duyu dünyasındadır. Platon gibi 

Aristotales için de gerçek varlık tümeldir ve tümelin bilgisi kavramdır. Platon’un sanat 

felsefesi idealist bir sanat felsefedir. Aristo’nun ise rasyonalisttir. Bir bakıma onun 

felsefesi, Platon’un felsefesinin sistematikleştirilmişidir (Bozkurt, 1995, s.97). Onun 

için her ne kadar şiir, duygu ve tutkulardan arınma (=katharsis) ise de sanatın temelinde 

taklidin oluşu konusunda Platon’la aynı düşüncededir (Doğan, 1975, s.69). 

Buraya kadar tam bir Platoncu olan Aristotales, bundan sonra hocasından 

ayrılmıştır. Çünkü Platon’daki iki ayrı dünyanın tümel ile tekil arasındaki bağlantıya 

engel olduğunu ve buradan algılananın kavramsal bilgi ile açıklanamayacağını düşünür. 

Bir başka deyişle Platon’un birbirinden ayırdığı bu iki dünyayı birleştirmek 

Aristotales’in temel problemi olacaktır. Aristotales, aradaki bu bağlantıyı ideaları tek 

tek nesnelerin özü kabul ederek sağlar. Platon’un aksine asıl gerçek, idealar dünyası 

değil tek tek nesnelerin dünyasıdır (Gökberk, 2005, s.70). 

Madde ve form bir aradadır ve bunların birleşmesi duyu dünyasındaki nesneleri 

meydana getirir. Bundan dolayı sanatın yansıttığı duyu dünyasından olmakla beraber 

genel olanı açıklayabilir. Bunun yanı sıra genel olanı yansıtmak için formu belirtmeye 

yarayacak şeyleri seçerek gereksiz ayrıntıların atılması geneli yansıtırken özün de 

yansıtılmasını sağlar (Moran, 2005, s.30).  

 Platon’a göre sanatsal taklit özellikle de tragedya sanatı, tutkuları besler, hatta 

körükler ve hakikati arayanları yanıltır. Aristotales’e göre ise sanatlar genelde 

değerlidir, çünkü onlar doğadaki eksiklikleri giderir ve toplumsal kusurları onarır 

(Bozkurt, 1995, s.98). Aristo’da sanat, taklit ile başlar, arınma ile son bulur (Bozkurt, 

1995, s.100).   

 Ona göre güzel, “düzen” ve “ölçü”dür. Düzen ve ölçüden kaynaklanan Yunan 

sanat anlayışı sonunda “uyum”a varır (Bozkurt, 1995, s.101). O, “insanın dışında ya da 

dünyanın ötesinde ideal bir şey yoktur” der. Bir başka deyişle, Platon gibi estetiğini bir 

güzellik metafiziği yönünde kurmamıştır (Bozkurt, 1995, s.103).  

 Aristo taklit kuramını, sanatların taklit için kullandıkları araç yönünden, taklit 

tarzları ve taklidin yöneldiği obje bakımından ele almıştır (Bozkurt, 1995, s.105). 
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Aristo’ya göre insan taklit etmekten hoşlanan bir varlıktır. İnsanda dille ve ritimle taklit 

etme eğilimi vardır. Taklit etmeye daha yatkın olanlar, giderek yetkinleşmiş ve şiirin 

doğmasını sağlamıştır (Bozkurt, 1995, s.107).   

 Ona göre önemli olan gerçeğin kendisi değil, gerçeğe uygun olandır. Olmuş olan 

değil, olabilen ya da olabilecek olanlar önemlidir. Bir diğer ifadeyle gerçeklik olduğu 

gibi taklit edilmez. Şairin taklidi kopya değil, yaratıştır. En zor yaratılar da hayal 

gücünü gerçek dünyanın olgularından, yaşamın somut sürecinden ayırmayarak ortaya 

konan yaratılardır (Bozkurt, 1995, s.110).  

 

Batı’da sanatın yansıtma olduğu fikri Rönesans’tan sonra tekrar canlanmış ve Neo-klasikler, 

Aristotales’i izlerken onun görüşünü tekrar yorumlamışlardır. Onlara göre sanat, genel olarak 

doğa ya da idealleştirilmiş doğanın yansıtılmasıdır ve doğa, görünenin altında yatan gerçekliktir. 

Bu da öze inmekle yani insan doğasındaki ortak temelleri, ortak özellikleri yansıtmakla 

mümkündür (Moran, 2005, s.31; Doğan, 1975, s.179).  

 

Bir başka ifadeyle Moran, sanatın ideal olanı yansıttığı görüşünün de 

Aristotales’e bağlanabileceğini ifade eder. Çünkü Aristotales, “şairin görevi gerçekten 

olan şeyi değil, olabilir olanı ifade etmektir” demiştir (2005, s.34). 

 

Ancak idealleştiriciler, aşkın bir gerçeklikten, olanın her bakımdan en iyisinden ve örnek 

sayılabilecek bir dünyanın gerçekliğinden bahsettikleri için Aristotales’in sanatın bu dünyadaki 

gerçekliği yansıttığı görüşünden ayrılmışlardır. Bu durumda idealleştirmeyi savunanlar Neo-

Platonist bir felsefe benimsemişlerdir (Moran, 2005, s.35) 

 

1.1.3.3. Plotinos 

 
Neo-Platonist felsefenin kurucusu Plotinos (203-270)’a göre asıl gerçek, 

nesnelerin kendisi değil, salt tinsel nitelikleridir. Yani cisimler dünyası tinsel dünyadan 

pay alırsa güzel olur. Cisim, güzelliği onu biçimlendiren ideadan alır (Gökberk, 2005, 

s.118). Bu görüş sanatın ideaların kopyalarını değil, doğrudan doğruya ideaları 

yansıttığına dayanır. Bir başka deyişle nesnelerin özünü vermek, duyu dünyasındaki 

kusurlarını silmek, onları olduğu gibi değil olmaları gerektiği gibi yansıtmakla 

mümkündür. Bundan ötürü sanatçı, gördüğü gibi değil olması gerektiği gibi yansıtır 

(Moran, 2005, s.36). 
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  Helenizm çağının büyük filozofu Plotinos’un estetiği, Platon ve Aristotales’in 

etkisi altında biçim kazanır, sonra da bu etkiye mistik bir nefes eklenir. Onun felsefesi 

salt panteist bir metafiziktir (Tunalı, 2004, s.37). Bu panteist metafizik, “Bir” ile başlar. 

“Bir”, her şeyin başı ve bütün varlığın temeli olan “mutlak”tır. “Bir”, aynı zamanda 

iyidir ve iyi olduğu için Platon’da görüldüğü gibi Tanrı’dır. İyi ve mutlak olan “Bir”, 

varlığın ve düşünmenin ötesindedir yani “meon” (=hiçlik)tir (Tunalı, 2004, s.38). 

 “Bir”den,  Tanrı’dan, bu iyiden türüm (=emanatio) yoluyla “nous” (=akıl) 

meydana gelir. “Nous”ta bir bilen ve bir de onun objesinin olması zorunluluğu vardır 

(Tunalı, 2004, s.38). 

“Nous” da kendi içinde yine türüm yoluyla kendi kopyasını oluşturur. Bu, 

“ruh”tur. Ruh, evren ruhu ve bireysel ruhlar diye ikiye ayrılır. Ruh, nous ile tabiat 

dünyaları arasında bir aracıdır. Ruh, nousun idealarına yönelir ve idealar örneğine göre 

maddeden cisimler dünyasını meydana getirir. Yüksek ruh, evren ruhu, ideaları düşünür 

ve kavrar. Bireysel ruhlarsa maddeyi biçime sokar (Tunalı, 2004, s.38).  

“Bir”in en aşağı ve en az yetkin türümü “hyle” (=madde)dir. Plotinos, bundan 

Platon ve Aristotales gibi aynı şeyi anlar. Hyle, maddi olmayan ve şekilsiz olandır. 

Varlıktan yoksundur, “Bir” gibi hiçliktir (Tunalı, 2004, s.39). 

“Bir”den başlayan ve maddeye dek inen bir türüm çizgisi vardır. Buna karşılık, 

aşağıdan yukarıya doğru bireysel ruhlardan kalkan ve “Bir” ile kucaklaşmak ereğini 

güden bir gidiş de vardır. Bu isteği gerçekleştirme yolu “extase”dir (=kendinden geçme, 

hayranlık). Böyle bir hayranlıktan sonra bir mistik estetiğin çıkması kaçınılmazdır 

(Tunalı, 2004, s.39). 

Plotinos metafiziğinin güzellik anlayışı da bu hiyerarşi çerçevesinde 

düşünülmelidir. Plotinos, güzelin varlık alanını belirlemek istemiş ve daha önce 

Platon’da görülen ikili güzellik anlayışını devam ettirmiştir: Biri öz bakımından güzel 

olmamakla beraber güzel görünen şeyler ki duyulur şeylerdir. Diğeri ise öz bakımından 

kendi başına güzel olanlardır (Tunalı, 2004, s.40). 

Ona göre güzel, ruhun tanıdığı, ruha akraba olan şeydir; yani ruh, dünyada kendi 

özünü hatırlatan şeyleri kendisine yakın görür. Ruhun özü ise ideadır. İdea, “Bir”in 

“nous” aracılığıyla ışıdığı formdur. İdeanın salt bir form olması Aristotales’in etkisidir. 

Ruh demek, form demektir. Ruh böyle tanrısal bir form, idea olarak anlaşılınca ruhun 

ilgi içine girdiği, kendi özünü hatırladığı nesneler, ideadan pay alan nesneler olmaktadır 
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yani burada Platon’da olduğu gibi idea ile eidola (=görüntü, imaj, kopya) arasında bir 

pay alma bağı vardır (Tunalı, 2004, s.44).  

Duyulur dünyanın güzelliği ideaya dayanır. Çünkü ruh, cisimler dünyasına 

ideaya göre form vermiştir. Cisimler dünyasının güzelliği, görünüşte çoklukta birliğe 

yani ideanın sağladığı düzene dayanır (Tunalı, 2004, s.48). Plotinos’un cisimler 

dünyasının güzelliğini bu şekilde açıklaması, hemen hemen bütün idealist estetiklerin de 

kaynağı olmuştur. Bu tanım, Plotinos felsefesinin mistik yanı bir yana bırakılırsa, 

hemen hemen Hegel’in güzellik tanımıdır (Tunalı, 2004, s.49). 

Cisimler dünyasındaki güzellikten daha üstün ve yüksek bir güzellik olan 

duyuüstü dünya, ruhun dünyasıdır. Ruh, maddeye zıttır ve dolayısıyla “Bir”e, “iyi”ye, 

“mutlak”a daha yakın olandır (Tunalı, 2004, s.49). Ruhî güzellik, maddeden kurtulmuş 

salt, içkin, “mutlak”a yönelen ve ruha bu yönü verdiren bilgeliğin kavradığı bir 

güzelliktir (Tunalı, 2004, s.50). Güzelliğin ölçüsü arınmaya dayandığından ruhun 

güzelliği de maddeye, bedene ait arzu ve tutkulardan kurtulmaya bağlıdır (Tunalı, 2004, 

s.51). 

Çirkinlikten kurtulmuş güzel bir ruh, “Bir”e yöneldiğinden sevinç ve hazdan 

doğan bir sarsılma içindedir. Bu duyguların belirlemiş olduğu güzel, hakiki varlıktır ve 

ruh ancak yukarıya, ona çabalamakla bu hakiki varlığa, güzele erişebilir (Tunalı, 2004, 

s.52). Yukarı yola gelinceye dek Tanrı’dan başka olan her şey kendi yalnızlığı içinde o 

yalnız başına var olanı, bütün şeylerin kendine dayandığı, hayatın, düşünmenin ve 

varlığın kaynağını seyredecektir. Bununla bir olup erimek için arzu duyacaktır (Tunalı, 

2004, s.53). 

Kısaca güzellik, beden güzelliğinden başlayarak “ruh”, “nous” ve Tanrı güzelliği 

katına doğru yükselen bir çizgi gösterir. Her bir katın güzelliği daima bir arınma ile 

ötekinden ayrılır. Arınma, güzelliğin en temel kriteridir. Buna göre de güzel ile erdem 

aynı şeydir. Form, idea her şeyi güzelleştiren ve aynı zamanda iyi kılan, bununla da var 

kılan tözsel prensiptir. Varlık, güzel ve iyi o halde aynıdır. Bu elemanlar mistik bir 

biçimde birleşmiştir (Tunalı, 2005, s.147). 

Bu mistik birleşme, antikite dışı bir motif olup, Plotinos’un Doğu gezisinden 

kaynaklanmaktadır. Platon, güzeli ontolojik ve tözsel olarak kavrarken Plotinos 

Tanrısal, mistik ve moral olarak kavramaktadır. Bu kavrayış içinde güzel, estetik 

anlamda değil varlığın özü olarak belirlenir. Böyle bir mistik güzellik anlayışının 
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temelinde monoteist dinlerin, özellikle de Hristiyanlığın etkisi bulunmaktadır (Tunalı, 

2005, s.147).  

Plotinos, mimesis kavramından kalkarak tamamen tutarlı, salt bir idealizme 

varmış ve bunu mistik bir coşkunlık içinde ön plana çıkarmıştır. Bir bakıma Grek sanat 

felsefesi idea ile başlamış, idea ile sona ermiştir (Tunalı, 2004, s.129). Ayrıca Plotinos, 

yalnız Hristiyanlığın güzellik anlayışına değil, Doğu’da İslam’ın güzellik anlayışında da 

etkili olmuştur. Dolayısıyla gerek Batı gerekse Doğu mistisizmlerinin temelinde 

Plotinos’un varlık ve güzellik anlayışı bulunur, denebilir (Tunalı, 2004, s.55). 

 

Özetle teşbih, insanların günlük ve edebî dilde duygu ve düşüncelerini 

karşılarındakilere aktarmada kullandıkları taklit yollu bir anlatım tekniğidir. Ancak bu 

temel özelliğin yanı sıra öz güzelliğe, ideale, soyuta ulaşma bağlamında bir araç olmayı, 

hayal âlemini ve gerçek estetik dünya diye de tabir edilen bir oyun dünyasını yaratmayı, 

sanat ontolojisi açısından görme tabakasının tarz, orijinallik ve estetik değer katma 

özelliğini oluşturma ihtiyaçlarını da karşılamaktadır. 

 

 

1.2. BELÂGAT (RETORİK) 

 

Belâgat terimlerinden teşbihin günlük dilde estetik kaygı duyulmadan bir 

anlatım tekniği olarak kullanılması, Beyân içinde değerlendirilmesini, bir şeyi aynı 

zamanda estetik bir biçimde ifade etme aracı olması da Bedî’’’’ içinde değerlendirilmesini 

gerektirmektedir. İşte bu noktada belâgatın tanımından başlayarak kısaca Arap, Fars ve 

Türk dillerindeki belâgat biliminin çalışmalarına değinilecek ve ardından belâgat içinde 

ayrıntılarıyla teşbihin yerine bakılarak “Teşbih nedir, neye yarar?” soruları 

cevaplandırılacaktır. 

 

1.2.1. Belâgatın Tanımı 

 

 Belâgat, “bir şeye erişmek” anlamına gelen “belega” kökünden gelir. Sözlük 

anlamı olarak varmak, hedefe ulaşmak anlamlarını karşılar (Schaade, 1997, s. 464, 

Bolelli, 2006, s.27). Terim olarak ise kusursuz ve açık bir ifade kullanarak yerinde, 
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kişiye göre (=muktezâ-yı hâle uygun) söylem geliştirmeyi amaçlayan bir bilim dalıdır. 

Üçe ayrılır: Me’ânî (manalar, sözlük ve sentaks meseleleriyle sözün maksada 

uygunluğundan bahseden bilim), Beyân (sözün açıklığa kavuşabilmesi için söze 

gereken melekeyi kazandıran ve bununla ilgili kuralların tümünü içine alan bilim), 

Bedî’ (eşi ve benzeri olmayan bir şeyi icat eden ve sözün güzel olmasının kurallarından 

bahseden bilim, estetik) (Bilgegil, 1989, s.21; Kılıç, 1992, s.380; Mevlevî, 1994, s.25-

26; Schaade, 1997, s.464; Ahmed Cevdet Paşa, 2000, s.4; Saraç, 2000, s.25; Bolelli, 

2006, s.29). Ayrıca Tâhirü’l-Mevlevî, bu konuda Muallim Nâcî’nin aşağıdaki 

görüşlerine de yer vermiştir: 

 

Kelâmda iki türlü güzellik aranır. Biri hüsn-i zâtî, diğeri hüsn-i arazî (sonradan gelme 

güzellik)’dir. Zâtî güzellik Me’ânî ve Beyân ile arazî güzellik ise Bedî’ ile ortaya çıkar. Zâtî 

güzellik olmadan arazî güzellik olamaz. Ancak zâtî güzelliğe arazî güzellik eklenirse âlâ olur 

(1994, s.26).  

 

Dil, durağan bir yapıya sahip değildir. Bir başka ifadeyle konuşulduğu ulusun 

yer aldığı kültür dairesi ile doğrudan ilgilidir; çünkü günlük, kültürel, siyasal, politik, 

askerî vb. yaşamdaki değişikliklerin izleri dilin kullanımından rahatlıkla fark edilebilir. 

Türk ulusunun tarihindeki değişikliklerin de dil ve edebiyat alanına taşındığı görülür. 

Şöyle ki temel anlamda Türk tarihinin akışını değiştirmiş ve yeni devirlerin başlangıcı 

olmuş iki dönüm noktası vardır. Bunlardan ilki İslam dininin kabulü, öteki de Batı’ya 

yöneliştir (Levend, 1998, s.25). Din birliği üzerine kurulan büyük medeniyet 

dairelerinin, kendi çevreleri içindeki çeşitli kavimlerin kültürlerine az çok ortak bir 

kimlik kazandırdığı bilinmektedir. Arap, Fars, Türk, Hintli gibi hayat şartları ve 

kültürleri birbirinden farklı uluslar İslam çerçevesine girdikten sonra, bu medeniyetin 

birçok unsurunu alarak kültür bakımından aralarında benzerlik meydana getirmişlerdir 

(Köprülü, 1999, s.317). Bu durumda İslam uygarlığı etkisi altında gelişen Türk 

edebiyatındaki belâgat bilimi çalışmalarının anlaşılabilmesi de daha önce meydana 

getirilmiş Arap ve Fars dillerindeki belâgat bilimi çalışmalarına bağlıdır.  
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1.2.2. Arap Dilinin Belâgat Çalışmaları  

 

Arap edebiyatının ve fikrî hayatının gelişiminde şairlerin şiirlerini, hatiplerinse 

nutuklarını sundukları panayırlar önemli bir yere sahiptir. Özellikle Sûku’l-‘Ukâz’da 

En-Nâbiga ed-Dubyânî adlı şair, kendisine ayrılmış deri bir çadırda bu şiirleri 

eleştirmesi ve bunlar hakkında hüküm vermesiyle tanınmıştır (Ateş, 1949, s.5).  

Bu devri tâkiben Kur’an’ın nazil olup, Kur’an’ı doğru anlama, yorumlama ve 

anlatma doğrultusunda Müslümanlığın ilk asırlarından itibaren “Beyânü’l-Kur’ân, 

Mecâzü’l-Kur’ân” gibi eserler yazılmıştır. Aynı zamanda bu eserler, edebî sanatların 

incelenmesinin de esas başlangıcı sayılır. Ayrıca okunan hutbeler, çeşitli konularda 

yapılan tartışmalar hitabet sanatının ilerlemesini, bunun için bazı sade ve pratik 

kuralların bulunmasını sağlamış, böylelikle Arap belâgat biliminin temelleri oluşmaya 

başlamıştır (Ateş, 1949, s.6).  

Dinî sayılabilecek bu sebeplerin yanında fikrî ve toplumsal nedenler de Arap 

belâgat biliminin kurulmasına yardımcı olmuştur. Şu’ûbiye hareketi denilen ve 

Araplar’ın her bakımdan diğer milletlere üstünlüğünü inkâr eden gelişme, Araplar’ın 

önemsedikleri dillerine, Arapçanın söylenişte kaba olması gibi eleştirilerle saldırmakta 

gecikmemiştir. Bunları cevaplamak ve Arapçanın üstünlüğünü kanıtlamak için Arap 

edebiyatının en büyük nesir yazarlarından ve Mu’tezile kelâmcılarından biri olan El- 

Câhiz (doğ.H. 150-160=M.767-777, öl.H.255=M.869) (Şeşen, 1993, s.20), Kitâbü’l-

Beyân ve’t-Tebyîn’i yazmıştır (Ateş, 1949, s.7).  

İbn el-Kettânî (öl.H.420=M.1029)’nin Endülüs şâirlerinin şiirlerinde 

kullandıkları teşbihleri inceleyen bir eser meydana getirdiği, Ebû Hilâl-i ‘Askerî 

(öl.H.395=M.1005)’nin de Divânü’l-Me’ânî adlı eserinde Arap şairlerinin kullandıkları 

bazı teşbihleri açıkladığı bilinmektedir. 

Araplar’da Abbâsîler devrinde imparatorluğun kökleşmesi, göçebelikten şehirli 

hayata geçiş ve lüks içinde yaşama, edebiyatı da etkilemiştir. Halifeler ve büyük 

emirlerin yanında her fikri güzel ve gösterişli şekilde ifade etmeye yarayan bir kâtipler 

zümresi yetişmiş, muhtelif sınıflara göre uygun ifade tarzı kullanma ihtiyacı doğmuştur. 

Bu da kâtipleri Arapçanın beyânı üzerinde düşünmeye sevk etmiştir. Yeni şiirin 

değerini anlamak istemeyen muhafazakârlara karşı yeni üslûbun temsilcilerinden El-
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Mu’tezz (doğ.H.233=M.847, öl.H.255=M.869) (Aktan, 2006, s.390) Kitâbü’l-Bedî’ adlı 

eserini yazmıştır (Ateş, 1949, s.8). 

Onu Ebû Ferec Kudâme bin Cafer el-Kâtib (doğ.H.260=M.847, 

öl.H.337=M.948) (Kallek, 2002, s.321) Nakdü’ş-Şi’r adlı eseriyle takip etmiştir (Ateş, 

1949, s.9). Ebû Hilâl-i ‘Askerî  de Kitâbü’s-Sinâ’atayn’ı yazmıştır (Ateş, 1949, s.10).  

 

Edebî sanatlar hakkındaki bu ilk Arapça eserlerin yazıldığı zamanlarda Aristotales’in Retorik 

adlı eserinin İshak b. Huneyn (öl.H. 298-299=M.910-911) tarafından Arapçaya çevrildiği 

söylenir. Tâhâ Hüseyn adı geçen eserin çevirisiyle Arapçada bu türün doğması sağlanmıştır, der. 

Ancak bu kabul edilemez. Çünkü verilen ilk iki eser, Retorik tercümesinden önce yazılmıştır 

(Ateş, 1949, s.9) 

 

Bundan sonra Abdulkâhir el-Curcânî’nin (ö.H.471=M.1078-79) 

(Hacımüftüoğlu, 1988, s.247) Delâ’ilü’l-İ’câz ve Esrârü’l-Belâga adlı eseri ile 

Zemahşerî’nin Keşşâf adlı tefsîr kitabı bu yönde verilen öncü çalışmalardır. Belâgatın 

bir bilim olarak işlendiği ilk eserler İbn Mâlik’in Ravdü’l-Ezhân’ı ile Misbâh’ıdır. 

Ancak belâgat, Sirâceddin Sekkâkî’nin Miftâhü’l-‘Ulûm adlı eseri ile sistemleşmiştir. 

Bu eserin üçüncü kısmı belâgata ayrılmıştır (Bilgegil, 1989, s.23; Kılıç, 1992, s.382).  

Hatîb el-Kazvînî, Sekkâkî’nin Miftâhu’l-‘Ulûm adlı eserinin üçüncü 

bölümünden yararlanarak Telhîsü’l-Miftâh’ı oluşturmuştur. Aynı zamanda belâgat son 

şeklini almış ve “me’ânî beyân, bedî’” olarak üç ayrı başlık altında incelenmeye 

başlanmıştır. Dolayısıyla bu eserin birçok şerhi yapılmıştır. Süyûtî, adı geçen eseri 

manzum olarak yazmıştır. Taftazânî’nin Mutavvel ve Muhtasar adlı eserleri Telhîsü’l-

Miftâh’ın şerhlerindendir. Taftazânî’nin doğrudan Miftâhü’l-èèèèUlûm’un üçüncü 

bölümünü şerh ettiği Şerhü’l-kısmü’s-Sâlis mine’l-Miftâh da bir belâgat kitabıdır, 

fakat Muhtasar ve Mutavvel kadar tanınmamıştır (Bilgegil, 1989,s.23; Kılıç, 1992, 

s.382; Schaade, 1997, s.464; Storey, 1997, s.119).  

 XX. yy. başlarından günümüze kadar devam eden belâgat çalışmaları iki koldan 

yürütülmüştür. Klasik belâgat anlayışını devam ettirenler bir kolu, Batı retoriğinden 

yararlanarak belâgate modern bir bakış getirmeye yönelenler de diğer kolu oluşturur. 

Ahmed el-Hâşimî’nin Cevâhirü’l-Belâga’sı ile Ahmed Mustafâ el-Merâgî’nin 

‘Ulûmu’l-Belâga adlı eseri klasik anlayış doğrultusunda yazılmış eserlerden bazılarıdır. 
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Tâhâ Hüseyin, Abbas Mahmûd el-Akkâd ve İbrâhim el-Mâzinî de modern belâgat 

çalışmalarını savunan ve bu yönde eserler ortaya koyan yazarlardır (Kılıç, 1992, s.383). 

 

1.2.3. Fars Dilinin Belâgat Çalışmaları  

 

 Fars edebiyatının ilk döneminde Arap edebiyatının etkisinde kalınması ve 

Farslar’ın kendilerine ait bir belâgat eserine sahip olma ihtiyaçlarının artmasıyla XI. 

yy.’da belâgat türünde eser verilmeye başlanmıştır (Kılıç, 1992, s.383). Bu alanda 

yazılan ilk eser, daha önceleri Ferrûhî-i Sistânî’ye ait olduğu sanılan fakat daha sonra 

Ahmed Ateş’in Muhammed bin Ömer er-Râdûyânî’ye aitliğini kesinleştirdiği 

Tercemânü’l-Belâga’dır3. Tercemânü’l-Belâga’nın ardından yazılan ilk eser ise 

Reşîdüddîn Vatvât’ın Hadâ’iku’s-Sihr fî-Dekâ’iki’ş-Şi’r adlı çalışmasıdır (Kılıç, 1992, 

s.384). 

 Türk asıllı şair ve yazar olan Şerefeddîn Râmî (öl.H.795=M.1392)’nin Enîsü’l-

‘Uşşâk adlı risâlesi de bu yönde verilmiş bir eserdir4. Farsça kaleme alınan eser, bir 

mukaddime,  19 bâb5 ve tetimmeden meydana getirilmiştir (Karabey  vd., 1994, s.iv).  

 

1.2.4. Türk Dilinin Belâgat Çalışmaları 

 

 Türk edebiyatında Türkler’in İslâmiyet’i kabul etmesiyle başlayan belâgat 

çalışmalarına bakıldığında, belâgatın uzun bir süre Arapçaya özgü bir bilim 

sayılmasından ötürü Türkçe bir belâgat kitabının telif edilmesi gecikmiştir. XVI. yy.’da 

başlatılan belâgat çalışmalarının çoğu tercüme düzeyindedir. Türkçede içerik açısından 

belâgat kitabı denebilecek ilk eser, Altıparmak Mehmed Efendi’nin Terceme-i Telhîs-i 

Miftâh’tır. Bu eseri ise şunlar takip etmiştir:  

                                                 
3 Muhammed B. èOmar Ar-RÀdÿyÀnì. KitÀb TarcumÀn Al-BalÀàa. Mukaddime, Haşiye ve İzahlarla 
Neşreden Ahmed Ateş. İstanbul: İbrahim Horoz Basımevi, 1949. 
 
4 Şerefeddîn Râmî. Enîsü’l-‘Uşşâk (Klasik Doğu Edebiyatlarında Sevgiliyle İlgili Mazmunlar) Çevirenler: 
Turgut Karabey, Numan Külekçi, Habib İdris. Ankara: Ecdâd Yayım-Pazarlama, 1994. 
 
5 Bu bölümler kitaptaki sırasıyla şöyledir:  “saç, alın, kaş, göz, kirpikler, yüz, ayva tüyleri, ben, dudak, 
diş, ağız, çene, boyun, göğüs, kol, parmak, boy, bel, baldır”.  
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 Tâhir Selâm’ın Mizânü’l-Edeb’i, İsmâîl-i Ankaravî’nin , Miftâhü’l-Belâga’sı 

ve Misbâhü’l-Fesâha’sı, Mehmed Nüzhet’in, Mugni’l-Küttâb (1869)’ı, Selîm Sâbit’in, 

Mi’’’’yâru’l-Kelâm (1870)’ı, Mehmed Mihrî’nin Fenn-i Bedî’’’’ (1872)’i, Ahmed 

Hamdî’nin Teshîlü’l-‘Arûz ve’l-Kavâfî ve’l-Bedâyi’ (1872)’i, Süleymân Paşa’nın 2 

cilt Mebâni’l-İnşâ (1871-1872)’sı, Ali Cemâleddîn’in, ‘Arûz-ı Türkî ‘İlm-i Kavâfî 

Sanâyi’’’’-i Şi’’’’riyye’si ve ‘İlm-i Bedî’’’’ (1874)’i, Ahmed Hamdî’nin, Belâgat-ı Lisân-ı 

‘Osmânî (1876)’si, Mihâlicî Mustafâ Efendi’nin, Zübdetü’l-Beyân (1880)’ı, El-Hac 

İbrâhîm’in, Hadîkatü’l-Beyân (1881)’ı, Ahmed Cevdet Paşa’nın, Belâgat-ı 

‘Osmaniyye (1881)’si, Recâîzâde Mahmûd Ekrem’in, Ta’’’’lîm-i Edebiyât (1882)’ı, El-

Hac İbrâhîm’in, Şerh-i Belâgat (1884)’ı, Abdurrahmân Fehmî’nin, Tedrisât-ı 

Edebiyye (1884–85)’si, Abdurrahmân Süreyyâ’nın, Mîzânü’l-Belâga (1888)’sı, 

Mehmed Zihnî’nin, El-Kavlü’l-Ceyyid fî-Şerh-i Ebyâti’t-Telhîs ve Şerhayhi ve 

Hâşiyeti’s-Seyyid (1886-87)’i, Diyarbakırlı Sa’id Paşa’nın, Mîzânü’l-Edeb (1886-

87)’i, Ali Nazif’in, Zînetü’l-Kelâm (1889)’ı, Muallim Nâcî’nin, Istılâhât-ı Edebiyye 

(1890)’si,  Ali Nazîma’nın, Muhtıra-i Belâgat (1890)’ı, Ruscuklu M. Hayri’nin, 

Belâgat (1890)’ı, Mehmed Rif’at’ın, Mecâmi’’’’ü’l-Edeb (1891)’i, Menemenlizâde 

Mehmed Tâhir’in, Osmânlı Edebiyatı (1897) adlı eseri, Mehmed Celâl’in, Osmânlı 

Edebiyâtı Numûneleri (1896-97) adlı eseri, İsmâil Hakkı’nın, Esrâr-ı Belâgat (1899-

1900)’ı, Mehmed Şükrî’nin, ‘İlm-i Belâgat (1902–1903)’ı, Süleymân Fehmî’nin, 

Edebiyât (1907–1908)’ı, Reşîd’in, Nazariyyât-ı Edebiyye (1910)’si. Ayrıca Şahabettin 

Süleymân’ın San’’’’at-ı Tahrîr ve Edebiyât’ı, Mehmet Fuad Köprülü ve Şahabettin 

Süleymân’ın ortak neşrettikleri Ma’’’’lûmât-ı Edebiyye adlı eser, Ali Ekrem’in 

Dârülfünûn’da verdiği ders notlarının toplanmasıyla ortaya çıkan Lisân-ı Edebiyât, 

Dârülfünûn’da Edebiyât Dersleri, Nazariyyât-ı Edebiyye adlı eserleri ve Ferit Kâm ile 

Mehmed Âkif’in aynı fakültede verdiği derslerin notlarından oluşan Âsâr-ı Edebiyye 

Tedkîkâtı Dersleri ve Kavâ’’’’id-i Edebiyye adlı eserleri de bu alandaki diğer önemli 

Türkçe çalışmalardır (Yetiş, 1992, s.385-387) 6.  

Türkçe belâgat kitaplarından biri de Vak’anüvîs Halîl Nûrî’nin bu güne kadar 

varlığı bilinmeyen Matla’u’n-Nûr adlı eseridir. Telhîsü’l-Miftâh’ın bedî’e ait üçüncü 

                                                 
6 Ayrıca Yetiş, “Yenileşme Devri Türk Edebiyatında Millî ‘Rhetorique’ Meselesi ” adlı makalesinde bu 
eserleri millî bir belâgat ortaya çıkarıp çıkaramadıkları açısından incelemiştir (1985, s.199-210). 
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bölümünün Türkçe tercümesi olan bu eseri, Murat Aytekin yüksek lisans tezi olarak 

hazırlamıştır7.  

 Adı geçen çalışmaların dışında Cumhuriyet döneminden sonra da konuyla ilgili 

birçok eser kaleme alınmıştır. Bunlardan en belli başlı eserler şöyle sıralanabilir: 

Tâhirü’l-Mevlevî’nin Edebiyât Lügatı, İsmail Habib Sevük’ün Edebiyat Bilgileri adlı 

eseri, Nihâd Sâmî Banarlı’nın Edebî Bilgiler’i, Ali Nihâd Tarlan’ın Edebî Sanatlar’ı, 

Seyit Kemâl Karaalioğlu’nun Edebî Sanatlar’ı, M. Kaya Bilgegil’in Edebiyât Bilgi ve 

Teorileri (Belâgat), Cem Dilçin’in Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, M. A. Yekta Saraç’ın 

Klasik Edebiyât Bilgisi-Belâgat adlı eseri, Numan Külekçi’nin Açıklamalar ve 

Örneklerle Edebî Sanatlar’ı, M. Orhan Soysal’ın Edebî Sanatlar ve Tanınması adlı 

eseri ve Nusreddin Bolelli’nin Belâgat-Kur’an Edebiyâtı adlı eseri. 

 Avrupa dillerinde belâgat, retorik kelimesiyle karşılanmaktadır. Bu kelime ilk 

olarak Platon’da görülmüş, Aristotales’in Retorik adlı eseri ile bir disiplin hâline 

gelmiştir. XIII. yy.’dan itibaren Avrupa’ya yayılmıştır (Bilgegil, 1989, s.23).  

 XIX. yy.’da belâgat sahasında artık sadece Doğu’dan değil Batı’dan, özellikle 

Fransız estetiğinden, yararlanılarak eserler meydana getirilmiştir. Recâîzâde Mahmut 

Ekrem’in Ta’lîm-i Edebiyât’ı Batı estetiğini en iyi yansıtan eser olarak bilinmektedir 

(Saraç, 2000, s.17). 

