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SON ASIR TÜRK ŞAİRLERİNDEN DİYARBAKIRLI BAKİ’NİN NALE ADLI
ESERİ İLE DİCLE VE PEYMAN GAZETELERİNDE YER ALAN ŞİİRLERİ

Hasan Kaplan
Öz
Baki, 19. asrın ikinci yarısında Diyarbakır’da dünyaya gelmiş, çeşitli memuriyet
görevlerinde bulunmuş ve 1912’de doğduğu şehirde hayatını kaybetmiş bir şair ve
yazardır. Bugün Baki’nin eserlerinden elimizde 34 şiir ihtiva eden Nale (1893-94) adlı
şiir kitabı ve çeşitli gazetelerde neşrettiği manzum ve mensur metinler vardır. Şairin
Nale adlı şiir kitabına yazılan takrizler, beğenildiğini ve Diyarbakır’daki edebî
mahfillerde takip edilen bir isim olduğunu göstermektedir.
Baki, Naci mektebine mensup bir şairdir. Şairin 24 gazelinden 7’si Naci’ye naziredir.
Ayrıca şair, Naci’nin 2 gazelini tahmis, 1 gazelini terbi etmiştir. Hem eski tarzda hem
de yeni tarzda şiirler yazan şairin Nale’deki şiirleri, onun divan şiir geleneğinin
etkisinde kaldığını göstermektedir. Şair, bu kitabında yer alan bazı şiirlerinde ise şekil
ve muhteva bakımından geleneğin yapısını kırmıştır. Baki’nin ani ölümüyle Sabaha
Karşı adıyla kitaplaştırmayı düşündüğü ancak muvaffak olamadığı şiirlerinin izini ise
Dicle ve Peyman gazetelerinde sürmek mümkündür. Bu çalışmada şairin her iki
gazetede tespit edilen toplam 11 şiirinin metni verilmiş, bunlar hem şekil hem de
muhteva bakımından incelenmiştir. Bu şiirler, Diyarbakır’daki canlı basın hayatı
içerisinde kâh şair kâh da yazar/başyazar olarak görünen bir ismin sosyal ve siyasi
yönünü, divan şiiri geleneğiyle olan münasebetini, yenilik arayışını ortaya koymaktadır.
Bunların ortaya konmasının şair üzerine yapılacak yeni çalışmalara kaynaklık edeceği
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Klasik Türk Edebiyatı, Baki, Dicle, Peyman, Nale, Sabaha Karşı.
THE POEMS OF BAKI FROM DIYARBAKIR, ONE OF THE TURKISH
POETS OF THE LAST CENTURY, PUBLISHED IN DICLE AND PEYMAN
NEWSPAPERS AND HIS WORK CALLED NALE
Abstract
Baki is a poet and writer born in Diyarbakır in the second half of the 19th century,
served in various civil service positions and died in the city where he was born in 1912.
Today, we have poetry book -one of the Baki’s works- called Nale (1893-94) containing
34 poems and texts of prose and written in verse he published in various newspapers.
The appreciations (appraisal of the viability) written in the poetry book titled “Nale” of
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the poet show that he was admired and a name that was followed in literary gatheringmeeting (edebiyat mahfilleri) in Diyarbakır.
Baki is a poet connected with Naci school. 7 of the 24 odes (lyric) of the poet are
“nazire” to Naci. In addition, 2 lyrics (gazel) of Naci were made “tahmis” and 1 lyric
“terbi” by Baki. Poems of Baki -who wrote poems in both old style and new style- in
Nale show that he was influenced by the divan poetry tradition. In some of his poems in
this book, the poet has broken the structure of tradition in point of shape and content. It
is possible to trace of his poems in Dicle and Peyman newspapers that Baki thinks to
book his poems with the name of “Sabaha Karşı” (Toward Morning), but he cannot
succeed with his sudden death. In this study, the texts of 11 poems of the poet
determined in both newspapers are given and the poems are analysed in terms of both
form and content. These poems reveal the social and political aspects of a name that
appears as a poet or a writer/editorial within the live press life in Diyarbakır, its relation
with the tradition of divan poetry and the search for innovation. It is thought that the
revealing of these poems will be the source of new studies on the poet.
Keywords: Classical Turkish Literature, Baki, Dicle, Peyman, Nale, Sabaha Karşı.
GİRİŞ
Osmanlı Devleti’nin önemli kültür merkezlerinden biri olan Diyarbakır, müstakil bir
tezkireye -Tezkire-i Şuarâ-yı Âmid- konu olacak kadar fazla sayıda şair ve yazar
yetiştirmiş bir şehirdir. Bu isimlerden biri de Baki’dir. Son asır Türk şairlerinden olan
Baki’nin asıl adı Abdülbaki’dir. Baki, 1866’da Diyarbakır’da doğmuştur. Babası, aşar
ve ağnam memuriyetlerinde müstahdem Mehmet Ali Efendi’dir. Ailesine dair yeterli
bilgi bulunmayan şair, tahsilini tamamladıktan sonra1 Vilayet (Diyarbakır) Mektubî
Kalemine girmiştir. Kalemde 20 kuruş maaşla çalışmıştır. O vakte kadar ismiyle
bilinmeyip kendisine “Kara Ağa” denilen şair, bir süre burada çalıştıktan sonra evrak
kalemine nakledilmiştir. Şairin bu vazifede ne kadar kaldığı bilinmemektedir. Şair daha
sonra Askerî Rüştiye’de muallimlik yapmıştır. 2 Burada imla muallimi olarak görev alan
Baki, Fransızca öğrenmeye çalışmışsa da muvaffak olamamıştır. Baki, Eylül 1912’de
hayatını kaybetmiştir (Beysanoğlu, 1997, 51; İnal, 1999, 233-234).3

Şairin ne derece tahsil gördüğüne dair biyografik kaynaklarda bir malumat yoktur. Ancak şairin bazı
manzum ve mensur eserlerini neşrettiği Dicle gazetesinin yazarlarından Abdülahrar Fahreddin, onun
vefatı münasebetiyle yazdığı yazısında Baki’nin tahsil görmediğini söyler: “Bāḳī hīç taḥṣīl görmedigi
ḥālde ʿālem-i meḥāsin-i ṭabīʿatıñ bir şākird-i ʿirfān-ı lāhūtīsi olduġunu ās̱ ār-ı ʿadīde vü māddiyyesiyle
göstermiş ve her zamān ve her daḳīḳa insāna ve kendine ve kendi şāhid-i zībā-terīn-i insāniyyet ü
ḥamiyyetiñ endām-ı meʿālī-āferīnine ʿarż-ı pereştişinden ḫālī ḳalmamışdır.” (Dicle, 71/3)
2
Abdülahrar Fahreddin, Baki’nin bu görevini şu cümlelerle ifade eder: “Mekteb-i Rüşdī-i ʿAskeriyyeniñ
o muʿallim-i ḳadīm-i ḥürriyet-şiʿārı...” (Dicle, 71/3)
3
Şairin vefatı sonrası Dicle gazetesinin 71. sayısında (H. 15 Şevval 1330, M. 27 Eylül 1912) onun
hakkında yazılan çeşitli yazılara yer verilmiştir. Bu yazılar bir yandan şairin vefatı sonrası duyulan
üzüntüyü yansıtırken diğer yandan şairin kişiliği ve hayatına dair bazı malumatlar içermektedir.
Diyarbakır’daki edebî mahfillerde takip edilen ve beğenilen bir isim olan Baki’nin vefatı münasebetiyle
yazılanlar şairin hem bu edebî mahfillerdeki yerini hem de tüm şehirdeki değerini ortaya koymaktadır. Bu
yazılardan ilkini ʿAbdul-aḥrār Faḫreddīn Efendi yazmıştır: “Diyārbekirli rūḥ-ı ʿaẓīm-i şiʿr ü edebī ve
zavāllı Bāḳī! Kim ḫāṭıra getirirdi ki daha dün zavāllı Bāḳīniñ maḥṣūl-i dehā-yı ilhām olmaḳ üzre şu Dicle
sütūnlarında görünen eşʿār u hikemmiyāt-ı ber-güzīdesiniñ sāʾiḳ-i maʿnā-yı şevḳ u şeṭāretiyle ihtizāz eden
ḳalemim, bugün artıḳ ḫ˅ābgāh-ı sükūn-ı ebediyyet-penāhda iġtirāb eden o vücūd-ı pākiñ ġaybūbet-i bükāālūd-ı nāzikānesinden dolayı mers̱ iye-ḫ˅ān olacaḳ ve şehr-i şehīr Āmediñ muḥāṭ-ı semā-yı aḫlāḳ u edebi
berāber siyāh-ı mātemle ʿarż-ı çehre-i vāveylā edecekdir. Evet ʿAbdulbāḳī ve Mekteb-i Rüşdī-i
1
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Baki, Nale isimli ilk şiir kitabını 1893-944 yılında yayımlamıştır. 5 Nale 48 sayfadan
oluşan ve 34 şiir ihtiva eden bir kitaptır. Bu kitapta şairin hem klasik Türk
edebiyatındaki gazel, mesnevi, terbi, tahmis gibi nazım şekilleriyle hem de dörtlü, altılı
-düz, çapraz ve sarma kafiye düzenleriyle- yazdığı şiirler yer almaktadır. Şair, bu
kitaptaki tüm şiirlerini aruz vezniyle yazmış ve bunları klasik bir divan tertip eder gibi
sıralamıştır. Baki, Nale’de önce tevhit sonra bent esaslı şiirlere yer vermiştir. Daha
sonra gazellere geçmiş ve bu bölümdeki şiirleri kafiye harflerine göre sıralamıştır. Bu
kitabın ilk kısmını şairin kitabına yazılan takrizler oluşturmaktadır. Baki’nin ilk şiir
kitabı olan Nale’de beş farklı ismin yazdığı takriz yer almaktadır. Bu takrizler hem esere
hem de Baki’ye yönelik değerlendirmeler ihtiva ettiği için önemlidir. Takrizler, şairin
beğenildiğini ve Diyarbakır’daki edebî mahfillerde takip edilen bir isim olduğunu
göstermektedir. Bu takrizlerden ilkinin yazarı Mehmed Subhiddin’dir. 6 Mehmed