   

1.2.5. Mecaz (Değişmece, Figure, Trope) 

 

Hakikat, mecaz, teşbih, istiare, kinaye gibi ifadedeki kuvvet ve açıklık derecesini 

değiştiren kavramlar belâgatın “beyân” bölümünün konusudur. Beyân kelimesinin 

sözlük anlamı “anlatmak, açık söyleme, ifade, ifham”dır (Şemsettin Sami, 1998, s.327). 

Bir belâgat terimi olarak ise bir düşünceyi, amaçlanan açıklık derecesine göre ifade 

etmeye yarayan anlatım teknikleri bütünüdür (Bilgegil, 1989, s.125; Hacımüftüoğlu, 

1992, s.22; Tahirü’l-Mevlevi, 1994, s.27; Saraç, 2000, s.81; Bolelli, 2006, s.35). 

Mecaz, Arapça tecâvüz anlamına gelen “caz” fiilinden türetilmiş mekân ismidir 

(Bilgegil, 1989, s.129). Mecazın kökeni ise “araz” ve “cevher” kavramlarıyla ilgilidir. 

                                                 
7 Murat Aytekin. Vak’anüvîs Halîl Nûrî’nin “Matla’u’n-Nûr” Adlı Telhîs Tercümesi. Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı 
Anabilim Dalı. 2006. 
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Şöyle ki cevher, kendi kendine bir varlığı olup, gerçekleşmesi için başka bir nesneye 

ihtiyacı olmayandır. Araz ise kendi kendine vücut bulamayıp, başka bir cevherle 

meydana gelen demektir. Bu durumda mecaz, kelimenin kendi anlamının dışında 

kullanılmasından dolayı, geçiçi olan durumu örneklemekte; yani arızî bir durumu 

göstermektedir.  

Mecaz, sözün gerçek anlamının dışında, kendisine ait olmayan bir kavramı ifade 

etmesidir ve iki şekilde meydana gelir: İlki, sözün kendi anlamının dışında 

kullanılmasını sağlayacak bir engelleyici ipucunun bulunmasıdır. İkincisi de sözün bir 

engelleyici ipucu olmaksızın gerçek anlamının dışında kullanılmasıdır (Bilgegil, 1989, 

s.130, Hacımüftüoğlu, 1992, s.22, Saraç, 2000, s.90). Birinci yol, alakası teşbih olanlar 

ve alakası teşbihten ayrı olanlar şeklinde ikiye ayrılır. Alakası teşbih olan mecazlar 

“istiare”, başka türlü alakası olanlar da “mecaz-ı mürsel” olarak adlandırılır (Bilgegil, 

1989, s.134, Mevlevi, 1994, s.96, Saraç, 2000, s.91). İkinci yol ise “kinaye”yi 

oluşturmaktadır (Bilgegil, 1989, s.174). 

 

1.2.5.1. Teşbih (Benzetme) 

 
Teşbih, bir ya da birkaç şeyin arasında benzetme amacıyla ilgi kurulmasıdır. 

Teşbihte sözcükler, gerçek anlamlarındadır ve bu nedenle teşbih, bir mecaz türü 

değildir. Ancak teşbih, mecazın önemli bir bölümü olan istiarelerin meydana gelmesini 

sağlayan bir anlatım tekniğidir.  

Teşbihin dört unsuru vardır. Bunlar “müşebbeh (=benzeyen)”, “müşebbehün-bih 

(=kendisine benzetilen)”, “vech-i şebeh (=benzetme yönü)” ve “vasıta-i teşbih ya da 

teşbih edatı (=benzetme edatı)”tir (Bilgegil 1989, s.135). 

Teşbihte benzetme yönü bakımından zayıf olan unsur, güçlü olan unsura 

benzetilir. Zayıf olan unsur, müşebbehtir. Güçlü unsur da müşebbehün-bih olarak 

adlandırılır. Müşebbeh ve müşebbehün-bih, yapıları bakımından dört ayrı görünüştedir. 

Bunların her ikisi de tekil ya da çoğul, biri tekil diğeri çoğul olabilir (Bilgegil, 1989, s. 

137).  

Bu unsurlar arasındaki nitelik ve nicelik bakımlarından beraberliği sağlayan ise 

“câmi’” ve “cihet-i teşbih” adlarıyla da anılan “vech-i şebeh (=benzetme yönü)”tir  

(Bilgegil, 1989, s.143). 



 28 

Taraflar arasındaki benzerliği ifade eden ise “teşbih edatı”dır. Bu görevi 

üstlenmiş kelime ve ekler de şöyle sıralanabilir: gibi, tek, nitekim, sanki; veş, âsâ, vâr; 

çün, mânend, gûya, gûne, sıfat, misâl, misl; dönmek, benzemek, sanmak, demek, 

andırmak; -casına, -cılayın, -layın (Bilgegil,1989, s.138-142). 

Anlatımda amaçlanan açıklık derecesine göre, çeşitli teşbih sınıflandırmaları 

yapılmıştır. Bu sınıflandırmalar arasında en temel olanı teşbihin taşıdığı unsurlara göre 

yapılan sınıflandırmadır. Buna göre teşbih beşe ayrılır (Bilgegil,1989, s.145): İlki, 

unsurların dördünün de söylendiği “mufassal  teşbih”tir. Aşağıdaki iki beyit buna örnek 

gösterilebilir: 

 
ayaúlarda úalur sünbül o zülfsünbül o zülfsünbül o zülfsünbül o zülf----i nìmi nìmi nìmi nìm----tÀbtÀbtÀbtÀb----ÀsÀÀsÀÀsÀÀsÀ 

ãaçuñla baóã iderse başa çıúmaz müşg-i nÀb-ÀsÀ               (G2, b1) 

 

telò-i şarÀb-ı àussa-i devrÀnı defè ider 

şìrìn lebin dehÀnuma alsam niteki úandşìrìn lebin dehÀnuma alsam niteki úandşìrìn lebin dehÀnuma alsam niteki úandşìrìn lebin dehÀnuma alsam niteki úand               (G34, b5) 

 

İkincisi, “vech-i şebeh”in söylenmediği “mücmel teşbih”, üçüncüsü de “teşbih 

edatı”nın söylendiği “mürsel teşbih”tir. Aşağıdaki beyitler her ikisini de 

örneklemektedir. 

 
nedür bu pìç pìç ü çìn çìn ü òam-be-òam kÀkül 

nedür bu ùurralar bu óalúa óalúa zülfzülfzülfzülf----i müşgi müşgi müşgi müşg----ÀsÀÀsÀÀsÀÀsÀ                                                            (G6, b2) 

 

leblerüñde òattuñleblerüñde òattuñleblerüñde òattuñleblerüñde òattuñ    ey şìrìn-dehen    

mÿrlar cüllÀba düşmiş gÿyiyÀmÿrlar cüllÀba düşmiş gÿyiyÀmÿrlar cüllÀba düşmiş gÿyiyÀmÿrlar cüllÀba düşmiş gÿyiyÀ                                        (G11, b2) 

     

 Dördüncüsü, teşbih edatının söylenmediği “müekked teşbih”tir. Bu teşbih 

türünün Bâkî’nin ilk 100 gazelinde örneği yoktur.  

 

Beşincisi de “vech-i şebeh” ile “teşbih edatı”nın kaldırıldığı “beliğ teşbih”tir. 

Aşağıdaki iki beyit bunun için örnek gösterilebilir. 
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èaynuma almam zerzerzerzer----i òÿrşìd  i òÿrşìd  i òÿrşìd  i òÿrşìd  ü dürr dürr dürr dürr----i encümii encümii encümii encümi 

fetó olaldan baña bÀb-ı genc-i iksìriksìriksìriksìr----i fenÀi fenÀi fenÀi fenÀ                                            (G3, b4) 

  

gül yüzgül yüzgül yüzgül yüzüñ vaãfında bülbül úılsa elóÀnı dürüst 

bÀàda bir àoncanuñ úalmaz girìbÀnı dürüst                      (G22, b1) 

 

1.2.5.2. İstiare (Eğretileme, Metafor) 

 

Beyân tabirlerinden olan istiarenin sözlük anlamı “ödünç, borç veya eğreti alma, 

ödünçleme, metafor”dur (TDK, 2005, s.988). Edebiyatta “bir kelimenin anlamını geçici 

olarak diğer bir kelime hakkında kullanmak” demektir (Tahirü’l-Mevlevi, 1994, s.71). 

Aristotales “üslûba başka hiçbir şeyin yapamayacağı kadar açıklık, çekicilik ve farklılık 

verenin istiare olduğunu” söylemiştir. Ayrıca “istiare, onu ileten kelime hecelerinin sesli 

ifade ile uyumsuzluğundan dolayı kusurlu olabilir” diyerek şu örneği vermiştir: “5. yy. 

şair ve retorisyeni Dionysios, ağıtlarında şiire ‘Kallipo’nun çığlığı’ der. Ancak 

çığlıktaki sesler, şiirin tersine uyumsuz ve anlamsızdır” (2004, s.169). 

Aristotales yeni düşünceleri kolayca kavramanın hoşa gittiğini, yeni bir şeyin 

elde edileceği en iyi yolun istiareden geçtiğini ifade etmiş ve istiare kullanmanın 

zorlama bir yolla olmaması gerektiğini söylemiş, apaçık bir biçimde de oluşturulmaması 

gerektiğini eklemiştir (2004, s.185).  

İstiare her dilde canlı, cansız pek çok şeyin görünüşlerini ve bunlarla ilgili 

olayları ifade eder. Duyu dünyası ile insanların iç dünyaları arasındaki geçişi sağlar. 

Düşüncenin gerek somuttan somuta gerekse somuttan soyuta ya da soyuttan soyuta 

izlediği yolu gösterir. Ayrıca bir metne estetik değer kazandırabilecek bir söz sanatıdır.  

İstiare, alakası teşbih olan bir “mecaz”dır ve sözcüklerin kendi anlamlarında 

kullanılmasına bir “karîne-i mâni’a (=engelleyici ipucu)” vardır. İstiare dört unsurdan 

oluşur (Bilgegil 1989, s.158):  

� müstear (teşbihte “müşebbehün-bih”) 

� müstearün minh (müşebbehün-bihin anlamı) 

� müstearün leh (müşebbehin anlamı) 

�  câmi’ (teşbihte vech-i şebeh) 
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Teşbihte olduğu gibi istiarede de unsurlardan yola çıkılarak çeşitli 

sınıflandırmalar yapılmıştır. Ancak bu sınıflamalar içinde en temel olanı beliğ teşbihin 

taraflarından birinin kaldırılmasıyla oluşan “açık istiare” ve “kapalı istiare” 

sınıflamasıdır.  

1.2.5.2.1. Açık (Musarrah) İstiare 
 

Açık istiare (=musarrah istiare), müşebbehün-bihin anlamını taşıdığı halde 

müşebbeh yerinde kullanılan sözdür (Bilgegil 1989, s.158). Örneğin aşağıdaki 

beyitlerde sevgili için “cân, mâh, perî ve sanem” sözleri kullanılmıştır.  

 
òÿrşìd-i ruòun kendüyi kim göstere    cÀncÀncÀncÀnÀ 

minnet mi úalur mihr-i øiyÀ-güstere cÀncÀncÀncÀnÀ                                             (G1, b1) 

 

Àteş urmış yüzi gül òırmenine ol mÀhmÀhmÀhmÀhuñ  

devr-i sÀàarda ruòı èaksini úılmış peydÀ                            (G9, b3) 

 

ãabr u úarÀr u èaúl alıcı bir perìperìperìperì imiş 

Àdem ãanurdum ol ãanemãanemãanemãanemi gerçi ãÿretÀ          (G10, b2) 

 

Cesur bir insana arslan, kurnaz bir insana tilki, dalavereci bir kişiye çakal, zeki 

insana Eflatun, sabırlı bir zata Eyüp, cömert bir şahsa Hatem, kötü ve inatçıya Nemrut 

denmesi, batmak kelimesinin servetini kaybetmek, diriltmek kelimesinin mal sahibi 

olmak anlamlarında kullanılması yani cins isimlerin, bir vasıflarıyla kazandıkları 

şöhretten dolayı özel isimlerin ve mastarların müşebbehün-bih olması birer açık istiare 

meydana getirmektedir. Bilgegil, bunlara “aslî açık istiare” demiştir. Müşebbehün-bihi, 

fiiller de oluşturabilir. Bilgegil bunu “bağlı (=teb’î) açık istiare” başlığı altında vermiştir 

(1989, s.159). 

Ancak istiare, müşebbeh ya da müşebbehün-bihin anlamına ait bir ipucunun 

kullanılıp kullanılmamasına bağlı olarak “mutlak istiaaaare”, “mücerred istiare” ve 

“müreşşah istiare” şeklinde üçe ayrılır. Açık istiare için bu üç türden de söz edilebilir. 

“Mutlak açık istiare”, müşebbeh veya müşebbehün-bihin anlamına ait hiçbir ipucunun 
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söylenmemesi halinde meydana gelir (Bilgegil, 1989, s.166). Dolayısıyla bu istiare türü, 

kullanıldığı bağlamdan anlaşılabilecektir. Örneğin “yolda bir güzel gördüm” demek 

yerine “yolda bir gül gördüm” dendiğinde, okuyucu ya da dinleyici, anlatıcının o 

ifadesinin bağlamını anlıyorsa, gül ile güzelin kastedildiğinin farkına varabilir. Bâkî’nin 

aşağıdaki beytinde “zer” ve “nakd” ile goncanın içindeki küçük sarı tanecikler 

kastedilmektedir. Bu beyitteki söz konusu iki kelime ile kastedilen küçük sarı tanecikler  

“mutlak açık istiare”ye güzel iki örnektir:  

 
zerzerzerzer    ãaúlamaya àonca-ãıfat èÀúil odur kim  

gül gibi olan naúdnaúdnaúdnaúdi úoya sÀàare cÀnÀ                                         (G1, b5) 

 
Müşebbehe dair bir ipucu kullanıldığında ise, “mücerred açık istiaaaare” meydana 

gelir. Bu ipucuna “tecrid” denir (Bilgegil,1989, s.166). “Salona siyah yelekli bir tilki 

girdi” cümlesi, mücerred açık istiareye örnek olarak gösterilebilir. Burada “siyah 

yelekli” sıfat grubu tecrittir. Aşağıdaki beyitlerde sevgili, “serv” ve “sanem”e 

benzetilmiştir; “dîdâr” ve “gülgûn kaba” tecridleriyle de “mücerred açık istiare” 

yapılmıştır: 

 
èÀşıú-ı dìdÀrdìdÀrdìdÀrdìdÀr-ı pÀküñdür meger kim cÿylar 

cüst ü cÿ eyler seni ey servservservserv-i bÀlÀ semt semt         (G23, b2) 

 

gülgülgülgül----gÿn úabÀgÿn úabÀgÿn úabÀgÿn úabÀsı ol ãanemãanemãanemãanemüñ ãanki lÀledür 

cism-i laùìfi lÀle-i óamrÀda jÀledür          (G84, b1) 

 
Müşebbehün-bihe ait bir ipucunun yani “terşih”in söylenmesi ile de  “müreşşah 

açık istiaaaare” meydana gelir. Örneğin âşık için bülbül deyip “bülbülüm şakıdı” denmesi 

ve askerler için aslan deyip “aslanlar kükredi” denmesi “müreşşah açık istiare”yi 

örneklemektedir. Aşağıdaki beyitte sevgili  “sâkî “ye benzetilmiştir. “Mey-i hamrâ” ve 

“bezm” terşihleriyle de “müreşşah açık istiare” yapılmıştır. 

 

       bezm içre ãürÀóì gibi úan aàladuàum bu 

sÀúìsÀúìsÀúìsÀúì lebüñe úan yaàı oldı mey-i óamrÀ             (G5,b4) 
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1.2.5.2.2. Kapalı (Mekni) İstiare  
 

Müşebbeh ile müşebbehün-bihe ait bir ipucunun söylenmesiyle yapılan istiaredir 

(Bilgegil, 1989, s.160). Bilgegil, istiarenin “mutlak”, “mücerred” ve “müreşşah” olarak 

üçe ayrılmasının kapalı istiare için yalnız “mutlak kapalı istiare” ve “müreşşah kapalı 

istiare” türlerinin söylenebileceğini ifade etmiştir. Ancak “kapalı istiare”nin 

müşebbehün-bihe ait bir ipucu ile meydana getirildiği düşünüldüğünde “mutlak kapalı 

istiare” türünün varlığından bahsetmek mümkün görünmemektedir. Bâkî’nin ilk 100 

gazelinde bunun tersini ispatlayacak bir örneğe de rastlanmamıştır. “Kapalı istiare”nin 

tanımından da anlaşılacağı üzere “kapalı istiare” zaten bir “müreşşah istiare”dir.  

Aşağıdaki ilk beyitte mihnet kişileştirilmiş, “dest” terşih olarak kullanılmıştır. 

İkinci beyitte ise gönül, suya benzetilmiştir. “Akıtmak” müşebbehün-bihe ait ipucudur. 

Dolayısıyla her iki kullanım hem “kapalı istiare” hem de “müreşşah istiare”dir, 

denebilir.  

 
  destdestdestdest----i mióneti mióneti mióneti miónetden alınmaya yaúam  

ger olursa iki èÀlem bir yaña           (G11, b4) 

 

göñlüm göñlüm göñlüm göñlüm aúıtdı şimdi beni ùurmaz aàladur 

ol şÿò-ı dil-sitÀn ile hep mÀ-cerÀ budur         (G57, b3) 

 

 

Özetle teşbih, kelimelerin kendi anlamlarında kullanılmalarından dolayı bir 

mecaz türü olmamakla beraber, mecazı oluşturma yollarından biridir. İşte istiare de 

teşbih yoluyla oluşturulmuş bir mecazdır. Genel olarak her ikisi dilin günlük 

kullanımında iletişimi kolaylaştıran bir anlatım yolu olmakla beraber edebî metinlerde 

ise metnin estetik değer kazanmasına hizmet etmektedir.  
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2. YÖNTEM 

 

Bir edebî metin sayılan şiirde teşbih ve teşbihten elde edilen mecazlar olan  istiare 

türlerinin edebî üslûp oluşturmadaki kullanım sıklıklarının incelenebilmesi için Türk 

edebiyatının hızla gelişerek mükemmeli yakaladığı bir dönem sayılan 16. yy. Osmanlı 

Sahası Edebiyatı’ndan Bâkî’nin Divanı’ndaki “Gazeller” bölümü veri tabanı olarak 

belirlenmiştir. 

Bâkî (doğ.H.933=M.1526-1527, öl.H.1008=M.1600), Kanûnî’nin saltanatı 

sırasında çağının en büyük şairi sayılmış; kendisine layık görülen “sultânu’ş-şu’arâ” 

unvanını asırlar boyu korumuştur. Ahmedî’den Bâkî’ye kadar gelen şairler, Türkçeyi 

aruza uydurmak için yapılan imâle ve zihaf denilen dil kusurlarını belli oranda 

azaltmışlardır. Bâkî’nin şiirlerinde ise bunlar, okuyanın dil zevkini incitmeyecek 

dereceye düşürülmüştür (Çavuşoğlu, 1991, s.539; Şentürk ve Kartal, 2006, s.283). 

Bâkî, her şeyden evvel bir gazel şairidir. Gazellerinde hayatın zevkleri, ömrün 

geçiciliği, aşkın acı ve ıstıraplarının yanı sıra coşku ve neşeyi yansıtan işret tasvirlerini 

de bulmak mümkündür. Tabiat tasvirleri, İstanbul, İstanbul Türkçesi, halk söyleyişinden 

gelen ifade malzemeleri ve az da olsa tasavvuf felsefesi ile ahlakı onun şiirlerinde 

görülen diğer özelliklerdir (Çavuşoğlu, 1991, s.539; Köprülü, 1997, s.248; Şentürk ve 

Kartal, 2006 s.284). 

Şiirlerinde genellikle din dışı konuları işleyen bir şair olan Bâkî, bu sayılan 

özellikleriyle dört padişah dönemi yaşamıştır. Edebiyat tarihindeki yerini ise “Divan”ı 

ile kazandığı bilinmektedir. Bu tezde veri tabanı olarak belirlenen Bâkî’nin 

Divanı’ndaki “Gazeller” bölümü, Bâkî Divanı’nın en son baskısı da olan Dr. Sabahattin 

Küçük’ün hazırladığı tenkitli basımından alınmıştır8.  

Küçük’ün adı geçen çalışmasında Bâkî’nin toplam 548 gazeli vardır. Ancak bir 

yüksek lisans tezi için tanınan süre, söz konusu çalışmayı Bâkî’nin bütün gazelleri 

üzerinde yapmayı imkânsız hale getirmektedir. Bu sebeple “Bâkî’nin Gazellerinde 

Teşbih” adlı bu yüksek lisans çalışması, onun Divanı’ndaki ilk yüz gazel üzerinde 

yapılmıştır. Tezin hazırlık aşamasında “insanlar teşbihe neden ihtiyaç duyarlar?”, 

“teşbih nedir ve neye yarar?” sorularından yola çıkarak eski Yunan’dan Doğu’ya 

uzanan bir çizgide güzellik, sanat ve dolayısıyla estetik üzerinde durulmuş; bu yolla 
                                                 
8Sabahattin Küçük. Bâkî Divanı Tenkitli Basım. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1994. 
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teşbihe felsefî bir yaklaşım sergilenmeye çalışılmıştır. Daha sonra divan şiirinin 

estetiğini oluşturan edebî esasların yer aldığı belâgat kitaplarının teşbihe ve istiareye 

yaklaşımları üzerinde durarak bu kitaplardan teşbih ve istiare türleri hakkında kısa 

bilgiler verilmiştir. Verilen bu bilgilerden sonra çalışmaya esas olan ilk 100 gazel 

düzyazıya aktarılmış; söz konusu aktarma sırasında şiirdeki teşbih ve istiarelerin daha 

kolay ve sağlıklı olarak tespiti amaçlandığından metnin orijinal diline dokunulmamıştır. 

Bu işlemin ardından elde edilen teşbih ve istiareler söz konusu belâgat kitaplarındaki 

türler de esas alınarak, birtakım katkılarla birlikte bir sınıflamaya tabi tutulmuştur.  

 

Özellikle teşbih türlerinin gazellerdeki bazı ortak kullanımlarının fark edilmesi ile 

yapılan bu gruplandırmayı şu beş başlıkta altında topladık: 

• Tek Bir Mısrada Kullanılmış Teşbihler 

Bu gruptaki teşbihlerin yalnızca mısraın içinde ya da tek bir mısraın 

tamamına  yayılmış olarak kullanıldığı gözlemlenmiştir. 

• Mısralar Arasında Ayrı Olarak Kullanılmış Teşbihler  

Her bir mısrada birbirinden bağımsız olarak kurulan teşbihlerdir. 

• Mısralar Arasında Karşılıklı Kurulmuş Teşbihler 

Mısralar arasında karşılıklı kurulmuş teşbihlerde ise ilk mısraın müşebbeh, 

ikinci mısraın da müşebbehün-bih olduğu görülmüştür. 

•  Beytin Tamamına Yayılmış Teşbihler 

Teşbihler âdeta uzun bir cümle gibi tüm beyte yayılmıştır.  

• Beyitler Arasında Kurulmuş Teşbihler  

Mısralar arasında karşılıklı kurulmuş teşbihler gibidir. Ancak burada ilk 

beyit müşebbeh, ikinci beyit müşebbehün-bihtir. Bu gruba dahil olan tek örnek, beliğ 

teşbih türüne aittir. 

 

İstiare türleri arasında ise aynı gruplama yoluna gidilmemiştir. İstiarelerde, 

müşebbehin ya da müşebbehün-bihin anlamına ait ipuçlarının verilip verilmemiş 

olmasına bakılarak, “açık istiare”lerin “mutlak”, “mücerred” ve müreşşah” olarak üçe 

ayrılabileceği; “kapalı istiare”lerde ise yalnız “müreşşah istiare” sınıflaması 

yapılabileceği görülmüştür. 
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“Bulgular ve Yorum” kısmında yapılan bu sınıflandırma çalışmaları esas 

alınarak, teşbih ve istiare türlerinin kullanım sıklıklarını incelenmiştir. Bu yolla teşbih 

ve istiare türlerinin edebî söylem oluşturmada ne derecede etkili olduğuna ulaşma 

amaçlanmıştır. 

 Varılan sonuçlar da çalışmanın “Sonuç” kısmında ayrıntılı olarak yazılmıştır. 

 

 

3. BULGULAR VE YORUM 

 

3.1. Bâkî’nin İlk 100 Gazelindeki Teşbihler 

 

 Bâkî’nin ilk 100 gazelindeki teşbihlerin, teşbihin taşıdığı unsurlara göre yapılan 

sınıflama sistemi temel alındığında “mufassal, mücmel, mürsel ve beliğ teşbih” olarak  

çeşitlendiği tespit edilmiştir. Bu teşbih türlerinin toplam sayısı 494’dır. Ayrıca bunların 

kendi içlerinde “tek bir mısrada, mısralarda ayrı ayrı, beytin tamamına yayılmış olarak, 

mısralar arasında ya da beyitler arasında karşılıklı kullanılmış teşbihler” başlıklarıyla 

sınıflanabileceği de görülmüştür. 

Tek bir mısrada kullanılan teşbihler, yalnız mısraın içinde ya da tek bir mısraı 

oluşturur biçimde kurulmuştur. Ayrıca her bir mısrada ayrı ayrı teşbih kullanımları da 

vardır.  

Tespit edilen teşbihlerden bazıları mısraın içinde ya da tek bir mısra ile sınırlı 

kalmamış, adeta uzun bir cümle gibi ilk mısradan başlayarak beytin tamamına 

yayılmıştır. Mısralar arasında kurulan teşbihlerde ise genellikle ilk mısra müşebbeh 

ikinci mısra müşebbehün-bih görevindedir. Beyitler arasında kullanılan teşbihlerde de 

ilk beyit müşebbeh, ikinci beyit müşebbehün-bih olarak kabul edilmiştir. Bu özellikte 

yalnız bir örneğe rastlanmıştır. 

Bu sınıflandırmadaki her bir mücmel teşbihin aynı zamanda bir mürsel teşbih 

örneği olması, mücmel ve mürsel teşbih gruplarının yalnız bir basamakta gösterilmesini 

zorunlu kılmıştır. Bulunan ve gruplanan teşbihlerin kolayca fark edilmesi için de koyu- 

italik yazı tipi kullanılmıştır. 
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3.1.1. Mufassal Teşbihler 

 
 İlk 100 gazel içinde toplam 35 mufassal teşbih kullanılmıştır. Mufassal teşbihler 

kendi içlerinde “tek bir mısrada kullanılmış, mısralar arasında karşılıklı kurulmuş ve 

beytin tamamına yayılmış mufassal teşbihler” olarak üçe ayrılmıştır. Aralarındaki 

dağılım şöyledir: Tek bir mısrada kullanılan mufassal teşbih sayısı 18’dir. Mısralar 

arasında karşılıklı kurulmuş mufassal teşbih sayısı 11’dir. Geriye kalan 6 mufassal 

teşbih ise beytin tamamına yayılmıştır.  

 

3.1.1.1. Tek Bir Mısrada Kullanılmış Mufassal Teşbihler 

 
 Teşbihin toplam dört unsuru vardır. Bunlar “müşebbeh”, “müşebbehün-bih”, 

“vech-i şebeh” ve “vasıta-i teşbih”tir. Teşbihler bu çalışmada öncelikle içerdikleri teşbih 

unsurlarına göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre mufassal teşbih, söz konusu  

dört unsurun birarada kullanılmasıyla meydana getirilir. Bâkî’nin ilk 100 gazelinde 

mısraın içinde ya da tek bir mısraın tamamında kullanıldığı görülen ve  “tek bir mısrada 

kullanılmış teşbihler” alt başlığıyla verilen mufassal teşbihler şunlardır: 

 

ayaúlarda úalur sünbül o zülfsünbül o zülfsünbül o zülfsünbül o zülf----i nìmi nìmi nìmi nìm----tÀbtÀbtÀbtÀb----ÀsÀÀsÀÀsÀÀsÀ 

ãaçuñla baóã iderse başa çıúmaz müşg-i nÀb-ÀsÀ   (G2, b1) 

 

hevÀñ içre ezel bir ãadme urdı ãarãar-ı Àhum 

döner dïlÀbdöner dïlÀbdöner dïlÀbdöner dïlÀb----ı çarò ol dem bu demdür ÀsiyÀbı çarò ol dem bu demdür ÀsiyÀbı çarò ol dem bu demdür ÀsiyÀbı çarò ol dem bu demdür ÀsiyÀb----ÀsÀÀsÀÀsÀÀsÀ            (G2, b2) 

 

derÿnuñ pür-maèÀrif hem-nişìnüñ merd-i èÀrif úıl 

açılma ey yüzi gül şaòãaçılma ey yüzi gül şaòãaçılma ey yüzi gül şaòãaçılma ey yüzi gül şaòã----ı nÀı nÀı nÀı nÀ----dÀnÀ kitÀbdÀnÀ kitÀbdÀnÀ kitÀbdÀnÀ kitÀb----ÀsÀÀsÀÀsÀÀsÀ                (G2, b3)    

 

kemÀnçe şekline girdüm elinde muùrib-i èaşúuñ 

keşkeşkeşkeş----ÀÀÀÀ----keşden òalÀã olmaz daòi sìnem rebÀbkeşden òalÀã olmaz daòi sìnem rebÀbkeşden òalÀã olmaz daòi sìnem rebÀbkeşden òalÀã olmaz daòi sìnem rebÀb----ÀsÀÀsÀÀsÀÀsÀ            (G2, b4)    
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zer-efşÀn ol kef-i iósÀn ile seyr eyle èÀlemde  

cihÀncihÀncihÀncihÀn----gerd ü cevÀgerd ü cevÀgerd ü cevÀgerd ü cevÀnnnn----merdmerdmerdmerd----i cihÀn ol ÀfitÀbi cihÀn ol ÀfitÀbi cihÀn ol ÀfitÀbi cihÀn ol ÀfitÀb----ÀsÀÀsÀÀsÀÀsÀ            (G2, b5) 

    

yüzüm üzre úadem baãmaz cefÀ vü cevrden geçmez 

yolında úılduàumdan n’oldı ben cismüm türÀbyolında úılduàumdan n’oldı ben cismüm türÀbyolında úılduàumdan n’oldı ben cismüm türÀbyolında úılduàumdan n’oldı ben cismüm türÀb----ÀsÀÀsÀÀsÀÀsÀ            (G2, b6)    

    

óasÿduñ dürd-i derdin çekme ey BÀúì bu bezm içre  

nedìmüñ yÀrnedìmüñ yÀrnedìmüñ yÀrnedìmüñ yÀr----ı òoşı òoşı òoşı òoş----meşreb gerek cÀmmeşreb gerek cÀmmeşreb gerek cÀmmeşreb gerek cÀm----ı şarÀbı şarÀbı şarÀbı şarÀb----ÀsÀÀsÀÀsÀÀsÀ            (G2, b8)    

    

òalú-ı cihÀna melceé olaldan penÀhına  

òÿrşìdòÿrşìdòÿrşìdòÿrşìd----i çarò sÀye gibi eyler ilticÀi çarò sÀye gibi eyler ilticÀi çarò sÀye gibi eyler ilticÀi çarò sÀye gibi eyler ilticÀ                    (G4, b4)    

    

cihÀnı cÀmcihÀnı cÀmcihÀnı cÀmcihÀnı cÀm----ı naômum şièrı naômum şièrı naômum şièrı naômum şièr----i BÀúì gibi devr eyleri BÀúì gibi devr eyleri BÀúì gibi devr eyleri BÀúì gibi devr eyler    

bu bezmüñ şimdi biz de CÀmì-i devrÀnıyuz cÀnÀ   (G13, b5)    

    

yÀsı her laóôa kemÀnuñ gibi pìçìde olupyÀsı her laóôa kemÀnuñ gibi pìçìde olupyÀsı her laóôa kemÀnuñ gibi pìçìde olupyÀsı her laóôa kemÀnuñ gibi pìçìde olup    

àamuñ oúları ile ol iki ebrÿña fidÀ     (G16, b4) 

    

alınmazdı göñül yÀr olmayaydı 

serserserser----i zülfüñ gibi keci zülfüñ gibi keci zülfüñ gibi keci zülfüñ gibi kec----bÀze ger ruòbÀze ger ruòbÀze ger ruòbÀze ger ruò        (G33, b3) 

 

her dÿnaher dÿnaher dÿnaher dÿna şÀòşÀòşÀòşÀò----ı gül gibi meyl itme dïstumı gül gibi meyl itme dïstumı gül gibi meyl itme dïstumı gül gibi meyl itme dïstum 

düşmez giyÀha hem-ser ola serv-i ser-bülend   (G34, b4) 

    

telò-i şarÀb-ı àussa-i devrÀnı defè ider 

şìrìşìrìşìrìşìrìn lebin dehÀnuma alsam niteki úandn lebin dehÀnuma alsam niteki úandn lebin dehÀnuma alsam niteki úandn lebin dehÀnuma alsam niteki úand                (G34, b5)    
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zülfüñ àamını vaãf idemez bì-hüşÀn-ıèaşú 

mÀnendmÀnendmÀnendmÀnend----i şÀne dilleri mestÀne ãarmaşuri şÀne dilleri mestÀne ãarmaşuri şÀne dilleri mestÀne ãarmaşuri şÀne dilleri mestÀne ãarmaşur                (G47, b4)    

 

zer-i òÀliã gibi rengìn olup gitmekde eşèÀruñ 

elüñde óÀmeóÀmeóÀmeóÀme    ey BÀúì meger kibrìt kibrìt kibrìt kibrìt----i aómerdüri aómerdüri aómerdüri aómerdür   (G50, b5) 

 

sÀúiyÀ gügügügüllll----gÿnegÿnegÿnegÿne----veşveşveşveş gel bÀdebÀdebÀdebÀde----i güli güli güli gül----gÿnıgÿnıgÿnıgÿnı sür 

lÀle-reng olsun úızarsun ol iki ruòsÀreler    (G59, b5)    

    

àoncaàoncaàoncaàonca----ÀsÀ úan ile ùolmış göñüller ÀsÀ úan ile ùolmış göñüller ÀsÀ úan ile ùolmış göñüller ÀsÀ úan ile ùolmış göñüller  açmaàı 

leblerüñden ögrenür var ise Şìrìñ-kÀrlar    (G85, b3) 

    

úuçmaú naãìb olur mı miyÀnuñ kemer gibiúuçmaú naãìb olur mı miyÀnuñ kemer gibiúuçmaú naãìb olur mı miyÀnuñ kemer gibiúuçmaú naãìb olur mı miyÀnuñ kemer gibi    

cÀnÀ niteki òançer-i hicrÀn aradadur     (G87, b3) 

   

3.1.1.2. Mısralar Arasında Karşılıklı Kurulmuş Mufassal   

              Teşbihler 

 
Bâkî’nin ilk 100 gazelinde bu alt başlıkta verilen mufassal teşbihlerin mısralar 

arasında karşılıklı olarak kurulduğu görülmüştür. İlk mısrada söylenenin anlam ve hayal 

açısından ikinci mısrada kuvvetlendirilmesi, aşağıdaki beyitlerde görülen ortak 

özelliktir. Tespit edilen mufassal teşbihler ise şunlardır: 

    

yÀr aàyÀrı ãavar düşnÀm ile yÀr aàyÀrı ãavar düşnÀm ile yÀr aàyÀrı ãavar düşnÀm ile yÀr aàyÀrı ãavar düşnÀm ile     

defèolur ãan kim duèÀ ile belÀdefèolur ãan kim duèÀ ile belÀdefèolur ãan kim duèÀ ile belÀdefèolur ãan kim duèÀ ile belÀ                    (G11, b3) 

    

naúşnaúşnaúşnaúş----ı óüsnı óüsnı óüsnı óüsn----i òaùi òaùi òaùi òaùuñla ãafóauñla ãafóauñla ãafóauñla ãafóa----i dili dili dili dil    

bir muãavver kitÀbdur gÿyÀbir muãavver kitÀbdur gÿyÀbir muãavver kitÀbdur gÿyÀbir muãavver kitÀbdur gÿyÀ                        (G14, b3) 
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bezmbezmbezmbezm----i àamda dü çeşmi àamda dü çeşmi àamda dü çeşmi àamda dü çeşm----i püri püri püri pür----òÿnumòÿnumòÿnumòÿnum    

iki şìşe şarÀbdur gÿyÀiki şìşe şarÀbdur gÿyÀiki şìşe şarÀbdur gÿyÀiki şìşe şarÀbdur gÿyÀ                            (G14, b4) 

    

ùutdı mihri cihÀnı ol mÀhuñùutdı mihri cihÀnı ol mÀhuñùutdı mihri cihÀnı ol mÀhuñùutdı mihri cihÀnı ol mÀhuñ    

pertevpertevpertevpertev----i ÀfitÀbdur gÿyÀi ÀfitÀbdur gÿyÀi ÀfitÀbdur gÿyÀi ÀfitÀbdur gÿyÀ                        (G14, b5) 

    

gice óüsnüñ şevúine encüm sürÿr u sÿrda gice óüsnüñ şevúine encüm sürÿr u sÿrda gice óüsnüñ şevúine encüm sürÿr u sÿrda gice óüsnüñ şevúine encüm sürÿr u sÿrda     

çarò Àteşçarò Àteşçarò Àteşçarò Àteş----bÀzdbÀzdbÀzdbÀzdur gÿyÀ elinde mÀhur gÿyÀ elinde mÀhur gÿyÀ elinde mÀhur gÿyÀ elinde mÀh----tÀbtÀbtÀbtÀb                (G18, b2) 

 

şol úadar cevr ider oldı baña çaròşol úadar cevr ider oldı baña çaròşol úadar cevr ider oldı baña çaròşol úadar cevr ider oldı baña çarò----ı bedı bedı bedı bed----mihrmihrmihrmihr    

ãanki bir dilãanki bir dilãanki bir dilãanki bir dil----berberberber----i mehi mehi mehi meh----rÿy u hilÀlrÿy u hilÀlrÿy u hilÀlrÿy u hilÀl----ebrÿdurebrÿdurebrÿdurebrÿdur                (G46, b5) 

 

Àhum yili çıúardı sipihri hevÀlaraÀhum yili çıúardı sipihri hevÀlaraÀhum yili çıúardı sipihri hevÀlaraÀhum yili çıúardı sipihri hevÀlara    

mÀnendmÀnendmÀnendmÀnend----i girdi girdi girdi gird----bÀd ki èummÀne ãarmaşurbÀd ki èummÀne ãarmaşurbÀd ki èummÀne ãarmaşurbÀd ki èummÀne ãarmaşur                (G47, b6) 

 

ol úÀmet üzre zülfol úÀmet üzre zülfol úÀmet üzre zülfol úÀmet üzre zülf----i semeni semeni semeni semen----bbbbÿya beñzediÿya beñzediÿya beñzediÿya beñzedi    

şol yÀsemen ki servşol yÀsemen ki servşol yÀsemen ki servşol yÀsemen ki serv----i òırÀmÀne ãarmaşuri òırÀmÀne ãarmaşuri òırÀmÀne ãarmaşuri òırÀmÀne ãarmaşur                (G47, b7) 

 

düşüp ol úadddüşüp ol úadddüşüp ol úadddüşüp ol úadd----i bÀlÀdan döşenmiş òÀki bÀlÀdan döşenmiş òÀki bÀlÀdan döşenmiş òÀki bÀlÀdan döşenmiş òÀk----i rÀh üzre i rÀh üzre i rÀh üzre i rÀh üzre     

muèanber zülfi gÿyÀ sÀyemuèanber zülfi gÿyÀ sÀyemuèanber zülfi gÿyÀ sÀyemuèanber zülfi gÿyÀ sÀye----i serv ü ãanavberdüri serv ü ãanavberdüri serv ü ãanavberdüri serv ü ãanavberdür            (G50, b3) 

    

cÀmuñ eùrÀfın úaçan kim seyr ider ÀvÀrelercÀmuñ eùrÀfın úaçan kim seyr ider ÀvÀrelercÀmuñ eùrÀfın úaçan kim seyr ider ÀvÀrelercÀmuñ eùrÀfın úaçan kim seyr ider ÀvÀreler    

çaròçaròçaròçarò----ı mìnÀı mìnÀı mìnÀı mìnÀ----fÀmı gÿyÀ devr ider seyyÀrefÀmı gÿyÀ devr ider seyyÀrefÀmı gÿyÀ devr ider seyyÀrefÀmı gÿyÀ devr ider seyyÀrelerlerlerler                (G59, b1) 

 

úaddüñüñ cilveúaddüñüñ cilveúaddüñüñ cilveúaddüñüñ cilve----gehi sìnegehi sìnegehi sìnegehi sìne----i püri püri püri pür----dÀàumdurdÀàumdurdÀàumdurdÀàumdur    

ãaónãaónãaónãaón----ı gülı gülı gülı gül----şen nitekim servşen nitekim servşen nitekim servşen nitekim serv----i dili dili dili dil----ÀrÀ yiridürÀrÀ yiridürÀrÀ yiridürÀrÀ yiridür                    (G66, b2)    
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3.1.1.3. Beytin Tamamına Yayılmış Mufassal Teşbihler 

 
 İlk 100 gazelde tespit edilen mufassal teşbihlerin bir grubunun ise adeta uzun bir 

cümle gibi beytin tamamına yayıldığı görülmüştür. Beytin tamamına yayılmış mufassal 

teşbih örnekleri şunlardır: 

 

ayaúlarda úalur sünbül o zülfsünbül o zülfsünbül o zülfsünbül o zülf----i nìmi nìmi nìmi nìm----tÀbtÀbtÀbtÀb----ÀsÀÀsÀÀsÀÀsÀ 

ãaçuñla baóã iderse başa çıúmaz müşgãaçuñla baóã iderse başa çıúmaz müşgãaçuñla baóã iderse başa çıúmaz müşgãaçuñla baóã iderse başa çıúmaz müşg----i nÀbi nÀbi nÀbi nÀb----ÀsÀÀsÀÀsÀÀsÀ   (G2, b1) 

 

ùutarken cÀmı nÀşì gelse tÀc ü günbed tÀc ü günbed tÀc ü günbed tÀc ü günbed altındaaltındaaltındaaltında  

meymeymeymey----i güli güli güli gül----rengi pinhÀn eyle ey ãïfì óabÀbrengi pinhÀn eyle ey ãïfì óabÀbrengi pinhÀn eyle ey ãïfì óabÀbrengi pinhÀn eyle ey ãïfì óabÀb----ÀsÀÀsÀÀsÀÀsÀ            (G2, b7) 

    

bu cismcismcismcism----i zerdi zerdi zerdi zerd    ü zÀr u nizÀrü zÀr u nizÀrü zÀr u nizÀrü zÀr u nizÀr ile nice bir  

yanam firÀúuñ Àteşine nitekim sipendyanam firÀúuñ Àteşine nitekim sipendyanam firÀúuñ Àteşine nitekim sipendyanam firÀúuñ Àteşine nitekim sipend                (G34,b3) 

 

dil ceres gibi ÓicÀzdil ceres gibi ÓicÀzdil ceres gibi ÓicÀzdil ceres gibi ÓicÀz----ı kÿyuñı kÿyuñı kÿyuñı kÿyuñ    

yÀd idüp ùurmadın eyler feryÀdyÀd idüp ùurmadın eyler feryÀdyÀd idüp ùurmadın eyler feryÀdyÀd idüp ùurmadın eyler feryÀd                    (G41, b3) 

 

Àyìne gibi òalúa mürÀÀyìne gibi òalúa mürÀÀyìne gibi òalúa mürÀÀyìne gibi òalúa mürÀéìlik eylemezéìlik eylemezéìlik eylemezéìlik eylemez    

BÀúìBÀúìBÀúìBÀúì    ãafÀ-yı òÀùır ile geydi bir nemed    (G43, b5) 

 

menè eyleme yanuñca sürinsün úo sÀyeyanuñca sürinsün úo sÀyeyanuñca sürinsün úo sÀyeyanuñca sürinsün úo sÀye----vÀrvÀrvÀrvÀr 

BÀúì úuluñBÀúì úuluñBÀúì úuluñBÀúì úuluñ da pÀdişehüm bir fütÀdedür    (G87, b5) 

 

3.1.2.Mücmel ve Mürsel Teşbihler 

 

 İlk 100 gazel içinde toplam 31 mücmel ve mürsel teşbih bulunmuştur. 

Örneklerin aynı olmasından ötürü bu iki teşbih türünün aynı basamakta verilmesi, 

araştırmacıyı gereksiz bir tekrara düşmekten de kurtarmıştır. Ayrıca kendi içlerinde “tek 

bir mısrada kullanılmış, mısraların her birinde ayrı ve karşılıklı olarak kullanılmış, 
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beytin tamamına yayılmış mufassal teşbihler” olarak dörde ayrılmıştır. Bunların 

dağılımı şöyledir: Tek bir mısrada 18, mısraların her birinde ayrı olarak 2, mısralar 

arasında karşılıklı olarak 7, beytin tamamına yayılmış 4 mücmel ve mürsel teşbih tespit 

edilmiştir.  

    

3.1.2.1. Tek Bir Mısrada Kullanılmış Mücmel ve Mürsel  

              Teşbihler 

 
    Teşbihin unsurlarına göre yapılan sınıflamada yer alan diğer iki teşbih türü ise 

mücmel ve mürsel teşbih türleridir. Mücmel teşbih “vech-i şebeh”in yer almadığı 

teşbihlerdir. “Vasıta-i teşbih”in bulunduğu teşbihler ise mürsel teşbih olarak 

adlandırılmaktadır. Örneklerinin aynı olmasından dolayı tek bir basamakta verilen 

mücmel ve mürsel teşbihlerin de mısraın içinde ya da tek bir mısraın tamamında 

kullanıldığı görülmüştür. “Tek bir mısrada kullanılmış teşbihler” alt başlığıyla verilen 

mücmel ve mürsel teşbihler şunlardır: 

 

bezm içre ãürÀóì gibi úan aàladuàumãürÀóì gibi úan aàladuàumãürÀóì gibi úan aàladuàumãürÀóì gibi úan aàladuàum bu 

sÀúì lebüñe úan yaàı oldı mey-i óamrÀ     (G5, b4) 

 

nedür bu pìç pìç ü çìn çìn ü òam-be-òam kÀkül 

nedür bu ùurralar bu óalúa óalúa zülfzülfzülfzülf----i müşgi müşgi müşgi müşg----ÀsÀÀsÀÀsÀÀsÀ            (G6, b2) 

    

elifi serv gibielifi serv gibielifi serv gibielifi serv gibi bÀà-ı maóabbetde bu gün 

úad-i mevzÿnuñ ile ol iki bÀzÿña fidÀ    (G16, b2) 

 

bu bÀzÀr içre düşmez dÀnedÀnedÀnedÀne----i eşküm gibi gevheri eşküm gibi gevheri eşküm gibi gevheri eşküm gibi gevher    

gel ey cÀn riştesi şimden girü dürr-i èAdenden geç   (G30, b4) 

 

miyÀnuñ rişte-i cÀn mı gümiş Àyìne mi sìnen  

bünÀgÿşuñla mengÿşuñ gül ile jÀledür gÿyÀbünÀgÿşuñla mengÿşuñ gül ile jÀledür gÿyÀbünÀgÿşuñla mengÿşuñ gül ile jÀledür gÿyÀbünÀgÿşuñla mengÿşuñ gül ile jÀledür gÿyÀ                (G6, b4) 
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àoncaàoncaàoncaàonca----veş cÀmveş cÀmveş cÀmveş cÀm----ı dilı dilı dilı dil----i BÀúì’yi püri BÀúì’yi püri BÀúì’yi püri BÀúì’yi pür----òÿn itdileròÿn itdileròÿn itdileròÿn itdiler    

dem-be-dem zÀrì úılur gül-zÀr-ı bezmüñden cüdÀ   (G8, b7) 

 

lÀmı erbÀblÀmı erbÀblÀmı erbÀblÀmı erbÀb----ı àamuñ úaddı àamuñ úaddı àamuñ úaddı àamuñ úadd----i düi düi düi dü----tÀsı mÀnendtÀsı mÀnendtÀsı mÀnendtÀsı mÀnend    

zülf-i meràÿbuñ ile kÀkül-i óïş-bÿña fidÀ    (G16, b3) 

 

egerçi gök yüzinde aòter-i feròunde-fer çoúdur 

úanı òÀlòÀlòÀlòÀl----i ruòuñ mÀnendi bir rÿşeni ruòuñ mÀnendi bir rÿşeni ruòuñ mÀnendi bir rÿşeni ruòuñ mÀnendi bir rÿşen----güher kevkebgüher kevkebgüher kevkebgüher kevkeb            (G17, b2) 

 

rÿó-ı pÀk ol yirüñ eflÀk ola mÀnendyirüñ eflÀk ola mÀnendyirüñ eflÀk ola mÀnendyirüñ eflÀk ola mÀnend----i Mesìói Mesìói Mesìói Mesìó                

úalmaàa òÀk-i meõelletde bu tendür bÀèiå    (G26, b4) 

 

felek-i èişrete bir aòter-i feróunde    iken 

yine MirrìòMirrìòMirrìòMirrìò----ãıfat ùurma döker úanı úadeóãıfat ùurma döker úanı úadeóãıfat ùurma döker úanı úadeóãıfat ùurma döker úanı úadeó        (G32, b2) 

 

ey dil gerekse vÀãıta-i devlet-i ebed 

olmaz nigÀruñ işigi gibi senedolmaz nigÀruñ işigi gibi senedolmaz nigÀruñ işigi gibi senedolmaz nigÀruñ işigi gibi sened                        (G43, b1)    

    

cÀmcÀmcÀmcÀm----ı şarÀbı şarÀbı şarÀbı şarÀb----ı nÀb gibi dilı nÀb gibi dilı nÀb gibi dilı nÀb gibi dil----rübÀrübÀrübÀrübÀ úanı 

laèlìn ùuùaàı dür dişi gül-gÿn yañaàı var                    (G53, b5) 

 

dÀm-ı Ààÿş içre düşmez ol tezerv-i òoş-òırÀm 

dÀnedÀnedÀnedÀne----i eşki eşki eşki eşkümümümüm    egerçi egerçi egerçi egerçi lüélÿlüélÿlüélÿlüélÿ----yı şehyı şehyı şehyı şeh----vÀrvÀrvÀrvÀrdurdurdurdur    (G58, b4)    

 

èÀrıøuñ òÿrşìdèÀrıøuñ òÿrşìdèÀrıøuñ òÿrşìdèÀrıøuñ òÿrşìd----i èÀlemi èÀlemi èÀlemi èÀlem----tÀb mÀhiyyetlüdürtÀb mÀhiyyetlüdürtÀb mÀhiyyetlüdürtÀb mÀhiyyetlüdür    

anuñ içün óüsnüñüñ bÀzÀrı germiyyetlüdür    (G60, b1) 
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gülgülgülgül----gÿn úabÀsı ol ãanemüñ ãanki lgÿn úabÀsı ol ãanemüñ ãanki lgÿn úabÀsı ol ãanemüñ ãanki lgÿn úabÀsı ol ãanemüñ ãanki lÀledürÀledürÀledürÀledür    

cism-i laùìfi lÀle-i óamrÀda jÀledür     (G84, b1)    

 

cÀm-ı àurÿr èÀúıbet èÀlemi görmez eyledi 

nergisnergisnergisnergis----i bÀà gÿyiyÀ Hürmüzi bÀà gÿyiyÀ Hürmüzi bÀà gÿyiyÀ Hürmüzi bÀà gÿyiyÀ Hürmüz----i tÀci tÀci tÀci tÀc----dÀrdurdÀrdurdÀrdurdÀrdur                (G88, b2)    

    

bìbìbìbì----derd iken dil gÿyiyÀ bir miàferderd iken dil gÿyiyÀ bir miàferderd iken dil gÿyiyÀ bir miàferderd iken dil gÿyiyÀ bir miàfer----i pÿlÀd idii pÿlÀd idii pÿlÀd idii pÿlÀd idi    

şimdi òadeng-i cevr ile tÀc-ı Úalender kendidür   (G95, b5) 

    

mevzÿn úaddi şièrmevzÿn úaddi şièrmevzÿn úaddi şièrmevzÿn úaddi şièr----i bülendüm miåÀlidüri bülendüm miåÀlidüri bülendüm miåÀlidüri bülendüm miåÀlidür    

nÀzük miyÀnı anda bir ince òayÀldür     (G100, b4) 

    

3.1.2.2. Mısralar Arasında Ayrı Olarak Kullanılmış  

              Mücmel ve Mürsel Teşbihler 

 
Bâkî’nin ilk 100 gazelinde tespit edilen mücmel ve mürsel teşbihlerin yalnız 

ikisinin mısralarda ayrı ayrı kullanıldığı görülmüştür.  

 

èÀrıøuñ ÀbèÀrıøuñ ÀbèÀrıøuñ ÀbèÀrıøuñ Àb----ı nÀbdur gÿyÀı nÀbdur gÿyÀı nÀbdur gÿyÀı nÀbdur gÿyÀ    

õeúanuñ bir óabÀbdur gÿyÀõeúanuñ bir óabÀbdur gÿyÀõeúanuñ bir óabÀbdur gÿyÀõeúanuñ bir óabÀbdur gÿyÀ                        (G14,b1)    

    

3.1.2.3. Mısralar Arasında Karşılıklı Kurulmuş Mücmel ve  

              Mürsel Teşbihler 

 

Mücmel ve mürsel teşbihlerin de mısralar arasında karşılıklı olarak kullanıldığı 

tespit edilmiştir. İlk mısrada söylenenin anlam ve hayal açısından ikinci mısrada 

kuvvetlendirildiği görülen mücmel ve mürsel teşbih örnekleri şunlardır: 

 

bÀde nÿş itseñ kenÀrbÀde nÿş itseñ kenÀrbÀde nÿş itseñ kenÀrbÀde nÿş itseñ kenÀr----ı cÀma gelse leblerüñı cÀma gelse leblerüñı cÀma gelse leblerüñı cÀma gelse leblerüñ    

duòterduòterduòterduòter----i rez gÿşına gÿyÀ ùaúarlar laèli rez gÿşına gÿyÀ ùaúarlar laèli rez gÿşına gÿyÀ ùaúarlar laèli rez gÿşına gÿyÀ ùaúarlar laèl----i nÀbi nÀbi nÀbi nÀb                (G18, b5) 
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ãürÀóì nÀlesin artursa n’ola cÀmãürÀóì nÀlesin artursa n’ola cÀmãürÀóì nÀlesin artursa n’ola cÀmãürÀóì nÀlesin artursa n’ola cÀm----ı ãahbÀdanı ãahbÀdanı ãahbÀdanı ãahbÀdan    

fiàÀnfiàÀnfiàÀnfiàÀn----ı èandelìbe çün gülı èandelìbe çün gülı èandelìbe çün gülı èandelìbe çün gül----i sìri sìri sìri sìr----Àb olur bÀèiåÀb olur bÀèiåÀb olur bÀèiåÀb olur bÀèiå                (G29, b3) 

    

pehlÿya çekse tìàuñı BÀúì ãafÀ bulurpehlÿya çekse tìàuñı BÀúì ãafÀ bulurpehlÿya çekse tìàuñı BÀúì ãafÀ bulurpehlÿya çekse tìàuñı BÀúì ãafÀ bulur    

ãan sÀdeãan sÀdeãan sÀdeãan sÀde----rÿy dilrÿy dilrÿy dilrÿy dil----berberberber----i èuryÀne  ãarmaşuri èuryÀne  ãarmaşuri èuryÀne  ãarmaşuri èuryÀne  ãarmaşur                (G47, b8) 

 

Óaremden Óaremden Óaremden Óaremden naèrenaèrenaèrenaère----i Lebbeyke Lebbeyk irdi eflÀkei Lebbeyke Lebbeyk irdi eflÀkei Lebbeyke Lebbeyk irdi eflÀkei Lebbeyke Lebbeyk irdi eflÀke    

serserserser----i kÿyuñda gÿyÀ nÀlei kÿyuñda gÿyÀ nÀlei kÿyuñda gÿyÀ nÀlei kÿyuñda gÿyÀ nÀle----i èuşşÀúi èuşşÀúi èuşşÀúi èuşşÀú----ı şeydÀdurı şeydÀdurı şeydÀdurı şeydÀdur                (G65, b2) 

 

òÀlüñ òayÀli òÀùıròÀlüñ òayÀli òÀùıròÀlüñ òayÀli òÀùıròÀlüñ òayÀli òÀùır----ı aàyÀrı úıldı cÀyı aàyÀrı úıldı cÀyı aàyÀrı úıldı cÀyı aàyÀrı úıldı cÀy    

gÿyÀ úarañu gicede rÿşen sitÀredürgÿyÀ úarañu gicede rÿşen sitÀredürgÿyÀ úarañu gicede rÿşen sitÀredürgÿyÀ úarañu gicede rÿşen sitÀredür                    (G92, b3) 

 

eşèÀrum içre vaãfeşèÀrum içre vaãfeşèÀrum içre vaãfeşèÀrum içre vaãf----ı lebı lebı lebı leb----i yÀr gÿyiyÀi yÀr gÿyiyÀi yÀr gÿyiyÀi yÀr gÿyiyÀ    

ÀbÀbÀbÀb----ı zülÀl içinde yatur laèlı zülÀl içinde yatur laèlı zülÀl içinde yatur laèlı zülÀl içinde yatur laèl----pÀredürpÀredürpÀredürpÀredür                    (G92, b4)    

    

èiõÀrèiõÀrèiõÀrèiõÀr----ı sÀdesi üzre ãan ol ruòı sÀdesi üzre ãan ol ruòı sÀdesi üzre ãan ol ruòı sÀdesi üzre ãan ol ruò----ı rengìnı rengìnı rengìnı rengìn    

görinür Àyìneden laèlgörinür Àyìneden laèlgörinür Àyìneden laèlgörinür Àyìneden laèl----i guşvÀresidüri guşvÀresidüri guşvÀresidüri guşvÀresidür                    (G94, b4)    

    

3.1.2.4. Beytin Tamamına Yayılmış Mücmel ve Mürsel  

                                                    Teşbihler 

 
Bâkî’nin ilk 100 gazelinde tespit edilen mücmel ve mürsel teşbihlerin bir 

kısmının beytin tamamına yayılmış olduğu görülmüştür. Bu alt başlıktaki mücmel ve 

mürsel teşbihler ise şunlardır: 

 

leblerüñde òattuñleblerüñde òattuñleblerüñde òattuñleblerüñde òattuñ    ey şìrìn-dehen    

mÿrlar cüllÀba düşmiş gÿyiyÀmÿrlar cüllÀba düşmiş gÿyiyÀmÿrlar cüllÀba düşmiş gÿyiyÀmÿrlar cüllÀba düşmiş gÿyiyÀ                    (G11, b2)    
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úaddümúaddümúaddümúaddüm    ey şeh-süvÀr-ı óüsn itdiitdiitdiitdi 

pÀypÀypÀypÀy----bÿsuñ òayÀli şeklbÿsuñ òayÀli şeklbÿsuñ òayÀli şeklbÿsuñ òayÀli şekl----i rikÀbi rikÀbi rikÀbi rikÀb         (G19, b4) 

    

var ise çekmege her bÀrvar ise çekmege her bÀrvar ise çekmege her bÀrvar ise çekmege her bÀr----ı àamuñı àamuñı àamuñı àamuñ    

òar gibi oldı raúìbüñ muètÀdòar gibi oldı raúìbüñ muètÀdòar gibi oldı raúìbüñ muètÀdòar gibi oldı raúìbüñ muètÀd                        (G44, b2) 

 

    úarşumda Àller geyüp ol lÀleúarşumda Àller geyüp ol lÀleúarşumda Àller geyüp ol lÀleúarşumda Àller geyüp ol lÀle----ruò yineruò yineruò yineruò yine    

gülgülgülgül----gÿnìlerle èaúlum alur ãan piyÀledürgÿnìlerle èaúlum alur ãan piyÀledürgÿnìlerle èaúlum alur ãan piyÀledürgÿnìlerle èaúlum alur ãan piyÀledür     (G84, b2) 

 

        3.1.3. Beliğ Teşbihler 

 

İlk 100 gazel içinde toplam 428 beliğ teşbih kullanılmıştır. Beliğ teşbihler, “, tek 

bir mısrada, mısralarda ayrı ayrı, beytin tamamına yayılmış olarak, mısralar arasında ya 

da beyitler arasında kullanılan teşbihler” olarak beş gruba ayrılmıştır. Tek bir mısrada 

332 beliğ teşbih; 50 beliğ teşbih de mısralarda ayrı ayrı kullanılmıştır. Beliğ teşbihlerin 

6’sı, beytin tamamına yayılmıştır. Mısralar arasında 39; beyitler arasında da  1 beliğ 

teşbih kullanılmıştır. 

    

3.1.3.1. Tek Bir Mısrada Kullanılmış Beliğ Teşbihler 

 

Beliğ teşbih, sadece “müşebbeh” ve “müşebbehün-bih”in kullanılmasıyla 

meydana getirilen bir teşbih türüdür. Diğer teşbih türleriyle kıyaslandığında, beliğ 

teşbihin yapı bakımından daha kısa anlam açısından daha yoğun olduğu görülmektedir. 

Ayrıca beliğ teşbihlerin diğer teşbih türlerinden daha fazla alt başlığa ayrılabileceği 

tespit edilmiştir. Öncelikle mısraın içinde ya da mısraın tamamına yayılmış olarak 

kullanıldığı görülen beliğ teşbih türleri şunlardır: 

  
 
òÿrşìdòÿrşìdòÿrşìdòÿrşìd----i ruòi ruòi ruòi ruòuñ kendüyi kim göstere cÀnÀ 

minnet mi úalur mihr-i øiyÀ-güstere cÀnÀ     (G1, b1) 
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hevÀñ içre ezel bir ãadme urdı ãarãarãarãarãarãarãarãar----ı Àhı Àhı Àhı Àhum 

döner dïlÀbdïlÀbdïlÀbdïlÀb----ı çaròı çaròı çaròı çarò ol dem bu demdür ÀsiyÀb-ÀsÀ   (G2, b2) 

 

derÿnuñ pür-maèÀrif hem-nişìnüñ merd-i èÀrif úıl 

açılma ey yüzi gülyüzi gülyüzi gülyüzi gül şaòã-ı nÀ-dÀnÀ kitÀb-ÀsÀ    (G2, b3) 

 

kemÀnçe şekline girdüm elinde mmmmuùribuùribuùribuùrib----i èaşúi èaşúi èaşúi èaşúuñ         

keş-À-keşden òalÀã olmaz daòı sìnem rebÀb-ÀsÀ   (G2, b4) 

 

zer-efşÀn ol kefkefkefkef----i iósÀni iósÀni iósÀni iósÀn ile seyr eyle èÀlemde  

cihÀn-gerd ü cevÀn-merd-i cihÀn ol ÀfitÀb-ÀsÀ   (G2, b5) 

 

óasÿduñ dürddürddürddürd----i derdi derdi derdi derdin çekme ey BÀúì bu bezm içre  

nedìmüñ yÀr-ı òoş-meşreb gerek cÀm-ı şarÀb-ÀsÀ   (G2, b8) 

    

mülkmülkmülkmülk----i èayş u èişreti èayş u èişreti èayş u èişreti èayş u èişretüñ olãaú n’ola İskenderi 

oldı elde cÀmumuz ÁyìnecÀmumuz ÁyìnecÀmumuz ÁyìnecÀmumuz Áyìne----i èÀlemi èÀlemi èÀlemi èÀlem----nümÀnümÀnümÀnümÀ    (G3, b3) 

 

èaynuma almam zerzerzerzer----i òÿrşìd i òÿrşìd i òÿrşìd i òÿrşìd ü dürr dürr dürr dürr----i encümii encümii encümii encümi 

fetó olaldan baña bÀb-ı genc-i iksìriksìriksìriksìr----i fenÀi fenÀi fenÀi fenÀ                (G3, b4) 

 

rifèatde ÀsmÀna deger ÀsitÀnesi 

úıymetde naúdnaúdnaúdnaúd----i encümi encümi encümi encüm irişmez aña bahÀ    (G4, b5) 

 

iller yiye şeftÀlÿsını bÀàbÀàbÀàbÀà----ı cemÀlı cemÀlı cemÀlı cemÀlüñ 

ey sìb-õeúan BÀúì nice bir diye eyvÀ     (G5, b5)    
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nedür bu èÀrıø u òadd ü nedür bu çeşm ü ebrÿlar  

nedür bu òÀlòÀlòÀlòÀl----i Hindÿi Hindÿi Hindÿi Hindÿlar nedür bu óabbetü’s-sevdÀ   (G6, b3) 

 

miyÀnuñmiyÀnuñmiyÀnuñmiyÀnuñ rişterişterişterişte----i cÀni cÀni cÀni cÀn mı gümiş Àyìnegümiş Àyìnegümiş Àyìnegümiş Àyìne    mi    sìnen sìnen sìnen sìnen     

bünÀgÿşuñla mengÿşuñ gül ile jÀledür gÿyÀ    (G6, b4) 

    

ùaúdı hilÀl óalúasıhilÀl óalúasıhilÀl óalúasıhilÀl óalúasını gÿş-ı òidmete 

oldı sipihr bendesipihr bendesipihr bendesipihr bende----i fermÀni fermÀni fermÀni fermÀn----peõìrpeõìrpeõìrpeõìr aña      (G7, b2)    

    

gün yüzgün yüzgün yüzgün yüziiiin èarø eyledi nev-rÿzda ol meh-liúÀ 

mihr altun úaplu bir Àyìne virdi rÿ-nümÀ    (G8, b1) 

 

nevnevnevnev----bahÀruñ naúşıbahÀruñ naúşıbahÀruñ naúşıbahÀruñ naúşına bir ãavt-ı rengìn baàladı 

başladı sÀz u nevÀya bülbül-i destÀn-serÀ    (G8, b2) 

 

micmermicmermicmermicmer----i güli güli güli gülde nesìm-i ãubó-gÀhì èÿd-sÿz 

ãafóaãafóaãafóaãafóa----i güli güli güli gül----zÀrzÀrzÀrzÀrda bÀd-ı bahÀrì èıùr-sÀ     (G8, b4) 

 

gÿş ùutsa şÀhşÀhşÀhşÀh----ı gülı gülı gülı gül çıksa libÀs-ı Àl ile 

úıããa-ı rengìne başlar lÀle-i laèlìn-úabÀ    (G8, b6) 

 

àonca-veş cÀmcÀmcÀmcÀm----ı dilı dilı dilı dil-i BÀúì’yi pür-òÿn itdiler 

dem-be-dem zÀrì úılur gülgülgülgül----zÀrzÀrzÀrzÀr----ı bezmı bezmı bezmı bezmüñden cüdÀ   (G8, b7) 

 

bilini kuçmadadur ol ãanemüñ derd ü belÀ 

yoàsa èÀşıúlara şìrìn lebi hÀøır helvÀşìrìn lebi hÀøır helvÀşìrìn lebi hÀøır helvÀşìrìn lebi hÀøır helvÀ                    (G9, b1) 
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Àteş urmış yüzi gül òırmenine ol mÀhuñ Àteş urmış yüzi gül òırmenine ol mÀhuñ Àteş urmış yüzi gül òırmenine ol mÀhuñ Àteş urmış yüzi gül òırmenine ol mÀhuñ     

devr-i sÀàarda ruòı èaksini úılmış peydÀ    (G9, b3) 

 

úızarup ruòları gülgülgülgül----gÿnegÿnegÿnegÿne----i tÀbi tÀbi tÀbi tÀb----ı mülı mülı mülı mülden 

şuèle-i sÀàar-ı mey destine yaúmış òınnÀ    (G9, b4) 

 

lÿlelÿlelÿlelÿle----i òÀmei òÀmei òÀmei òÀme    ile    çeşmeçeşmeçeşmeçeşme----i dili dili dili dilden BÀúì 

eyledi úÀéide-i Áb-ı óayÀtı icrÀ     (G9, b7) 

 

mest ü medhÿşam velì òÀlì mey-i engÿrdan  

laèllaèllaèllaèl----i nÀbuñi nÀbuñi nÀbuñi nÀbuñ óÀleti keyfiyyetóÀleti keyfiyyetóÀleti keyfiyyetóÀleti keyfiyyet----i müli müli müli müldür baña    (G12, b4) 

 

ezelden şÀhşÀhşÀhşÀh----ı èaşı èaşı èaşı èaşúúúúuñ bendebendebendebende----i fermÀnıyuzi fermÀnıyuzi fermÀnıyuzi fermÀnıyuz cÀnÀ 

maóabbet mülkimaóabbet mülkimaóabbet mülkimaóabbet mülkinüñ sulùÀnsulùÀnsulùÀnsulùÀn----ı èÀlìı èÀlìı èÀlìı èÀlì----şÀnıyuzşÀnıyuzşÀnıyuzşÀnıyuz cÀnÀ   (G13, b1) 

 

seóÀbseóÀbseóÀbseóÀb----ı luùfı luùfı luùfı luùfuñ Àbın teşne-dillerden dirìà itme 

bu deştüñ baàrı yanmış LÀleLÀleLÀleLÀle----i NuèmÀnıyuzi NuèmÀnıyuzi NuèmÀnıyuzi NuèmÀnıyuz cÀnÀ   (G13, b2) 

 

zamÀne bizde gevher sezdügiçün dil-òırÀş eyler 

anuñ’çün baàrumuz òÿndur maèÀrif kÀnıyuzmaèÀrif kÀnıyuzmaèÀrif kÀnıyuzmaèÀrif kÀnıyuz cÀnÀ   (G13, b3) 