ʿAskeriyyeniñ o muʿallim-i ḳadīm-i ḥürriyet-şiʿārı ve cehān-ı ẕekā-i fıṭriyyeniñ o neyyir-i ḫāriḳa-nümā-yı
ʿulviyyeti bugün ebediyyen ufūl etmekle kendini yaḳından ve uzaḳdan ṭanıyanlar ve bütün ebrār-ı
taḳdīrkār-ı ümmeti rūḥen iñletmişdir. Bāḳī hīç taḥṣīl görmedigi ḥālde ʿālem-i meḥāsin-i ṭabīʿatıñ bir
şākird-i ʿirfān-ı lāhūtīsi olduġunu ās̱ ār-ı ʿadīde vü māddiyyesiyle göstermiş ve her zamān ve her daḳīḳa
insāna ve kendine ve kendi şāhid-i zībā-terīn-i insāniyyet ü ḥamiyyetiñ endām-ı meʿālī-āferīnine ʿarż-ı
pereştişinden ḫālī ḳalmamışdır. Bu ḫāriḳa-i iʿcāzkār ḫilḳatıñ sergüẕeşt-nāme-i ḥayāt u efʿāline baḳılırsa
görülür ki bütün ʿömr ü ḥayātında bir ferde ḳarşı bile bir ḥiss-i ġayẓ u nefret duymamış eñ ḫūn-rīz
insānları bile müsteḥaḳ-ı ḳahr u tedmīr olmaḳdan ziyāde şāyān-ı ʿafv u müdāvāt bir maʿlūl-i ictimāʿī
olmaḳ üzre ṭanımış ve bundan dolayı da onlara ibrāz-ı müʾes̱ s̱ ir-i raḥm u şefḳati kendine bir vaẓife-i
muḳaddese-i insāniyyet bilmiş ve bu ṣūretle de bir inḳılāb-ı ʿālī-i ictimāʿī ve aḫlāḳınıñ ḥuṣūlüne bütün
mevcūdiyyet-i mübāreke-i fedākārīsiyle çalışmışdır. Ḥaẓret-i Bāḳīniñ nāme-i aʿmāline teʾmīn-i şeref-i nāmütenāhī eden ancaḳ bu ḫaṣīṣe-i nāmūs ve insāniyyetdir ve işte bundan dolayı aḥrār-ı milletiñ şebnem-i
sirişk-i yeʾs-i istişfāʿi onuñ rūḥ-ı rehākār-ı ʿulviyyetiyle tā ʿarş-ı aʿẓam-ı lāhūtīye ḳadar teʿālī edecek ve o
ḥālde Ḫāliḳ-i ẕī-şānı ile kendi maḫlūḳ-ı muʿazzezi arasında ḥāṣıl olacaḳ levḥa-i şiʿr-i laṭīf-i ġufrān u
ʿulviyyeti bütün ervāh-ı muḳaddese ile birlikde selāmlayacaḳdır. Ey ʿālem-i hīçī-i nāsūta aġlayaraḳ gelen
şimdi de herkesi aġladarak giden (Bāḳī) beḳā-peẕīr ey rūḥ-ı nāmūs-ı lā-yemūt seniñ medfen-i muʿazzez-i
ʿulviyyet-i iktināhıñ zīr-i ḫāk-ı siyehfām degil. Ancaḳ seni taḳdīr edenleriñ ḫāṭıra-i tebrīk ü tebcīlidir.
Orada ebediyyen yaşayacaḳsın. Ġazetemiz heyʾet-i münteḫabe-i taḥrīriyyesiniñ şu ʿużv-ı muḳaddesini
żāyiʿ etmiş olmaġla iẓhār-ı yeʾs ü mātem eder ve ḥāline münāsib gördügü ḳıṭʿa-i ātīyeyi īrād eyler de söze
ḫitām verir.
Āġop Pāpāsyān’ın yazdığı yazı ise şudur: “Merḥūm ʿAbdulbāḳī efendi gibi cevher-i edeb ve māye-i şiʿr
ile inṣāf eylemiş himmet-i taʿlīmiyye ve terbiyevisiyle evlād-ı vaṭanıñ minnetdārlıġı ḥissine müstaḥaḳ
olmuş nezāket-i ṭabīʿat ve nezāhet-i ḫilḳatiyle bütün kendisini ṭanıyanlarıñ ḥürmet ve teveccüh-i sāfına
sezāvār bulunmuş bir sīmānıñ firḳat-ı ebediyyesi şehrimiz için żāyiʿāt-ı ʿaẓīmedendir. Dostluḳ ṭanışlıġına
inżimām eden ḳalem arkadaşlıġımızdan dolayı bu żıyāʿ-ı elīme ḳarşı ḥis u ḥuṣūlü pek ṭabīʿī olan teʾs̱ īr-i
mużāʿafla ʿarż-ı teʾessüf eder ve müteʿalliḳāt-ı mātem-zedelerine temennī-i ṣabr eylerim.”
Dicle gazetesinin aynı sayısında Diyarbakır Dârü’l-Mu’allimîn-i İbtidâi mezunlarından H. Süleyman
Bahri tarafından mefʿūlü mefāʿilün feʿūlün kalıbıyla ve abbba / cdddc... kafiye düzeniyle yazılmış sekiz
bentlik bir mersiye yer almaktadır. Gazetenin 72. sayısında (H. 22 Şevval 1330/M. 4 Ekim 1912)
Kemaleddin Şekib’in bir taziye mesajı yer almaktadır: “Nāle-i tevbe vü istiġfārla emn-i levḥ-i maḥfūẓu
öpmege şitāb eden rūḥ-ı Bāḳī-i üstādı tebcīl ederek ʿumūm-ı ʿiḫvāna vāveylā-yı ḥüzn ü teʾes̱ s̱ ürle beyān-ı
taʿziyet eylerim.”
4
Beysanoğlu’nun (1997, 51) verdiği 1896 yılı doğru değildir. Zira Nale’nin ilk sayfasında baskı yılı
olarak 1311/1893-94 geçmektedir.
5
Bu kitap 1311’de Kasbar Matbaasında basılmıştır. Kitabın kapağında kitaba dair şu bilgiler yer
almaktadır: Nâle. Muharriri: Diyarbekirli Abdülbâkî, Der-sa‘âdet, Kasbar Matbaası, Bâb-ı Alî Caddesi
Numero 25, Sâhib ü Nâşiri Kitapçı Kasbar, 1311. Bu kitapta -takriz ve mukaddime kısmı hariç- yer alan
şiirler kısa bir inceleme ile çeviri yazıya aktarılmıştır. Bk. Ayşe Sağlam. “Klasik Şiirin Hazan Vaktinde
Bir İnleyiş: Diyarbakırlı Bâkî ve ‘Nâle’ İsimli Şiir Kitabı”, Diyarbakır: Âlimler, Ârifler, Edîpler. ed.
İbrahim Özcoşar vd. 179-207, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2018.
6
Tanınmış Diyarbakırlı ilim ve sanat adamlarından Abdulgafûr Lebîb Efendi’nin torunudur. Asıl adı
Mehmed Subhuddîn olup şiirlerinde Subhî adını kullanmıştır. Dedesi gibi kendisi de Diyarbakır’a müftü
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Subhiddin takrizini Arapça kaleme almıştır. 7 İkinci takrizin yazarı Diyarbakır Vilayeti
Telgraf Müfettişi Agâh Efendi’dir. 8 Agâh Efendi takrizini manzum kaleme almıştır. Bir
sonraki takrizi Talat yazmıştır. 9 Talat’ın takrizi ise manzum-mensur karışıktır.
Takrizlerden dördüncüsünü aynı zamanda bir şair olan Diyarbakır Bidayet Mahkemesi
Başkâtibi Mehmed Tevfik 10 (öl. 1905) yazmıştır. 11 Şairin bu şiir kitabına takriz yazan
olmuş ayrıca rüşdiyede Arapça hocalığı yapmıştır. Arapça ve Farsçayı iyi bilen, dinî bilgisi gayet geniş,
şöhreti Diyarbakır ve çevresine yayılmış olan bu zat aynı zamanda şairdir (Şanlı, 2013, 359).
7
Subhiddin’in takrizi şöyledir: “Hezihi mecelletün edebiyyetün munbiʾetün ʿan berāʿati ṣāḥibihā naẓmen
ve nesren lāihatün aleyhā envāru ‘inne mine’ş-şiʿr le-ḥikmeten’ ve ‘inne mine’l-beyāni le-siḥran’. Ve
leḳad ḥaḳḳa en yünşede fīhā en-naẓmu’l-meşhūr ‘Fe fī külli lafẓin minhu ravżun mine’l-munā / Ve fī külli
saṭrin minhu ʿiḳdun mine’d-durer.’ Fe lillahi derru müʾellifihā el-edīb enālehū mā seʾelehū el-Munʿim elMucīb āmīn. (Elinizdeki bu eser sahibinin nazım ve nesirdeki ustalığını gösteren edebî bir mecmuadır.
“Şüphesiz şiirde hikmete hâvî olanlar vardır.” ve “Güzel söz ve ifadelerde bir sihir vardır.”
(hadislerinin) nurları bu eser üzerine görülmektedir. Bu eser hakkında şu şu meşhur beyitler söylense
yeridir: “Her bir lafzında emel ve ümit bahçesi / her bir satırında inci gerdanlık” Allahu Teala bu eserin
müellifi olan edibe bereketlerini bahşetsin. İcabet eden ve nimet veren Mevla onu muradına nail eylesin.
Amin.)
8
Agâh Efendi’nin takrizi şudur:
“Arta eksilmeye rūḥum bu gibi nāleleriñ
Gün-be-gün kesb-i teʿālī ede ḳadr ü hüneriñ
Naẓm u nes̱ riñde begim böyle belāġat var iken
Maẓhar-ı ḥüsn-pesendi olur her nükteveriñ
Maṭbaʿ-i feyżde bir mevḳiʿ-i ʿālī ṭutaraḳ
Bāḳī ḳaldıḳca cihān Bāḳī ḳala bu es̱ eriñ”
9
Talat’ın takrizi şudur: “Ḳardeşim, Nāle’ñi oḳudum. Beytleriniñ āheng-i ġarrāsı, envār-ı mütenevviʿaya
müstaġrıḳ olan laṭīf bir nisān seḥeriniñ ḥaḳīḳat rūzgārları ḳuvvetiyle açılan ġonçeleriñ, güşāyiş-i cānbaḫşāsına ḳarşı bülbülleriñ ḳopardıġı feryād u vāveylā ḳadar ḥazīn ü dil-firīb, -maḥṣūl-ı şebāb olduġuna
göre mecmūʿ-ı terkībi ise- pesendīde-i her edīb olur denilebilecek dereceye ḳarībdir. Vaṭan seniñ gibi
yetişdirdigi eẕkiyā ile müfteḫir olur. Ben de o ẕekīleriñ bu yoldaki ās̱ ārını mevḳiʿ-i intişārda görüp
müṭālaʿa etmekle baḫtiyār ve müteşekkir bulunurum. Aşaġıda yazdıġım dört beyt de ḥissiyātımıñ
tercümānıdır ḳardeşim:
Gülşen-i maʿrifetiñ, bülbülü olmuş Nāleñ!
Āsumān-ı hünere māhsın işte hāleñ.
Edecek bu es̱ eriñ nāmıñı bāḳī, Bāḳī!
Ehl-i ṭabʿa olacaḳ neşʾe verir bir sāḳī
Dil-i Āgāha es̱ er gösterecekdir Nāle
Lāle üstünde verir zīnet-i dīger jāle
Etmiş aḳrānıñ arasında meger feyż-i Ḫudā
Luṭf-ı ṭabʿ ile [seni] şāʿir-i pākīze-edā”
10
Tevfîk, 1869’da Diyarbakır’da doğdu. Diyarbakır Rüşdiye Mektebi’nden mezun olduktan sonra
Diyarbakır İstinaf Mahkemesi Hukuk Zabıt Kâtipliği’nde memurluğa başladı Sırasıyla İstinaf Ceza
Dairesi Aza Mülazimliğinde, Silvan Sancağı Bidayet Müstantikliğinde ve Diyarbakır İstinaf Mahkemesi
Başkâtipliğinde çalıştı. Edirne sorgu hâkimi iken 1905’te vefat etti. Mehmed Tevfîk ismiyle “Hazine-i
Fünûn” mecmuaasında Diyarbakırlı Mehmed Tevfîk adıyla birçok şiire imza attı (Beysanoğlu, 1997, 46).
11
Mehmed Tevfik’in takrizi şudur: “Sevgili ḳardeşim, ṭabʿ-ı bedāyiʿ-feşānıñızıñ maḥṣūl-i belāġat-iḥtivāsı
olmaḳ üzre baʿż ās̱ ār-ı manẓūme vü mens̱ ūreñiziñ Nāle nāmıyla sāḥā-pīrā-yı ʿālem intişār olacaġını ḫaber
almışdım. Bu faʿa müṭālaʿasıyla gerçekden memnūn ve müstefīd oldum. Böyle mükemmel belīġ bir es̱ erle
ṣaḥāʾif-i cihānıñ parlaḳ bir yerinde ibḳā-yı nām-ı kemālātına muvaffaḳiyetiñizden dolayı cidden baḫtiyār
ve tebrīge siz āversiñiz bu muvaffaḳiyet ḥasbü’l-iḫve bendeñiz için de bādī-i mefḫaretdir. İşte ātīde
yazdıġım ufacıḳ bir taḳrīz o mefḫaretden münbeʿis̱ ḥissiyātımıñ maḥṣūl-i meserret meşmūludur.
Nāleñ etdi şāʿirānıñ fikrini lebrīz-i şevḳ
Biñ yaşa ey Bāḳī-i şīrīn-dem u muʿciz-beyān
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son isim Diyarbakır Vilayet Mektubu Kalemi kâtiplerinden Mustafa Şevket Efendi
(Kefevî-zâde)’dir.12
Takrizlerden sonra mukaddime yer almaktadır. Mukaddimeden sonra şair, şiirlerine
geçmiştir. Kitaptaki ilk şiir, şairin mesnevi nazım şekliyle yazdığı 30 beyitlik bir
tevhittir. Bu tevhitten sonra şairin divan edebiyatında rastlamadığımız bazı kafiye
düzenleriyle yazdığı şiirleri gelmektedir. Bunlardan biri “İsti‘tâf” başlıklı 5 bentlik
şiirdir. Bu şiirin kafiye düzeni ababcc / dedeff... şeklindedir. Bu tarz bir kafiye düzeni
müseddeslerde, terci ve terkib-bentlerde yoktur. Şiir âşıkane tarzda yazılmıştır. Şekil
olarak yeni olan şiirde âşık-sevgili ve ayrılık konusu, divan şiir geleneğine uygun hayal
ve söyleyişlerle anlatılmaktadır. Üçüncü şiir “Sa‘y” başlıklı olup şairin çalışmanın
önemini vurguladığı bir şiirdir. Düz kafiyeyle (aaaa / bbbb / cccc...) yazılan şiirin her
bendi dört mısradan oluşmaktadır. Bu tarz bir kafiye düzeni klasik murabbalarda
görülmemektedir. Şair bu şiirinde terakki için ilmin ve çalışmanın önemini vurgulamış,
bu doğrultuda Hz. Peygamber’in “İlim Çin’de dahi olsa öğreniniz.” sözünü kısmen
iktibas etmiştir. Şair, bu söz ile amel etmeyi, kâmil olmak için çalışmayı ve ilm-i usul
öğrenip fazıl olmayı tavsiye etmiştir. 13 Genç iken gece gündüz çalışılmalı ve kemal
kazanılmalıdır. Bu dönemde birçok mektep açılmıştır. Buna rağmen cahil kalıp zelil
olunmamalıdır. Şair, şiirin son dörtlüğünde Sultan Abdülhamid’in mektepleri ülke
geneline yaydığını, onun sayesinde âlemin taze can bulduğunu söylemiştir.
“Bu dönemde yazılan birçok şiirde çalışmanın önemi vurgulanmıştır. Abdülhalim
Memduh (1866-1905)’un ‘Tasvir-i Vicdan’ındaki (1884) ‘Sa‘y’, Abdülkerim Sabit
Bey’e ‘Nazire Sa‘y’ ve ‘Fazilet’ isimli şiirleri, Abdülkerim Sabit’in (1863-1913)
‘Sabâh-ı İnşirâh’ındaki (1884) ‘Sa‘y’ isimli şiiri, Ahmed Reşâd’ın (1851-1914)
‘Güldeste’sindeki (1887) çocuklarına çalışmalarını nasihat ettiği bir gazeli,
Alaybeyzâde Naci’nin (1854-1920) ‘Neşide’sindeki (1894) ‘Der-tergib-i Sa‘y’ başlıklı
şiiri, Diyarbakırlı Baki’nin (1865-1912/17) ‘Nâle’sindeki (1894) ‘Sa‘y’ isimli şiiri,