 

mükedder úılmasun gerdgerdgerdgerd----i küdÿreti küdÿreti küdÿreti küdÿret çeşmeçeşmeçeşmeçeşme----i cÀni cÀni cÀni cÀnı 

bilürsin ÀbÀbÀbÀb----ı rÿyı rÿyı rÿyı rÿy----ı milketı milketı milketı milket----i èOåmÀnìyüzi èOåmÀnìyüzi èOåmÀnìyüzi èOåmÀnìyüz cÀnÀ    (G13, b4) 

 

cihÀnı cÀmcÀmcÀmcÀm----ı naômı naômı naômı naômum şièr-i BÀúì gibi devr eyler 

bu bezmüñ şimdi biz de CÀmì-i devrÀnıyuz cÀnÀ   (G13, b5) 
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naúşnaúşnaúşnaúş----ı óüsnı óüsnı óüsnı óüsn----i òaùi òaùi òaùi òaùuñla ãafóaãafóaãafóaãafóa----i dili dili dili dil 

bir muãavver kitÀbdur gÿyÀ      (G14, b3) 

 

bezmbezmbezmbezm----i àami àami àami àamda dü çeşm-i pür-òÿnum 

iki şìşe şarÀbdur gÿyÀ       (G14, b4) 

    

baña çoú cevr itdügüñ’çün ey sipihr-i bì-vefÀ 

Àhumÿñ dÿdÀhumÿñ dÿdÀhumÿñ dÿdÀhumÿñ dÿd----ı kebÿdıı kebÿdıı kebÿdıı kebÿdı uydı ulaşdı saña    (G15, b1) 

 

eşkümüñ gevherlerieşkümüñ gevherlerieşkümüñ gevherlerieşkümüñ gevherlerin dizdüm işigi ùaşına  

yÀre èarø idem diyü silmiş raúìb-i bed-liúÀ    (G15, b2) 

 

gömgök itdi sillesillesillesille----i Àhi Àhi Àhi Àhum sipihrüñ ãÿretin 

gök yüzine baú inanmazsañ eger ey meh-liúÀ   (G15, b3) 

    

gözüme èÀlem görinmez görmesem ruòsÀruñı 

èÀrıøuñ miréÀtıdur ÁyìneèÀrıøuñ miréÀtıdur ÁyìneèÀrıøuñ miréÀtıdur ÁyìneèÀrıøuñ miréÀtıdur Áyìne----i èÀlemi èÀlemi èÀlemi èÀlem----nümÀnümÀnümÀnümÀ                (G15, b4)    

    

èaús-i òÀl-i èÀrıøından sÀúì-i gül-çihrenüñ  

lÀlelÀlelÀlelÀle----i sìri sìri sìri sìr----Àb olur cÀmÀb olur cÀmÀb olur cÀmÀb olur cÀm----ı şarÀbı şarÀbı şarÀbı şarÀb----ı dilı dilı dilı dil----güşÀgüşÀgüşÀgüşÀ                (G15, b5) 

    

èayn-i èÀlì ol iki nergisnergisnergisnergis----i cÀdÿi cÀdÿi cÀdÿi cÀdÿna fidÀ 

yÀ zülÀlzülÀlzülÀlzülÀl----i lebi lebi lebi lebüñe yÀ ruò-ı nìkÿna fidÀ    (G16, b1) 

 

elifi serv gibi bÀàbÀàbÀàbÀà----ı maóabbetı maóabbetı maóabbetı maóabbetde bu gün 

úad-i mevzÿnuñ ile ol iki bÀzÿña fidÀ    (G16, b2) 
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yÀsı her laóôa kemÀnuñ gibi pìçìde olup 

àamuñ oúlarıàamuñ oúlarıàamuñ oúlarıàamuñ oúları ile ol iki ebrÿña fidÀ     (G16, b4) 

 

egerçi gök yüzinde aòter-i feròunde-fer çoúdur 

úanı òÀl-i ruòu mÀnendi bir rÿşen güher kevkebbir rÿşen güher kevkebbir rÿşen güher kevkebbir rÿşen güher kevkeb         (G17, b2) 

 

ne ùaşlar baãdı seng-endÀz-ı Àhum deyrdeyrdeyrdeyr----i gerdÿni gerdÿni gerdÿni gerdÿna  

düşen altun úayalardur degül vaútdüşen altun úayalardur degül vaútdüşen altun úayalardur degül vaútdüşen altun úayalardur degül vaút----i seóer kevkebi seóer kevkebi seóer kevkebi seóer kevkeb            (G17, b4)    

    

maóabbmaóabbmaóabbmaóabbet dÀàıet dÀàıet dÀàıet dÀàı yaú sìneñde ferrferrferrferr----i devleti devleti devleti devlet isterseñ 

bilürsin olmaz ey BÀúì saèÀdet-baòş her kevkeb   (G17, b5) 

    

ey ãafÀ-yı èÀrıøuñdan çeşmeçeşmeçeşmeçeşme----i òÿrşìdi òÿrşìdi òÿrşìdi òÿrşìde Àb 

şuèle-i şemèşemèşemèşemè----i cemÀli cemÀli cemÀli cemÀlüñ nÿr-baòş-ı ÀfitÀb    (G18, b1) 

 

gice óüsnüñ şevúıóüsnüñ şevúıóüsnüñ şevúıóüsnüñ şevúıne encüm sürÿr u sÿrda  

çarò Àteş-bÀzdur gÿyÀ elinde mÀh-tÀb    (G18, b2) 

 

óasret-i cÀmcÀmcÀmcÀm----ı lebı lebı lebı lebüñ şol deñlü teéåìr itdi kim 

úıpúızıl dìvÀne mey baş açuú abdÀluñ óabÀbúıpúızıl dìvÀne mey baş açuú abdÀluñ óabÀbúıpúızıl dìvÀne mey baş açuú abdÀluñ óabÀbúıpúızıl dìvÀne mey baş açuú abdÀluñ óabÀb            (G18, b4) 

    

olsa zülfi olsa zülfi olsa zülfi olsa zülfi o gül-èiõÀra niúÀb niúÀb niúÀb niúÀb    

olur Àşüfte sünbül-i sìr-Àb                     (G19, b1)    

 

dÿddÿddÿddÿd----ı Àhı Àhı Àhı Àhum ruóuñ hevÀsıyıla 

ebr olur yaàdurur cihÀna gül-Àb     (G19, b2) 
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gül yüzgül yüzgül yüzgül yüzüñ vaãfında bülbül úılsa elóÀnı dürüst 

bÀàda bir àoncanuñ úalmaz girìbÀnı dürüst    (G22, b1) 

 

cevşencevşencevşencevşen----i pÿlÀdi pÿlÀdi pÿlÀdi pÿlÀd----ı çaròı çaròı çaròı çaròı çÀk çÀk itdüm daòi 

ÀhÀhÀhÀh----ı Àteşı Àteşı Àteşı Àteş----bÀrumuñ şemşìrbÀrumuñ şemşìrbÀrumuñ şemşìrbÀrumuñ şemşìr----i bürrÀnıi bürrÀnıi bürrÀnıi bürrÀnı dürüst    (G22, b4) 

 

ÀteşÀteşÀteşÀteş----i sÿzi sÿzi sÿzi sÿz----ı firÀúı firÀúı firÀúı firÀúuñ bir harÀret virdi kim 

nÿş ider bir demde dil deryÀ-yı èUmmÀnı dürüst   (G22, b5) 

 

BÀúıyÀ fennüñde ùutmaz kimse noúãÀnuñ senüñ 

Óamdü li’llÀh ùÀbè mevzÿn èaúl mìzÀnèaúl mìzÀnèaúl mìzÀnèaúl mìzÀnı dürüst   (G22, b6) 

    

leşgerleşgerleşgerleşger----i àami àami àami àam    geldi dil şehridil şehridil şehridil şehrine úondı cavú cavú 

úopdı yir yir fitne vü Àşÿb u àavàÀ semt semt   (G23, b3) 

 

giryeden cÿycÿycÿycÿy----ı şirişkı şirişkı şirişkı şirişküm sÿ-be-sÿ oldı revÀn 

yine Úulzüm gibi cÿş itdi bu deryÀ semt semt   (G23, b4)    

    

èÀlemèÀlemèÀlemèÀlem----i vaódeti vaódeti vaódeti vaódetde ey sÀúì bizi bezmbezmbezmbezm----i Elesti Elesti Elesti Elest 

itdi iúrÀr-ı ãafÀ mey-òÀnesinde şöyle mest    (G24, b1) 

 

nice CÀm-ı Cem nice miréÀt-ı İskender dilÀ 

dest-i miónetden cefÀ ùaşıcefÀ ùaşıcefÀ ùaşıcefÀ ùaşıyla bulmışdur şikest   (G24, b2)    

    

BÀúıyÀ serserserser----naòlnaòlnaòlnaòl----bendbendbendbend----i güli güli güli gül----şenşenşenşen----i ebyÀtsıni ebyÀtsıni ebyÀtsıni ebyÀtsın 

eyledi naôm-ı bülendüñ óÀãılı SelmÀnı pest    (G24, b5) 
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bülbül nevÀ-yı nÀleme úılmaz muèÀraøa 

zìrÀ götürmez ey yüzi gülyüzi gülyüzi gülyüzi gül    her maúÀm baóå    (G25, b4) 

 

yaşumuz dökmege ol dürr-i èAdendür bÀèiå 

göñlümüz düşmege ol çÀhçÀhçÀhçÀh----ı õeúanı õeúanı õeúanı õeúandur bÀèiå    (G26, b1) 

 

ùurraùurraùurraùurra----i ùÀlièi ùÀlièi ùÀlièi ùÀlièumuñ böyle perìşÀnlıàına  

yine ol zülf-i pür-Àşÿb u fitendür bÀèiå    (G26, b2) 

 

rÿó-ı pÀk ol yirüñ eflÀk ola mÀnend-i Mesìó 

úalmaàa òÀkòÀkòÀkòÀk----i meõelleti meõelleti meõelleti meõelletde bu tendür bÀèiå    (G26, b4) 

 

úafesúafesúafesúafes----i àami àami àami àamda yatur ùÿùìùÿùìùÿùìùÿùì----i ùabèi ùabèi ùabèi ùabè-ı BÀúì 

çekdügi úahra anuñ luùf-ı suòandur bÀèiå    (G26, b5) 

 

àubÀràubÀràubÀràubÀr----ı òaùùı òaùùı òaùùı òaùùuñ olmaz çünki óayrÀn olmaàa bÀèiå 

nedür laèllaèllaèllaèl----i lebi lebi lebi lebüñ çaú böyle òandÀn olmaàa bÀèiå   (G27, b1) 

 

gözüm yaşına ol laèllaèllaèllaèl----i lebi lebi lebi leb----i sìr-Àb olur bÀèiå 

dem-À-dem úana ey sÀkì şarÀb-ı nÀb olur bÀèiå   (G29, b1) 

 

vücÿdum òÀnesivücÿdum òÀnesivücÿdum òÀnesivücÿdum òÀnesin seyle virür BÀúì gözüm yaşı 

fenÀfenÀfenÀfenÀ----yı dÀryı dÀryı dÀryı dÀr-ı bì-bünyÀduma bu Àb olur bÀèiå    (G29, b5) 

    

gel ey dil óalúa-i müşgìn-i zülf-i pür-şikenden geç 

düşersin dÀmdÀmdÀmdÀm----ı tezvìrı tezvìrı tezvìrı tezvìre rehrehrehreh----i mekr ü fiteni mekr ü fiteni mekr ü fiteni mekr ü fitenden geç   (G30, b1) 
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saña cÀy-ı òırÀm ey naòl-i bÀlÀ gülgülgülgül----şenşenşenşen----i cÀni cÀni cÀni cÀndur 

nesìm-i nev-bahÀrì gibi gel ãaón-ı çemenden geç   (G30, b2) 

 

bu bÀzÀr içre düşmez dÀnedÀnedÀnedÀne----i eşki eşki eşki eşküm gibi gevher 

gel ey cÀn riştesicÀn riştesicÀn riştesicÀn riştesi şimden girü dürr-i èAdenden geç   (G30, b4) 

 

kemendkemendkemendkemend----i zülfi zülfi zülfi zülfi ey BÀúì saña çoú bend geçmişdür  

veli sen àamze-i òÿn-rìzi cevrin gör geçenden geç   (G30, b5) 

 

göstermeseydi bÀdesini sÀàar-ı zücÀc 

õevú itmez idi bezmbezmbezmbezm----i ãafÀi ãafÀi ãafÀi ãafÀdan göñül mizÀc    (G31, b1)    

    

pür olup devr idicek meclis-i mestÀnı úadeó 

çarò olur óalúaçarò olur óalúaçarò olur óalúaçarò olur óalúa----i rindÀni rindÀni rindÀni rindÀn    mehmehmehmeh----i tÀbÀnı úadeói tÀbÀnı úadeói tÀbÀnı úadeói tÀbÀnı úadeó                (G32, b1)    

    

felekfelekfelekfelek----i èişreti èişreti èişreti èişrete bir aòter-i feróunde iken 

yine Mirrìò-ãıfat ùurma döker úanı úadeó     (G32, b2) 

 

meclis-i mey ki bedenlerle óiãÀr olmışdur 

şehrşehrşehrşehr----i èişretdür anuñi èişretdür anuñi èişretdür anuñi èişretdür anuñ ÀfetÀfetÀfetÀfet----i devrÀnı úi devrÀnı úi devrÀnı úi devrÀnı úadeóadeóadeóadeó                (G32, b3)    

    

yaraşur óalúa-i rindÀna disem ey BÀúì 

òatem-i Cemdür anuñ laèllaèllaèllaèl----i BedaòşÀnı úadeói BedaòşÀnı úadeói BedaòşÀnı úadeói BedaòşÀnı úadeó            (G32, b5) 

 

itdi şikÀr gönlümi bir şÿò-ı şeh-levend 

müjgÀnı tìrmüjgÀnı tìrmüjgÀnı tìrmüjgÀnı tìr    ü    úaşı kemÀnúaşı kemÀnúaşı kemÀnúaşı kemÀn    ùurrası kemendùurrası kemendùurrası kemendùurrası kemend                (G34, b1) 
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bu cism-i zerd  ü zÀr u nizÀr ile nice bir  

yanam firÀúuñ ÀteşifirÀúuñ ÀteşifirÀúuñ ÀteşifirÀúuñ Àteşine nitekim sipend    (G34, b3) 

    

telò-i şarÀbşarÀbşarÀbşarÀb----ı àussaı àussaı àussaı àussa-i devrÀnı defè ider 

şìrìn lebin dehÀnuma alsam niteki úand    (G34, b5) 

    

feryÀduma irmezse n’ola ol boyı şimşÀdboyı şimşÀdboyı şimşÀdboyı şimşÀd 

kÿyında feleklerden aşar nÀle vü feryÀd    (G35, b1) 

 

èahdüñde eger èÀleme bir daòı gelürse  

úullıúlar ider sen yüzi òÿrşìdyüzi òÿrşìdyüzi òÿrşìdyüzi òÿrşìde FerÀòşÀd    (G35, b5) 

    

defterdefterdefterdefter----i faøl u dÀnişi faøl u dÀnişi faøl u dÀnişi faøl u dÀniş evrÀúın  

ãarãarãarãarãarãarãarãar----ı Àhı Àhı Àhı Àhum eyledi ber-bÀd      (G36, b2)    

    

tìàtìàtìàtìà----i hecri hecri hecri hecrüñle ber-À-ber úıldı 

nÀveknÀveknÀveknÀvek----i àamzei àamzei àamzei àamzelerüñ zaòmı ziyÀd     (G37, b3) 

 

şimdi ùìàùìàùìàùìà----i cevri cevri cevri cevr ile öldürme úurbÀn olduàum 

èid-i EdóÀ geldüginde idesin úurbÀn-ı èìd    (G39, b6) 

 

kÿhkÿhkÿhkÿh----ı èaşúı èaşúı èaşúı èaşúunda olursam FerhÀd 

acıyup eyleye şìrìn lebi dÀd      (G41, b1) 

 

oñmasun bitmesün ey serv-i revÀn 

göreyin bÀàbÀàbÀàbÀà----ı cihÀnı cihÀnı cihÀnı cihÀnda şimşÀd      (G41, b4) 
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dÀnedÀnedÀnedÀne----i òÀli òÀli òÀli òÀl----i siyÀhi siyÀhi siyÀhi siyÀh ey BÀúì 

òirmenòirmenòirmenòirmen----i èömri èömri èömri èömrümi itdi ber-bÀd     (G41, b5)    

 

yiter kirpügüm kÿykÿykÿykÿy----ı èaşúı èaşúı èaşúı èaşúuñda cÀrÿb 

üzilsin kesilsün hemÀn rìş-i zÀhid     (G42, b3) 

    

 gösterdi gÀh zülfi úarasın gehì úaşın 

deryÀderyÀderyÀderyÀ----yı óüsnyı óüsnyı óüsnyı óüsn-i dïst èayÀn itdi cezr ü med    (G43, b3)    

 

derd-i maóabbet eylese cismi èaceb mi zerd 

iksiriksiriksiriksir----i èaşúi èaşúi èaşúi èaşú-ı pÀk ile altun olur cesed     (G43, b4) 

 

var ise çekmege her bÀrbÀrbÀrbÀr----ı àamı àamı àamı àamuñ 

òar gibi oldı raúìbüñ muètÀd      (G44, b2) 

 

bulmasun kimse úusÿrum dir isen 

eyleme úaãrúaãrúaãrúaãr----ı cefÀı cefÀı cefÀı cefÀyı bünyÀd      (G44, b4) 

 

şièr-i BÀúìye naôìr olmaz hìç 

fennfennfennfenn----i èaşi èaşi èaşi èaşúúúú içre olupdur üstÀd     (G44, b6) 

    

riyÀøriyÀøriyÀøriyÀø----ı óüsnı óüsnı óüsnı óüsnde olmış o laèl-i nÀb leõìõ 

cihÀn içinde bilürsin olur şarÀb leõìõ     (G45, b1) 

 

ruòlaruñdan ne èaceb bÿse temennÀ úılsam 

ey lebi àoncalebi àoncalebi àoncalebi àonca    èiõÀruñ gülèiõÀruñ gülèiõÀruñ gülèiõÀruñ gül----i şeftÀlÿi şeftÀlÿi şeftÀlÿi şeftÀlÿdur    (G46, b2) 
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gerçi òÀl u òatuñ Àşüftesi çoúdur ammÀ 

beni dìvÀne úılan silsilesilsilesilsilesilsile----i gìsÿi gìsÿi gìsÿi gìsÿdur     (G46, b3) 

 

èÀşıúuñ úaèr-ı yemyemyemyem----i àuããai àuããai àuããai àuããa----i hicrÀnuñda 

ãadefãadefãadefãadef----i dìdei dìdei dìdei dìde-i àam-dìdesi pür-lüélÿdur    (G46, b4) 

 

n’ola meyl itseler eşèÀruña erbÀb-ı ãafÀ 

BÀúıyÀ şièr degüldür bu bir aúar ãudurşièr degüldür bu bir aúar ãudurşièr degüldür bu bir aúar ãudurşièr degüldür bu bir aúar ãudur                (G46, b6) 

 

zülfüñ ki tÀrtÀrtÀrtÀr----ıııı eşkeşkeşkeşk-i firÀvÀne ãarmaşur 

sünbüldür ol ki rişterişterişterişte----i bÀrÀni bÀrÀni bÀrÀni bÀrÀne ãarmaşur    (G47, b1) 

    

meydÀnmeydÀnmeydÀnmeydÀn----ı èaşúı èaşúı èaşúı èaşú içinde ölümden úaçan úaçar 

dìvÀne dil ki merg ile òaãmÀne ãarmaşur    (G47, b5) 

 

Àhum yiliÀhum yiliÀhum yiliÀhum yili çıúardı sipihri hevÀlara 

mÀnend-i gird-bÀd ki èummÀne ãarmaşur    (G47, b6) 

 

àÀyetde teşne idi göñül ÀbÀbÀbÀb----ı vaãlı vaãlı vaãlı vaãluña 

ãuãızlıàını kesdi o şemşìr-i Àb-dÀr     (G48, b2) 

    

cuy-bÀr-ı vÀdìvÀdìvÀdìvÀdì----i àami àami àami àam eşk-i çeşm-i ter yiter 

rÿy-ı zerd ol cÿy-bÀra berg-i nìlüfer yiter    (G49, b1) 

    

aàzı laèlìn óoúúaaàzı laèlìn óoúúaaàzı laèlìn óoúúaaàzı laèlìn óoúúa    yÀúÿtyÀúÿtyÀúÿtyÀúÿt----ı müferrió lebleriı müferrió lebleriı müferrió lebleriı müferrió lebleri    

cevherì terkìb isterseñ leb-i dil-ber yiter    (G49, b2) 
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BÀúıyÀ meyl eylemez ÀrÀyiş-i dünyÀya dil 

rÿy-ı zerd ü gevhergevhergevhergevher----i eşki eşki eşki eşküm zer ü zìver yiter    (G49, b5) 

    

benüm dÿd-ı kebÿd-ı nÀrnÀrnÀrnÀr----ı Àhı Àhı Àhı Àhum başdan aşmışdur 

senüñ zülf-i siyÀhuñ ayaàuñla baş ber-À-berdür   (G50, b2) 

    

göñül tìàtìàtìàtìà----i müjei müjei müjei müjeñden yüz çevürmez ey gözi Àhÿgözi Àhÿgözi Àhÿgözi Àhÿ 

ol bir şemşìrol bir şemşìrol bir şemşìrol bir şemşìr----i bürrÀna varur şìri bürrÀna varur şìri bürrÀna varur şìri bürrÀna varur şìr----i dili dili dili dil----ÀverdürÀverdürÀverdürÀverdür         (G50, b4)    

 

lÀleler bezmbezmbezmbezm----i çemeni çemeni çemeni çemende cÀm-ı èişret gösterür 

devletinde òusrevòusrevòusrevòusrev----i güli güli güli gül èayşa ruòãat gösterür   (G51, b1) 

 

èìd-gehde varalum dïlÀba dil-ber seyrine 

görelüm ÀyìneÀyìneÀyìneÀyìne----i devrÀni devrÀni devrÀni devrÀn ne ãÿret gösterür    (G51, b3) 

 

bìbìbìbì----sütÿnsütÿnsütÿnsütÿn----ı àamı àamı àamı àamda BÀúì sengsengsengseng----i mióneti mióneti mióneti miónet kesmede 

şöyle üstÀd oldı kim FerhÀda ãanèat gösterür   (G51, b6) 

    

nihÀlnihÀlnihÀlnihÀl----i úÀmeti úÀmeti úÀmeti úÀmetüñ óaúúÀ èaceb naòl-i dil-ÀrÀdur 

egerçi úaddüñ aèlÀ kÀkülüñ aèlÀdan aèlÀdur    (G52, b1) 

 

çeçeçeçerÀàrÀàrÀàrÀà----ı hüsnı hüsnı hüsnı hüsnüñüñ nÿrı fürÿà-ı şemè-i kÀfÿrì    

nigÀr-ı èanberìn-gìsÿ nihÀl-i sìm-sìmÀdur    (G52, b2) 

 

gedÀ-yı bì-ser ü pÀyı semendsemendsemendsemend----i nÀzi nÀzi nÀzi nÀza çignetme 

iñende óüsne maàrÿr olma sulùÀnum bu dünyÀdur   (G52, b4) 

 

kenÀr-ı baórbaórbaórbaór----i naômi naômi naômi naôma yine dürler dizmiş ey BÀúì 

süùÿrsüùÿrsüùÿrsüùÿr----ı defterı defterı defterı defter----i şièrüñ meger emvÀci şièrüñ meger emvÀci şièrüñ meger emvÀci şièrüñ meger emvÀc----ı deryÀdurı deryÀdurı deryÀdurı deryÀdur            (G52, b5) 
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mihrmihrmihrmihr----i ruòi ruòi ruòi ruòuñla dilde kimüñ tÀze dÀàı var 

tÀb-ı çerÀàçerÀàçerÀàçerÀà----ı şems u úamerı şems u úamerı şems u úamerı şems u úamerden ferÀàı var    (G53, b1) 

 

lÀle çemende başı açuú úıpúızıl delilÀle çemende başı açuú úıpúızıl delilÀle çemende başı açuú úıpúızıl delilÀle çemende başı açuú úıpúızıl deli    

sevdÀ-yı òÀl-i yÀr ile muòtel dimÀàı var    (G53, b4) 

 

cÀm-ı şarÀb-ı nÀb gibi dil-rübÀ úanı 

laèlìn ùuùaàı dür dişidür dişidür dişidür dişi gül-gÿn yañaàı var    (G53, b5) 

 

piyÀle òusrev-i mülkmülkmülkmülk----i àami àami àami àama tÀc-ı KeyÀnìdür 

òum-ı mey pÀdişÀh-ı èaşúa genc-i òusrevÀnìdür            (G54, b1) 

 

daòı Cemşìdi yÀd eyler gözinden úan döker meclis 

meymeymeymey----i güli güli güli gül----gÿn sirişki cÀm gÿn sirişki cÀm gÿn sirişki cÀm gÿn sirişki cÀm çeşmçeşmçeşmçeşm----i òÿni òÿni òÿni òÿn----feşÀnıdırfeşÀnıdırfeşÀnıdırfeşÀnıdır            (G54, b2)    

    

leb-À-leb cÀmcÀmcÀmcÀm----ı dilı dilı dilı dil òÿn olsa ùañ mı bezmbezmbezmbezm----i fürúÀti fürúÀti fürúÀti fürúÀtde 

güzeller èaşúına nÿş itmek içün dïstgÀnìdür    (G54, b3) 

    

baòÿr-ı micmermicmermicmermicmer----i óüsn ü bahÀi óüsn ü bahÀi óüsn ü bahÀi óüsn ü bahÀdur òÀl-i ruòsÀruñ 

anuñ ol óalúa óalúa ùurra-i müşgìn duòÀnıdur         (G54, b5) 

    

çerÀàı mÀh-ı enverden yaúar ol èÀrıø u gerden 

girìbÀnuñ senüñ bezmgirìbÀnuñ senüñ bezmgirìbÀnuñ senüñ bezmgirìbÀnuñ senüñ bezm----i letÀfet şemèi letÀfet şemèi letÀfet şemèi letÀfet şemè----dÀnıdurdÀnıdurdÀnıdurdÀnıdur            (G54, b6)    

 

açıldı dÀàlar sìnemde çÀk itdüm girìbÀnum 

maóabbet gülmaóabbet gülmaóabbet gülmaóabbet gül----şenişenişenişeninde açılan gül-nÀrı görsünler   (G55, b3) 
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zaòm-ı sìnem ol gözi mekkÀregözi mekkÀregözi mekkÀregözi mekkÀre àÀyet òoş gelür 

yare açarsam revÀdur yÀre àÀyet òoş gelür    (G56, b1) 

 

bir èaceb dÀrü’şdÀrü’şdÀrü’şdÀrü’ş----şifÀdur kÿyışifÀdur kÿyışifÀdur kÿyışifÀdur kÿyı derd ehline kim 

anda hep nÀ-òoş varan bì-çÀre àÀyet òoş gelür   (G56, b4)    

    

Àheng -i Àhı ùurma hemÀn eyle ey göñül 

sÀz u nevÀsÀz u nevÀsÀz u nevÀsÀz u nevÀ----yı èaşúyı èaşúyı èaşúyı èaşúa münÀsib hevÀ budur    (G57, b6) 

    

cürèacürèacürèacürèa----dÀndÀndÀndÀn    abdÀla gerçi maòzenü’lmaòzenü’lmaòzenü’lmaòzenü’l----esrÀresrÀresrÀresrÀrdur    

rind-i dürd-ÀşÀma    sÀàar maùlaèu’lsÀàar maùlaèu’lsÀàar maùlaèu’lsÀàar maùlaèu’l----envÀrenvÀrenvÀrenvÀrdur    (G58, b1) 

 

gülgülgülgül----sitÀnsitÀnsitÀnsitÀn----ı bezmı bezmı bezmı bezme sÀàar àonca-i sìr-Àb ise 

Àteşìn ruòsÀrı sÀúìnüñ de bir gül-nÀrdur             (G58, b2)    

 

dÀmdÀmdÀmdÀm----ı Ààÿşı Ààÿşı Ààÿşı Ààÿş içre düşmez ol tezerv-i òoş-òırÀm 

dÀnedÀnedÀnedÀne----i eşki eşki eşki eşküm    egerçi lüélÿ-yı şeh-vÀrdur    (G58, b4)    

 

mihrmihrmihrmihr----i èÀlemi èÀlemi èÀlemi èÀlem----tÀb olupdur ol büttÀb olupdur ol büttÀb olupdur ol büttÀb olupdur ol büt----i mehi mehi mehi meh----veşveşveşveş bu gün 

aña nisbet mÀh-ı enver ãÿret-i dìvÀrdur    (G58,b6) 

 

yazamaz ebrÿlaruñ rÀsıebrÿlaruñ rÀsıebrÿlaruñ rÀsıebrÿlaruñ rÀsına beñzer bir hilÀl 

mÀh-ı tÀbÀn bunca yıllardur miåÀlin úaralar    (G59, b2) 

    

sen mehsen mehsen mehsen meh----i bedri bedri bedri bedrüñ øiyÀsın virmek olmaz èÀleme 

ittifÀúì bir yere cemè olsalar meh-pÀreler    (G59, b3) 
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bir Úul oàlı ÀfetÚul oàlı ÀfetÚul oàlı ÀfetÚul oàlı Àfetüñ kÿyında úaldı cÀn u dil 

úapuya çıúmaz görinmez n’eylesün bì-çÀreler   (G59, b4) 

    

şÀhşÀhşÀhşÀh----bÀzbÀzbÀzbÀz----ı ùabèı ùabèı ùabèı ùabèumuñ pervÀzın urmaz kimseler 

çÀre ey BÀúì hemÀn olur öñince varala    (G59, b7)    

 

èÀrıøuñ òÿrşìd-i èÀlem-tÀb mÀhiyyetlüdür 

anuñ içün óüsnóüsnóüsnóüsnüñüñ    bÀzÀrıbÀzÀrıbÀzÀrıbÀzÀrı germiyyetlüdür    (G60, b1) 

 

cÀme-i dìbÀ ile òÿrşìd zìbÀlanmasun 

şimdi andan òilèatòilèatòilèatòilèat----i óüsni óüsni óüsni óüsnüñ senüñ şöhretlüdür   (G60, b2) 

 

sen ùarÀvet bÀàıùarÀvet bÀàıùarÀvet bÀàıùarÀvet bÀàınuñ bir àonca-i òandÀnısın 

jÀle düşmiş tÀze gül bir aàlamış ãÿretlüdür             (G60, b3)    

 

òançer-i cÀnÀn ecel cÀmıecel cÀmıecel cÀmıecel cÀmına ùurmaz ãu úatar 

yolına cÀn virmek anuñ şol úadar leõõetlüdür   (G60, b4)    

    

yeñmez Àb-ı çeşme-i çeşmüm dökinse leõõetüñ 

şehdşehdşehdşehd----i şìrìni şìrìni şìrìni şìrìn----i maóabbeti maóabbeti maóabbeti maóabbet şol úadar úuvvetlüdür   (G60, b5) 

    

gerçi kim ol àamzeler nÀzük geçerler nÀzda 

lìkin anlardan hilÀl ebrÿlarhilÀl ebrÿlarhilÀl ebrÿlarhilÀl ebrÿlaruñ diúúatlüdür     (G60, b6) 

        

kìmyÀdurkìmyÀdurkìmyÀdurkìmyÀdur BÀúıyÀ òÀkòÀkòÀkòÀk----i cenÀbi cenÀbi cenÀbi cenÀb----ı meyı meyı meyı mey----fürÿşfürÿşfürÿşfürÿş 

ÀsitÀnı òıdmetinden úaçma bir devletlüdür    (G60, b7)    
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naúşnaúşnaúşnaúş----ı òaùı òaùı òaùı òaùuñla yazıludur ãafóaãafóaãafóaãafóa----i derÿni derÿni derÿni derÿn 

odlara yaúma yazuà efendi günÀhdur    (G61, b2) 

    

òaddüñ úatında mihr-i felek bir zavalludır 

alnuñ yanında bedr bedr bedr bedr ise    bir sìrbir sìrbir sìrbir sìr----i mÀhduri mÀhduri mÀhduri mÀhdur                (G61, b3) 

    

òum gibi sen de taãfiye-i bÀùın it yüri 

dergÀhdergÀhdergÀhdergÀh----ı meyı meyı meyı mey----fürÿş ulu òÀnúÀfürÿş ulu òÀnúÀfürÿş ulu òÀnúÀfürÿş ulu òÀnúÀhhhhdur     (G61, b4) 

    

sulùÀnsulùÀnsulùÀnsulùÀn----ı èaşúı èaşúı èaşúı èaşúa bende ãatar şimdi kendüyi 

BÀúì de óaú budur ki èaceb pÀdişÀhdur    (G61, b6)    

    

àonca lebàonca lebàonca lebàonca lebüñe èÀşıú-ı òÿnìn-ciger geçer 

nergis gönergis gönergis gönergis gözzzzüñe bende-i ãÀóib-naôar geçer    (G62, b1) 

    

ãaúın ãaúın ki ey úaşı yÀúaşı yÀúaşı yÀúaşı yÀ    tìrtìrtìrtìr----i Àhi Àhi Àhi Àhdan    

ger gök demür olursa felekler deler geçer    (G62, b3) 

    

her kim ki meyl ider zenzenzenzen----i dünyÀi dünyÀi dünyÀi dünyÀya BÀúıyÀ 

merdÀneler içinde anı ãanma er geçer    (G62, b5) 

    

ruòuñ bÀàruòuñ bÀàruòuñ bÀàruòuñ bÀàın raúìb-i dìv-sìret seyr ider her gün 

yüzüñi göremez yıllarca ammÀ bunda Ádem var   (G63, b4)    

    

güzellik burcıgüzellik burcıgüzellik burcıgüzellik burcına bir mÀh-ı nevdür ol hilÀl-ebrÿ   

çerÀàçerÀàçerÀàçerÀà----ı óüsnı óüsnı óüsnı óüsnine günden güne ùurmaz øiyÀ artar   (G64, b5) 
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yüzyüzyüzyüzüñ    şemsşemsşemsşems----i êuóÀi êuóÀi êuóÀi êuóÀ    rÿzrÿzrÿzrÿz----ı viãÀlı viãÀlı viãÀlı viãÀlüñ    èìdèìdèìdèìd----i EêóÀi EêóÀi EêóÀi EêóÀdur    

cemÀlüñden müzeyyen her ùaraf èÀlem temÀşÀdur   (G65, b1) 

 

cenÀbcenÀbcenÀbcenÀb----ı Óaørete yüz ùut kim oldur úıbleı Óaørete yüz ùut kim oldur úıbleı Óaørete yüz ùut kim oldur úıbleı Óaørete yüz ùut kim oldur úıble----i èÀrifi èÀrifi èÀrifi èÀrif    

sücÿduñdan àaraø zìrÀ rıøÀ-yı Rabb-i aèlÀdur   (G65, b4) 

 

irişsün Kaèbe-i kÿykÿykÿykÿy----ı rıøÀı rıøÀı rıøÀı rıøÀña tek dil-i BÀúì 

óarìmóarìmóarìmóarìm----i óürmeti óürmeti óürmeti óürmetüñ úurbında úurbÀn ile irøÀdur   (G65, b5) 

    

murÀduñ ÒÀn MurÀduñ  himmetinden úıl recÀ ey dil 

kim ol sulùÀn-ı ãÿret pÀdişÀh-ı mülkmülkmülkmülk----i maènÀi maènÀi maènÀi maènÀdur   (G65, b6) 

    

cennetcennetcennetcennet----i kÿyi kÿyi kÿyi kÿyuña meyl eylese ÙÿbÀ yiridür 

ÀsitÀnuñ dilese gökde MesìóÀ yiridür    (G66, b1) 

    

tÀze dÀàumla ser ü sìne n’ola zeyn olsa 

kÿh u deşt ey yüzi gülyüzi gülyüzi gülyüzi gül lÀle-i óamrÀ yiridür    (G66, b3) 

 

cilve-i óüsn-i ruòuñ virdi revÀc u revnaú 

èarãaèarãaèarãaèarãa----i èÀlemi èÀlemi èÀlemi èÀleme kim seyr ü temÀşa yiridür    (G66, b6) 

 

vaãf-ı laèlin oúı ey óüsóüsóüsóüsn kitÀbın kitÀbın kitÀbın kitÀbın oúuyan 

meded AllÀhı severseñ úatı zìbÀ yiridür     (G66, b7)    

 

müràmüràmüràmürà----i dili dili dili dil úonmaàa bir úÀmeti ÙÿbÀúÀmeti ÙÿbÀúÀmeti ÙÿbÀúÀmeti ÙÿbÀ gözedür 

serv ü şimşÀdı begenmez úatı aèlÀ gözedür    (G67, b1) 
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menzilin bÀà-ı İrem úılsalar itmez ÀrÀm 

ehl-i dil cennetcennetcennetcennet----i kÿyi kÿyi kÿyi kÿyuñ gibi meévÀ gözedür    (G67, b2) 

 

èÀşıúuñ düşmeni çoú baóre dönüpdür yaşı 

iki zevraúiki zevraúiki zevraúiki zevraúdur    iki dìdesiiki dìdesiiki dìdesiiki dìdesi deryÀ gözedür    (G67, b6) 

 

dÀà-ı àam    naúdnaúdnaúdnaúd----ı dilı dilı dilı dil ü raòt-ı revÀnum gözedür  

dìde-bÀn oldı meger òÀneòÀneòÀneòÀne----i cÀni cÀni cÀni cÀnum gözedür    (G68, b1) 

    

àamzeler tìààamzeler tìààamzeler tìààamzeler tìà----zen olmışdur ol ebrÿ úavvÀszen olmışdur ol ebrÿ úavvÀszen olmışdur ol ebrÿ úavvÀszen olmışdur ol ebrÿ úavvÀs    

rÀhrÀhrÀhrÀh----ı ı ı ı èaşúèaşúèaşúèaşúı bu gün ol úaşı kemÀnúaşı kemÀnúaşı kemÀnúaşı kemÀnum gözedür   (G68, b2) 

 

òirmenòirmenòirmenòirmen----i cÀn u dili cÀn u dili cÀn u dili cÀn u dile Àteş urup giñ yirden 

şerer-i Àh ile Àlÿde duòÀnum gözedür    (G68, b3) 

    

ÀbÀbÀbÀb----ı óayÀtı óayÀtı óayÀtı óayÀt----ı laèlı laèlı laèlı laèlüñe ser-çeşme-i cÀnı teşnedür 

ãun cürèa-i    cÀmcÀmcÀmcÀm----ı lebı lebı lebı lebüñ kim Áb-ı óayvÀn teşnedür   (G69, b1) 

 

ÀbÀbÀbÀb----ı ı ı ı zülÀlzülÀlzülÀlzülÀl----i vaãli vaãli vaãli vaãluña muótÀc tenhÀ dil degül 

òÀk üzre úalmış òuşk-leb deryÀ-yı èUmmÀn teşnedür  (G69, b3) 

 

bezmbezmbezmbezm----i àami àami àami àamında cÀn u dil yandı yaúıldı sÀúıyÀ 

depret elüñ sür ayaàı meclisde yÀrÀn teşnedür   (G69, b4) 

 

cÀnÀ zülÀlzülÀlzülÀlzülÀl----i vaãli vaãli vaãli vaãluñı aàyÀr umar èuşşÀú umar  

Àb-ı seóÀb-ı raómete kÀfir müselmÀn teşnedür   (G69, b5) 
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şöyle ãarãar felegi ãadmeãadmeãadmeãadme----i bÀdi bÀdi bÀdi bÀd----ı Àhı Àhı Àhı Àhum    

èÀleme lerze düşer günbed-i KeyvÀn ditrer    (G70, b2) 

 

ùurralar egnindekiùurralar egnindekiùurralar egnindekiùurralar egnindeki    müşgìn zirihlermüşgìn zirihlermüşgìn zirihlermüşgìn zirihler seyrin it  

àamzeler ùaúınduàı şemşìr-i cevher-dÀrı gör    (G71, b2) 

 

farfarfarfarúúúú----ı serde şeklı serde şeklı serde şeklı serde şekl----i şemşìrüñ yiter perri şemşìrüñ yiter perri şemşìrüñ yiter perri şemşìrüñ yiter perr----i küleng i küleng i küleng i küleng     

bÀ-vücÿd ol dem ki òÿn-ı zaòmum içre Àl olur   (G71, b3)    

 

seyr-i bÀàbÀàbÀàbÀà----ı bezmı bezmı bezmı bezme gel cÀm-ı mey-i gül-gÿna baú 

gül-şen-i cennetde açılmış gül-i bì-òÀrı gör    (G71, b4) 

 

görme ey zahìd günÀhum çoúluàın şol èÀlemi 

mmmmaàfiret deryÀsıaàfiret deryÀsıaàfiret deryÀsıaàfiret deryÀsına àarú eyleyen áaffÀrı gör    (G71, b6) 

    

olamazsın óaremóaremóaremóarem----i vaãli vaãli vaãli vaãlına maórem dervìş 

sende mÀdÀm ki taúãìr ü tevÀnì görinür    (G74, b6) 

 

ideli òÀk-i cenÀbuñ ruò-ı BÀúìde eåer 

baúsa ÀyìneÀyìneÀyìneÀyìne----i idrÀki idrÀki idrÀki idrÀke tesellì görinür     (G74, b7) 

    

Àrzÿ eyler imiş bÀrbÀrbÀrbÀr----ı belÀı belÀı belÀı belÀ çekdügümi 

çekeyin bÀrì çün ol şÿò-ı cihÀnum özenür    (G75, b3) 

 

tìrtìrtìrtìr----i Àhi Àhi Àhi Àh-ı seóerì çekdügüm ister dil-dÀr 

çekeyin n’olsa gerek úaşı kemÀnúaşı kemÀnúaşı kemÀnúaşı kemÀnum özenür    (G75, b6) 
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úÀmeti servúÀmeti servúÀmeti servúÀmeti servin    nem-i eşküm ser-efrÀz eyledi 

n’oldı ol nÀzük-nihÀle şimdi nemden incinür   (G76, b4) 

 

pìrÀne-ser elüñde èaãÀ-veş piyÀle ùut 

nÀ-geh ùoúınsa bÀdbÀdbÀdbÀd----ı óavÀdiåı óavÀdiåı óavÀdiåı óavÀdiå ùayanı gör     (G77, b5) 

 

zaòm-ı òadengòadengòadengòadeng----i Àhi Àhi Àhi Àh ile deldüm şu deñlü kim 

kef-gìre döndi günbed-i heft ÀsmÀnı gör    (G77, b6) 

 

tìrtìrtìrtìr----i cefÀi cefÀi cefÀi cefÀ-yı çarò-ı sitem-gerden iñleme 

şemşìrşemşìrşemşìrşemşìr----iiii èadl èadl èadl èadl-i òusrev-i ãÀóib-úırÀnı gör    (G77, b10) 

 

faãl-ı şitÀda beyøabeyøabeyøabeyøa----i sìmìn idi gÿyi sìmìn idi gÿyi sìmìn idi gÿyi sìmìn idi gÿy----ı zemìnı zemìnı zemìnı zemìn 

aldı úanadı altına sìmürà-i zerrìn-bÀl ü per    (G78, b3) 

    

òºÀbòºÀbòºÀbòºÀb----ı èademı èademı èademı èademden dìdedìdedìdedìde----i ezhÀri ezhÀri ezhÀri ezhÀrı bì-dÀr eyledi 

taórìk-i bÀd-ı ãubó-dem ÀvÀze-i mürà-i seóer   (G78, b4)    

 

destÀn-serÀ-yı midóati şÀòşÀòşÀòşÀò----ı ùarabı ùarabı ùarabı ùarabda naàme-sÀz 

ùÀvÿs-ı baòt u devleti bÀm-ı felekde cilve-ger   (G78, b7)    

    

nergis çemende àoncaàoncaàoncaàonca----iiii laèl laèl laèl laèlüñ ãafÀsına 

taòt-ı zümürrüd üzre çıúar cÀm-ı zer çeker    (G79, b2) 

 

dil kişveridil kişveridil kişveridil kişverini ol yürüyişler òarÀb ider 

úaddüñ nihÀliúaddüñ nihÀliúaddüñ nihÀliúaddüñ nihÀli rÀyet-i fetó ü ôafer çeker    (G79, b3) 
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seyfseyfseyfseyf----i belÀi belÀi belÀi belÀ vü sehmsehmsehmsehm----i úaøÀi úaøÀi úaøÀi úaøÀya siper gerek 

her kim ki tìàtìàtìàtìà----i faøli faøli faøli faøl    u    kemÀnkemÀnkemÀnkemÀn----ı hünerı hünerı hünerı hüner çeker    (G79, b5)    

 

cÀm-ı şarÀb laèllaèllaèllaèl----i lebi lebi lebi lebüñ mübtelÀsıdur 

şol bÿseler ki andan alur úan bahÀsıdurşol bÿseler ki andan alur úan bahÀsıdurşol bÿseler ki andan alur úan bahÀsıdurşol bÿseler ki andan alur úan bahÀsıdur    (G80, b1) 

 

rişteyle baàlayup lebin ol şÿh didi kim  

mihmÀn-ı òºÀnòºÀnòºÀnòºÀn----ı vaãlumı vaãlumı vaãlumı vaãluma bu diş kirÀsudur    (G80, b2) 

 

òaùù-ı ruòuñ ki daòı óicÀbóicÀbóicÀbóicÀb----ı òafÀı òafÀı òafÀı òafÀdadur 

èaşú ehlinüñ efendi görinmez belÀsıdur    (G80, b3) 

 

BÀúì suòanda saña bu gün hem-cenÀh yoú 

ùabèùabèùabèùabè----ı bülendüñ evcı bülendüñ evcı bülendüñ evcı bülendüñ evc----i belÀàat hüi belÀàat hüi belÀàat hüi belÀàat hümÀsımÀsımÀsımÀsıdur    (G80, b5) 

 

çoú belÀ çekdi senüñ çengçengçengçeng----i àami àami àami àamunda dil-i zÀr 

nÀy-veş nÀleler eylerse şikÀyet demidür    (G81, b3) 

    

göñül her naàme kim çengçengçengçeng----i àami àami àami àamuñda iòtirÀè eyler 

úoyup elden felekde Zühre sÀzın istimÀè eyler   (G82, b1) 

 

saçuñ tÀrına peyveste úılursa rişterişterişterişte----i cÀni cÀni cÀni cÀnı 

èalÀéiúden geçüp BÀúì cihÀndan inúıùÀè eyler   (G82, b5) 

    

Àsìb-i rÿzgÀrı gülgülgülgül----istÀnistÀnistÀnistÀn----ı dehrı dehrı dehrı dehrde 

sen servsen servsen servsen serv----i gül-èiõÀra hevÀ-dÀr olan bilür    (G83, b3) 
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sevdÀ-yı zülf-i yÀr ile BÀúì ne çekdügin 

bend-i kemendkemendkemendkemend----i èaşúi èaşúi èaşúi èaşúa giriftÀr olan bilür    (G83, b5) 

 

gül-gÿn úabÀsı ol ãanemüñ ãanki lÀledür 

cismcismcismcism----i laùìfi lÀlei laùìfi lÀlei laùìfi lÀlei laùìfi lÀle----i óamrÀda jÀledüri óamrÀda jÀledüri óamrÀda jÀledüri óamrÀda jÀledür                    (G84, b1) 

    

ùÀúùÀúùÀúùÀú----ı cefÀı cefÀı cefÀı cefÀda manôara-i çeşm-i dil-rübÀ  

kÿykÿykÿykÿy----ı belÀı belÀı belÀı belÀda òÀneòÀneòÀneòÀne----i cÀni cÀni cÀni cÀna óavÀledür     (G84, b3) 

 

kÿyuñdan itse èazm-i sefer cÀn-ı mübtelÀ 

zÀdzÀdzÀdzÀd----ı rehı rehı rehı reh    aña    àuããaàuããaàuããaàuããa    vü nÀle nevÀlenÀle nevÀlenÀle nevÀlenÀle nevÀledür    (G84, b5)    

 

bir bezme mìr-i meclis olupdur göñül k’aña 

baórbaórbaórbaór----i muóìù cürèai muóìù cürèai muóìù cürèai muóìù cürèa    vü    gerdÿngerdÿngerdÿngerdÿn    piyÀlepiyÀlepiyÀlepiyÀledür    (G84, b6)    

 

BÀúì sipihr Àhum oúıÀhum oúıÀhum oúıÀhum oúına siper ùutar 

farú-ı felekde ôÀhir olan ãanma hÀledür    (G84, b7) 

 

òÀròÀròÀròÀr----ı àamı àamı àamı àamda èandelìb eyler fiàÀn u zÀrlar  

àoncalarla ãalınur ãaón-ı çemende òÀrlar     (G85, b1) 

 

sünbülsünbülsünbülsünbül----i ter zülfüñüñ Hindì àulÀmıduri ter zülfüñüñ Hindì àulÀmıduri ter zülfüñüñ Hindì àulÀmıduri ter zülfüñüñ Hindì àulÀmıdur senüñsenüñsenüñsenüñ 

òÀk-sÀrıdur    gülgülgülgül----i ruòsÀri ruòsÀri ruòsÀri ruòsÀruñuñ gül-zÀrlar                (G85, b4)    

 

 

sen yatursın mesnedmesnedmesnedmesned----i óüsni óüsni óüsni óüsn üzre òºÀbòºÀbòºÀbòºÀb----ı nÀzı nÀzı nÀzı nÀzda 

òalúı uyutmaz fiàÀn u nÀle-i şeb-òìzler             (G86, b2) 
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yaúdılar dil kişveridil kişveridil kişveridil kişverin cevr ile tÀlÀn itdiler 

dil-berÀn-ı şÿò u şehr-Àşÿb u şÿr-engìzler    (G86, b3) 

    

meclismeclismeclismeclis----i èaşúuñdai èaşúuñdai èaşúuñdai èaşúuñda    çengì Zühre deffÀf ÀfitÀbçengì Zühre deffÀf ÀfitÀbçengì Zühre deffÀf ÀfitÀbçengì Zühre deffÀf ÀfitÀb    

n’eylesün raúã itmesün mi õerre-i nÀçìzler    (G86, b4) 

    

dil derd-i èaşú-ı yÀr ile bezmbezmbezmbezm----i belÀi belÀi belÀi belÀdadur 

úad çeng ü nÀle nÀy u ciger òÿnı bÀúad çeng ü nÀle nÀy u ciger òÿnı bÀúad çeng ü nÀle nÀy u ciger òÿnı bÀúad çeng ü nÀle nÀy u ciger òÿnı bÀdedürdedürdedürdedür    (G87, b1) 

    

ten òÀk-i rehde dìde zülÀlzülÀlzülÀlzülÀl----i viãÀli viãÀli viãÀli viãÀlde 

cÀn ÀteşÀteşÀteşÀteş----i firÀki firÀki firÀki firÀkda òÀùır hevÀdadur     (G87, b2) 

 

úuçmaú naãìb olur mı miyÀnuñ kemer gibi 

cÀnÀ niteki òançeròançeròançeròançer----i hicrÀni hicrÀni hicrÀni hicrÀn aradadur     (G87, b3) 

 

èadl ile faãl-ı nev-bahÀr Kisrì-i nÀm-dÀrdur 

taòt-ı zümürrüd üzre gül Òusrevgül Òusrevgül Òusrevgül Òusrev----i kÀmi kÀmi kÀmi kÀm----kÀrkÀrkÀrkÀrdur              (G88, b1) 

 

mevsim-i gülde BÀúıyÀ gül-şene varduàum bu kim 

naàmenaàmenaàmenaàme----iiii    ÀhÀhÀhÀhı bülbülüñ nÀleme sÀz-kÀrdur    (G88, b5) 

 

göñül tekmìl-i fennfennfennfenn----i èaşúi èaşúi èaşúi èaşú iden üstÀd-ı kÀmildür 

anuñ yanında kimdir Kÿh-ken Mecnÿn ne cÀhildür   (G89, b1) 

 

èiõÀr-ı yÀre ay ile yanaşdı zülfzülfzülfzülf----i Hindÿi Hindÿi Hindÿi Hindÿsı        

velì ayrılmadı yanından anuñ bir nice yıldur    (G89, b2) 
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ãürÀòì üştürãürÀòì üştürãürÀòì üştürãürÀòì üştür----i seri seri seri ser----mestmestmestmestdür gerden-firÀz olmış 

lebüñ şevúi ile cÀm-ı şarÀb-ı nÀb úanzildür    (G89, b3) 

    

dil beste-i kemendkemendkemendkemend----i seri seri seri ser----i zülfi zülfi zülfi zülf----i yÀri yÀri yÀri yÀrdur 

cÀn òaste-i girişme-i çeşme-i nigÀrdur    (G90, b1) 

    

bir àamze ile laóôada biñ Àdem öldürür 

òÿnì gözüñ ki Àhÿòÿnì gözüñ ki Àhÿòÿnì gözüñ ki Àhÿòÿnì gözüñ ki Àhÿ----yı merdümyı merdümyı merdümyı merdüm----şikÀrdurşikÀrdurşikÀrdurşikÀrdur       (G90, b2)    

 

úucmaú degül àaraø seni dìdÀrdur murÀd 

deryÀderyÀderyÀderyÀ----yı iştiyÀúyı iştiyÀúyı iştiyÀúyı iştiyÀú  begüm bi-kenÀrdur     (G90, b3) 

    

girdgirdgirdgird----ÀbÀbÀbÀb----ı àamı àamı àamı àamda    ãarããarããarããarãarararar----ı Àhı Àhı Àhı Àhumla    fülkfülkfülkfülk----i dili dili dili dil    

elbette bir kenÀra çıúar rÿzgÀrdur     (G90, b4) 

 

fi’l-cümleöykünürdi senüñ àamzeñ oúıàamzeñ oúıàamzeñ oúıàamzeñ oúına 

iller úanadıiller úanadıiller úanadıiller úanadı ile uçar olmayaydı tìr     (G91, b3) 

 

tìrtìrtìrtìr----i àami àami àami àam-ı nigÀr ile ten yara yaradur 

şemşìrşemşìrşemşìrşemşìr----i cevri cevri cevri cevr-i yÀr ile dil pÀre pÀredir    (G92, b1) 

 

BÀúì derÿnum Àteşderÿnum Àteşderÿnum Àteşderÿnum Àteşiiiinüñ dÿdıdur felek 

mihr-i sipihr Àhum odıÀhum odıÀhum odıÀhum odından şirÀredür                (G92, b6)    

 

cÀm-ı derdüñle dil óuøÿr eyler 

rÀórÀórÀórÀó----ı vaãlı vaãlı vaãlı vaãluñla rÿó rÀóat olur       (G93, b2) 
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gÀh rind-i gedÀya feyø irişür 

cÀmcÀmcÀmcÀm----ı meyı meyı meyı mey meş’almeş’almeş’almeş’al----i hidayet oluri hidayet oluri hidayet oluri hidayet olur                    (G93, b7) 

 

şihÀb ãanma felekde giceyle ôÀhir olan 

maóabbet ehlinüñ ol tìàtìàtìàtìà----i Àhi Àhi Àhi Àhı yarasıdur    (G94, b2) 

 

óayÀt bulsa n’ola vaãl-ı yÀr ile BÀúì 

dehÀnı cÀnı lebleblebleb----i laèli laèli laèli laèli cÀnı pÀresidür     (G94, b5) 

    

şÀmşÀmşÀmşÀm----ı àamı àamı àamı àamuñda sÀkin-i ôulmet-sarÀy-ı miónete 

cÀmcÀmcÀmcÀm----ı ãabÿóì ãubóı ãabÿóì ãubóı ãabÿóì ãubóı ãabÿóì ãubó----dem òÿrşìddem òÿrşìddem òÿrşìddem òÿrşìd----i enver ki enver ki enver ki enver kendidürendidürendidürendidür   (G95, b2) 

 

bì-derd iken dil gÿyiyÀ bir miàfer-i pÿlÀd idi 

şimdi òadengòadengòadengòadeng----i cevri cevri cevri cevr ile tÀc-ı Kalender kendidür   (G95, b5)    

 

geh bì-dil ü bì-hÿş ider geh mest ü geh medhÿş ider 

èayyÀreèayyÀreèayyÀreèayyÀre----iiii    àamzeñàamzeñàamzeñàamzeñ àamı dÀrÿàamı dÀrÿàamı dÀrÿàamı dÀrÿ----yıyıyıyı    hüşhüşhüşhüş----ber kendidürber kendidürber kendidürber kendidür    (G95, b6)    

 

úahrúahrúahrúahr----ı zamÀnuñı zamÀnuñı zamÀnuñı zamÀnuñ zehri zehri zehri zehrini defè itmez ey BÀkì devÀ 

illÀ şarÀbillÀ şarÀbillÀ şarÀbillÀ şarÀb----ı dilı dilı dilı dil----güşÀ tiryÀúgüşÀ tiryÀúgüşÀ tiryÀúgüşÀ tiryÀú----i ekber kendidüri ekber kendidüri ekber kendidüri ekber kendidür    (G95, b7)    

    

bÀrbÀrbÀrbÀr----ı àamı àamı àamı àam----ı maóabbetı maóabbetı maóabbetı maóabbeti yüklenme ey göñül 

Àòır taóammül etmeyesin iótimÀldür     (G96, b3) 

    

ÀdÀb-ı bezmbezmbezmbezm----i vuãlati vuãlati vuãlati vuãlatı pervÀneden görüñ 

bülbül gibi degül-durur ol ehl-i óÀldür    (G96, b4) 
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reşk itme èömr-i devlet-i dünyÀya BÀúıyÀ 

kim òºÀbòºÀbòºÀbòºÀb----ı àafletı àafletı àafletı àaflet içre hemÀn bir òayÀldür    (G96, b5)    

 

başlar yitürse meclismeclismeclismeclis----i èaşúi èaşúi èaşúi èaşúuñda àÀm degül 

bezm-i şarÀbda nice sÀàar şikest olur    (G98, b3) 

 

sengsengsengseng----i cefÀi cefÀi cefÀi cefÀ-yı    dehr ile    miréÀtmiréÀtmiréÀtmiréÀt----ı dilı dilı dilı dil degül 

cÀm-ı cihÀn-nümÀ-yı Sikender şikest olur    (G98, b4) 

 

seng-i felÀòan ursa eger dest-i rÿzgÀr 

úandìlúandìlúandìlúandìl----i ÀfitÀbi ÀfitÀbi ÀfitÀbi ÀfitÀb-ı münevver şikest olur    (G98, b5) 

    

dil meràmeràmeràmerà----zÀrzÀrzÀrzÀr----ı mihr ü vefÀı mihr ü vefÀı mihr ü vefÀı mihr ü vefÀ mürà-i zÀrıdur 

dìdÀr-ı yÀr óüsn ü bahÀ nev-bahÀrıdur    (G99, b1)    

 

bir Àbdur ki aúduàı yir lÀle-zÀr olur 

tìàuñ ki gültìàuñ ki gültìàuñ ki gültìàuñ ki gül----sitÀnsitÀnsitÀnsitÀn----ı ãafÀ cÿyı ãafÀ cÿyı ãafÀ cÿyı ãafÀ cÿy----bÀrıdurbÀrıdurbÀrıdurbÀrıdur              (G99, b2) 

 

zülfüñ duòÀn-ı meşèale-i bezmbezmbezmbezm----i óüsni óüsni óüsni óüsndür 

aàzuñ çerÀà-ı luùf u melÀóat şirÀrıdur          (G99, b3)    

 

cÀm-ı zer ile buldı øiyÀ bezmbezmbezmbezm----i devleti devleti devleti devleti    

nergis ki taòtnergis ki taòtnergis ki taòtnergis ki taòt----gÀhgÀhgÀhgÀh----ı çemen tÀcı çemen tÀcı çemen tÀcı çemen tÀc----dÀrıdurdÀrıdurdÀrıdurdÀrıdur    (G99, b5) 

    

úadd-i bülend ü úÀmet-i èarèar-òırÀm-ı yar 

gülgülgülgül----zÀrzÀrzÀrzÀr----ı iètidÀlı iètidÀlı iètidÀlı iètidÀlde bitmiş nihÀldür     (G100, b3) 
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mevzÿn úaddi şièr-i bülendüm miåÀlidür 

nÀzük miyÀnı anda bir ince òayÀldürnÀzük miyÀnı anda bir ince òayÀldürnÀzük miyÀnı anda bir ince òayÀldürnÀzük miyÀnı anda bir ince òayÀldür                    (G100, b4)    

 

bÀrbÀrbÀrbÀr----ı belÀı belÀı belÀı belÀ----yı èaşúyı èaşúyı èaşúyı èaşúa heves úılma BÀúıyÀ 

zìrÀ taóammül itmeyesin iótimÀldur     (G100, b5) 

        

3.1.3.2. Mısralar Arasında Ayrı Olarak Kullanılmış  

             Beliğ Teşbihler 

 
Bâkî’nin ilk 100 gazelinde tespit edilen beliğ teşbihlerin ikinci alt başlığı bu 

gruptaki teşbihlerin mısralar arasında ayrı ayrı kullanılmasıyla oluşmuştur. Diğer bir 

ifadeyle beliğ teşbih kullanımı tek bir mısra ile sınırlandırılmamıştır. Örnekleri 

şunlardır:  

  

gülgülgülgül----sitÀn bezmsitÀn bezmsitÀn bezmsitÀn bezm----i şarÀb i şarÀb i şarÀb i şarÀb u cÀm cÀm cÀm cÀm----ı mey gülı mey gülı mey gülı mey güldür    baña     

úulúulúulúulúulúulúulúul----i óalúi óalúi óalúi óalú----i ãurÀóì ãavti ãurÀóì ãavti ãurÀóì ãavti ãurÀóì ãavt----ı bülbülı bülbülı bülbülı bülbüldür baña    (G12, b1) 

 

    ÓayderÓayderÓayderÓayder----i KerrÀrıyam meydÀni KerrÀrıyam meydÀni KerrÀrıyam meydÀni KerrÀrıyam meydÀn----ı ı ı ı naômuñnaômuñnaômuñnaômuñ BÀúıyÀ  

nevknevknevknevk----i òÀme õü’li òÀme õü’li òÀme õü’li òÀme õü’l----feúÀr u ùabèDüldüldür bañafeúÀr u ùabèDüldüldür bañafeúÀr u ùabèDüldüldür bañafeúÀr u ùabèDüldüldür baña   (G12, b5) 

    

kÀnkÀnkÀnkÀn----ı mihr ü maóabbetüñdendürı mihr ü maóabbetüñdendürı mihr ü maóabbetüñdendürı mihr ü maóabbetüñdendür    

gühergühergühergüher----i ÀfitÀbi ÀfitÀbi ÀfitÀbi ÀfitÀb----ı èÀlemı èÀlemı èÀlemı èÀlem----tÀbtÀbtÀbtÀb                        (G19, b3) 

    

devrdevrdevrdevr----i meclis ki ãafÀ cÀmièinüñ çenberidüri meclis ki ãafÀ cÀmièinüñ çenberidüri meclis ki ãafÀ cÀmièinüñ çenberidüri meclis ki ãafÀ cÀmièinüñ çenberidür    

ÀbÀbÀbÀb----ı rengìn ı rengìn ı rengìn ı rengìn ile úandìlúandìlúandìlúandìl----i fürÿzÀnı úadeói fürÿzÀnı úadeói fürÿzÀnı úadeói fürÿzÀnı úadeó                (G32, b4)    

    

ruòuñ ey àoncaruòuñ ey àoncaruòuñ ey àoncaruòuñ ey àonca----dehen bergdehen bergdehen bergdehen berg----i güli güli güli gül----i òodi òodi òodi òod----rÿdurrÿdurrÿdurrÿdur    

dir gören zülfdir gören zülfdir gören zülfdir gören zülf----i siyehi siyehi siyehi siyeh----kÀruñ içün şebkÀruñ içün şebkÀruñ içün şebkÀruñ içün şeb----bÿdurbÿdurbÿdurbÿdur                (G46, b1) 
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ruòuñ Àteş òaù u òÀlüñ baòÿrruòuñ Àteş òaù u òÀlüñ baòÿrruòuñ Àteş òaù u òÀlüñ baòÿrruòuñ Àteş òaù u òÀlüñ baòÿr----ı misk ü èanberdürı misk ü èanberdürı misk ü èanberdürı misk ü èanberdür    

òamòamòamòam----ı zülfı zülfı zülfı zülf----i siyÀhuñ óalúa óalúa dÿdi siyÀhuñ óalúa óalúa dÿdi siyÀhuñ óalúa óalúa dÿdi siyÀhuñ óalúa óalúa dÿd----ı micmerdürı micmerdürı micmerdürı micmerdür      (G50, b1)    

    

çerÀàçerÀàçerÀàçerÀà----ı hüsnüñüñ nÿrı fürÿàı hüsnüñüñ nÿrı fürÿàı hüsnüñüñ nÿrı fürÿàı hüsnüñüñ nÿrı fürÿà----ı şemèı şemèı şemèı şemè----i kÀfÿrìi kÀfÿrìi kÀfÿrìi kÀfÿrì    

nigÀrnigÀrnigÀrnigÀr----ı èanberı èanberı èanberı èanberìnìnìnìn----gìsÿ nihÀlgìsÿ nihÀlgìsÿ nihÀlgìsÿ nihÀl----i sìmi sìmi sìmi sìm----sìmÀdursìmÀdursìmÀdursìmÀdur                (G52, b2) 

    

piyÀle òusrevpiyÀle òusrevpiyÀle òusrevpiyÀle òusrev----i mülki mülki mülki mülk----i àama tÀci àama tÀci àama tÀci àama tÀc----ı KeyÀnìdürı KeyÀnìdürı KeyÀnìdürı KeyÀnìdür    

òumòumòumòum----ı mey pÀdişÀhı mey pÀdişÀhı mey pÀdişÀhı mey pÀdişÀh----ı èaşúa gencı èaşúa gencı èaşúa gencı èaşúa genc----i òusrevÀnìdüri òusrevÀnìdüri òusrevÀnìdüri òusrevÀnìdür            (G54, b1) 

    

baòÿrbaòÿrbaòÿrbaòÿr----ı micmerı micmerı micmerı micmer----i óüsn ü bahÀdur òÀli óüsn ü bahÀdur òÀli óüsn ü bahÀdur òÀli óüsn ü bahÀdur òÀl----i ruòsÀruñi ruòsÀruñi ruòsÀruñi ruòsÀruñ    

anuñ ol óalúa óalúa ùurraóalúa óalúa ùurraóalúa óalúa ùurraóalúa óalúa ùurra----i müşgìn duòÀnıduri müşgìn duòÀnıduri müşgìn duòÀnıduri müşgìn duòÀnıdur            (G54, b5) 

 

baú cÀcÀcÀcÀmmmm----ı èayşa Àyineı èayşa Àyineı èayşa Àyineı èayşa Àyine----i püri püri püri pür----ãafÀãafÀãafÀãafÀ budur 

gel gör óabÀbóabÀbóabÀbóabÀb----ı sÀàarı necmı sÀàarı necmı sÀàarı necmı sÀàarı necm----i hüdÀi hüdÀi hüdÀi hüdÀ budur    (G57, b1)    

 

gülgülgülgül----sitÀnsitÀnsitÀnsitÀn----ı bezme sÀàar àoncaı bezme sÀàar àoncaı bezme sÀàar àoncaı bezme sÀàar àonca----i sìri sìri sìri sìr----Àb iseÀb iseÀb iseÀb ise    

Àteşìn ruòsÀrı sÀúìnüñ de bir gülÀteşìn ruòsÀrı sÀúìnüñ de bir gülÀteşìn ruòsÀrı sÀúìnüñ de bir gülÀteşìn ruòsÀrı sÀúìnüñ de bir gül----nÀrdurnÀrdurnÀrdurnÀrdur                (G58, b2)    

    

sen ùarÀvet bÀàısen ùarÀvet bÀàısen ùarÀvet bÀàısen ùarÀvet bÀàınuñ bir àonca bir àonca bir àonca bir àonca----i òandÀnısıni òandÀnısıni òandÀnısıni òandÀnısın 

jÀle düşmiş tÀze gül bir aàjÀle düşmiş tÀze gül bir aàjÀle düşmiş tÀze gül bir aàjÀle düşmiş tÀze gül bir aàlamış ãÿretlüdürlamış ãÿretlüdürlamış ãÿretlüdürlamış ãÿretlüdür                (G60, b3)    

 

óarf-i àama devÀt u úalem şekldevÀt u úalem şekldevÀt u úalem şekldevÀt u úalem şekl----i Àhduri Àhduri Àhduri Àhdur 

aña mürekkeb Àhda dÿdmürekkeb Àhda dÿdmürekkeb Àhda dÿdmürekkeb Àhda dÿd----ı siyÀhdurı siyÀhdurı siyÀhdurı siyÀhdur                    (G61, b1)    

    

degül dÀàdegül dÀàdegül dÀàdegül dÀà----ı siyehler nüsòalardurı siyehler nüsòalardurı siyehler nüsòalardurı siyehler nüsòalardur    óırz-ı cÀn içün 

nişÀnnişÀnnişÀnnişÀn----ı êarbı êarbı êarbı êarb----ı tìàuñ sìnede bendı tìàuñ sìnede bendı tìàuñ sìnede bendı tìàuñ sìnede bend----i óamÀéili óamÀéili óamÀéili óamÀéildür      (G89, b4)    
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dil çeşmedil çeşmedil çeşmedil çeşme----i belÀàat aña lÿledi belÀàat aña lÿledi belÀàat aña lÿledi belÀàat aña lÿledür úalemür úalemür úalemür úalem    