Genc iken neşr eylediñ bir muntaẓam mecmūʿa kim
Etse şāyāndır anı ehl-i maʿārif ḥırz-ı cān
Bāḳī ḳaldıḳca cihān bāḳī ḳalır Nāleñ seniñ
Tā-ebed nāmıñ añar ḳıymet-şināsān-ı zamān
Şīve-i ṭabʿıñdaki ʿulviyyeti taḳdīr için
ʿAczin iẓhār eyliyor taʿbīr bulmaḳdan zebān”
12
Aynı zamanda şair olan Şevket Efendi’nin yazdığı takriz şudur: “Birāder-i hünerverim efendim, Nāle
nām-ı ḥazīni altında neşr etdirecegiñiz mecmūʿa-i nefīse vü selīseyi fevḳalʿāde bir ḥüsn-i şükrān ile
okudum. Şu es̱ er-i ḳıymetdār, -ems̱ ālin ās̱ ārı arasında- bir mevḳiʿ-i ʿāle’l-ʿāl ṭutmaya lāyıḳdır. Çünkü
ezher-i cihet anlara fāʾiḳdir. Ḳaviyyen umarım ki her muḥib-i edeb, perestişkār-ı mündericāt-ı leṭāfet-i
beyyinātı olacaḳ! Levḥa-i ṭabīʿatıñızıñ o leṭāfetli manẓarasını enẓār-ı ʿāleme vażʿ eden -daha doġrusu bir
mirʿāt-ı mücellā-yı dil-rübāsını gösteren- Nāle’ñizi ḳalben sevmeyecek diñlemeyecek hīç bir ḥüsn-i
ṭabīʿat ṣāḥibi taṣṣavvur edilemez. Āġūş-ı şevḳat u terbiyesinde perverde olduġumuz sevgili vaṭan -ẕāt-ı
ʿālīleri gibi- nev-nihāl-i edeble faḫr etsin. Enẓār-ı ʿumūmiyyede şāyān-ı taḳdīr olan şu muvaffaḳiyet-i
birāderīlerini ḥissiyātıma tercümān-ı ittiḫāẕ eyledigim ḳıṭʿa-i ātīye ile tebrīk eylerim Bāḳī…
Bu es̱ erle nāmıñı dünyāda bāḳī eylediñ
Ḫaşr olunca Nāle-i şevḳ-āveriñ iñler durur
Ḫoşlanır ʿālem de cidden böyle bir mecmūʿadan
Sen emīn ol ḳardeşim herkes oḳur diñler durur”
13
Baki, ilmin önemini Nale’deki şu beytinde de vurgulamıştır:
Üstād-ı cihān olmaḳ ise maḳṣadıñ ey dil
Taḥṣīl gibi ādemi üstād edecek yoḳ (G. 8/8)
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Eyüp Sabri’nin (1865-?) ‘Nevzâd’ındaki (1890) ‘Sa‘y u ‘Amel’ isimli şiiri, Hüseyin
Hüsnü’nün ‘Mecmmu‘a-i Edebiyye’sindeki (1893) iki kıtası, İsmail Safa’nın (18671901) ‘Huz Ma Safâ’sındaki (1891) iki şiiri, Mehmed Selahaddin’in ‘Gonca-i
Hayatım’ındaki (1894) ‘Sa‘y’ isimli şiiri, Nabizâde Nazım’ın (1863-1893) ‘Mini Mini
Yahud Yine Heves’indeki (1885) ‘Keramât-ı İrfân’ isimli şiiri ve son olarak ‘Tevfik
Nevzâd’ın (1865-1905) ‘Aheng-i Şebâb’ındaki (1889) bir şiiri, örnek olarak
gösterilebilir (Turan, 2018, 187).”