ÀbÀbÀbÀb----ı zülÀli şièrı zülÀli şièrı zülÀli şièrı zülÀli şièr----i selÀseti selÀseti selÀseti selÀset----şièÀrdurşièÀrdurşièÀrdurşièÀrdur                    (G90, b6)    

 

BÀúì derÿnum Àteşinüñ dÿdıderÿnum Àteşinüñ dÿdıderÿnum Àteşinüñ dÿdıderÿnum Àteşinüñ dÿdıdur    felekfelekfelekfelek    

mihrmihrmihrmihr----i sipihr Àhum odından şirÀredüri sipihr Àhum odından şirÀredüri sipihr Àhum odından şirÀredüri sipihr Àhum odından şirÀredür                (G92, b6)    

  

şÀmşÀmşÀmşÀm----ı firÀúuñ Àòırı ãubóı firÀúuñ Àòırı ãubóı firÀúuñ Àòırı ãubóı firÀúuñ Àòırı ãubó----ı viãÀldürı viãÀldürı viãÀldürı viãÀldür    

mihrmihrmihrmihr----i münìri pertevi münìri pertevi münìri pertevi münìri pertev----i nÿri nÿri nÿri nÿr----ı cemÀldürı cemÀldürı cemÀldürı cemÀldür                (G96, b1)    

    

dil meràdil meràdil meràdil merà----zÀrzÀrzÀrzÀr----ı mihr ı mihr ı mihr ı mihr ü vefÀ mürà vefÀ mürà vefÀ mürà vefÀ mürà----i zÀrıi zÀrıi zÀrıi zÀrıdur    

dìdÀrdìdÀrdìdÀrdìdÀr----ı yÀr óüsn ı yÀr óüsn ı yÀr óüsn ı yÀr óüsn ü bahÀ nev bahÀ nev bahÀ nev bahÀ nev----bahÀrıbahÀrıbahÀrıbahÀrıdur    (G99, b1)    

 

zülfüñ duòÀnzülfüñ duòÀnzülfüñ duòÀnzülfüñ duòÀn----ı meşèaleı meşèaleı meşèaleı meşèale----i bezmi bezmi bezmi bezm----i óüsndüri óüsndüri óüsndüri óüsndür    

aàzuñ çerÀàaàzuñ çerÀàaàzuñ çerÀàaàzuñ çerÀà----ı luùf u melÀóat şirÀrıdurı luùf u melÀóat şirÀrıdurı luùf u melÀóat şirÀrıdurı luùf u melÀóat şirÀrıdur                (G99, b3)    

 

3.1.3.3. Mısralar Arasında Karşılıklı Kurulmuş Beliğ   

              Teşbihler 

 
Beliğ teşbihlerin aynı zamanda mısralar arasında karşılıklı olarak kulllanıldığı 

tespit edilmiştir. Beliğ teşbihin bu yolla kurulması, diğer teşbih türlerinde olduğu gibi 

ilk mısrada söyleneni anlam ve hayal açısından pekiştirmekte ve ulaşılmak istenen 

imgeyi meydana getirmektedir. Bâkî’nin ilk 100 gazelinde en sık kullanılan teşbih 

türünün beliğ teşbih olması, hayali yaratmada en fazla tercih edilenin bu teşbih türü 

olduğunu da göstermektedir. Bu alt başlığın örnekleri ise şunlardır: 

 

 sen seng sen seng sen seng sen seng----dilüñ şol ki derÿnındilüñ şol ki derÿnındilüñ şol ki derÿnındilüñ şol ki derÿnında yir eylerda yir eylerda yir eylerda yir eyler    

èÀlemde hemÀn sikke úazar mermere cÀnÀèÀlemde hemÀn sikke úazar mermere cÀnÀèÀlemde hemÀn sikke úazar mermere cÀnÀèÀlemde hemÀn sikke úazar mermere cÀnÀ                (G1, b4) 

    

ùuàrÀsı berÀtuñ yazılur ekåeri altun  ùuàrÀsı berÀtuñ yazılur ekåeri altun  ùuàrÀsı berÀtuñ yazılur ekåeri altun  ùuàrÀsı berÀtuñ yazılur ekåeri altun      

rÿyunda úaşuñ zerd olur ise n’ola şÀhÀrÿyunda úaşuñ zerd olur ise n’ola şÀhÀrÿyunda úaşuñ zerd olur ise n’ola şÀhÀrÿyunda úaşuñ zerd olur ise n’ola şÀhÀ                (G5, b3)    
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nevnevnevnev----bahÀr irişdi vü gitdi şitÀbahÀr irişdi vü gitdi şitÀbahÀr irişdi vü gitdi şitÀbahÀr irişdi vü gitdi şitÀ    

keyfe yuhyi’lkeyfe yuhyi’lkeyfe yuhyi’lkeyfe yuhyi’l----arøa baède mevtihÀarøa baède mevtihÀarøa baède mevtihÀarøa baède mevtihÀ                    (G11, b1)    

 

èÀrıøuñda ol iki zülfèÀrıøuñda ol iki zülfèÀrıøuñda ol iki zülfèÀrıøuñda ol iki zülf----i girihi girihi girihi girih----gìrüñ senüñgìrüñ senüñgìrüñ senüñgìrüñ senüñ    

ãuya úonmış iki àarrÀ ùÀze sünbüldür bañaãuya úonmış iki àarrÀ ùÀze sünbüldür bañaãuya úonmış iki àarrÀ ùÀze sünbüldür bañaãuya úonmış iki àarrÀ ùÀze sünbüldür baña                (G12, b2)    

 

sengsengsengseng----i bìi bìi bìi bì----dÀduñladÀduñladÀduñladÀduñla serde zaòm serde zaòm serde zaòm serde zaòm----ı òÿnìmüm ki varı òÿnìmüm ki varı òÿnìmüm ki varı òÿnìmüm ki var    

gÿşegÿşegÿşegÿşe----i destÀrda rengìn úaranfüldür bañai destÀrda rengìn úaranfüldür bañai destÀrda rengìn úaranfüldür bañai destÀrda rengìn úaranfüldür baña                (G12, b3)    

 

ãanma şebãanma şebãanma şebãanma şeb----nemdür düşen hecrnemdür düşen hecrnemdür düşen hecrnemdür düşen hecr----i ruòuñda ãubói ruòuñda ãubói ruòuñda ãubói ruòuñda ãubó----demdemdemdem    

úubbeúubbeúubbeúubbe----i gerdÿn çıúardı tÀbi gerdÿn çıúardı tÀbi gerdÿn çıúardı tÀbi gerdÿn çıúardı tÀb----ı Àhumı Àhumı Àhumı Àhumla gülla gülla gülla gül----Àb Àb Àb Àb                 (G18, b3)    

 

ùoúınupdur bÀdeùoúınupdur bÀdeùoúınupdur bÀdeùoúınupdur bÀde----i güli güli güli gül----gÿna çeşmgÿna çeşmgÿna çeşmgÿna çeşm----i rÿzgÀri rÿzgÀri rÿzgÀri rÿzgÀr    

sÀàar üzre ãanmañuz peydÀ olur yir yir óabÀbsÀàar üzre ãanmañuz peydÀ olur yir yir óabÀbsÀàar üzre ãanmañuz peydÀ olur yir yir óabÀbsÀàar üzre ãanmañuz peydÀ olur yir yir óabÀb            (G20, b3)    

 

şöhretşöhretşöhretşöhret----i óüsnüñe erbÀbi óüsnüñe erbÀbi óüsnüñe erbÀbi óüsnüñe erbÀb----ı suòandur bÀèiåı suòandur bÀèiåı suòandur bÀèiåı suòandur bÀèiå    

revnaúrevnaúrevnaúrevnaú----ı bezmı bezmı bezmı bezm----i güle mürài güle mürài güle mürài güle mürà----i çemendür bÀèiåi çemendür bÀèiåi çemendür bÀèiåi çemendür bÀèiå            (G28, b1)    

    

girye úılsam ne èaceb òÀkgirye úılsam ne èaceb òÀkgirye úılsam ne èaceb òÀkgirye úılsam ne èaceb òÀk----i rehindeni rehindeni rehindeni rehinden dÿram dÿram dÿram dÿram    

hep àarìb aàlamaàa óubbhep àarìb aàlamaàa óubbhep àarìb aàlamaàa óubbhep àarìb aàlamaàa óubb----i vaùandur baèiåi vaùandur baèiåi vaùandur baèiåi vaùandur baèiå                (G28, b3) 

 

semÀèa girse n’ola cÀmsemÀèa girse n’ola cÀmsemÀèa girse n’ola cÀmsemÀèa girse n’ola cÀm----ı meyden zÀhidı meyden zÀhidı meyden zÀhidı meyden zÀhid----i hüşyÀri hüşyÀri hüşyÀri hüşyÀr    

ki raúãki raúãki raúãki raúã----ı õerreye òÿrşìdı õerreye òÿrşìdı õerreye òÿrşìdı õerreye òÿrşìd----i èÀlemi èÀlemi èÀlemi èÀlem----tÀb olur bÀèiåtÀb olur bÀèiåtÀb olur bÀèiåtÀb olur bÀèiå            (G29, b2)    

 

firÀúfirÀúfirÀúfirÀú----ı dürrı dürrı dürrı dürr----i dendÀnuñla cÀrì gözlerüm yaşıi dendÀnuñla cÀrì gözlerüm yaşıi dendÀnuñla cÀrì gözlerüm yaşıi dendÀnuñla cÀrì gözlerüm yaşı    

bu baórbu baórbu baórbu baór----i bìi bìi bìi bì----kerÀna ol dürkerÀna ol dürkerÀna ol dürkerÀna ol dür----i nÀi nÀi nÀi nÀ----yÀb olur yÀb olur yÀb olur yÀb olur bÀèiåbÀèiåbÀèiåbÀèiå            (G29, b4) 
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gösterdi gÀh zülfi úarasın gehì úaşıngösterdi gÀh zülfi úarasın gehì úaşıngösterdi gÀh zülfi úarasın gehì úaşıngösterdi gÀh zülfi úarasın gehì úaşın    

deryÀderyÀderyÀderyÀ----yı óüsnyı óüsnyı óüsnyı óüsn----i dïst èayÀn itdi cezr ü medi dïst èayÀn itdi cezr ü medi dïst èayÀn itdi cezr ü medi dïst èayÀn itdi cezr ü med    (G43, b3) 

    

demdemdemdem----i viãÀlde òoşdur yüzüñ görüp ölmeki viãÀlde òoşdur yüzüñ görüp ölmeki viãÀlde òoşdur yüzüñ görüp ölmeki viãÀlde òoşdur yüzüñ görüp ölmek    

bahÀr günleri olur seóerde òºÀb leõìõbahÀr günleri olur seóerde òºÀb leõìõbahÀr günleri olur seóerde òºÀb leõìõbahÀr günleri olur seóerde òºÀb leõìõ                (G45, b2) 

 

zülfüñ ki tÀrzülfüñ ki tÀrzülfüñ ki tÀrzülfüñ ki tÀr----ı eşkı eşkı eşkı eşk----i firÀvÀne ãarmaşuri firÀvÀne ãarmaşuri firÀvÀne ãarmaşuri firÀvÀne ãarmaşur    

sünbüldürsünbüldürsünbüldürsünbüldür ol ki rişte ol ki rişte ol ki rişte ol ki rişte----i bÀrÀne ãarmaşuri bÀrÀne ãarmaşuri bÀrÀne ãarmaşuri bÀrÀne ãarmaşur                (G47, b1)    

    

mevsimmevsimmevsimmevsim----i gül èìd ile yÀr u muãÀóib düşdileri gül èìd ile yÀr u muãÀóib düşdileri gül èìd ile yÀr u muãÀóib düşdileri gül èìd ile yÀr u muãÀóib düşdiler    

bir birine iki dilbir birine iki dilbir birine iki dilbir birine iki dil----berdür maóabbet gösterürberdür maóabbet gösterürberdür maóabbet gösterürberdür maóabbet gösterür                (G51, b2)    

    

beyÀøbeyÀøbeyÀøbeyÀø----ı ãafóaı ãafóaı ãafóaı ãafóa----i ruòsÀruñ üzre zülfi ruòsÀruñ üzre zülfi ruòsÀruñ üzre zülfi ruòsÀruñ üzre zülf----i püri püri püri pür----çìnüñçìnüñçìnüñçìnüñ    

miåÀlin görmemişdür kimse bir ùuàrÀmiåÀlin görmemişdür kimse bir ùuàrÀmiåÀlin görmemişdür kimse bir ùuàrÀmiåÀlin görmemişdür kimse bir ùuàrÀ----yı àarrÀduryı àarrÀduryı àarrÀduryı àarrÀdur            (G52, b3)    

    

BBBBÀúì gözinden eyle óaõer ãorma leblerinÀúì gözinden eyle óaõer ãorma leblerinÀúì gözinden eyle óaõer ãorma leblerinÀúì gözinden eyle óaõer ãorma leblerin    

zinhÀr àÀfil olma şarÀbuñ yaãaàı varzinhÀr àÀfil olma şarÀbuñ yaãaàı varzinhÀr àÀfil olma şarÀbuñ yaãaàı varzinhÀr àÀfil olma şarÀbuñ yaãaàı var                    (G53, b6)    

    

açıldı dÀàlar sìnemde çÀk itdüm girìbÀnumaçıldı dÀàlar sìnemde çÀk itdüm girìbÀnumaçıldı dÀàlar sìnemde çÀk itdüm girìbÀnumaçıldı dÀàlar sìnemde çÀk itdüm girìbÀnum    

maóabbet gülmaóabbet gülmaóabbet gülmaóabbet gül----şeninde açılan gülşeninde açılan gülşeninde açılan gülşeninde açılan gül----nÀrı görsünlernÀrı görsünlernÀrı görsünlernÀrı görsünler            (G55, b3)    

    

naèl u elifler ile göñülde nişÀnnaèl u elifler ile göñülde nişÀnnaèl u elifler ile göñülde nişÀnnaèl u elifler ile göñülde nişÀn----ı èaşúı èaşúı èaşúı èaşú    

ùuàrÀùuàrÀùuàrÀùuàrÀ----yı óükmyı óükmyı óükmyı óükm----i òusrevi òusrevi òusrevi òusrev----i èÀlemi èÀlemi èÀlemi èÀlem----penÀhdurpenÀhdurpenÀhdurpenÀhdur                (G61, b5)    

    

demdemdemdem----i vaãluñ irişse çeşmi vaãluñ irişse çeşmi vaãluñ irişse çeşmi vaãluñ irişse çeşm----i èÀşıúda bükÀ artari èÀşıúda bükÀ artari èÀşıúda bükÀ artari èÀşıúda bükÀ artar    

ãular ùuàyÀn ider evvel bahÀr olduúça mÀ artarãular ùuàyÀn ider evvel bahÀr olduúça mÀ artarãular ùuàyÀn ider evvel bahÀr olduúça mÀ artarãular ùuàyÀn ider evvel bahÀr olduúça mÀ artar            (G64, b1)    
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tÀze dÀàumla ser ü sìne n’ola zeyn olsatÀze dÀàumla ser ü sìne n’ola zeyn olsatÀze dÀàumla ser ü sìne n’ola zeyn olsatÀze dÀàumla ser ü sìne n’ola zeyn olsa    

kÿh u deşt ey yüzi gül lÀlekÿh u deşt ey yüzi gül lÀlekÿh u deşt ey yüzi gül lÀlekÿh u deşt ey yüzi gül lÀle----i óamrÀ yiridüri óamrÀ yiridüri óamrÀ yiridüri óamrÀ yiridür                (G66, b3)    

 

òÀmòÀmòÀmòÀm----ı ebrÿña baúar vı ebrÿña baúar vı ebrÿña baúar vı ebrÿña baúar vaãluñ ümìdiyle cihÀnaãluñ ümìdiyle cihÀnaãluñ ümìdiyle cihÀnaãluñ ümìdiyle cihÀn    

óasretóasretóasretóasret----i èìd  ile mÀhi èìd  ile mÀhi èìd  ile mÀhi èìd  ile mÀh----ı nevi dünyÀ gözedürı nevi dünyÀ gözedürı nevi dünyÀ gözedürı nevi dünyÀ gözedür                (G67, b4)    

    

cÀnÀ zülÀlcÀnÀ zülÀlcÀnÀ zülÀlcÀnÀ zülÀl----i vaãluñı aàyÀr umar èuşşÀú umar i vaãluñı aàyÀr umar èuşşÀú umar i vaãluñı aàyÀr umar èuşşÀú umar i vaãluñı aàyÀr umar èuşşÀú umar     

ÀbÀbÀbÀb----ı seóÀbı seóÀbı seóÀbı seóÀb----ı raómete kÀfir müselmÀn teşnedürı raómete kÀfir müselmÀn teşnedürı raómete kÀfir müselmÀn teşnedürı raómete kÀfir müselmÀn teşnedür            (G69, b5)    

 

güzergüzergüzergüzer----i eşki eşki eşki eşk----i revÀnum úomadı dilde úarÀri revÀnum úomadı dilde úarÀri revÀnum úomadı dilde úarÀri revÀnum úomadı dilde úarÀr    

cÿycÿycÿycÿy----bÀr içre biten ney gibi her ÀnbÀr içre biten ney gibi her ÀnbÀr içre biten ney gibi her ÀnbÀr içre biten ney gibi her Àn ditrer ditrer ditrer ditrer                (G70, b3)    

    

seyrseyrseyrseyr----i i i i bÀàbÀàbÀàbÀà----ı bezmeı bezmeı bezmeı bezme gel cÀm gel cÀm gel cÀm gel cÀm----ı meyı meyı meyı mey----i güli güli güli gül----gÿna baúgÿna baúgÿna baúgÿna baú    

gülgülgülgül----şenşenşenşen----i cenneti cenneti cenneti cennetde açılmış gülde açılmış gülde açılmış gülde açılmış gül----i bìi bìi bìi bì----òÀrı göròÀrı göròÀrı göròÀrı gör                (G71, b4)    

    

úatlüme engüştúatlüme engüştúatlüme engüştúatlüme engüşt----i yÀr itsün işÀret àam degili yÀr itsün işÀret àam degili yÀr itsün işÀret àam degili yÀr itsün işÀret àam degil    

úanàı nÀúanàı nÀúanàı nÀúanàı nÀ----dÀndur o kim óükmdÀndur o kim óükmdÀndur o kim óükmdÀndur o kim óükm----i úalemden incinüri úalemden incinüri úalemden incinüri úalemden incinür            (G76, b2)    

    

òÿnì göz ile ol müje vü òÿnì göz ile ol müje vü òÿnì göz ile ol müje vü òÿnì göz ile ol müje vü ebruvÀnı görebruvÀnı görebruvÀnı görebruvÀnı gör    

tìrü kemÀn elinde iki TürkmÀnı görtìrü kemÀn elinde iki TürkmÀnı görtìrü kemÀn elinde iki TürkmÀnı görtìrü kemÀn elinde iki TürkmÀnı gör                    (G77, b1)    

    

aldanma cÀh u baòtına úalmaz bu rÿzgÀraldanma cÀh u baòtına úalmaz bu rÿzgÀraldanma cÀh u baòtına úalmaz bu rÿzgÀraldanma cÀh u baòtına úalmaz bu rÿzgÀr    

bÀà u bahÀrı n’eyledi bÀdbÀà u bahÀrı n’eyledi bÀdbÀà u bahÀrı n’eyledi bÀdbÀà u bahÀrı n’eyledi bÀd----ı òazÀnı görı òazÀnı görı òazÀnı görı òazÀnı gör                (G77, b4)    

 

èÀlem müzeyyen pertevèÀlem müzeyyen pertevèÀlem müzeyyen pertevèÀlem müzeyyen pertev----i òÿrşìdi òÿrşìdi òÿrşìdi òÿrşìd----i èÀlemi èÀlemi èÀlemi èÀlem----tÀb ile tÀb ile tÀb ile tÀb ile     

naùènaùènaùènaùè----ı serı serı serı ser----aaaa----ser ãaldılar rÿyser ãaldılar rÿyser ãaldılar rÿyser ãaldılar rÿy----ı zemìne serı zemìne serı zemìne serı zemìne ser----bebebebe----serserserser            (G78, b2)    
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destÀndestÀndestÀndestÀn----serÀserÀserÀserÀ----yı midóati şÀòyı midóati şÀòyı midóati şÀòyı midóati şÀò----ı ùarabda naàmeı ùarabda naàmeı ùarabda naàmeı ùarabda naàme----sÀzsÀzsÀzsÀz    

ùÀvÿsùÀvÿsùÀvÿsùÀvÿs----ı baòt u devleti bÀmı baòt u devleti bÀmı baòt u devleti bÀmı baòt u devleti bÀm----ı felekde cilveı felekde cilveı felekde cilveı felekde cilve----gergergerger      (G78, b7)    

    

mióneti dil sermióneti dil sermióneti dil sermióneti dil ser----i zülfinde çeker ey BÀúì i zülfinde çeker ey BÀúì i zülfinde çeker ey BÀúì i zülfinde çeker ey BÀúì     

kÀfirkÀfirkÀfirkÀfir----istÀna düşen kimsede miónet demidüristÀna düşen kimsede miónet demidüristÀna düşen kimsede miónet demidüristÀna düşen kimsede miónet demidür                (G81, b5)    

    

dil derdini àamuñla dildil derdini àamuñla dildil derdini àamuñla dildil derdini àamuñla dil----efgÀr olan bilürefgÀr olan bilürefgÀr olan bilürefgÀr olan bilür    

bìmÀr óÀlini yine bìmÀr olan bilürbìmÀr óÀlini yine bìmÀr olan bilürbìmÀr óÀlini yine bìmÀr olan bilürbìmÀr óÀlini yine bìmÀr olan bilür                    (G83, b1)    

    

BÀúì sipihr BÀúì sipihr BÀúì sipihr BÀúì sipihr Àhum oúıÀhum oúıÀhum oúıÀhum oúına siper ùutarna siper ùutarna siper ùutarna siper ùutar    

farúfarúfarúfarú----ı felekde ôÀhir olan ãanma hÀledürı felekde ôÀhir olan ãanma hÀledürı felekde ôÀhir olan ãanma hÀledürı felekde ôÀhir olan ãanma hÀledür                (G84, b7)    

 

fürúatüñde ùañ mı şeftÀlÿ dilerse cÀn u dilfürúatüñde ùañ mı şeftÀlÿ dilerse cÀn u dilfürúatüñde ùañ mı şeftÀlÿ dilerse cÀn u dilfürúatüñde ùañ mı şeftÀlÿ dilerse cÀn u dil    

mìvemìvemìvemìve----i bìi bìi bìi bì----vaút iderler Àrzÿ bìmÀrlarvaút iderler Àrzÿ bìmÀrlarvaút iderler Àrzÿ bìmÀrlarvaút iderler Àrzÿ bìmÀrlar                    (G85, b5)    

    

òÀlòÀlòÀlòÀl----i yÀruñ müşk biri yÀruñ müşk biri yÀruñ müşk biri yÀruñ müşk bir òÿnìn òÿnìn òÿnìn òÿnìn----kefen maútÿlidirkefen maútÿlidirkefen maútÿlidirkefen maútÿlidir    

Àl vÀlÀya ãarupdur ãanmañuz èaùùÀrlarÀl vÀlÀya ãarupdur ãanmañuz èaùùÀrlarÀl vÀlÀya ãarupdur ãanmañuz èaùùÀrlarÀl vÀlÀya ãarupdur ãanmañuz èaùùÀrlar                (G85, b6) 

  

àam degül BÀúì iñen açılmasa ol gülàam degül BÀúì iñen açılmasa ol gülàam degül BÀúì iñen açılmasa ol gülàam degül BÀúì iñen açılmasa ol gül----èiõÀrèiõÀrèiõÀrèiõÀr    

serserserser----girÀn olurlar ekåer àoncagirÀn olurlar ekåer àoncagirÀn olurlar ekåer àoncagirÀn olurlar ekåer àonca----i nevi nevi nevi nev----òìzleròìzleròìzleròìzler                (G86, b5)    

 

òaùdan øarar ne óüsnine yÀruñ ki mÿrdanòaùdan øarar ne óüsnine yÀruñ ki mÿrdanòaùdan øarar ne óüsnine yÀruñ ki mÿrdanòaùdan øarar ne óüsnine yÀruñ ki mÿrdan    

olmaz niôÀmolmaz niôÀmolmaz niôÀmolmaz niôÀm----ı mülkı mülkı mülkı mülk----i SüleymÀn òaleli SüleymÀn òaleli SüleymÀn òaleli SüleymÀn òalel----peõìpeõìpeõìpeõìrrrr                (G91, b4)    

    

şihÀb ãanma felekde giceyle ôÀhir olanşihÀb ãanma felekde giceyle ôÀhir olanşihÀb ãanma felekde giceyle ôÀhir olanşihÀb ãanma felekde giceyle ôÀhir olan    

maóabbet ehlinüñ ol tìàmaóabbet ehlinüñ ol tìàmaóabbet ehlinüñ ol tìàmaóabbet ehlinüñ ol tìà----i Àhı yarasıduri Àhı yarasıduri Àhı yarasıduri Àhı yarasıdur                (G94, b2) 
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úaddúaddúaddúadd----i bülend ü úÀmeti bülend ü úÀmeti bülend ü úÀmeti bülend ü úÀmet----i èarèari èarèari èarèari èarèar----òırÀmòırÀmòırÀmòırÀm----ı yarı yarı yarı yar    

gülgülgülgül----zÀrzÀrzÀrzÀr----ı iètidÀlde bitmiş nihÀldürı iètidÀlde bitmiş nihÀldürı iètidÀlde bitmiş nihÀldürı iètidÀlde bitmiş nihÀldür                    (G100, b3) 

        

3.1.3.4. Beytin Tamamına Yayılmış Beliğ Teşbihler 

 
Bâkî’nin ilk 100 gazelinde beliğ teşbihin beytin tamamına yayılmış olduğu tespit 

edilen örnekleri şunlardır: 

 

gel ey dil óalúagel ey dil óalúagel ey dil óalúagel ey dil óalúa----i müşgìni müşgìni müşgìni müşgìn----i zülfi zülfi zülfi zülf----i püri püri püri pür----şikenden geçşikenden geçşikenden geçşikenden geç    

düşersin dÀmdüşersin dÀmdüşersin dÀmdüşersin dÀm----ı tezvìre rehı tezvìre rehı tezvìre rehı tezvìre reh----i mekr ü fitenden geçi mekr ü fitenden geçi mekr ü fitenden geçi mekr ü fitenden geç   (G30, b1) 

 

felekfelekfelekfelek----i èişreti èişreti èişreti èişrete bir aòterbir aòterbir aòterbir aòter----i feri feri feri feróundeóundeóundeóunde    iken 

yine Mirrìò-ãıfat ùurma döker úanı úadeó úadeó úadeó úadeó     (G32, b2) 

 

cÀmecÀmecÀmecÀme----i dìbÀ ile ùÀvÿsi dìbÀ ile ùÀvÿsi dìbÀ ile ùÀvÿsi dìbÀ ile ùÀvÿs----ı zerrìnı zerrìnı zerrìnı zerrìn----bÀldürbÀldürbÀldürbÀldür    

dildildildil----rübÀrübÀrübÀrübÀ kim eyler ol reftÀr ile cevlÀn-ı èìd    (G39, b2) 

 

rişteyle baàlayup lebin ol şÿh didi kim rişteyle baàlayup lebin ol şÿh didi kim rişteyle baàlayup lebin ol şÿh didi kim rişteyle baàlayup lebin ol şÿh didi kim     

mihmÀnmihmÀnmihmÀnmihmÀn----ı òºÀnı òºÀnı òºÀnı òºÀn----ı vaãluma bu diş kirÀsudurı vaãluma bu diş kirÀsudurı vaãluma bu diş kirÀsudurı vaãluma bu diş kirÀsudur       (G80, b2) 

 

bì-derd iken dil dil dil dil gÿyiyÀ bir miàfer-i pÿlÀd idi 

şimdi òadengşimdi òadengşimdi òadengşimdi òadeng----i cevr ile tÀci cevr ile tÀci cevr ile tÀci cevr ile tÀc----ı Kalender kendidürı Kalender kendidürı Kalender kendidürı Kalender kendidür            (G95, b5) 

    

reşk itme èömrèömrèömrèömr----i devleti devleti devleti devlet----i dünyÀi dünyÀi dünyÀi dünyÀya BÀúıyÀ 

kim òºÀbòºÀbòºÀbòºÀb----ı àafletı àafletı àafletı àaflet içreiçreiçreiçre    hemÀn bir    òayÀldüròayÀldüròayÀldüròayÀldür       (G96, b5)     

    

3.1.3.5. Beyitler Arasında Kurulmuş Beliğ Teşbihler 

 
Bâkî’nin ilk 100 gazelindeki diğer teşbih türlerinden farklı olarak, beliğ teşbihin 

beyitler arasında da kurulduğu tespit edilmiştir. Beyitler arasında teşbih kullanımı, 
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mısralar arasında karşılıklı kurulmuş teşbihler gibidir. Ancak burada ilk beyit 

müşebbeh, ikinci beyit müşebbehün-bihtir. Bir diğer ifadeyle ilk beyitte söylenen ikinci 

beyit tarafından desteklenmekte ve pekiştirilmektedir. Diğer alt başlıklarla birlikte edebî 

söylem çerçevesinde teşbihin bu şekilde kullanılması, teşbihin mısradan başlayarak 

beyte yayıldığını ve beyitler arasında da kurulabileceğini göstermektedir.  

 

òÿrşìdòÿrşìdòÿrşìdòÿrşìd----i ruòuñ kendüyi kim göstere cÀnÀi ruòuñ kendüyi kim göstere cÀnÀi ruòuñ kendüyi kim göstere cÀnÀi ruòuñ kendüyi kim göstere cÀnÀ    

minnet mi úalur mihrminnet mi úalur mihrminnet mi úalur mihrminnet mi úalur mihr----i øiyÀi øiyÀi øiyÀi øiyÀ----güstere cÀnÀgüstere cÀnÀgüstere cÀnÀgüstere cÀnÀ                    (G1, b1) 

 

bir yirde ki pertev ãala envÀrbir yirde ki pertev ãala envÀrbir yirde ki pertev ãala envÀrbir yirde ki pertev ãala envÀr----ı tecellìı tecellìı tecellìı tecellì    

óÀcet mi úalur mihr ü mehóÀcet mi úalur mihr ü mehóÀcet mi úalur mihr ü mehóÀcet mi úalur mihr ü meh----i enveri enveri enveri envere cÀnÀe cÀnÀe cÀnÀe cÀnÀ                    (G1, b2) 

 

3.2. Bâkî’nin İlk 100 Gazelindeki İstiareler 

 

Bâkî’nin ilk 100 gazelinde görülen istiareler, öncelikle beliğ teşbihin 

taraflarından birinin kaldırılmasıyla oluşan “açık ve kapalı istiare” sınıflamasına göre 

ikiye ayrılmıştır. Bu genel ayrımdan sonra istiarelerde müşebbeh ya da müşebbehün 

bihin anlamına ait bir ipucunun varlığına bakılarak, istiarelerin “mutlak, mücerred ve 

müreşşah istiare” başlıklarıyla alt sınıflamaları yapılmıştır.  

Tespit edilen istiare sayısı 290’tür. Bunların 124’ü açık istiaredir. Doğrudan 

müşebbeh veya müşebbehün-bihe ait bir özelliğin söylenmediği fakat gazelin 

bütününden anlaşılan mutlak açık istiare sayısı 54’tir. 56 açık istiare yalnız müşebbehin 

anlamına ait bir ipucunun kullanıldığı mücerred açık istiare; geriye kalan 14 istiare ise 

müşebbehün-bihin anlamı ile ilgili ipucuna sahip müreşşah açık istiare grubunu 

meydana getirmiştir. Kapalı istiarelerin sayısı ise 166’dir. Kapalı istiarelerde ise yalnız 

müreşşah istiare sınıflaması yapılabileceği görülmüştür. 