Kitapta yer alan 4. şiir “Heyhat” başlıklı, 6 bentlik bir şiirdir. Kafiye düzeni aaav / bbbv
/ cccv... olan şiir, şekil olarak klasik Türk edebiyatındaki terci-bentlere benzemektedir.
Şiirin konusu aşk ve sevgilidir. Bu şiirin Muallim Naci’nin (öl. 1893) “Heyhat” başlıklı
şiirine nazire olma ihtimali vardır. 14 Her iki şiir dış yapı (nazım şekli, kafiye, vezin,
birim sayısı) ve muhteva bakımından aynıdır. Baki’nin 5. şiiri Recaizade Mahmud
Ekrem’in (öl. 1914) “Niçin? Neden?” başlıklı şiirine naziredir. 15 Baki, şiirinin nazire
olduğunu başlıkta belirtmiştir. Şairin 6. şiiri “Gördüm” başlıklı, sarma kafiyeli, 4 bentlik
bir dörtlüdür. Baki, şiirinde gördüğü bir güzele dair hislerini anlatmaktadır. Şairin 7.
şiiri Diyarbakırlı Said Paşa’nın (öl. 1891)
“ʿAşḳ ile ālufte olmaḳ ıżṭırārīdir bize
Tā ezel taḳdīr-i Mevlā böyle cārīdir bize” (Dîvân-ı Sa‘îd, 32b-33a)
matlalı gazeline tahmistir. Şairin 8. şiiri de tahmis olup Muallim Naci’nin
“Āteş-i dil sīneyi sūzān u vīrān etmede
Ḥabs olunmuş yıldırım bir beyte cevlān etmede” (Hayber - Özbay, 1997, 191)
matlalı gazelinedir. Baki, Muallim Naci’nin etkisi altında kalmış, onun şiirlerini tanzir
ve tahmis etmiş bir şairdir. Şairin Nale’deki 9. şiiri de Muallim Naci’ye tahmistir. Baki,
Naci’nin
“Bāb-ı iḥsānıñ girilmez bir celālet bābıdır
Ḥalḳa-i zülfüñ çıḳılmaz bir belā girdābıdır” (Hayber - Özbay, 1997, 174)
matlalı gazelini tahmis etmiştir. Baki, klasik Türk edebiyatında fazlaca rağbet
edilmeyen terbi’ye de yer vermiştir. Şairin 10. şiiri Muallim Naci’nin
“Düşmedim bir yāre fikr-i şuʿle-dārımdan ḫabīr
Ḫāke düşmüş gevherim yoḳ iġbirārımdan ḫabīr” (Hayber - Özbay, 1997, 175)
matlalı gazeline bir terbidir. Şairin bu şiirlerinden sonra gazelleri başlamaktadır. Kitapta
24 gazel yer almaktadır. Gazeller, klasik bir divanda olduğu gibi kafiye harflerine göre
sıralanmıştır. Şairin 1, 3, 5, 7 ve 11. gazelleri Muallim Naci’nin şiirlerine naziredir.
Şair, bu şiirlerinin Naci’ye nazire olduğunu başlıkta belirtmiştir. Şairin 9 ve 16.
gazelleri ise Mesud-ı Harabatî’ye16 nazire başlığını taşımaktadır. Mesud-ı Harabatî,
Muallim Naci’nin söz konusu şiiri için bk. Hayber - Özbay, 1997, 147-148.
Recaizade Mahmud Ekrem’in söz konusu şiiri için bk. Recaizade Mahmud Ekrem, Zemzeme. Üçüncü
Kısım Birinci Tab, İstanbul: Matbaa-i İ. K. Tozliyan İdare-i Şirket-i Mürettibiye, 1301. s. 43-44.
16
9. gazel, Naci’nin
“Rütbe-i ʿulviyyetin fikr et dil-i bī-dārımıñ
ʿArş-ı istiġnā tenezzül-gāhıdır efkārımıñ” (Hayber - Özbay, 1997, 180)
matlalı gazeline naziredir. Her iki gazelin makta beyitleri arasında muhteva ve söyleyiş benzerliği dikkati
çekmektedir. Baki’nin 16. gazeli de Naci’nin
“Atılma dur! Süḫan-ı ehl-i ḥāli añlamadan
Cevāba etme taṣaddī suʾāli añlamadan” (Hayber - Özbay, 1997, 185)
14
15
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Naci’nin şiirlerinde kullandığı takma adlardan biridir (Enginün, 2006, 520). Yani bu
şiirler de Naci’ye naziredir. Baki’nin en fazla nazire yazdığı isim Muallim Naci’dir.
Baki, hem gazellerini tanzir hem de terbi ve tahmis ettiği Naci’nin etkisi altında kalmış
bir şairdir. Baki’nin 24 gazelinden 7’si Naci’ye naziredir. Şairin 8. gazeli, Nigar
Hanım’ın (öl. 1918)
“Feryād ki feryādıma imdād edecek yoḳ
Efsūs ki ġamdan beni āzād edecek yoḳ” (Nigâr Hanım, 1304, 30-31)
matlalı gazeline naziredir. Şairin bu nazireleri çağdaşı isimleredir. Baki, klasik şairlere
de nazire yazmıştır. Onun 12. gazeli mahlastaşı Bâkî’nin (öl. 1600)
“Gönder efendi sīneme tīr-i belālaruñ
Olsun siper belālaruña mübtelālaruñ” (Küçük, 1994, 261)
matlalı gazeline naziredir. Şair, bu şiirinin nazire olduğuna dair bir bildirimde
bulunmamıştır. Baki’nin 23. gazeli de “Fuzûlîye gûyâ peyrevlik” başlığını taşıyan ve
Fuzûlî’nin (öl. 1556)
“Ġarḳ-i ḫūn-āb-ı dil itdi dīde-i giryān meni
Anca ḳan tökdüm ki bu reng ile dutdı ḳan meni” (Akyüz vd., 1958, 417)
matlalı gazeline naziredir. Aynı gazeli Muallim Naci de tanzir etmiştir. Naci’nin
naziresinin başlığı şudur: “Fuzûlî’ye Peyrev Olabilir Miyim?” Baki’nin nazire yazdığı
şiirde bile Naci’nin şiir zevkini takip ettiği görülmektedir. Baki’nin tüm nazireleri
değerlendirildiğinde şairin hem çağdaşı isimlerden hem de klasik şairlerden etkilendiği
ve onları kendisine üstat kabul ettiği anlaşılmaktadır.
Baki’nin Nale’deki 24 gazelinden 22’si âşıkane gazeldir. Şairin yalnız 24. gazeli -biraz
da sâkî redifinin etkisiyle- rindanedir.
“Nale’deki şiirlerin büyük çoğunluğu âşıkane söylenmiştir. Bâkî, kitabın genelinde
sevgilisine olan bağlılığını, aşktaki sadakatini, aşktan kaynaklı acılarını dile getirir.
Bu tarz şiirlerin genelinde klasik şiir tarzına bağlı bir anlatım yolunu seçmiştir. Gerek
sevgilinin gerek âşığın gerekse aşkın hikâyesi diğer şairlerin divanlarındakinden pek
farklı değildir (Sağlam, 2018, 183).”

Şairin 16. gazeli hikemîdir. Bu gazel, aynı zamanda Naci’ye naziredir. Muhteva ve şekil
olarak klasik Türk edebiyatındaki gazel geleneğine her yönüyle bağlı olan şair, 4.
gazelinde zü’l-metaliye; 5. gazelinde ise redd-i matlaya yer vermiştir. Bu gazel Naci’ye
naziredir. Naci’nin zemin şiirinde ise redd-i matla yoktur. Divan şairleri gazellerinde
son beyitte, maktada, genellikle fahriye yapmışlardır. Bu beyitlerde şairler, şiir ve
şair(likleri) hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Baki’nin G. 3/5, 9/5,
13/5, 15/4, 17/5, 21/5 beyitleri bu doğrultuda değerlendirilebilir. Tüm bu kullanımlar
şairin Nale’deki gazellerinde divan şiir geleneğini devam ettirdiğini göstermektedir.
Beysanoğlu (1997, 51), Baki’nin Nale sonrası yazdığı -bir kısmını Dicle gazetesinde
neşrettiği- şiirlerini Sabaha Karşı adıyla bir kitap hâline getirip bastırmayı düşündüğünü
ancak zamansız ölümünün buna engel olduğunu belirtmektedir. Bu doğrultuda Baki’nin
Sabaha Karşı kitabında neşretmeyi düşündüğü şiirlerin izi gazetelerde aranmalıdır. Bu
çalışmada Diyarbakır’da o dönem çıkan gazetelerde Baki’nin şiirlerinin izi sürülecek ve
bu şiirlerin Nale’de yer alan şiirlerle ilişkisi ortaya konacaktır. Şairin Dicle ve Peyman

matlalı gazeline naziredir.

866

Hasan Kaplan

gazetelerinde neşrettiği şiirlerinin Nale’deki şiirleriyle olan benzer ve farklı yönlerini
somut hâlde okuyucuya gösterebilmek için söz konusu iki gazetede yer alan şiirler,
öncelikle şekil ve muhteva bakımından incelenecek, sonra da çeviri yazıya
aktarılacaktır.17 Böylece şairin Nale sonrası edebî gelişim çizgisi belirlenebilecektir.
1. Dicle ve Peyman Gazetelerinde Yer Alan Şiirlerin Şekil Özellikleri
Diyarbakır’daki canlı basın hayatının içinde yer alan Baki; Peyman, 18 Dicle,19
Mücahid20 gibi gazetelerde şiir ve makalelerine yer vermiştir (Beysanoğlu, 1997, 51).
Şairin Diyarbakır’da neşredilen Dicle ve Peyman gazetelerinde yer alan şiirlerinin,
ömrünün vefa etmemesi sebebiyle tamamlayamadığı Sabaha Karşı adlı şiir kitabının
kaynağını oluşturduğu görülmektedir. Baki’nin Peyman gazetesinde 4, Dicle
gazetesinde 7 şiiri vardır. Bu şiirler, Nale’deki şiirlerden bazı farklılıklar taşımaktadır.
Nale’deki şiirlerinde Baki, çoğunlukla geleneksel nazım şekillerini tercih etmiştir. Oysa
Nale sonrası yazdığı şiirlerinde -Dicle ve Peyman’daki şiirlerinde- şair, klasik Türk
edebiyatının bilindik nazım şekillerinin yanında sone gibi -19. yüzyıl Türk şiiri içinyeni nazım şekillerini de kullanmıştır.
Peyman gazetesinde yer alan “Rûh-ı Şi‘rim” başlıklı şiir, aruz vezninin fe’ilâtün
mefâ’ilün fe’ilün kalıbıyla ve abba / cddc / eff / egg kafiye düzeniyle yazılmıştır. Şiirin
nazım şekli sonedir. “Teşvîk” başlıklı 2. şiir, fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün

Diyarbakır’da Baki’nin yaşadığı dönemde neşredilen Diyarbekir ve Amid-i Sevda gazetelerinde ise
şairin herhangi bir şiirine rastlanmamıştır.
18
Peyman, Diyarbakır’ın ilk hususi gazetesidir. 1 Haziran 1909’da ruhsat alan gazete, ilk sayısını 29
Haziran 1909’da yayımlamıştır. 36 sayısı elde olan ve toplamda 47 sayı çıkan gazetenin yayın politikası
daha çok Diyarbakır ve sorunlarıyla ilgilidir. Osmanlılık şiarıyla yayın hayatına devam eden gazetenin
yazarları arasına Ziya Gökalp dâhil olunca gazete, İttihad ve Terakki Cemiyeti çizgisini esas almıştır. Her
hafta pazartesi yayımlanan gazetenin ilk başyazarı da Abdülbaki’dir (Issı, 2012, 92-93). Gazetenin ilk 15
sayısında ser-muharrir olarak Baki görünmektedir. Peyman gazetesinde yer alan yazıların tahlil ve
değerlendirmesine dair hazırlanan bir çalışma için bk. Zülfikar İpek, Peymân Gazetesi’nin 1325 (1909)
Transkript, Tahlil ve Değerlendirilmesi, Diyarbakır: Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yüksek Lisans Tezi, 2018.
19
Dicle, Diyarbakır’da Peyman’dan sonra çıkan ikinci hususi gazetedir. Peyman, Diyarbakır Vilayet
Matbaasında basılmıştır. Dicle ise özel matbaada basılan ilk gazete olarak dikkati çekmektedir. Gazetenin
imtiyaz sahibi Attarzade Hakkı’dır. Dicle’nin yazar kadrosu Velibabazade Veli Necdet (Eski mebuslardan
V. Necdet Süngütay), Timuçin (eski mebuslardan Şeref Uluğ Bey), Agop Papasyan, Mirikatibizade
Ahmed Cemil (Asena), Behzad Tevfik, Kazım Vehbi (Oral), Ali Fahir, Kahya Katibizade Mehmed Said,
Ali Haydar, Miktad Medhi, A. Baki Bey, Nizami ve M. Fehmi’dir (Beysanoğlu, 1956, 139). Süleyman
Nazif’in de aralarında olduğu Ahmed Cemil, A. Baki ve Agop Papasyan gibi yazarlar aynı zamanda
Peyman Gazetesi’nde de yazarlık yapmışlardır (Bingül, 2020, 264). İlk sayısı H. 12 Rebiülevvel 1329’da
(M. 13 Mart 1911’de) yayımlanmıştır. İlk önce pazartesi (47. sayıya kadar) sonra Perşembe günleri
yayımlanan gazete 3 yıl boyunca 89 sayıyla okuyucunun karşısına çıkmıştır. Dicle, 1913’te Diyarbekir’de
Dicle adıyla isim değişikliği yapmış ve 142. sayıyla yayın hayatına son vermiştir (Tütengil, 1954, 10).
Gazetenin daimi bir yazar kadrosu vardır. Gazetenin Millî Kütüphane Süreli Yayınlar bölümünde yer alan
nüshaları üzerine yapılan incelemede Baki’nin “Mart İçinde Bir Gece Yahut Manzara” başlıklı -art arda
üç sayıda yayımladığı- 1 nesrinin ve 6 şiirinin yer aldığı görülmüştür. Şair, ayrıca gazetenin ilk sayısına
şu beyitle tarih düşürmüştür:
“Düşdi bir tārīḫ-i revnaḳdār Bāḳī ḫāmeden
Bir muḳaddes günde Dicle neşr olundı yümn ile”
Gazetenin H. 15 Şevval 1330 (M. 27 Eylül 1912) tarihli 71. sayısında Baki’nin vefatına dair Abdülahrar
Fahreddin ve Agop Papasyan tarafından yazılan iki metin ile Süleyman Bahri tarafından yazılan 8 bentlik
bir mersiye yer almaktadır.
20
Dicle Matbaasında basılan 4 sayfalık bir gazetedir. İlk sayısı 1911’de neşredilen gazete 9 sayı devam
etmiştir (Tütengil, 1954, 10). Gazetenin tahrir müdürü Dicle gazetesinin yazarlarından Veli Necdet’tir.
Gazete, Dicle Matbaasında basılmıştır (Bingül, 2020, 261).
17
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kalıbıyla ve aa / xa / xa... kafiye düzeniyle yazılmış 5 beyitlik bir gazeldir. Şiirde şekil
eski olsa da konu yenidir. “Alâtînî Sâkinine Bir Hitâb” başlığını taşıyan 3. şiir, mef’ûlü
mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün kalıbıyla ve aa / bb / cc kafiye düzeniyle yazılmış 23 beyitlik
bir mesnevidir. Mesnevinin ilk 17 beytinde şair, Sultan Abdülhamid’i hicvetmiştir.
Şiirin 18-22. beyitleri Şevket, Enver ve Niyazi Paşaların övüldüğü methiye beyitleridir.
Son beyit ise söz konusu paşalara duadır. Şiirin şekli mesnevi olsa da şiir, içindeki
bölüm düzenlemeleriyle bir kasideyi andırmaktadır. “Cennet-mekân Fâtih Sultân
Mehmed Hân Hazretleri Lisânından” başlıklı şiir, fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün
kalıbıyla ve xa / xa... kafiye düzeniyle yazılmıştır. Yedi beyitlik bu şiirin nazım şekli,
klasik Türk edebiyatı nazım şekillerinden biri olan kıt‘adır. Ancak şiirin konusu,
kıt‘alardaki yaygın muhtevadan farklılık göstermektedir. Şiir konu olarak epik bir
karakter arz etmektedir. Şair, Peyman gazetesinde neşrettiği 4 şiirinden 3’ünü klasik
Türk edebiyatındaki nazım biçimleriyle (gazel, mesnevi, kıt‘a), 1’ini ise yeni Türk
şiirinde bu devirde kullanılmaya başlanan soneyle yazmıştır.
Şairin Dicle gazetesinde neşrettiği şiir sayısı 7’dir. Bu şiirlerden “Hürriyetden Evvel”
başlıklı şiir, aruzun mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün kalıbıyla ve 4-4-4-4-3-3
şeklinde bir düzende bentlerle yazılmıştır. Şiirin kafiye düzeni şöyledir: abba / cddc /
effe /ghhg / ijj / kki. Şiir bu düzeniyle soneyi andırmaktadır. Ancak dize sayısı 14’ten
fazladır. Türk şairleri sonenin son üçlüklerinde birbirinden oldukça farklı kafiye
düzenlerine yer vermişlerdir (Dilçin, 1997, 368). Baki’nin de üçlüklerdeki kafiye
sıralaması yaygın kullanımlardan farklılıklar arz etmektedir. Şiir bu şekliyle sonenin
genişletilmiş hâlidir. Şair aynı şekli, bir bent eksiğiyle, başka bir şiirinde de tercih
etmiştir. İlk dizesi ve başlığı silik 21 olduğu için okunamayan bu şiirin kafiye düzeni
şöyledir: abba / cddc / effe/ ghh / iji. Bu şiirin de dize sayısı 14’ten fazladır. Şiirde Baki,
üçlüklerde yaygın olmayan kafiye düzenleri tercih etmiştir. Bu şiir de sonenin dize
sayısı artırılmış hâlidir. Baki, “Âvân-ı Rabî” başlıklı şiirini mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü
fe’ûlün kalıbıyla ve abba / cddc / effe / ghg / iih kafiye düzeniyle; “Sabaha Karşı”
başlıklı şiirini mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün kalıbıyla ve abba / cddc / effe / ghh /
iig kafiye düzeniyle yazmıştır. Bu iki şiir de yukarıdaki şiirlerden yalnızca son
üçlüklerin kafiye düzeni bakımından ayrılmaktadır. Baki, “Avcı yahud Kuşlara” başlıklı
şiirini mef’ûlü mefâ’ilün fe’ûlün kalıbıyla ve altılıklarla yazmıştır. Toplam 10 bentten
oluşan bu şiirin kafiye düzeni şöyledir: abbaCC / deedCC... Bu düzen bir yönüyle tercibentleri andırsa da terci-bentlerde sarma uyak kullanılmamasıyla onlardan
ayrılmaktadır. Şairin bu şiiri de şekil olarak klasik Türk edebiyatındaki nazım
şekillerinden farklıdır. Baki’nin Dicle gazetesinde neşrettiği şiirlerden sonuncusu
tahmistir. Şair, Nedîm’in (öl. 1730)
“Mest-i nāzım kim büyütdi böyle bī-pervā seni?
Kim yetişdirdi bu ġūnā servden bālā seni?” (Macit, 2017)
matlalı gazelini tahmis etmiştir. Görüldüğü üzere Baki, Dicle’de yer alan -tarih
düşürdüğü müfredi hariç- 6 şiirinden yalnızca 1’ini klasik Türk edebiyatındaki nazım
biçimlerinden biriyle yazmıştır. Diğer şiirlerden 4’ü soneyle aynı kafiye düzenine sahip
ancak dize sayısı soneden fazla olan şiirlerdir. Şiirlerden 1’i de her bendi altı dizeden
oluşan bir şiirdir. Bu şiir de müseddes ve bentlerle yazılan diğer nazım şekillerinden
(terci-bent ve terkib-bent) kafiye düzeni olarak farklıdır. Şiir bir altılıktır.

Yağlı mürekkebin Diyarbakır’da bulunmamasından dolayı Dicle’nin bazı sayıları silik çıkmıştır
(Bingül, 2020, 362).
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Baki, hem Dicle hem de Peyman’da neşrettiği tüm şiirlerini Nale’de olduğu gibi aruz
vezniyle yazmıştır. Şairin tercih ettiği kalıplar divan şairlerince de çokça tercih edilmiş
kalıplardır. Bu noktada şairin geleneğin yaygın kullanımını devam ettirdiği
görülmektedir.
2. Dicle ve Peyman Gazetelerinde Yer Alan Şiirlerin Muhteva Özellikleri
Baki’nin gazetelerde neşrettiği şiirleri, Nale’deki şiirlerinden bazı farklılıklar taşır. Baki,
Nale’de başlıca şu konular üzerinde durmuştur: Aşk, içki, din ve çalışmak. Oysa Nale
sonrası yazdığı şiirlerde -Dicle ve Peyman’daki şiirlerde- şairin siyasi fikirlerine, dünya
görüşüne ve tabiata da yer verdiği görülmektedir. Bu şiirlerde “Hürriyet” sadece bir
kavram olarak zikredilmemiş, azmedilip elde edilmesi gereken en temel değer olarak
sunulmuştur. “Vatan”, bir toprak parçası olarak değil; gerçek bir yurt; ana, evlat, aile
olarak telakki edilmiştir. Abdülhamid’in saltanattan feragati sevinçle karşılanmıştır.
Niyazi ve Enver Paşalara duyulan muhabbet sık sık dile getirilmiştir. Nale’deki “Sa‘y”
başlıklı şiirinde Sultan Abdülhamid’in açtığı okullardan övgüyle bahseden şair,
Dicle’de neşrettiği şiirlerinde Sultan Abdülhamid’i çok ağır bir şekilde hicvetmiştir.
Şairin Dicle ve Peyman’daki şiirlerinden İttihad ve Terakki Cemiyetine bağlı olduğu
anlaşılmaktadır.22
Baki, “Teşvîk” başlıklı şiirinde kendilerinde hürriyet güneşi parlayan gençleri azimli
olmaya, irade göstermeye, ilimden nasiplenmeye, fikretmeye, tahsil-i ilim kılmaya
davet eder. Onların sinesinde ilmin nur saçan eserlerinin parlamasını dileyen şair,
gençleri zillet, gaflet ve cehalete karşı uyarır. Bu şiirde hikemiyet ön plandadır.
Baki’nin, “Alâtînî Sâkinine Bir Hitâb” başlıklı şiiri siyasi bir hicviyedir. Şair bu şiirinde
doğrudan II. Abdülhamid’i muhatap almıştır. Şaire göre Abdülhamid, kan dökücü bir
zalimdir. Onun zulmüyle bütün millet ve devlet harap olmuştur. Otuz yıl mazlumlara
zulmetmiş, onları düşman olarak görmüştür. Saadetini arayan millete (onun devri)
azabın en uzun gecesi olmuştur. Saltanat ve taht benimdir diyen sultan, nice Osmanlıya
zulmetmiştir. Onda iman ve merhamet yoktur. Nemrut gibi olan sultanın başına,
kendisine benzeyen cahil ve gafiller toplanmıştır. Tüm Osmanlı mülkünü zulüm ve
hakaret kaplamıştır, adalet ise yoktur. Abdülhamid tahttan indirilmeyi hak etmiştir,
millet gaflet beşiğinde çocuklar gibi yatmıştır. Kur’an’ın üzerine yemin eden sultan,
imanını ve vicdanını boş yere satmıştır. Gafillere şeriat lafzını öğretmeye çalışan sultana
o mukaddes söz lanet edecektir. Sultan, zabitleri askerlere vurduran bir zalimdir. Onun
devrinde zulüm kanı sel gibi akmıştır. Sultan bir nam kazanmıştır. O dahi kırmızı ve
kanlı bir namdır. Bu yönüyle o, Moğol imparatoru Cengiz’den daha namlıdır. O
zamanda vicdan sahibi çok insan katledilmiştir. Rahman olan Allah bu kanların hesabını
sultandan soracaktır. Sultan ettiklerinin karşılığını bulacaktır. Sultanın rehberi iblis
olduğu için onun aklına ne Allah ne peygamber gelmiştir. Âleme dehşetli bir afet olan
sultana artık kimse muhabbet göstermeyecektir. Kan dökme tabiatına meyledecekken
sultanı, Şevket Paşa engellemiştir. Baki, şiirinin bu kısımlarından sonra Şevket Paşa’yı
methetmeye başlar. Şair, son beyitte Şevket, Enver ve Niyazi Paşalara dua ederek şiirini
sonlandırır.
Altıncı şiirde de Baki Abdülhamid’e ve onun dönemine eleştiride bulunmuştur. Bu
dönemde millet sürü olarak görülmüş ve farklı düşünce ifade edenlerin dili kesilmiştir.
Zindanlarda türlü türlü işkenceler yapılmıştır. Duygulu ihtiyar ve gençlere acınmamış,