 

 3.2.1. Açık  İstiareler 

 
 Açık istiare, yalnızca müşebbehün-bihin söylenmesiyle meydana gelir. Bâkî’nin 

ilk 100 gazelindeki açık istiareler “mutlak”, “mücerred” ve “müreşşah” açık istiare 

olmak üzere üç alt başlığa ayrılmıştır. 
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3.2.1.1. Mutlak Açık İstiareler 

 
 Doğrudan müşebbeh veya müşebbehün-bihe ait bir özelliğin söylenmediği, fakat 

gazelin bütününden anlaşılan açık istiareler “mutlak açık istiareler”dir.  Bâkî’nin ilk 100 

gazelinde tespit edilen “mutlak açık istiareler” şunlardır: 

 

bir yirde ki pertev ãala envÀr-ı tecellì 

óÀcet mi úalur mihr ü meh-i envere cÀnÀcÀnÀcÀnÀcÀnÀ                    (G1, b2) 

 

óaşr ide mi bir yirde senüñle beni devrÀn 

óasret úala mı yoàsa dem-i maóşere cÀnÀcÀnÀcÀnÀcÀnÀ                (G1, b3) 

 

zer zer zer zer ãaúlamaya àonca-ãıfat èÀúil odur kim  

gül gibi olan naúnaúnaúnaúdi úoya sÀàare cÀnÀcÀnÀcÀnÀcÀnÀ                    (G1, b5) 

ben şÀh-naôar rind-i cihÀn aña direm kim 

nergis gibi göz dikmeye sìm ü  zere cÀnÀcÀnÀcÀnÀcÀnÀ                (G1, b6) 

 

cÀn almada nÀzüklik ile laèllaèllaèllaèlüñe söz yoú 

òÀlüñ daòı bir dÀne-durur fitnede ammÀ    (G5, b2) 

 

ùuàrÀsı berÀtuñ yazılur ekåeri altun    

rÿyunda úaşuñ zerd olur ise n’ola şÀhÀşÀhÀşÀhÀşÀhÀ                (G5, b3) 

 

nedür bu èÀrıø u òadd ü nedür bu çeşm ü ebrÿlar  

nedür bu òÀl-i Hindÿlar nedür bu óabbetü’sóabbetü’sóabbetü’sóabbetü’s----sevdÀsevdÀsevdÀsevdÀ            (G6, b3) 

 

yüz sürmez idi südde-i devlet-meéÀbına 

úul olmayaydı òusrevòusrevòusrevòusrev----i gerdÿni gerdÿni gerdÿni gerdÿn----serìrserìrserìrserìr aña    (G7, b3) 
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ãabr u úarÀr u èaúl alıcı bir perìperìperìperì imiş 

Àdem ãanurdum ol ãanemãanemãanemãanemi gerçi ãÿretÀ    (G10, b2) 

 

mest ü medhÿşam velì òÀlì mey-i engÿrdan  

laèllaèllaèllaèl----i nÀbi nÀbi nÀbi nÀbuñ óÀleti keyfiyyet-i müldür baña    (G12, b4) 

 

ezelden şÀh-ı èaşúuñ bende-i fermÀnıyuz cÀnÀcÀnÀcÀnÀcÀnÀ 

maóabbet mülkinüñ sulùÀn-ı èÀlì-şÀnıyuz cÀnÀcÀnÀcÀnÀcÀnÀ         (G13, b1) 

 

seóÀb-ı luùfuñ Àbın teşne-dillerden dirìà itme 

bu deştüñ baàrı yanmış LÀle-i NuèmÀnıyuz    cÀnÀcÀnÀcÀnÀcÀnÀ            (G13, b2) 

 

zamÀne bizde gevher sezdügiçün dil-òırÀş eyler 

anuñ’çün baàrumuz òÿndur maèÀrif kÀnıyuz cÀnÀ cÀnÀ cÀnÀ cÀnÀ            (G13, b3) 

 

mükedder úılmasun gerd-i küdÿret çeşme-i cÀnı 

bilürsin Àb-ı rÿy-ı milket-i èOåmÀnìyüz cÀnÀ  cÀnÀ  cÀnÀ  cÀnÀ          (G13, b4) 

 

cihÀnı cÀm-ı naômum şièr-i BÀúì gibi devr eyler 

bu bezmüñ şimdi biz de CÀmì-i devrÀnıyuz cÀnÀcÀnÀcÀnÀcÀnÀ         (G13, b5)    

    

èayn-i èÀlì ol iki nergisnergisnergisnergis-i cÀdÿna fidÀ 

yÀ zülÀl-i lebüñe yÀ ruò-ı nìkÿna fidÀ    (G16, b1) 

 

merdüm-i dìde gibi BÀúì úalan noúùaları 

ol iki ya úaşuñ altındaki HindÿHindÿHindÿHindÿña fidÀ    (G16, b5) 
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gül àoncasınÿñ olmadı mesmÿè sözleri  

laèllaèllaèllaèlüñle gerçi eyledi mÀ-lÀ-kelÀm baóå    (G25, b3) 

 

yaşumuz dökmege ol dürrdürrdürrdürr----i èAdeni èAdeni èAdeni èAdendür bÀèiå 

göñlümüz düşmege ol çÀh-ı õeúandur bÀèiå    (G26, b1) 

 

sünbülsünbülsünbülsünbülüñ niyyetidür başuma sevdÀ getüren 

çekdügüm miónete göñlümde bitendür bÀèiå   (G26, b3) 

 

neden bu menzilmenzilmenzilmenzil----i òÀkìi òÀkìi òÀkìi òÀkìde ÀrÀm iòtiyÀr itmek 

senüñ cÀndur yirüñ ey tìrtìrtìrtìr-i dil-ber sen bedenden geç  (G30, b3) 

 

her dÿna şÀò-ı gül gibi meyl itme dïstumdïstumdïstumdïstum 

düşmez giyÀha hem-ser ola serv-i ser-bülend   (G33, b4) 

 

BÀúì hecrüñ àamıyla cÀn virdi 

dÀd ey pÀdişÀhpÀdişÀhpÀdişÀhpÀdişÀh-ı èÀlem dÀd      (G36, b5) 

 

leb-i òandÀnuñ ile úılduñ yÀd 

eyledüñ mürdelermürdelermürdelermürdelerüñ rÿóını şÀd     (G37, b1) 

 

eylesün laèllaèllaèllaèlini dermÀn dil-i bìmÀra meded 

dïstlar işte ben öldüm baña bir çÀre meded    (G40, b1)    

 

zaòm-ı sìnemden oúoúoúoúuñ pÀrelerin hep alma  

ùursun AllÀhı severseñ hele bir pÀre meded    (G40, b2) 
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ùurmaz yanumda òançeròançeròançeròançerini vaãf ider nigÀr 

yaènì baña ùoúındurur ol şÿò-ı şìve-kÀr    (G48, b1) 

 

gedÀ-yı bì-ser ü pÀyı semend-i nÀza çignetme 

iñende óüsne maàrÿr olma sulùÀnumsulùÀnumsulùÀnumsulùÀnum    bu dünyÀdur   (G52, b4) 

 

laèllaèllaèllaèl----i nigÀri nigÀri nigÀri nigÀra cÀn disem iåbÀta úÀdirin 

erbÀb-ı èaşú öninde bu gün müddeèÀ budur    (G57, b2) 

 

dÀm-ı Ààÿş içre düşmez ol tezervtezervtezervtezerv-i òoş-òırÀm 

dÀne-i eşküm egerçi lüélÿ-yı şeh-vÀrdur    (G58, b4) 

 

mihr-i èÀlem-tÀb olupdur ol bütbütbütbüt-i meh-veş bu gün 

aña nisbet mÀh-ı enver ãÿret-i dìvÀrdur    (G58, b6) 

    

òançeròançeròançeròançer----i cÀnÀn ecel cÀmına ùurmaz ãu úatar 

yolına cÀn virmek anuñ şol úadar leõõetlüdür   (G60, b4) 

 

bì-baãar farú idemez úanda baãar ol ÀhÿÀhÿÀhÿÀhÿ 

yine izi tozını dìde-i bìnÀ gözedür     (G67, b5) 

 

Àb-ı óayÀt-ı laèllaèllaèllaèlüñe ser-çeşme-i cÀnı teşnedür 

ãun cürèa-i cÀm-ı lebüñ kim Áb-ı óayvÀn teşnedür   (G69, b1)    

 

şöyle úıldı ten-i efsürdeyi Àh-ı serdüm 

ùoúınup ùurduàı dem nÀveknÀveknÀveknÀvek-i cÀnÀn ditrer    (G70, b4) 
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àamzesi zaòm urduàınca laèllaèllaèllaèli dermÀn itmede  

gerçi kim dil derdin ol Àşÿb-ı cÀn bilmezlenür   (G73, b4) 

 

ùıfldur pend-i peder diñlemez ol mÀhmÀhmÀhmÀh daòı 

şìr-i mÀder yirine içmege úanum özenür    (G75, b2) 

 

dimez ol òusrevòusrevòusrevòusrev----i òÿbÀni òÿbÀni òÿbÀni òÿbÀn----ı cihÀnı cihÀnı cihÀnı cihÀn ey BÀúì 

laèllaèllaèllaèl-i şìrìnüme FerhÀdFerhÀdFerhÀdFerhÀd----ı zamÀnı zamÀnı zamÀnı zamÀnum özenür     (G75, b7) 

 

nergis çemende àonca-i    laèllaèllaèllaèlüñ ãafÀsına 

taòt-ı zümürrüd üzre çıúar cÀm-ı zer çeker    (G79, b2) 

 

beni daèvÀ-yı úatlüñden murÀduñ baş u cÀn ise 

yoluña hey benüm èömrümbenüm èömrümbenüm èömrümbenüm èömrüm senüñle kim nizÀè eyler   (G82, b4) 

 

fürúatüñde ùañ mı şeftÀlÿşeftÀlÿşeftÀlÿşeftÀlÿ dilerse cÀn u dil 

mìve-i bì-vaút iderler Àrzÿ bìmÀrlar     (G85, b5) 

 

menè eyleme yanuñca sürinsün úo sÀye-vÀr 

BÀúì úuluñ da pÀdişehümpÀdişehümpÀdişehümpÀdişehüm bir fütÀdedür    (G87, b5)    

 

meclisde laèllaèllaèllaèl----i yare iñende ezilmesün 

va’llÀhi yoàsa kelle-i şeker şikest olur     (G98, b2) 

    

şimşÀdşimşÀdşimşÀdşimşÀd-ı òoş-òırÀmına ol servservservservüñ öykünüp 

reftÀre gelse pÀy-ı ãanavber şikest olur     (G98, b6) 
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maàrur olma pÀdişehpÀdişehpÀdişehpÀdişehüüüüm óüsn-i ãÿrete 

bir ÀfitÀbdur ki serìèu’z-zevÀldur     (G100, b2) 

    

3.2.1.2. Mücerred Açık İstiareler 

 
 Müşebbehe dair bir ipucu kullanıldığında ise, “mücerred açık istiare” meydana 

gelir. Bâkî’nin ilk 100 gazelinde müşebbehe ait bir ipucunun kullanılmasıyla oluştuğu 

tespit edilen mücerred açık istiareler şunlardır: 

 

òÿrşìd-i ruòuñ kendüyi kim göstere    cÀnÀcÀnÀcÀnÀcÀnÀ 

minnet mi úalur mihr-i øiyÀ-güstere cÀnÀ cÀnÀ cÀnÀ cÀnÀ                 (G1, b1) 

 

sen seng-dilüñ şol ki derÿnında yir eyler 

èÀlemde hemÀn sikke úazar mermere cÀnÀcÀnÀcÀnÀcÀnÀ                    (G1, b4) 

 

zer ãaúlamaya àonca-ãıfat èÀúil odur kim  

gül gibi olan naúdi úoya sÀàare cÀnÀcÀnÀcÀnÀcÀnÀ           (G1, b5) 

 

ùÿùì gibi òoş nükteler ögretdi dehÀnuñ  

BÀúì gibi üstÀd-ı suòan-pervere cÀnÀ cÀnÀ cÀnÀ cÀnÀ                    (G1, b8) 

 

redd olmaz o leblerden olan ùurma duèèèèÀ úıl 

DÀrÀ-yı cihÀn ŞÀh-ı Ferìdÿn-fere cÀnÀcÀnÀcÀnÀcÀnÀ                (G1, b9)    

 

vefÀ ummaz cefÀdan yüz çevirnez BÀúì èÀşıúdur  

niyÀz itmek aña cÀnÀcÀnÀcÀnÀcÀnÀ yaraşur saña istiànÀ     (G6, b5) 

    

bilini kuçmadadur ol ãanemãanemãanemãanemüñ derd ü belÀ 

yoàsa èÀşıúlara şìrìn lebi hÀøır helvÀ     (G9, b1) 
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Àteş urmış yüzi gül òırmenine ol mÀhmÀhmÀhmÀhuñ  

devr-i sÀàarda ruòı èaksini úılmış peydÀ    (G9, b3) 

 

cevr ü cefÀña úÀéil olurdum velì şehÀşehÀşehÀşehÀ 

maòãÿã olaydı ol da cihÀnda hemÀn baña    (G10, b1) 

 

evvel vefÀya vaèdeler itmişken ey ãanemãanemãanemãanem 

cevr itdüñ Àòır eylemedüñ vaèdeye vefÀ    (G10, b4) 

 

èÀşıú-ı dìdÀr-ı pÀküñdür meger kim cÿylar 

cüst ü cÿ eyler seni ey servservservserv-i bÀlÀ semt semt    (G23, b2) 

 

naòlnaòlnaòlnaòl----i zìbÀ ile nÀzük tenidür meyle sebeb 

ne úad-i serv ne sìmÀ-yı semendür bÀèiå    (G28, b2) 

    

saña cÀy-ı òırÀm ey naòlnaòlnaòlnaòl----i bÀlÀi bÀlÀi bÀlÀi bÀlÀ gül-şen-i cÀndur 

nesìm-i nev-bahÀrì gibi gel ãaón-ı çemenden geç   (G30, b2) 

 

bu bÀzÀr içre düşmez dÀne-i eşküm gibi gevher    

gel ey cÀn riştesicÀn riştesicÀn riştesicÀn riştesi şimden girü dürr-i èAdenden geç   (G30, b4) 

    

devr-i meclis ki ãafÀ cÀmièinüñ çenberidür 

ÀbÀbÀbÀb----ı rengìnı rengìnı rengìnı rengìn ile úandìl-i fürÿzÀnı úadeó    (G32, b4) 

 

rengìn ider evãÀf-ı ruòuñ òÀme-i BÀúì 

ol ãÿreti virmez ãanemÀãanemÀãanemÀãanemÀ naúşına Bih-zÀd    (G35, b7) 
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yüri ey servservservserv-i ser-efrÀz yüri  

úad-i bÀlÀña irişmez şimşÀd      (G37, b4) 

 

úıldı ÀfÀúı münevver ùalèatùalèatùalèatùalèat----ı raòşÀnı raòşÀnı raòşÀnı raòşÀn----ı èìdı èìdı èìdı èìd 

òalúa dìbÀlar geydürdi mÀh-ı nÿr-efşÀn-ı èìd    (G39, b1) 

 

ãalınur her şÀòãalınur her şÀòãalınur her şÀòãalınur her şÀò----ı gül nÀzük nihÀlı gül nÀzük nihÀlı gül nÀzük nihÀlı gül nÀzük nihÀl----i eràavÀni eràavÀni eràavÀni eràavÀn    

bÀà-ı cennetden nişÀn virdi bahÀr-istÀn-ı èìd             (G39, b4) 

    

èÀşıúa iósÀn ise maúãÿd elüñde dïstumdïstumdïstumdïstum    

dest-bÿsuñdur muóaããal BÀúìye iósÀn-ı èìd    (G39, b7) 

 

gühergühergühergüher-i cÀmı yitürdük bizi àam öldüriyor 

sÀúıyÀ gel bulı vir úanda ise ara meded    (G40, b3) 

 

oñmasun bitmesün ey servservservserv----i revÀni revÀni revÀni revÀn 

göreyin bÀà-ı cihÀnda şimşÀd      (G41, b4) 

 

ey dil gerekse vÀãıta-i devlet-i ebed 

olmaz nigÀrnigÀrnigÀrnigÀruñ işigi gibi sened      (G43, b1) 

 

yüri ey servservservserv----i seri seri seri ser----efrÀzefrÀzefrÀzefrÀz yüri 

úad-i bÀlÀña irişmez şimşÀd      (G44, b3) 

 

riyÀø-ı óüsnde olmış o laèllaèllaèllaèl----i nÀbi nÀbi nÀbi nÀb leõìõ 

cihÀn içinde bilürsin olur şarÀb leõìõ     (G45, b1) 
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èÀşıúuñ úaèr-ı yem-i àuããa-i hicrÀnuñda 

ãadef-i dìde-i àam-dìdesi pürpürpürpür----lüélÿlüélÿlüélÿlüélÿdur    (G46, b4) 

 

ùurmaz yanumda òançerini vaãf ider nigÀrnigÀrnigÀrnigÀr 

yaènì baña ùoúındurur ol şÿò-ı şìve-kÀr    (G48, b1) 

    

òaylì dimÀà baàladı èÀlemde BÀúıyÀ 

òÀl-i nigÀnigÀnigÀnigÀrrrra beñzeyeli nÀfe-i TatÀr     (G48, b5) 

 

çerÀà-ı hüsnüñüñ nÿrı fürÿà-ı şemè-i kÀfÿrì 

nigÀnigÀnigÀnigÀrrrr-ı èanberìn-gìsÿ nihÀlnihÀlnihÀlnihÀl-i sìm-sìmÀdur    (G52, b2) 

 

kenÀr-ı baór-i naôma yine dürlerdürlerdürlerdürler    dizmiş ey BÀúì 

süùÿr-ı defter-i şièrüñ meger emvÀc-ı deryÀdur   (G52, b5) 

 

ol ãanemãanemãanemãanemden BÀúıyÀ bir bÿse daèvÀ úıl yüri  

söylemezse öp hemÀn aàzın sükÿt iúrÀrdur    (G58, b7) 

 

sen ùarÀvet bÀàınuñ bir àoncaàoncaàoncaàonca----i òandÀni òandÀni òandÀni òandÀnısın 

jÀle düşmiş tÀze gül bir aàlamış ãÿretlüdür    (G60, b3) 

 

bu nüh dïlÀbnüh dïlÀbnüh dïlÀbnüh dïlÀbı gerdÀn eyleyen seyl-Àb-ı eşkümdür 

yaşum ser-çeşmesinden baóå idersem mÀ-cerÀ artar   (G64, b3) 

 

vaãf-ı laèllaèllaèllaèlin oúı ey óüsn kitÀbın oúuyan 

meded AllÀhı severseñ úatı zìbÀ yiridür    (G66, b7)    

 

àamze aãlÀ gözine kimseyi hìç ildürmez  

yine dil òastesin ol nerginerginerginergis-i şehlÀ gözedür    (G67, b3) 
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gözeden èÀlemi müjgÀnuñ ile àamzeñdür  

dime ey şÀhşÀhşÀhşÀh----ı cihÀnı cihÀnı cihÀnı cihÀn    tìà u sinÀmum gözedür    (G68, b4) 

    

çeşm-zaòm-ı felegi n’eyledi gör ey BÀúì 

dime bir daòı beni şÀhşÀhşÀhşÀh----ı cihÀnumı cihÀnumı cihÀnumı cihÀnum gözedür    (G68, b5) 

 

nÀz u istiànÀ ile BÀúìye ùoúınmaz geçer 

rÀst gelse yolda ol servservservserv----i revÀni revÀni revÀni revÀn bilmezlenür    (G73, b5) 

 

úanumı içmege ol Àfet-i cÀnum özenür 

meyl ider ölmege dil rÿórÿórÿórÿó----ı revÀnı revÀnı revÀnı revÀnum özenür     (G75, b1) 

 

dìvÀn ider vaút-i seóer nev-rÿz-ı sulùÀnì meger 

devrÀn ufuúdan gösterür taòt-ı zümürrüd tÀctÀctÀctÀc----ı zerı zerı zerı zer   (G78, b1) 

 

BÀúì niåÀr-ı maúdem-i sulùÀn-ı èÀlì-şÀn içün 

destinde şÀò-ı gül ùutar laèlìn tabaú lüélÿlaèlìn tabaú lüélÿlaèlìn tabaú lüélÿlaèlìn tabaú lüélÿ----yı teryı teryı teryı ter    (G78, b5) 

 

nergis çemende àonca-i laèlüñ ãafÀsına 

taòttaòttaòttaòt----ı zümürrüdı zümürrüdı zümürrüdı zümürrüd üzre çıúar cÀm-ı zer çeker    (G79, b2) 

 

cÀn acısını òaste-i derd-i firÀú olup 

dil-dÀde-i nigÀrnigÀrnigÀrnigÀr-ı sitem-kÀr olan bilür    (G83, b4) 

 

gül-gÿn úabÀsı ol ãanemãanemãanemãanemüñ ãanki lÀledür 

cism-i laùìfi lÀle-i óamrÀda jÀledür     (G84, b1) 
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bende-i fermÀn olup gìsÿ-yı kÀfir-kìşüñe 

òidmete bil baàlayupdur ey ãanemãanemãanemãanem zünnÀrlar   (G85, b2) 

    

gerçi àÀyet mestdür ol nergisnergisnergisnergis-i òÿn-rìzler 

úatı geçkindür velì ol àamze-i ser-tìzler    (G86, b1) 

 

èadl ile faãl-ı nev-bahÀr Kisrì-i nÀm-dÀrdur 

taòttaòttaòttaòt----ı zümürrüdı zümürrüdı zümürrüdı zümürrüd üzre gül Òusrev-i kÀm-kÀrdur   (G88, b1) 

 

dil beste-i kemend-i ser-i zülf-i yÀrdur 

cÀn òaste-i girişme-i çeşm-i nigÀrnigÀrnigÀrnigÀrdur    (G90, b1) 

 

kÿyuñ yolında nice kez ey mihrmihrmihrmihr-i bì-nazìr 

şeb-rev diyü ùutıldı giceyle meh-i münìr    (G91, b1) 

 

bir pÀdişÀhpÀdişÀhpÀdişÀhpÀdişÀh-ı óüsne úul olduú ki BÀúıyÀ 

anuñ esìr-i èaşúı olupdur cevÀn u pìr     (G91, b5) 

 

tìr-i àam-ı nigÀnigÀnigÀnigÀr ile ten yara yaradur 

şemşìr-i cevr-i yÀr ile dil pÀre pÀredir    (G92, b1) 

 

öykünse òaddüñe ne àam ey ÀfitÀbÀfitÀbÀfitÀbÀfitÀb----ı óüsnı óüsnı óüsnı óüsn 

mÀh-ı sipihr kemdür o ne yüzi úaradur    (G92, b2) 

 

tÀb-ı ruòuñla laèllaèllaèllaèlüñ añan èaúlın aldurur 

şevú ile içse kişi meyi úatı mest olur     (G97, b2) 
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3.2.1.3. Müreşşah Açık İstiareler 

 
 Müşebbehün-bihe ait bir ipucunun söylenmesi ile de  “müreşşah açık 

istiare” meydana gelir. Bâkî’nin ilk 100 gazelinde tespit edilen “müreşşah açık 

istiare”ler ise şunlardır: 

 

bezm içre ãürÀóì gibi úan aàladuàum bu 

sÀúìsÀúìsÀúìsÀúì lebüñe úan yaàı oldı mey-i óamrÀ     (G5,b4) 

iller yiye şeftÀlÿşeftÀlÿşeftÀlÿşeftÀlÿsını bÀà-ı cemÀlüñ 

ey sìb-õeúan BÀúì nice bir diye eyvÀ     (G5, b5) 

     

sÀúıyÀsÀúıyÀsÀúıyÀsÀúıyÀ    rıùl-ı girÀn eksük gerekmez aradan  

yaòşı aàırlanmaú ister óÀãılı mihmÀn-ı èìd    (G39, b5) 

 

güher-i cÀmı yitürdük bizi àam öldüriyor 

sÀúıyÀsÀúıyÀsÀúıyÀsÀúıyÀ gel bulı vir úanda ise ara meded    (G40, b3) 

 

yÀúÿt u laèli bir birine urdı lebleri 

idüp niåÀr sözde nice dürrdürrdürrdürr----i şÀhi şÀhi şÀhi şÀh----vÀrvÀrvÀrvÀr                    (G48, b4) 

 

gül-sitÀn-ı bezme sÀàar àonca-i sìr-Àb ise 

Àteşìn ruòsÀrı sÀúìsÀúìsÀúìsÀúìnüñ de bir gül-nÀrdur    (G58, b2) 

 

sÀúıyÀsÀúıyÀsÀúıyÀsÀúıyÀ gül-gÿne-veş gel bÀde-i gül-gÿnı sür 

lÀle-reng olsun úızarsun ol iki ruòsÀreler    (G59, b5) 

 

bezm-i àamında cÀn u dil yandı yaúıldı sÀúıyÀsÀúıyÀsÀúıyÀsÀúıyÀ 

depret elüñ sür ayaàı meclisde yÀrÀn teşnedür   (G69, b4) 
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òÀr-ı àamda èandelìbèandelìbèandelìbèandelìb    eyler fiàÀn u zÀrlar  

àoncalaràoncalaràoncalaràoncalarla ãalınur ãaón-ı çemende òÀrlar òÀrlar òÀrlar òÀrlar     (G85, b1) 

 

degül dÀà-ı siyehler nüsòalardur óırz-ı cÀn içün 

nişÀn-ı êarb-ı tìàtìàtìàtìàuñ sìnede bend-i óamÀéildür   (G89, b4)    

 

 

ibrìú-i zerden sÀúıyÀ laèlsÀúıyÀ laèlsÀúıyÀ laèlsÀúıyÀ laèl----i müõÀbi müõÀbi müõÀbi müõÀbı úıl revÀn 

altun olur işüñ hemÀn Kibrìt-i aómer kendidür   (G95, b3) 

        

    3.2.2. Kapalı İstiareler 

 
 Müşebbeh ile müşebbehün-bihe ait bir ipucunun söylenmesiyle yapılan 

istiaredir. Tek alt başlığı vardır. 

  
3.2.2.1. Müreşşah Kapalı İstiareler 

 
 Kapalı istiarenin müşebbehün-bihe ait bir ipucu ile meydana getirildiği 

düşünüldüğünde bu istiare türünün bir “müreşşah istiare” olduğu görülmektedir. 

Bâkî’nin iil 100 gazelinde tespit edilen “müreşşah kapalı istiareler” şunlardır: 

 

zer ãaúlamaya àoncaàoncaàoncaàonca-ãıfat èÀúil odur kim  

gülgülgülgül gibi olan naúdi úoya sÀàare cÀnÀ                 (G1, b5) 

 

ben şÀh-naôar rind-i cihÀn aña direm kim 

nergisnergisnergisnergis gibi göz dikmeye sìm ü  zere cÀnÀ                (G1, b6) 

 

òÀkümi ide sifÀl-i sünbül ü reyóÀn felekfelekfelekfelek 

gitmeye başdan hevÀ-yı bÿy-ı zülf-i dil-rübÀ   (G3, b2) 
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ümmìd-i òÀk-bÿs-ı cenÀbuñla ÀsmÀnÀsmÀnÀsmÀnÀsmÀn 

yıllar-durur ki úÀmetini eyledi dü-tÀ     (G4, b3) 

 

her gÿşesinde micmere-gerdÀn nnnnesìmesìmesìmesìm----i ãubói ãubói ãubói ãubó 

her ãuffesinde bÀdbÀdbÀdbÀd----ı seóerı seóerı seóerı seóer----gÀhgÀhgÀhgÀh èıùr-sÀ    (G4, b6) 

    

óüsn ile saña öykünemez çün gülgülgülgül----i raènÀi raènÀi raènÀi raènÀ 

óüzn ile baña beñzeyemez bülbül-i şeydÀ    (G5, b1)    

 

cÀn almada nÀzüklik ile laèllaèllaèllaèlüñe söz yoú 

òÀlòÀlòÀlòÀlüñ daòı bir dÀne-durur fitnede ammÀ    (G5, b2) 

 

bezm içre ãürÀóì gibi úan aàladuàum bu 

sÀúì lebüñe úan yaàı oldı meymeymeymey----i óamrÀi óamrÀi óamrÀi óamrÀ                (G5, b4) 

 

gün yüzin èarø eyledi nev-rÿzda ol meh-liúÀ 

mihrmihrmihrmihr altun úaplu bir Àyìne virdi rÿ-nümÀ    (G8, b1) 

 

nev-bahÀruñ naúşına bir ãavtãavtãavtãavt----ı rengìnı rengìnı rengìnı rengìn baàladı 

başladı sÀz u nevÀya bülbülbülbülbülbülbülbül----iiii destÀn destÀn destÀn destÀn----serÀserÀserÀserÀ                (G8, b2) 

 

göklere irdi yine gülgülgülgül----bÀngbÀngbÀngbÀng----i mürài mürài mürài mürà----i òoşi òoşi òoşi òoş----nevÀnevÀnevÀnevÀ 

ãaón-ı gül-şen gördi bir aèlÀ maúÀm-ı dil-güşÀ   (G8, b3) 

 

micmer-i gülde nesìmnesìmnesìmnesìm----i ãubói ãubói ãubói ãubó----gÀhìgÀhìgÀhìgÀhì èÿd-sÿz 

ãafóa-i gül-zÀrda bÀdbÀdbÀdbÀd----ı bahÀrìı bahÀrìı bahÀrìı bahÀrì èıùr-sÀ     (G8, b4) 
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leblerin yÀd eylese yÀruñ lisÀn-ı óÀl ile  

naúl ider şìrìn óikÀyet àoncaşìrìn óikÀyet àoncaşìrìn óikÀyet àoncaşìrìn óikÀyet àonca----i rengìni rengìni rengìni rengìn----edÀedÀedÀedÀ                (G8,b5)

     

gÿş ùutsa şÀhşÀhşÀhşÀh----ı gülı gülı gülı gül çıksa libÀs-ı Àl ile 

úıããa-ı rengìne başlar lÀlelÀlelÀlelÀle----i laèlìni laèlìni laèlìni laèlìn----úabÀúabÀúabÀúabÀ                (G8, b6) 

    

bilini kuçmadadur ol ãanemüñ derd ü belÀderd ü belÀderd ü belÀderd ü belÀ 

yoàsa èÀşıúlara şìrìn lebi lebi lebi lebi hÀøır helvÀ     (G9, b1)    

 

meclis-i meyde leb-i yÀre ùolaşur dirler 

elüme girmeye mi bir daòı cÀmcÀmcÀmcÀm----ı ãahbÀı ãahbÀı ãahbÀı ãahbÀ                (G9, b5) 

 

öykünürdi lebüñe cÀmcÀmcÀmcÀm----ı meyı meyı meyı mey ammÀ dönmiş 

bu gün almışlar ele bir yere gelmiş ôürefÀ    (G9, b6) 

    

destdestdestdest----i miónetdeni miónetdeni miónetdeni miónetden alınmaya yaúam  

ger olursa iki èÀlem bir yaña      (G11, b4) 

 

zamÀnezamÀnezamÀnezamÀne    bizde gevher sezdügiçün dil-òırÀş eyler 

anuñ’çün baàrumuz òÿndur maèÀrif kÀnıyuz cÀnÀ   (G13, b3) 

 

baña çoú cevr itdügüñ’çün ey sipihrsipihrsipihrsipihr-i bì-vefÀ 

Àhumÿñ dÿd-ı kebÿdı uydı ulaşdı saña    (G15, b1) 

 

gömgök itdi sille-i Àhum sipihrüñ ãÿretinsipihrüñ ãÿretinsipihrüñ ãÿretinsipihrüñ ãÿretin 

gök yüzine baú inanmazsañ eger ey meh-liúÀ   (G15, b3) 
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ayaàuñ ùopraàın özler bulurken gökde yir kevkebkevkebkevkebkevkeb 

işigüñ cÀnibin gözler zehì èÀlì-naôar kevkebkevkebkevkebkevkeb                (G17, b1) 

    

ne bilsünler úarañuda anuñ göz úıpduàın iller 

gice òÀl-i ruòuñla baóå içün gelmiş meger    kevkkevkkevkkevkebebebeb            (G17, b3) 

 

ne ùaşlar baãdı seng-endÀz-ı ÀhÀhÀhÀhum deyr-i gerdÿna  

düşen altun úayalardur degül vaút-i seóer kevkeb   (G17, b4) 

    

gice óüsnüñ şevúıne encümencümencümencüm sürÿr u sÿrda  

çarò Àteş-bÀzdur gÿyÀ elinde mÀh-tÀb    (G18, b2) 

 

olsa zülfi o gül-èiõÀra niúÀb 

olur Àşüfte sünbülsünbülsünbülsünbül-i sìr-Àb                     (G19, b1) 

 

úaddüm ey şehşehşehşeh----süvÀrsüvÀrsüvÀrsüvÀr----ı óüsnı óüsnı óüsnı óüsn itdi 

pÀy-bÿsuñ òayÀli şekl-i rikÀb      (G19, b4) 

 

àamàamàamàam----ı devrÀnı devrÀnı devrÀnı devrÀn-ı dÿnı çekme yüri 

BÀúıyÀ ol hemìşe mest ü òarÀb     (G19, b6) 

    

şöyle olmış cÀm-ı èaşúèaşúèaşúèaşú----ı yÀrı yÀrı yÀrı yÀrdan mest ü òarÀb 

 kendüsin dìvÀrdan dìvÀra urmış ÀfitÀbÀfitÀbÀfitÀbÀfitÀb                (G20, b1) 

    

nÀfenÀfenÀfenÀfe úıldı zülf-i müşgìnüñ görüp ser-ber-zemìn 

ayaàuñ ùopraàına miskìnlik itdi müşgmüşgmüşgmüşg----i nÀbi nÀbi nÀbi nÀb                (G20, b2) 
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ùoúınupdur bÀde-i gül-gÿna çeşm-i rÿzgÀrrÿzgÀrrÿzgÀrrÿzgÀr 

sÀàar üzre ãanmañuz peydÀ olur yir yir óabÀb   (G20, b3) 

    

şaòne-i devrÀn n’ola çekse çevürse dem-be-dem 

iki úanludur añılmış bÀdebÀdebÀdebÀde----i nÀb u kebÀbi nÀb u kebÀbi nÀb u kebÀbi nÀb u kebÀb                (G20, b4) 

 

BÀúìye senden ferÀàat virdi ey gerdÿngerdÿngerdÿngerdÿn-ı dÿn 

südde-i devlet-meéÀb-ı pÀdişÀh-ı kÀm-yÀb    (G20, b6) 

 

gül yüzüñ vaãfında bülbül úılsa elóÀnı dürüst 

bÀàda bir àoncaàoncaàoncaàoncanuñ úalmaz girìbÀnı dürüst    (G22, b1) 

 

dil-berüñ èahdi bütün ammÀ vefÀsı süst olur 

èÀşıúuñ göñli èÀşıúuñ göñli èÀşıúuñ göñli èÀşıúuñ göñli şikeste èahd ü peymÀnı dürüst    (G22, b3) 

 

Àteş-i sÿz-ı firÀúuñ bir harÀret virdi kim 

nÿş ider bir demde dildildildil deryÀ-yı èUmmÀnı dürüst   (G22, b5) 

    

èÀşıú-ı dìdÀr-ı pÀküdür meger kim    cÿylarcÿylarcÿylarcÿylar 

cüst ü cÿ eyler seni ey serv-i bÀlÀ semt semt    (G23, b2) 

 

bir úadem baã luùf ile gel gül-şene ey serv-úad 

bileler eksükligin her servservservserv-i bÀlÀ semt semt    (G23, b5) 

 

nice CÀm-ı Cem nice miréÀt-ı İskender dilÀ 

dest-i miónetmiónetmiónetmiónetden cefÀ ùaşıyla bulmışdur şikest   (G24, b2) 
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laèlüñle cÀmlaèlüñle cÀmlaèlüñle cÀmlaèlüñle cÀm yoú yire eyler müdÀm baóå 

iôhÀr-ı óaú degülse àaraø òod óarÀm baóå    (G25, b1) 

    

üstÀd eline girmedi nÀ-puòtedür henÿz 

nÀzük tenüñle eylemesün sìmsìmsìmsìm-i òÀm baóå    (G25, b2)    

 

gül àoncasıgül àoncasıgül àoncasıgül àoncasınÿñ olmadı mesmÿè sözleri  

laèlüñle gerçi eyledi mÀ-lÀ-kelÀm baóå    (G25, b3) 

 

óüsnüñ úatında ùoàmaduàa döndi her biri 

óÿrşìd ü mÀhóÿrşìd ü mÀhóÿrşìd ü mÀhóÿrşìd ü mÀh eyler iken ãubó u şÀm baóå    (G25, b6) 

 

sünbülüñ niyyetidür başuma sevdÀ getüren 

çekdügüm miónetmiónetmiónetmiónete göñlümde bitendür bÀèiå    (G26, b3) 

 

úafes-i àamda yatur ùÿùì-i ùabè-ı BÀúì 

çekdügi úahrúahrúahrúahra anuñ luùf-ı suòandur bÀèiå    (G26, b5) 

 

hevÀ-yı zülfi úılmışdur seni ey ebrebrebrebr ÀvÀre 

gözüñ yaşı budur seyl-i firÀvan olmaàa bÀèiå   (G27, b2) 

 

olurken rÿz u şebrÿz u şebrÿz u şebrÿz u şeb hem-sÀye ol ruòsÀr-ı zìbÀya  

nedür zülf-i dil-Àvìzüñ perìşÀn olmaàa bÀèiå    (G27, b3) 

 

ùÿùìyi leõõet-i güftÀrgüftÀrgüftÀrgüftÀrı giriftÀr eyler 

derd ü àamderd ü àamderd ü àamderd ü àam    çekmege BÀúìye bu fendür bÀèiå    (G28, b5) 
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semÀèa girse n’ola cÀm-ı meyden zÀhid-i hüşyÀr 

ki raúã-ı    õerreõerreõerreõerreye òÿrşìd-i èÀlem-tÀb olur bÀèiå   (G29, b2) 