Şairin manzum ve mensur eserlerine yer verdiği Dicle gazetesi de yayın politikası olarak İttihad ve
Terakki Cemiyetinin çizgisinde hareket etmiştir.
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hürriyeti eşitlik olarak görenlerin ezilmesi amaçlanmıştır. Şaire göre Abdülhamid, her
taraftaki valilerine iş yaptırmamakta ve onlardan millete para yok demelerini
istemektedir. Onların düşüncesi, “Bu millete yüz verilmez, bu millet yüz vermeye de
çok gelmez.”dir. Onlar, toprağını sevenlere kanlı ölümler sunmuşlardır. İstedikleri
milletin sorgulamamasıdır. Zaten millet de bunu (baskıdan dolayı) diyememiştir.
Ülkenin her tarafından insanlar yokluk içindedir. Bunu dile getirenlere ise
zulmedilmiştir. Gazeteye duruma dair yazanlar yasaklanmıştır. Bu şiirde de
Abdülhamid ismen zikredilerek hicvedilmiştir.
Şairin 4. şiiri Fatih Sultan Mehmed Han dilinden yazılmış epik mahiyette bir şiirdir. Bu
şiir şekil ve muhteva bakımından Muallim Naci’nin “Lisan-ı Fatih’ten” başlıklı şiirine
nazire olmalıdır. Her iki şiir nazım şekli (kıt‘a), vezin ve kafiye-redif bakımından
aynıdır.23 Baki, şiirinde Naci’nin kullandığı 7 kafiyeli kelimeden 6’sını aynen
kullanmıştır.
Baki’nin “Hürriyetden Evvel” başlığını taşıyan 5. şiiri Meşrutiyet 1908’de ilan
edilmeden önce halkın/vatanın psiko-sosyal durumuna bir nazardır. Şiirde oldukça
olumsuz bir tablo çizilmiştir. Şairin deyimiyle hürriyet elde edilmeden evvel vatan,
feryat; halk, ümitsizlik içindedir. Vatanın ufkunu ağlayışın yansıması kaplamıştır.
Çocuklar mezarlar üzerinde feryat etmektedir. Herkese zulüm hücum etmekte, herkes
ümitsizlik göstermektedir. Çocuklarını kucaklarına alıp ağlayan analar, deniz kıyısına
koşmakta, inleyip feryat etmektedir. O deniz ki nice mazlum için bedenlerin kabri
olmuştur. O kanlı yüzey herkesi matemli kılmıştır. O kanlı yüzey dehşet vermiştir. Kırık
kalpler, hayata karşı küskündür. O zamanda millet tamamıyla zulmün avı olmuştu.
Bütün ülkeyi siyah bir karanlık sarmıştı. Bundan dolayı umut yıldızının ışığı görünmez
olmuştu. Zulüm ve nifakın şimşek ve gürlemesi (insanlara) korku ve titreme
ulaştırıyordu. Milleti baştan başa şafağın esiri etmişti. Vatan çocuğu (ancak) kefenler
içinde görünürdü. Saltanatın sırları hiç duyulmuyordu. Zavallı kalpler tehdit altındaydı.
Biraz cesaret gösteren ise şehit edilirdi. Buraya kadar çizilen olumsuz tablo şiirin son
üçlüğünde kalkmış, milletin kurtuluşunu sağladığı söylenen iki isme yer verilmiştir. Bu
isimler şairin ifadesiyle vakar ve büyüklük sahibi olan Niyazi ve Enver Paşalardır.
Onlar bu hasta milleti, yok olmak üzere olan vatanı kurtarmıştır.
Baki’nin bazen yaşadığı dönemin sosyal ve siyasal yönünden sıyrılıp ferdî duyuşlarına
yer verdiği, dış dünyaya ve tabiata yönelirken bize yer yer iç dünyasından yansımalar
sunduğu görülmektedir. “Sabaha Karşı” ve “Âvân-ı Rabî” şiirlerinde, belirli bir
zamanda tabiattaki değişim anlatılmıştır. Bu değişimde ses ve renk; bahara, semaya ve
çiçeklere eşlik etmiştir. Şiirlerde bir yandan hüzün bir yandan mutluluk; bir yandan
aydınlık bir yandan karanlık gibi karşıt unsurların aynı zamanda uyandığı
görülmektedir. Şiirlerdeki soyut ögeler şairin iç dünyasını ve duygusal ögeleri
yansıtmaktadır.
Şairin Nale’den sonra yazdığı şiirlerinde konu çeşitliliğini artırdığı görülmektedir.
Farklı konusu ile dikkati çeken şiirlerden birisi de “Avcı yahut Kuşlara” başlıklı şiirdir.
Bu şiir, Baki’nin ince ve aşırı duyarlı bir iç dünyaya sahip olduğunu göstermektedir.
Şairin, bu şiiri şekil olarak olmasa da muhteva bakımından Muallim Naci’nin “Avcı”
başlıklı şiirinden izler taşımaktadır. 24 Benzerlikleri şöyle gösterebiliriz:
Kuşlar bakınız ki geldi sayyâd (Baki) / Geliyor işte avcı sürâtle (Naci)

23
24

Naci’nin şiiri için bk. Hayber - Özbay, 1997, 202-203.
Naci’nin şiiri için bk. Hayber - Özbay, 1997, 149-151.
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Bir çantası var sizinle dolmaz (Baki) / Daha yok çantasında serçe bile (Naci)
Yok rahmi size kıyar o cellâd (Baki) / Rahmi yoktur sizi görürse kıyar (Naci)
Sonra sizi hep helâke makrûn, eyler susunuz... (Baki) / Susunuz kuşcağızlarım susunuz
(Naci)
Vardır sağ elinde bir tüfengi (Baki) / Tek durur mu? Elinde çiftesi var (Naci)
Bilmem ki ne anlar o bed-encām... Ḳan dökmeden eylemez teḥāşā!.. Ḫūn-rīz olan naṣıl
olur şād? (Baki) / Ne sevindin? Ne güldün? Ey Sayyâd, sefk-ı demden olur mu âdem
şâd? (Naci)
Gitdi baḳıñız degişdi ḥālim, Şimdi ötüñüz siz ʿāşıḳāne, Baḫş eyleyiñiz feraḥ cihāna,
Lakin ṣusuñuz gelirse ẓālim! (Baki) / Kuşlarım! Müjde! Avcınız gidiyor... Ötün, etrâfı
öttürün tekrâr, Lakin ol zâlim-i tama’-perver, Buralardan yarın ederse güzer, Susunuz
kuşcağızlarım susunuz! (Naci)
Baki’nin Dicle’de neşrettiği son şiiri şairin vefatından yaklaşık 20 gün önce yazdığı ve
Nedim’in bir gazelini tahmis ettiği şiirdir. Şairin Dicle’de neşrettiği şiirleri arasında
klasik Türk edebiyatına ait nazım şekliyle yazdığı tek şiir bu olmuştur.
SONUÇ
Tarih boyunca önemli kültür merkezlerinden biri olan Diyarbakır’da 19. yüzyılın
sonunda görülen canlı basın ve yayın faaliyetinin temsilcilerinden biri olan Baki’den
bize iki eser kalmıştır: Bunlardan ilki Nale, ikinci ise gazetelerde neşrettiği şiirlerdir.
Şairin 1893-94’te bastırdığı Nale, 48 sayfadan oluşan ve 34 şiir ihtiva eden bir kitaptır.
Bu kitabın başında yer alan takrizler şairin şiir kitabının beğenildiğini, merak ve ilgiyle
beklendiğini göstermektedir. Takrizlerden Diyarbakır’daki edebî mahfillerde takip
edilen bir isim olduğu anlaşılan Baki’nin, vefatı sonrası Dicle gazetesinin 71. sayısında
hakkında yazılanlar yalnızca bu edebî mahfillerdeki yerini değil, tüm şehirdeki değerini
ortaya koymaktadır. Şairin vefatı sonrası kalem arkadaşları yazdıklarıyla şaire verdikleri
değeri, kaybından duydukları üzüntüyü samimi bir şekilde dile getirmişlerdir. Bu
yazılardan Baki’nin şairliğinin beğenildiği ve bu yönünün ön plana çıkarıldığı
anlaşılmıştır.
Baki, Nale’de hem klasik Türk edebiyatındaki gazel, mesnevi, terbi, tahmis gibi nazım
şekilleriyle hem de farklı kafiye düzenleriyle (düz, çapraz ve sarma) klasik Türk
edebiyatındaki murabba ve müseddeslerden farklılık taşıyan dörtlüler ve altılıklar
denilebilecek şiirler yazmıştır. Nale’deki 24 gazelin 22’si âşıkane, 1’i rindane, 1’i ise
hikemî gazeldir. Şairin bu gazellerinden 7’si Naci’ye naziredir. Şair ayrıca Naci’nin 2
gazelini tahmis, 1 gazelini terbi etmiştir. Şairin dörtlülerinden birinde de -Heyhat’ta- yer
yer Naci’nin izleri vardır. Şair, Fuzûlî’ye yazdığı nazireyi bile seçerken Naci’nin yolunu
izlemiş, onun tanzir ettiği şiire kendisi de nazire yazmış, onunla aynı başlığı
kullanmıştır. Nale’deki bu şiirler şairin Muallim Naci’nin muakkiplerinden biri
olduğunu, onu kendisine üstat kabul ettiğini göstermektedir. Bu, şairin Nale sonrası
yazdığı şiirlerinde de devam etmiştir. Nitekim Baki’nin, Dicle’de neşrettiği “Avcı yahut
Kuşlara” başlıklı şiirinde Naci’den etkilenme ve esinlenme içinde olduğu anlaşılmıştır.
Şairin Peyman’da neşrettiği “Fatih Sultan Mehmed Han Lisanından” başlıklı şiirinin de
Naci’nin “Lisan-ı Fatih’ten” şiirine nazire olduğu görülmüştür.
Baki, Nale’deki şiirleriyle divan şiir geleneğine daha yakındır. Nale’de Bâkî ve
Fuzûlî’yi tanzir eden şair, Dicle’de neşrettiği bir şiirinde de Nedîm’in bir gazelini
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tahmis etmiştir. Ancak Baki’nin Dicle ve Peyman’da neşrettiği şiirleri onun Nale
sonrası edebî şahsiyetinin nasıl bir gelişim gösterdiğini daha açık ortaya koymaktadır.
Nale’de sınırlı bir konu içinde okuyucuya seslenen şairin, Dicle ve Peyman’daki
şiirlerinde siyasi fikirlerine, dünya görüşüne, tabiata ve ferdî duyuşlarına yer verdiği
görülmüştür. Özellikle II. Meşrutiyet’in ilanı sonrası şairin şiirlerinde izlediği siyasi
çizgi daha aşikâr bir hâl almıştır. Sultan Abdülhamid’i sert bir şekilde hicveden ve
Meşrutiyet öncesi sosyal yaşama dair tespitlerini aktaran şair, bu şiirlerinde -ismen
zikrederek- Enver, Niyazi ve Şevket Paşalara duyduğu muhabbeti dile getirmiştir.
Manzum ve mensur eserlerini neşrettiği Peyman ve Dicle’nin yayın politikası
doğrultusunda şairin bu dönemde siyasi yaklaşımında İttihad ve Terakki Cemiyetinin
etkisi olduğu anlaşılmıştır.
Baki’nin Dicle ve Peyman’da yer alan şiirleri şairin şiirindeki muhteva zenginliğine de
işaret etmektedir. Bu doğrultuda Peyman’daki 4, Dicle’deki 7 şiirinde bazen aşırı
duyarlı bir şekilde dış dünyadaki sınırlı ve belirli bir zamandaki değişimlerin, kendi
üzerindeki etkisini birbirine karşıt kavramlarla anlatan şair, bu şiirlerinde divan şiir
geleneğinden daha uzak, yeni şiir anlayışına daha yakındır. Bunu şiirlerin yazıldığı
nazım şekillerinde de görmek mümkündür. Nitekim şair Nale’de yer vermediği soneyi
bu şiirlerinde dört defa tercih etmiştir.
Sonuç olarak ilk şiirlerinde divan şiir geleneğinin etkisiyle yazan, ancak yeni şiir
anlayışına da şekil olarak yer veren şairin Dicle ve Peyman gazetelerinde neşrettiği
şiirlerinde, yeni şiir anlayışıyla daha iç içe olduğu, şiirine sosyal ve siyasal bir yön
verdiği görülmüştür.
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EKLER: Baki’nin Dicle ve Peyman’da Yer Alan Şiirleri
-1-25
Rūḥ-ı Şiʿrim
feʿilātün mefāʿilün feʿilün
Nevḥāṭ-ı ġarām-ı ḳalbimden26
Bir ḥazīn mūsīḳī-i pür-heyecān
Şehper-i vecd ile eder ṭayerān
Olur ervāḥ-ı kevne ʿaşḳ-efken
Ey benim şiʿr-i rūḥ-ı maʿṣūmum
Durma, yüksel feżā-yı ekvāna
Ṣaçaraḳ feyẓiñi Ḫudāyāna
Ver bu hestīye bir fer manẓarım27
Kehkeşāna, nücūma, verd-i tere
Ver terānemdeki güzellikden
Bütün ekvānda müncelī ol “sen”
Gir: ḳulūbe, ʿuḳūle, dīdelere
Maʿneviyyet-serāy-ı vicdāna
Ṣaç żiyāñı o ʿarş-ı pinhāna
-2-28
Teşvīk
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
ʿAzm ediñ ey nev-civānlar bī-irādet olmayıñ!
Köhne ādemler gibi maḥrūm-ı himmet olmayıñ!
Mihr-i ḥürriyyet ḳażā-yı farḳıñızda parlıyor
Bir terāḳḳī gösteriñ aġyār-ı ġayret olmayıñ!