    

ãürÀóìãürÀóìãürÀóìãürÀóì    nÀlesin artursa n’ola cÀm-ı ãahbÀdan 

fiàÀn-ı èandelìbe çün gül-i sìr-Àb olur bÀèiå    (G29, b3)    

 

kemendkemendkemendkemend----i zülfii zülfii zülfii zülfi    ey BÀúì saña çoú bend geçmişdür  

veli sen àamzeàamzeàamzeàamze-i òÿn-rìzi    cevrin gör geçenden geç   (G30, b5) 

 

óayretde úaluram göricek BÀúì nergisnergisnergisnergisi 

bunca zer ile ayaàı gÿr    içre gözi ac      (G31, b5) 

 

baña èarø itmesün mihrmihrmihrmihr----i seóeri seóeri seóeri seóer ruò 

degül òaddüñ gibi feròunde ferruò     (G33, b1) 

 

úatı açılmasun devrüñde àonca 

iñen èarø itmesün gülgülgülgül----bergbergbergberg----i teri teri teri ter ruò     (G33, b2) 

 

dildildildil----i BÀúì nice ÀbÀd olur kim  

yıúar ol àamzeàamzeàamzeàamze----i fettÀn yaúar rrrruòuòuòuò                    (G33, b5) 

 

itdi şikÀr gönlümgönlümgönlümgönlümi bir şÿò-ı şeh-levend 

müjgÀnı tìr ü úaşı kemÀn ùurrası kemend    (G34, b1) 

 

devrüñde gülgülgülgüle niçün olur bende benefşebenefşebenefşebenefşe 

üstine úılıçlar mı ùutar sÿsensÿsensÿsensÿsen----i ÀzÀdi ÀzÀdi ÀzÀdi ÀzÀd                    (G35, b2) 
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eşkÀl-i vefÀvefÀvefÀvefÀ    resmi úabÿl itmede úalbüñ 

Àyìnedür ammÀ begüm Àyìne-i pÿlÀd     (G35, b4) 

    

günbed-i çÀrò u şuèle-i ÀhÀhÀhÀhum 

tìà-i elmÀs u miàfer-i pÿlÀd      (G36, b3)    

 

şeş-der-i àamàamàamàamda zÀr úaldı göñül 

olmadı vuãlatvuãlatvuãlatvuãlatuñ úapusı güşÀd     (G36, b4) 

 

úÀmetüñ úulluàına düşmeyicek 

olmadı servservservserv-i òırÀmÀn ÀzÀd      (G37, b5) 

 

úıldı ÀfÀúı münevver ùalèat-ı raòşÀn-ı èìdèìdèìdèìd 

òalúa dìbÀlar geydürdi mÀh-ı nÿr-efşÀn-ı èìd    (G39, b1) 

 

ãalınur    her şÀòşÀòşÀòşÀò----ı gülı gülı gülı gül    nÀzük    nihÀlnihÀlnihÀlnihÀl----i eràavÀni eràavÀni eràavÀni eràavÀn    

bÀà-ı cennetden nişÀn virdi bahÀr-istÀn-ı èìd             (G39, b4)    

 

kÿh-ı èaşúunda olursam FerhÀd 

acıyup eyleye şìrìn leblebleblebi dÀd      (G41, b1) 

 

òoş geldüñ ey nesìm-i ãabÀ meróabÀ diyü 

bÀdbÀdbÀdbÀd----ı bahÀrı bahÀrı bahÀrı bahÀra a a a  ùurra-i cÀnÀne ãarmaşur    (G47, b2) 

 

zülfzülfzülfzülfi elinden almaàa cÀn-ı belÀ-keşi 

boynın úulaàın öpdi girìbÀngirìbÀngirìbÀngirìbÀn    u    gÿşvÀrgÿşvÀrgÿşvÀrgÿşvÀr                (G48, b3) 
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òaylì dimÀàdimÀàdimÀàdimÀà baàladı èÀlemde BÀúıyÀ 

òÀl-i nigÀra beñzeyeli nÀfe-i TatÀr     (G48, b5) 

 

pÀdişÀh-ı èaşú èaşú èaşú èaşúa besdür gÿşe-i gülòan serìr 

bister-i sincÀb ise maúãÿd òÀkister yiter    (G49, b4) 

 

úaddüñe úul olmaàa gelmiş dizilmiş úarşuña 

servlerservlerservlerservler ùurmış çemen ãaónında úÀmet gösterür   (G51, b4) 

 

Àh itme naèl-i esbi nişÀnın görüp dilÀ 

şÀyed kimesne işide yiryiryiryirüñ úulaàı var                 (G53, b3) 

    

piyÀle òusrev-i mülk-i àama tÀc-ı KeyÀnìdür 

òum-ı mey pÀdişÀh-ı èaşúèaşúèaşúèaşúa genc-i òusrevÀnìdür            (G54, b1) 

 

açıl bÀàuñ gül gül gül gül ü nesrìn nesrìn nesrìn nesrìni ol ruòsÀrı görsünler 

ãalın serv serv serv serv ü ãanavber ãanavber ãanavber ãanavber    şìve-i reftÀrı görsünler    (G55, b1) 

 

göñlüm göñlüm göñlüm göñlüm aúıtdı şimdi beni ùurmaz aàladur 

ol şÿò-ı dil-sitÀn ile hep mÀ-cerÀ budur    (G57, b3) 

 

dil dil dil dil mÿy-ı yÀri memleket-i Çìne beñzedür 

iller sevÀd-ı mülk-i Òuten dir òaùÀ budur    (G57, b4) 

 

cürèa-dÀn abdÀla gerçi maòzenü’l-esrÀesrÀesrÀesrÀrrrrdur 

rind-i dürd-ÀşÀma sÀàar maùlaèu’l-envÀrdur    (G58, b1) 
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yazamaz ebrÿlaruñ rÀsına beñzer bir hilÀl 

mÀhmÀhmÀhmÀh----ı tÀbÀnı tÀbÀnı tÀbÀnı tÀbÀn bunca yıllardur miåÀlin úaralar    (G59, b2) 

 

cÀme-i dìbÀ ile òÿrşìdòÿrşìdòÿrşìdòÿrşìd zìbÀlanmasun 

şimdi andan òilèat-i óüsnüñ senüñ şöhretlüdür   (G60, b2) 

 

òaddüñ úatında mihrmihrmihrmihr----i feleki feleki feleki felek bir zavalludır 

alnuñ yanında bedr ise bir sìr-i mÀhdur     (G61, b3) 

 

ãafÀ-yı óÀlet-i ùabèuñ yiter eğlence ey BÀúì 

bi-óamdi’llÀh ne àamàamàamàam yirsin elüñde sÀàar-ı Cem var  (G63, b5) 

 

göñül óÀk-i óarìm-i ÀsìtÀnuñ Àrzÿ eyler 

derÿn-ı dilde niyyetniyyetniyyetniyyet Àb-ı Zemzemden muãaffÀdur   (G65, b3) 

 

murÀduñ ÒÀn MurÀduñ  himmetinden úıl recÀ ey dil 

kim ol sulùÀn-ı ãÿretãÿretãÿretãÿret pÀdişÀh-ı mülk-i maènÀdur   (G65, b6) 

 

cennet-i kÿyuña meyl eylese ÙÿbÀÙÿbÀÙÿbÀÙÿbÀ yiridür 

ÀsitÀnuñ dilese gökde MesìóÀ yiridür    (G66, b1) 

    

àaàaàaàamzemzemzemze    aãlÀ gözine kimseyi hìç ildürmez  

yine dil òastesin ol nergis-i şehlÀ gözedür    (G67, b3) 

    

dÀàdÀàdÀàdÀà----ı àamı àamı àamı àam naúd-ı dil ü raòt-ı revÀnum gözedür  

dìde-bÀn oldı meger òÀne-i cÀnum gözedür    (G68, b1) 
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òirmen-i cÀn u dile Àteş urup giñ yirden 

şerer-i Àh Àh Àh Àh ile Àlÿde duòÀnum gözedür    (G68, b3) 

 

gözeden èÀlemi müjgÀnuñ ile àamzeñdür müjgÀnuñ ile àamzeñdür müjgÀnuñ ile àamzeñdür müjgÀnuñ ile àamzeñdür     

dime ey şÀh-ı cihÀn tìà u sinÀmum gözedür    (G68, b4) 

 

çeşm-zaòm-ı felegifelegifelegifelegi n’eyledi gör ey BÀúì 

dime bir daòı beni şÀh-ı cihÀnum gözedür    (G68, b5) 

 

Àb-ı óayÀt-ı laèlüñe ser-çeşme-i cÀn teşnedür 

ãun cürèa-i cÀm-ı lebüñ kim ÁbÁbÁbÁb----ı óayvÀnı óayvÀnı óayvÀnı óayvÀn teşnedür   (G69, b1) 

 

Àb-ı zülÀl-i vaãluña muótÀc tenhÀ dil degül 

òÀk üzre úalmış òuşk-leb deryÀderyÀderyÀderyÀ----yı èUmmÀnyı èUmmÀnyı èUmmÀnyı èUmmÀn teşnedür  (G69, b3) 

 

bezm-i àamında cÀn u dilcÀn u dilcÀn u dilcÀn u dil yandı yaúıldı sÀúıyÀ 

depret elüñ sür ayaàı meclisde yÀrÀn teşnedür   (G69, b4) 

 

ùurralar egnindeki müşgìn zirihler seyrin it  

àamzeleràamzeleràamzeleràamzeler ùaúınduàı şemşìr-i cevher-dÀrı gör    (G71, b2) 

 

baúma çaròçaròçaròçarò-ı ser-keşüñ ol miàfer-i pÿlÀdına 

dilden ÀhÀhÀhÀhum çekdügi şemşìr-i Àteş-bÀrı gör    (G71, b3) 

 

cÀm içüp hem-vÀre bì-òÿş olduàım maèõÿr ùut 

çaròçaròçaròçarò peydÀ itdügi evøÀè-ı nÀ-hem-vÀrı gör    (G71, b5) 
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tÀb-ı zülfüñle göñülgöñülgöñülgöñül úılduúça Àh-ı Àteşìn 

dÿd-ı dildildildil cevlÀn ider ùÀvÿs-ı zerrìn-bÀl olur     (G72, b2) 

 

serde ey BÀkì àam-ı zülf-i hümÀyÿn-fÀl var 

sÀye-i baòt u saèÀdetbaòt u saèÀdetbaòt u saèÀdetbaòt u saèÀdet mÀye-i iúbÀl olur     (G72, b5) 

 

àamzeàamzeàamzeàamzesi    zaòm urduàınca laèllaèllaèllaèli dermÀn itmede  

gerçi kim dil derdin ol Àşÿb-ı cÀn bilmezlenür   (G73, b4) 

    

terk-i dünyìdünyìdünyìdünyì----i denì òalúa tedennì görinür 

çeşm-i èuşşÀúa ne dünyì vü ne èuúbì görinür   (G74, b1) 

 

sìnesin itse úaçan kÀn-ı mmmmaèÀrifaèÀrifaèÀrifaèÀrif èÀrif 

úılsa her óarfe naôar bir nice maènì görinür    (G74, b2) 

 

dimez ol òusrev-i òÿbÀn-ı cihÀn ey BÀúì 

laèllaèllaèllaèl----i şìrìni şìrìni şìrìni şìrìnüme FerhÀd-ı zamÀnum özenür     (G75, b7) 

    

dil ne miónetden úaçar hergiz ne àamdan incinür 

hecr hecr hecr hecr elindenelindenelindenelinden çekdügi cevr ü sitemden incinür   (G76, b1) 

 

tìr-i cefÀ-yı çaròçaròçaròçarò-ı sitem-gerden iñleme 

şemşìr-i èadl-i òusrev-i ãÀóib-úırÀnı gör    (G77, b10) 

 

dìvÀn ider vaút-i seóer nevnevnevnev----rÿzrÿzrÿzrÿz----ı sulùÀnìı sulùÀnìı sulùÀnìı sulùÀnì meger 

devrÀn ufuúdan gösterür taòt-ı zümürrüd tÀc-ı zer   (G78, b1) 
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BÀúì niåÀr-ı maúdem-i sulùÀn-ı èÀlì-şÀn içün 

destinde şÀòşÀòşÀòşÀò----ı gülı gülı gülı gül ùutar laèlìn tabaú lüélÿ-yı ter    (G78, b5) 

    

nergisnergisnergisnergis çemende àonca-i laèlüñ ãafÀsına 

taòt-ı zümürrüd üzre çıúar cÀm-ı zer çeker    (G79, b2) 

 

òuşú u ter ile úÀniè olan èayş u nÿşda 

dünyÀ àamıdünyÀ àamıdünyÀ àamıdünyÀ àamını pÀdişeh-i baór ü ber çeker    (G79, b4) 

 

BÀúì suòanda saña bu gün hem-cenÀh yoú 

ùabè-ı bülendüñ evc-i belÀàatbelÀàatbelÀàatbelÀàat hümÀsıdur    (G80, b5)    

 

çoú belÀbelÀbelÀbelÀ çekdi senüñ çeng-i àamunda dil-i zÀr 

nÀy-veş nÀleler eylerse şikÀyet demidür    (G81, b3)    

 

göñül her naàme kim çeng-i àamuñda iòtirÀè eyler 

úoyup elden felekde ZühreZühreZühreZühre sÀzın istimÀè eyler   (G82, b1)    

 

bir bezme mìr-i meclis olupdur göñülgöñülgöñülgöñül k’aña 

baór-i muóìù cürèa vü gerdÿn piyÀledür    (G84, b6)    

 

BÀúì sipihrsipihrsipihrsipihr Àhum oúına siper ùutar 

farú-ı felekde ôÀhir olan ãanma hÀledür    (G84, b7) 

 

bende-i fermÀn olup gìsÿgìsÿgìsÿgìsÿ-yı kÀfir-kìşüñe 

òidmete bil baàlayupdur ey ãanem zünnÀrlarzünnÀrlarzünnÀrlarzünnÀrlar   (G85, b2) 
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fürúatüñde ùañ mı şeftÀlÿ dilerse cÀn u dilcÀn u dilcÀn u dilcÀn u dil 

mìve-i bì-vaút iderler Àrzÿ bìmÀrlar     (G85, b5) 

 

gerçi àÀyet mestdür ol nergisnergisnergisnergis-i òÿn-rìzler 

úatı geçkindür velì ol àamzeàamzeàamzeàamze-i ser-tìzler    (G86, b1) 

 

meclis-i èaşúuñda çengì Zühre deffÀf ÀfitÀb 

n’eylesün raúã itmesün mi õerreõerreõerreõerre----i nÀçìzlei nÀçìzlei nÀçìzlei nÀçìzler    (G86, b4) 

 

ferzÀne-i cihÀnsın o ruòlarla sen bu gün  

şÀhÀn-ı óüsnóüsnóüsnóüsn atuñ öñince piyÀdedür     (G87, b4) 

    

pertevpertevpertevpertev----i ÀfitÀbıi ÀfitÀbıi ÀfitÀbıi ÀfitÀbı gör yollaruña düşüp yatur 

yaènì ruòuñ fütÀdesi bende-i òÀk-sÀrdur    (G88, b3) 

 

òÀk-i rehüñ ãabÀ yiliãabÀ yiliãabÀ yiliãabÀ yili èÀşıúa armaàÀn ider 

óaú bu ki ayaàuñ tozı tuòfe-i rÿzgÀrrÿzgÀrrÿzgÀrrÿzgÀrdur                (G88, b4) 

 

ãürÀòì üştür-i ser-mestdür gerden-firÀz olmış 

lebüñ şevúi ile cÀmcÀmcÀmcÀm----ı şarÀbı şarÀbı şarÀbı şarÀb----ı nÀbı nÀbı nÀbı nÀb úanzildür    (G89, b3) 

 

bir àamzeàamzeàamzeàamze ile laóôada biñ Àdem öldürür 

òÿnì gözüñ ki Àhÿ-yı merdüm-şikÀrdur    (G90, b2) 

 

kÿyuñ yolında nice kez ey mihr-i bì-nazìr 

şeb-rev diyü ùutıldı giceyle mehgiceyle mehgiceyle mehgiceyle meh----i münìri münìri münìri münìr    (G91, b1) 
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óüsnóüsnóüsnóüsnüñ    zekÀtınuñ eger ey òºÀce-i cemÀl 

bir müsteóaúúın ister isen işte ben faúìr    (G91, b2) 

 

fi’l-cümle  öykünürdi senüñ àamzeñ oúına 

iller úanadı ile uçar olmayaydı tìrtìrtìrtìr                    (G91, b3)    

 

bir pÀdişÀh-ı óüsnóüsnóüsnóüsne úul olduú ki BÀúıyÀ 

anuñ esìr-i èaşúı olupdur cevÀn u pìr     (G91, b5) 

    

öykünse òaddüñe ne àam ey ÀfitÀb-ı óüsn 

mmmmÀhÀhÀhÀh----ı sipihrı sipihrı sipihrı sipihr kemdür o ne yüzi úaradur    (G92, b2) 

 

nişÀne sÿz-ı dile ÀhÀhÀhÀhumuñ şirÀresidür 

belì belÀyı iden èÀşıúa sitÀresidür     (G94, b1) 

 

reftÀra gelse úÀmet-i èarèar-òırÀm ile 

bÀlÀ-yı yÀre servservservserv----i çemeni çemeni çemeni çemen zìr-dest olur    (G97, b3) 

 

seng-i felÀòan ursa eger dest-i rÿzgÀrrÿzgÀrrÿzgÀrrÿzgÀr 

úandìl-i ÀfitÀb-ı münevver şikest olur    (G98, b5) 

 

şimşÀd-ı òoş-òırÀmına ol servüñ öykünüp 

reftÀre gelse pÀypÀypÀypÀy----ı ãanavberı ãanavberı ãanavberı ãanavber şikest olur     (G98, b6) 

 

cÀm-ı zer ile buldı øiyÀ bezm-i devleti    

nergis ki taòt-gÀh-ı çemençemençemençemen tÀc-dÀrıdur                (G99, b5)    
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BÀúì hümÀ-yı evc-i saèÀdetsaèÀdetsaèÀdetsaèÀdet zamÀnede 

şÀhìn baúışlu ŞÀh Selìmüñ şikÀrıdur     (G99, b7) 

 

 

 

Yapılan incelenmede Bâkî’nin ilk 100 gazelinde toplam 493 teşbih; 290 istiare 

kullanıldığı görülmüştür. 492 teşbihin türlerine göre dağılımına bakıldığında en az 

kullanılan teşbih türü mufassal teşbihtir. Mücmel ve mürsel teşbihlerin de kullanım 

sıklığı azdır. Şairin 100 gazelde yalnız 35 mufassal teşbih ile 31 mücmel ve mürsel 

teşbih kullanması, imge oluşturmada bu teşbih türlerinden oldukça az sayıda 

yararlandığını düşündürmektedir.  

Geriye kalan 427 teşbih ise beliğ teşbih türünü örneklemektedir. 100 gazelde 

diğer teşbih türlerine kıyasla toplam 427 beliğ teşbihin kullanılması, edebî söylemin 

oluşturulmasında bu teşbih türünden sıkça yararlanıldığını göstermektedir. 

Bâkî’nin ilk 100 gazelinde görülen 290 istiarenin 124’ü açık, 166’sı da kapalı 

istiaredir. İstiare türlerinin kullanım sıklıkları karşılaştırıldığında kapalı istiarenin daha 

fazla olduğu görülmüştür. Dolayısıyla kapalı istiare metne estetik değer katma özelliği 

bakımından açık istiareden üstündür. 
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4. SONUÇ 

 
Teşbih konusunu teorik zeminde irdeleyebilmek ve öncelikle “teşbihe neden 

ihtiyaç duyulmuştur?” sorusunu cevaplayabilmek için başvurulan felsefî bakışın 

ardından ulaşılan sonuçlar şunlardır: İnsan iletişim kurmak için dili, Platon’un Devlet 

adlı eserinde de belirttiği gibi “ya doğrudan doğruya ya da taklit yolu ile anlatım” 

biçiminde kullanır (2004, s.76:392d). Öyleyse günlük konuşma dilinde ve edebiyat 

eserlerinde temel anlamda bir şeyi anlatmak için yapılan teşbih, Platon’a göre taklit 

yollu bir anlatım tekniğidir. 

Genel anlamda sanata bakışta, sanatın bir yaratma ya da taklit olduğu ileri 

sürülmekle beraber ondan asıl beklenen, bir şeyi güzel anlatmadır. Dolayısıyla her 

sanatçı kendi tekniğini, yaratıcılığını gösterebilmek adına resmi, heykeli, müziği ya da 

dili kullanır. Sanatın bir türünü oluşturan edebiyatta da bir şeyi güzel anlatma teşbihle 

gerçekleştirilecektir, denebilir. 

Platon, ruhunda yaratma gücü taşıyan kişi ile güzelin arasında bir ilgi kurar. Bu 

ilgi en büyük yaratıcıların öz güzelliğe varmada yetenekli kişiler olduğu düşüncesinden 

kaynaklanmaktadır. Tüm metafizik, mistik güzel ve sanat anlayışlarında olduğu gibi 

güzel, burada bedenden başlayarak basamak basamak ruh ve erdem güzelliğinden 

geçerek “kendi başına güzel”e, öz güzelliğe yükselir. Bu aynı zamanda her basamakta 

gerçekleşen bir arınma (=katharsis)dır (Tunalı, 2004, s.70). Bir başka ifadeyle başarılı 

bir film, bir tiyatro izledikten veya etkileyici bir müzik dinledikten sonra hissedilen 

hoşlanma duygusu ve rahatlama, arınmaya bir örnek olabilir. İşte edebiyatta teşbih 

kullanımı da öz güzelliğe, ideale, soyuta ulaşma bağlamında bir araç olarak 

düşünülebilir. Lalo birçok idealist görüşe göre “tekemmül görevi ya da 

idealleştirmenin” sanata layık tek görev olduğunu belirtmiştir (2004, s.45). 

Sanata yalnız taklit olduğu görüşünden bakılırsa, Platon gibi sanatın kopyanın 

kopyasını verdiği düşünüldüğünden sanat, ciddî bir iş değil ancak bir oyunmuş gibi 

algılanır. Hatta Platon, gerçeklikten uzaklaştırdığı için edebiyatı teşbihle kurulan bir 

sanat olarak reddetmiştir. Dolayısıyla sanatçı yaratıcı değil bir oyuncu olmaktadır 

(Tunalı, 2004, s.86). Bu, teşbihi farklı bir bakış açısından düşündürebilir. O da 

sanatçının bu oyunu kurmada teşbihi kullanacak olmasıdır. Lalo bu açıdan bakarak 

sanatın yaptığı ilk görevin gerçek hayatı oyun ile unutturmasıdır, demiştir (Lalo, 2004, 

s.43). 
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Sanat eserinin farklı bir hayal âlemi yarattığı söylenir. Hatta eser, mümkün 

olduğu kadar gerçekçi olduğunda dahi eserin insanı götürdüğü âlem, yine fırçanın ya da 

kalemin yarattığı bir hayalden başka bir şey değildir (Lalo, 2004, s.42). Belâgatçılar, 

anlamı bir dilbere, edebî sanatları da onun giyinip, kuşandıklarına, takındıklarına ve 

süründüklerine benzetmişlerdir. Doğadaki varlık ve olaylar kendi durumları içinde ne 

kadar hoşa gidici olsalar da onları bu halleriyle konu edinmek, bir güzeli sadece 

örtülmesi gereken yerlerini örterek ortaya getirmek anlamına gelmektedir. Göz önünde 

olan şeylerin tekrarının bir orijinallik oluşturmaması ve bir varlığı herkesçe bilinenden 

başka bir biçimde sunma ihtiyacı, sanat dairesi içinde ibdâ’ (=yaratma) denilen eylemi 

söz konusu etmektedir (Çavuşoğlu, 1986, s.3). Teşbihin bu hayal âlemini yaratmada 

kullanılacak olması da kaçınılmazdır.  

Tabakalar düşüncesini benimseyip, estetikte uygulayan Roman Ingarden, 

edebiyat eserinin birçok heterojen tabakadan meydana gelmiş bir bütün olduğunu söyler 

(Tunalı, 1971, s.92). Edebiyat eserinin son tabakası “görme” tabakasıdır (Tunalı, 1971, 

s.107). Bütün var-olanlar fenomenal olarak yani perspektifler altında verilmiştir. 

Felsefede varlık, bu şekilde verilmesiyle “fenomenal obje” adını alır. Roman Ingarden 

bu fenomenal objeye “görme” der. Reel varlık da fenomenal objelerin bütünlüğünü 

gösterir (Tunalı, 1971, s.108).  

Realitede belli bir açı ile verilmiş objeler gibi edebî eserde karşılaşılanların da 

belli açılar altında verildiğini söyleyen R. Ingarden’e göre bu, görme ile kavranabilir 

(Tunalı, 1971, s.109). Edebiyat dilinde çeşitli şekillerde kullanılan “imajlar” ve 

“mecazlar”ın görmelerin hazırlanışını gösterdiğini, yani görme tabakasının esere bir tarz 

ve orijinallik kazandırdığını söyler (Tunalı, 1971, s.111). Bir başka ifadeyle görme, 

tasvir edilen nesneleri görünüşe ulaştırmakla beraber, esere estetik değer katmaktadır 

(Tunalı, 1971, s.112). Lalo bunu, sanat üsluptur ve doğayı üsluba çekmektir; üstelik 

üslupsuz doğanın güzel ile alakası yoktur, diyerek desteklemektedir (2004, s.19). İlk çağ 

retorikçilerinden Quintilianus’un dilde ve edebiyatta figürlere9 sözün gözleri demesi de 

bunu desteklemektedir. Çünkü göz, bir varlık için ne kadar önemli bir organsa 
                                                 
9Figür (Fr. Figure; İng. figure) kelimesi, Latince figura, bir şeye uygun bir şekil vermek, biçim vermek 
anlamına gelen fingo kelimesinden gelir. Yunanlılar bunu, form, şekil, biçim, zahirî görünüş, süs 
anlamında  kullanmışlardır. Söylev sanatında ve edebiyatta figürler basit ve özellikle kurallı konuşmadan 
farklı olan söz tarzlarıdır. Figürler ya bir kelimeyi esas anlamı dışında kullanma ile ya terimlerde ve 
düşüncelerde bir yapı değişikliğine veya düzenlemeye gidilmesiyle ortaya çıkar. 1 Kasım 2006 tarihli 
http://www.ege-edebiyat.org/docs/236.doc. İnternet adresinden alınmıştır. 
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mecazların kullanımı da eser için o kadar önemlidir ve teşbihin, bu gözlerin vücudun 

şurasına burasına rastgele yerleştirilmemesi gerektiğini söyleyerek devam etmesi adeta 

bu önemi pekiştirmek isteğini kanıtlar niteliktedir10. Buradan teşbihin, sanat ontolojisi 

açısından görme tabakası için de bir araç olduğu sonucuna varılabilir.  

Wellek ve Warren, Yazın Kuramı adlı kitaplarındaki “Yazının Özü” başlıklı 

bölümde edebiyatta kullanılan dilin büyük ölçüde “yan anlam gösterici” olduğunu, 

gündelik dilin olanaklarını daha bilinçli çok daha dizgesel olarak kullandığını, bu yolla 

estetik işlev kazandığını ve bir imgelem, kurmaca dünyası oluşturduğunu dolayısıyla 

edebî olmayan dilsel anlatımların ayrım çizgisini belirlediğini söyler (2001, s.29-31) 

Öyleyse estetik işlev temelli teşbih kullanımının, eserin edebî olma ya da olmama 

ayrımını meydana getirdiğini de söyleyebiliriz. 

“Teşbih nedir, neye yarar?” sorularına ise şu cevaplar verilmiştir: Teşbih; 

benzer, mümasil saymak, belâgat bir şekil, bir suret izafe etmek ile taètîl yani her türlü 

sıfattan tecrit ve tenzih etmek, Allah’ın zatı hakkında birbirine zıt iki itikad olup, her 

ikisi de ağır günah sayılmıştır. Kur’an’a müteallik itikada da etki eden bu inanışlara dair 

şiddetli tartışmalar, İslam’da ulûhiyet anlayışının temelinde ifadesini bulur. Bu 

tartışmanın asıl sebebi, bir taraftan Allah’ın mutlak surette birliğini ifade ve tasdik eden, 

bir taraftan onu cisimlendirmeden sakınmayan bir tarzda tasvir suretiyle ona bir yüz, 

gözler, eller izafe eden, ondan konuşur, oturur olarak bahseden Kur’an’da 

bulunmaktadır. Tefsirler, metne kelimesi kelimesine bağlı olarak anlam vermekle metni 

silecek derecede mecaza kaçan bir görüş arasında gidip gelen açıklamalar kaydeder 

(Strothmann, 1997, s.193). Bu konuda başlatılan çalışmalar öncelikle Kur’an-ı Kerim’in 

doğru anlaşılmasına ve doğru aktarılmasına yönelik olmuştur. Aynı zamanda Arap 

edebiyatının belâgat alanında ilk çalışmaların yapılmasını da sağlamıştır. 

Teşbih, terim olarak iki şey arasında kurulabilen benzerlik ilişkisi olup, 

insanların etraflarındaki olayları ifade edebilmelerini sağlayan bir anlatım tekniğidir. Bu 

hâliyle Belâgatın öncelikle “beyân” kısmında incelenen teşbihin aynı zamanda estetik 

değerlerin ifade aracı olması Belâgatın “bedî’” kısmında da incelenebileceğini 

göstermektedir.  

                                                 
101 Kasım 2006 tarihli http://www.ege-edebiyat.org/docs/236.doc. İnternet adresinden alınmıştır. 
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Teşbih, kelimelerin gerçek anlamlarında kullanılmalarından ötürü bir mecaz 

değildir. Ancak mecazı oluşturma yollarından biridir. Bir mecaz olan istiare ise teşbih 

yoluyla oluşturulur.  

Teşbih ve istiare, her dilin günlük kullanımında iletişimi kolaylaştıran bir 

anlatım yolu olmakla beraber edebî metinlerde bu kadar mekanik bir kavram olmaktan 

çıkmıştır. Diğer bir ifadeyle edebî metinler öncelikle dilden yararlanılarak ancak onu 

aşan bir edebî söylemle geliştirilir. Böylelikle teşbih ve istiare bu edebî söylemin 

oluşturulmasına yani metne estetik değerin kazandırılmasına da hizmet etmektedir. 

Özdemir İnce, bunu imge (=imaj) yaratmak olarak tanımlamaktadır (2002, s.45). 

İmge, Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü’nde şöyle verilmiştir:  

 

1. Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, hülya. 2. psikol. Duyu 

organlarının dıştan algıladığı bir nesnenin bilince yansıyan benzeri, hayal, imaj. 3. psikol. 

Duyularla alınan bir uyaran söz konusu olmaksızın bilinçte beliren nesne ve olaylar, hayal, imaj 

(1998, C.1., s.1076): 

 

İnce, imgeyi ikinci tanımla yazınsal imgeyi ise üçüncü tanımla karşılamıştır. 

Genel anlamda imge, bir nesnenin zihne yansımasıdır. Bu nesnenin dile yansımasının 

çağrışımlar yoluyla zihin ve imgelem (muhayyile) tarafından algılanması da edebî 

imgeyi oluşturur, der (2002, s.57-58). Bir bakıma edebî imge, yansımanın yansımasıdır 

yani edebî metnin yapısında dilsel olarak ortaya çıkan yansımadır (İnce, 2002, s.58). 

Tüm bu söylenenlerin ışığında Bâkî Divanı’ndaki ilk 100 gazelde teşbih ve 

dolayısıyla istiare türlerinin edebî söylem oluşturmadaki kullanım sıklıklarının 

incelenmesi amaçlanmıştır. Yapılan bu incelenmede Bâkî’nin ilk 100 gazelinde toplam 

494 teşbih; 302 de istiare kullanıldığı görülmüştür. 

494 teşbihin türlerine göre dağılımına bakıldığında en az kullanılan teşbih türü 

mufassal teşbihtir. Mufassal teşbihler kendi içlerinde “tek bir mısrada, mısralar arasında 

ayrı olarak kullanılmış ve beytin tamamına yayılmış mufassal teşbihler” olarak üçe 

ayrılmıştır. Tek bir mısrada kullanılan mufassal teşbih sayısı 18’dır. 11 mufassal teşbih 

mısralar arasında ayrı olarak kullanılmıştır. Geriye kalan 6 mufassal teşbih de beytin 

tamamına yayılmıştır.  

Örneklerinin aynı olmasından ötürü tek bir basamakta verilen mücmel ve mürsel 

teşbihlerin de kullanım sıklığı azdır. Mücmel ve mürsel teşbihler “tek bir mısrada, 
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mısraların her birinde ayrı ve karşılıklı olarak kullanılmış, beytin tamamına yayılmış 

mufassal teşbihler” olarak beşe ayrılmıştır. Tek bir mısrada 18, mısraların her birinde 

ayrı olarak 2, mısralar arasında karşılıklı olarak 7 ve beytin tamamına yayılmış 4 

mücmel ve mürsel teşbih tespit edilmiştir.  

Şairin 100 gazelde yalnız 35 mufassal teşbih ile 31 mücmel ve mürsel teşbih 

kullanması, imge oluşturmada bu teşbih türlerinden oldukça az sayıda yararlandığını 

düşündürmektedir.  

Geriye kalan 428 teşbih ise beliğ teşbih türünü örneklemektedir. Beliğ teşbihler, 

“tek bir mısrada, mısralarda ayrı ayrı, beytin tamamına yayılmış olarak ve mısralar 

arasında ya da beyitler arasında kullanılan teşbihler” şeklinde beş gruba ayrılmıştır. Tek 

bir mısrada 332 beliğ teşbih, 50 beliğ teşbih de mısralarda ayrı ayrı kullanılmıştır. 6 

beliğ teşbih beytin tamamına yayılırken, mısralar arasında 39, beyitler arasında da 1 

beliğ teşbih kullanılmıştır. 100 gazelde diğer teşbih türlerine kıyasla toplam 428 beliğ 

teşbihin kullanılması, edebî söylemin oluşturulmasında bu teşbih türünden sıkça 

yararlanıldığını göstermektedir. 

Bâkî’nin ilk 100 gazelinde görülen 290 istiarenin 134’ü açık istiare, 166’sı 

kapalı istiare türüne girmektedir. 134 açık istiarenin 55’i “mutlak açık istiare”, 58’i 

“mücerred açık istiare”; geriye kalan 21 istiare de “müreşşah açık istiare” grubunu 

oluşturmaktadır. 166 kapalı istiarenin ise yalnız “müreşşah kapalı istiare” olduğu tespit 

edilmiştir. İstiare türlerinin kullanım sıklıkları karşılaştırıldığında kapalı istiarenin daha 

fazla olduğu görülmüştür. Dolayısıyla kapalı istiare metne estetik değer katma özelliği 

bakımından açık istiareden üstündür. 
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