25
26

Peyman, Birinci Sene, 9 Receb 1327, Pazartesi, 13 Temmuz 1325, Numero 5, s. 8.
Bu mısrada ilk tefilede vezin hatası vardır. “Nevḥa” kelimesi Arapça çokluk kuralı dikkate alınmazsa

vezin hatası ortadan kalkmaktadır.
27
28

Bu mısrada hem vezin hem de kafiye hatası vardır.
Peyman, Birinci Sene, 6 Ramazan 1327, Pazartesi, 7 Eylül 1325, Numero 13, s. 3
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Sīneñizde parlasın ās̱ ār-ı nūr-efşān-ı feyż
Behre-yāb-ı ʿilm oluñ mecẕūb-ı ġaflet olmayıñ!
Kāmilāta maẓhar-ı ilhām-ı Rabbānī olup
Neşr-i efkār eyleyiñ meclūb-ı ẕillet olmayıñ!
Vaḳt u fikri her zamān taḥṣīl-i ʿilme ḥaṣr ediñ!
Cehl ile maḥrūm-ı iḳbāl ü fażīlet olmayıñ!
-3-29
Alāṭīnī Sākinine Bir Ḫiṭāb
mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün
1

Ey ẓālim-i ḫūn-ḫ˅ār30 ne idi sendeki ḥālet?
Ẓulmüñle ḫarāb oldu bütün mülk ile millet
Otuz bu ḳadar yıl idi ki ʿālemi yaḳdıñ
Maẓlūmlara ẓulmüñ ile düşmen gibi baḳdıñ
Cūyende-i iḳbāl olaraḳ, millete birden
Bir leyle-i yeldā-yı ʿaẕāb olmuş idiñ sen
Bu salṭanat u taḫt benimdir diyorduñ
Hīç durmayaraḳ dāʾimā ıṣrār ediyorduñ

5

Etdin nice ʿOs̱ mānlıya sen ẓulm-i firāvān
Raḥmiñ gibi hīç yoḳ mu(y)du sende ʿaceb īmān31
Ṭoplanmış idi başıña çoḳ cāhil ü ġāfil
Anlardı bütün sen gibi Nemrūda mümāsil

29

Peyman, Birinci Sene, 7 Zilhicce 1327, Pazartesi, 7 Kanun-ı Evvel 1325, Numero 25, s. 2-3.

Kelime şu şekilde yazılmıştır:
Bu mısrada “yok muydu” kısmında vezin hatası vardır. Ancak “yok mudu” şeklinde bir okuyuşla vezin
hatası ortadan kalkmaktadır.
30
31
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Ṭutmuşdu bütün mülkümüzü ẓulm u ḥaḳāret
Hīç ḫāṭıra gelmez idi devriñde ʿadālet
Ḫalʿ olmaġa şāyeste idiñ ḥayf yaşatdıḳ!
Gehvāre-i ġafletde çocuḳlar gibi yatdıḳ!
Ḳurʾāna ḳasem etmiş idiñ āh ne yapdıñ?
Īmānıñı vicdānıñı sen boş yere ṣatdıñ
10

Ġāfillere taʿlīm ederek lafẓ-ı şerīʿat
O lafẓ-ı muḳaddes edecekdir saña laʿnet
Żābiṭleri ʿaskerlere urdurduñ ā ẓālim
Seyller gibi aḳmakda idi ḫūn-ı meẓālim
Bir nām ḳazandıñ o da ki ḳırmızı ḳanlı
Cummāh ile Cengīzden olduñ daha şānlı
Ḳatl oldı o hengāmede çoḳ ṣāḥib-i vicdān
Ḳoymaz saña bil ḳanlarını ḥażret-i Raḥmān
Dünyādaki etdiklerini hep bulacaḳsıñ
Fiʿliñe ḳıyāmetde mücārāt olacaḳsıñ

15

Hīç gelmedi mi ʿaḳlıña Allah u peyġamber
Gelmez niye gelsin saña iblīs idi rehber
Sen olmuş iken ʿāleme dehşetli bir āfet
Artıḳ saña kim eyleyecek ʿarż-ı muḥabbet
Olmaḳda iken şīme-i ḫūn-ḫ˅ārıña māʾil
Şevket Pāşā oldu o zamān ārzūña ḥāʾil
Bilmiş idi efkārıñı o fātiḥ-i s̱ ānī
Tā ḥaşre ḳadar bāḳī ḳala nām ile şānı
876
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Ordu ile şemşīr çekip geldi o ṣaf-der
Görseydi eger şād olurdu anı Ḥaydar
20

Taʿḳībe şitāb etdi Niyāzī ile Enver
Şīrāne hemān eylediler ġazve-i ekber
Maḥv eylediler ẓālimi gördü bunu herkes
Ḫādimleriñ içre saña kim oldu meded-res
Ḳurtardı bütün milleti anlar bu belādan
İnmişler idi cümlesi gūyā ki semādan

23

Şevket ile Enverle Niyāzīye İlāhī
Tevfīkiñi her anda muʿīn eyle kemāhī

-4-32
Cennet-mekān – Fātiḥ Sulṭān Meḥmed Ḫān – Ḥażretleri Lisānından
Ḳıtʿa
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Mülk-i ʿālem vaḳf-ı tīġ-i ḫūn-feşānımdır benim
Nāmımız kişver-güşādır, şānımız ʿunvānlıdır
Müncelīdir tīġ-i ser-tīzimde berḳ-i saṭvetim
Heykel-i heybet-nümūnum şānlıdır, cevlānlıdır
Heybetimden lerzenāk olmaḳda aʿdā ser-te-ser
Seyridiñ berḳ-i celādet-güsterim pek şānlıdır
Herc ü merc eyler bütün aʿdāyı ḫākister gibi
Yüz çevirmez ʿaskerim ġāyet metīn vicdānlıdır

32

Peyman, Birinci Sene, 20 Zilhicce 1327, Pazartesi, 20 Kanun-ı Evvel 1325, Numero 27, s. 4.
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ʿAdem_olur her kim çıḳarsa sīnesin çāk eylerim
Dest-i pür-zūrumdaki şemşīr-i ḳahrım ḳanlıdır
ʿAks ederdi söyledikçe arşın gülbāng-ı ẓafer
Mülk-i Rūmu żabt eden hep ʿasker-i ʿOs̱ mānlıdır
Şān-ı nuṣret tā ezel mevḳūfdur endīşeme
Ben Ebū’l-fetḥim baḳıñ daʿvālarım burhānlıdır
-5-33
Ḥürriyetden Evvel
mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün
Vaṭan evet vaṭan olmuşdu dād-ı vāveylā
Bir inʿikās-ı bükā ḳaplamışdı ufḳ-ı vaṭan
Mezārlar üzre çocuḳlar durur eder şīven
Hücūm-ı ẓulm ediyordu ʿumūmı yeʾs-nümā
Çocuḳların alıp āġūşa aġlayan analar
Kenār-ı baḥre ḳoşar iñleyip eder feryād
O baḥr idi nice maẓlūma maḳber-i ecsād
O ḳanlı safḥa ederdi ʿumūmı mātemdār
Evet o ṣafḥa-i ḫūnīn verdi bir dehşet
Şikeste ḳalbler olurdu ḥayātdan muġber
Şikār-ı ẓulm idi millet o anda ser-tā-ser
Bütün memāliki ṣarmışdı leylī bir żulmet
Görünmez olmuş idi bir żiyā-yı necm-i ümīd
Maḫūf u raʿşe-resān raʿd u berḳ-ı ẓulm ü nifāḳ
Ederdi milleti başdan başa esīr-i şafāḳ
Kefenler içre o ṭıfl-ı vaṭan olurdu bedīd

33

Dicle, Birinci Sene, 12 Rebiü’l-Evvel 1329, Pazartesi, 28 Şubat 1326, Numero 1, s. 3.
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Duyulmuyor idi hīç pāy-taḫtıñ esrārı
Zavāllı ḳalblere ḥākimdi bir büyük tehdīd
Biraz cesāret eden de o dem düşerdi şehīd
Niyāzī Enver o ṣāḥib-vaḳār u ẕī-ʿaẓimet
Bu ḫasta milleti ḳurtardı gösterip ṣavlet
Hemān hemān vaṭana inḳırāż idi sārī
-6-34
mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün
Millet sürü söyleyenin hemān dili kesilsin
Zindānlarda olsun aña türlü türlü işkence
Acınmasın bu duyġulu iḫtiyāra ve gence
Ḥürriyyeti müsāvātı düşünenler ezilsin 35
ʿAbdulḥamīd isterdi ki her ṭarafda vālīler
İş görmegi ḳaldırsınlar desinler ki para yoḳ
Yüz verilmez bu millete yüz vermege gelmez çoḳ
Ḳoymasınlar anlarda hīç keçe kilim ḫalılar
Ṭopraġını sevenlere ḳanlı ḳanlı ölümler
İster idi şu zavāllı millet demez bu neden
Naṣıl desin diyemezdi herkes bunu bilirken
Mülkümüzüñ her yerinde insān ḳalsın çırçıplaḳ
Bunuñ için doġru bir söz diyen görsün ẓulm
Cerīdeye söz yazan edilsin hep yasaḳ

Dicle, Birinci Sene, 19 Rebiü’l-Evvel 1329, Pazartesi, 5 Mart 1327, Numero 2, s. 4. Bu şiirin başlığı ve
ilk dörtlüğü silik olduğu için okunamamaktadır.
35
Metinde “azalsun” şeklinde yazılmıştır.
34
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-7-36
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Düşdi bir tārīḫ-i revnaḳdār Bāḳī ḫāmeden
Bir muḳaddes günde Dicle neşr olundı yümn ile (H. 1330-1/M. 1911)
بر مقدس كونده دجله نشر اولندى يمن ايله
-8-37
Āvān-ı Rabīʿ
mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün
Bir feyż uçar āvān-ı rabīʿiñ seḥerinde
Bir naġme gibi ʿumḳ-ı ḫayālde iñilder
Bir raʿşe-i ṣāfiyyet ü envār ile titrer
Esrār-ı ġarāmāt anıñ āġūş-ı terinde
Baʿżen görünür ḳırmızı māʾī vü münevver
Baʿżen de ḳalır bir ḳocaman ẓulmet içinde
Derken yararaḳ ẓulmeti bir lehçe-i ḫande
İbrāz eder ʿālemlere bu çehreyi dil-ber
Ṣaḥrālarıñ ufḳunda meḥāsin-i ṭabīʿat
Bir zemzeme-i şiʿr ile eyler beni meftūn
Elḥānı bütün naġme-i sevdā ile meşḥūn
Olmuş diyelim biz buña bir şiʿr-i belāġat
Ṣaçmaḳdadır eṭrāfa çemenlerle çiçekler
Bir ḥüsn-i mükemmel gibi elvān u revāyiḥ
Her-sūda görünmekde müẕehheb kelebekler
Biñlerce naẓar hep saña maʿṭūf saña müştāḳ
İster seni ey mevc-i ṣafā-ḫīz bütün āfāk

Dicle, Birinci Sene, 12 Rebiü’l-Evvel 1329, Pazartesi, 28 Şubat 1326, Numero 1, s. 1. Bu beyit,
Baki’nin Dicle gazetesinin ilk sayısına düşürdüğü tarihtir. Gazetenin bu ilk sayısının neşri Hz.
Muhammed’in veladet gününe (Mevlid Kandili’ne) denk gelmiştir. Gazetenin bu tarihe cevabı şöyledir:
Dicle ḥaḳḳında naẓmen şu tārīḫ -i raʿnāyı ihdā eden heyʾet-i taḥrīriyemiz erkān-ı muḥteremesinden
ʿAbdulbāḳī Efendiye ḫāṣṣaten teşekkürler ederiz.
37
Dicle, Birinci Sene, 26 Rebiü’l-Evvel 1329, Pazartesi, 12 Mart 1327, Numero 3, s. 2.
36

880

Hasan Kaplan

Evcinde semānıñ gezer avāz-ı medāyiḥ
-9-38
Ṣabāḥa Ḳarşı
mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün
Ṣabāḥa ḳarşı nedir duyduġum bu ṣavt-ı ḫafī
Süḳūn içinde ʿavālim durur iken sevdā
O ānda ḥākim olur ḳalbime neden ʿacebā
Ṭabīʿatıñ bu derin sırrı hīç bilinmez ki
Ṣabāḥa ḳarşı neler çarpıyor baḳıñ naẓara
Semāyı ḳaplamada renk renk şevḳ-ālūd
Bu ḥāle ḳarşı o demde göñül olur mesʿūd
Bütün cihān müteḥassirdir ʿālem-i seḥere
Ṣabāḥa ḳarşı benāt-ı ṭabīʿat iñlerken
Cihāna ḥükmediyordu sükūt-ı ḥüzn-āver
Bahār perīsi siyāh cāmelerle dehri gezer
Onuñ ġarām-ı laṭīfiyle şāʿir oldum ben
Ṣabāḥa ḳarşı çiçek ḫande-i müzehherdir
Ṣabā gider onu oḳşar onuñ leṭāfetidir
Evet bu dehriñ o da bir yegāne zīnetidir
Ṣabāḥa ḳarşı ṭabīʿat laṭīf ü sevdāvī
Bir iġbirār ṣaçar ki leṭāfeti ḥāvī
Faḳaṭ neden bu ḥüsün-dār çehre muġberdir
-10-39
Avcı yāḫūd Ḳuşlara
mefʿūlü mefāʿilün feʿūlün

38
39

Dicle, Birinci Sene, 4 Rebiü’l-Ahir 1329, Pazartesi, 21 Mart 1327, Numero 4, s. 3.
Dicle, Birinci Sene, 15 Cemaziye’l-Ahir 1329, Pazartesi, 30 Mayıs 1327, Numero 14, s. 3.
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Ḳuşlar baḳıñız ki geldi ṣayyād!
Pervāz ediñiz ki durmaḳ olmaz!
Bir çanṭası var siziñle dolmaz.
Yoḳ raḥmi size ḳıyar o cellād!
(Fevt etmeyiñiz amān zamānı)!
(Şād etmeyiñiz o bī-emānı)!
Ṣoñra sizi hep helāke maḳrūn
Eyler ṣusuñuz, o bī-emāndır!
Düşmeñ reh-i merge pek yamandır!
Bu ʿömr olamaz ṣadāya meftūn.
(Fevt etmeyiñiz amān zamānı)!
(Şād etmeyiñiz o bī-emānı)!
Gördü sizi biliñ o fitne-engīz!
Ṭavrında meserret oldı peydā,
Urmaḳ sizi istiyor, dirīġā!
Yā Rab nedir o nigāh-ı ḫūn-rīz?
(Fevt etmeyiñiz amān zamānı)!
(Şād etmeyiñiz o bī-emānı)!
Reftārı temevvüc-i mehābet!
Vechindeki ḫande-i fesād-bār,
Maḥv eyleyecek sizi o ġaddār!
İnsāna verir bu ḥāl dehşet!
(Fevt etmeyiñiz amān zamānı)!
(Şād etmeyiñiz o bī-emānı)!
Ẓann etmeyiñiz ki gitdi meʾyūs.
Ṣaḳlandı kemīne durdu ḳaldı.
Seyr eyleyiñiz ne ḥāli aldı!
Āteş edecek bu ḥāle efsūs!
(Fevt etmeyiñiz amān zamānı)!
(Şād etmeyiñiz o bī-emānı)!
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Vardır ṣaġ elinde bir tüfengi,
Yaḳlaşmayıñız, resīm degildir!
Boş çanṭa için o münfaʿildir.
İşte atacaḳ hemān ḫadengi!
(Fevt etmeyiñiz amān zamānı)!
(Şād etmeyiñiz o bī-emānı)!
Bir āteş edince yatdı bir cān!
Düşdü yere baḳdı ol havāya!
Çıḳdı rūḥu erdi Kibriyāya!
Bir ḥayret içinde ḳaldım ol ān!
(Fevt etmeyiñiz amān zamānı)!
(Şād etmeyiñiz o bī-emānı)!
Etdikçe bu ḥāleti temāşā!
Billāhi tükendi dilde ārām!
Bilmem ki ne añlar o bed-encām?
Ḳan dökmeden eylemez teḥāşā!
(Fevt etmeyiñiz amān zamānı)!
(Şād etmeyiñiz o bī-emānı)!
Bilmem ki nedir bu sırr-ı aġreb?
Bilmem ki nedir bu ḥāl-i bī-dād?
Ḫūn-rīz olan naṣıl olur şād?
Öldürdü beni bu sırr-ı aʿceb!
(Fevt etmeyiñiz amān zamānı)!
(Şād etmeyiñiz o bī-emānı)!
Gitdi baḳıñız degişdi ḥālim.
Şimdi ötüñüz siz ʿāşıḳāne!
Baḫş eyleyiñiz feraḥ cihāna!
Lakin ṣusuñuz gelirse ẓālim!
(Fevt etmeyiñiz amān zamānı)!
(Şād etmeyiñiz o bī-emānı)!

883

Son Asır Türk Şairlerinden Diyarbakırlı Baki’nin Nale Adlı Eseri ile Dicle ve Peyman Gazetelerinde Yer Alan Şiirleri

-11-40
Taḫmīs-i Ġazel-i Nedīm-i Ḳadīm
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
Şerm ider gördükçe ḫūrşīd-i cihān-ārā seni!
Sevmeyen dünyāda var mı ey gül-i raʿnā seni?
Bir mücessem cilve ḫalḳ etmiş bu istiġnā seni!
“Mest-i nāzım kim büyütdi böyle bī-pervā seni?
Kim yetişdirdi bu ġūnā servden bālā seni?”
Zübdelenmiş nūr-ı ezhārı ʿumūmen gülşeniñ
Reşk-baḫş olmuş ser-ā-ser ḳaplamış pīrāmeniñ
Dil naṣıl olmaz esīr-i ʿaşḳ-ı cān-sūzuñ seniñ?
“Būydan ḫoş rengden pākīzedir nāzik teniñ
Beslemiş ḳoynunda gūyā kim gül-i raʿnā seni”
Sīret ü ẕātıñda envāʿ-ı nezāket cilveger,
Ey vücūdu zübde-i nūr-ı ṣafā-baḫş-ı seḥer!
Çeşmiñe pīrāhen olmuşken seniñ nūr-ı ḳamer!
“Gülli dībā giydiñ ammā ḳorḳaram āzār ider
Nāzenīnim sāye-i ḫār-ı gül-i dībā seni”
Rū-nümādır gülde envāʿ-ı ḫafāyā-yı ṣafā
Cāmda ẓāhirdir esrār-ı ḫuṭūt-ı iʿtilā
Sende de itmiş tecellī feyż-i nūr-ı Kibriyā!
“Bir eliñde gül bir elde cām geldiñ serfiyā
Hangisin alsam güli yāḫūd ki cāmı yā seni?”
Ben seni birden bire gördükde ey rūḥ-ı revān
Cezbedār oldı göñül bende ne ḥāl ḳaldı ne cān
Mest eden kimdir ʿaceb Bāḳīyi derim her zamān
“Ben didikce böyle kim ḳıldı Nedīmi nātüvān
Gösterir engüşt ile meclisdeki mīnā seni”
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