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BAKİ 

Hayatı, Sanatı, Eserleri 

HAYATI 

Türk edebiyatının en büyük şairlerinden biri sa
yılan Baki (1526 - 1600) İst.anbul'da doğmuştur. Asıl 
adı Mahmut Abdülbaki'dir. Fatih camii müezzinle
rinden Mehmet adlı birinin oğludur. Baki'den söz
eden bütün kaynaklarda, onun babası, sadece, •Fa
tih camii müezzinlerinden biri .. diye anılmış, fakat 
adı açıkça yazılmamıştır. Baki, Fazdil-i Mekke adlı 
çeviri eserinin sonunda, kendi adını, ·Abdülbaki ib
ni Muhammed• diye anmış, böylece, babasının adını 
da bildirmiştir. Büyük oğluna, geleneğe uyarak, 
·Mehmet.. adını vermesi de, yukardaki kaydın doğ
ruluğunu kuvvetlendirmektedir. Baki'nin babası hak
kındaki bilgimiz yok denecek kadar azdır. Bu zatın, 
herhalde sesinin çirkinliği yüzünden, •Karga.. la.ka
bıyla anıldığı, Hac yolunda öldüğü Cl565), bu yüz
den, Baki'ye ·Karga-zade.. dendiği, hatta, babasının 
lakabı doğrudan doğruya ona mal edilerek, bazı ra
kipleri tarafından •Karga• diye de yerildiği, eldeki 
bazı kaynaklardan ve yergilerden öğrenilmektedir. 

Baki, yoksul bir ailenin oğludur. Çocukluğu yok
sulluk içinde geçmiştir. İlkin, babası tarafından sa
raç çıraklığına veplmiş ise de, orada çok kalmaya
rak medreseye g1rmek fırsatını bulmuştur. Medre
sede devrin ünlü bilginlerinden Karamanlı Ahmet ve 
Mehmet Efendilerd9':ı ders görmüş, Tarihçi Hoca Sa
deddin Cölm. 1599), şair-Nev'i (1533-1598) vb. ile ders 
arkadaşlığı etmiştir. 
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Baki, on sekiz, on dokuz yaşlarında iken İstanbul' 
un en çok beğenilen genç şairlerinden biri olmuş
tur. Hasan Çelebi tezkiresindeki kayda göre, Baki, 
o tarihlerde Beyazıt camii avlusundaki küçük bir 
dtikkanda remilcilik eden şair Zati Cölm. 1545) 'ye: 

Her kaçan gönlüme fikr-i arız-ı dilber düşer 
Guyiya mir'ata aks-i pertev-i Mver düşer• 

matlalı gazelini gösterince, ihtiyar şair, böyle güzel 
bir şiirin on sekiz yaşında. bir genç tarafından ya
zılabileceğine inanmayarak, ona •intihal•in kötülük
lerini anlatmış, fakat Baki'nin ısrarı üzerine, kendi 
divanını açıp onu sınava çekmis ve genç şairin: 

Gülşen istersen iŞte meyhane 
Gül-i handan gerekse peymô.ne 

Cbk. Gazeller, 9) 

matlalı gazelini de görünce inanmıştır. 
Hocası Mehmet Efendi için yazdığı sünbül re

düli kaside ile medrese çevresindeki ünü büsbütün 
genişlemiştir. Bütün hayatında sanatını mevki elde 
etmek için araç olarak kullanan şair, ilkin müder.: 
ris Kadı-zade Şemseddin Ahmet Efendi tarafından 
korunmuş, Süleymaniye medreseleri yapılırken, ora
da, bir yıl kadar süren bir görev almış ve bu med
reselerden bir tanesine müderris olarak atanan Ka
dı-zade'nin derslerine devama başlamış (1552), Nah
civan seferinden dönen Kanuni Sultan Süleyman'a 
sunduğu bir kaside Cl554) ile de, padişahın ilk kez 
dikkatini çekmiştir. Kadı-zade Şemseddin Efendi, 
Halep kadılığına atanınca, onunla birlikte gitmiş 
Cl555), yine onunla birlikte İstanbul'a dönerken 

1 Gönlüme ne zaman güzelin yanağının düşüncesi düşse, 

aynaya doğunun ışığının aksi düşmüş gibi olur. 
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(1559) , Konya'ya uğradıkları sırada, orada kadı olan 
Şeyhülislam Ebüssuud Efendi'nin oğlu Mehmet Çe
lebi ile tanışma yolunu sağlayarak, ondan, babası
na verilmek üzere bir •tavsiyename.. almış, İstan
bul'da, şeyhülislama, bu mektupla birlikte bir de ka

side sunmuştur. Bir yandan da, sadrazam Rüstem 
Paşa'ya sokulma yollarını aramış, Rüstem Paşa'nm 
şeyhi olan ve •Hoca Efendi· diye tanınan Filibe'li 
Şeyh Mahmut Efendi'ye bu maksatla kapılanmağa 
çalışarak, ona iki kaside sunmuşsa da, Rüstem Pa
şa şairlerden hoşlanmadığı için, umutlan boşa çık
mıştır. Rüstem Paşa'nın ölümü üzerine sadrazam 
olan Semiz Ali Paşa devrinde ilerleme olanakları çok 
genişlemiştir. Bir yandan sadrazamın gözüne gir
meye çalışırken, bir yandan da Mirahur Ferhat Ağa' 
ya kapılanarak, onun aracılığıyla Ka.nuni'ye sokul
ma olanağını hazırlamıştır. İşte bu sayede, ilkin 
·danişmend• olarak meslek hayatına girmiş Cl561) , 
kısa bir zaman sonra, •mülazim,. olarak 25 akça ile 
bir medreseye atanması için ferman çıkmış Cl563), 
Rumeli Kazaskeri bunu usulsüz ve kanunsuz bul
muşsa da, padişahın yeni bir fermanı üzerine 30 ak
ça ile Silivri'deki Piri Paşa medresesine atanmış, er
tesi yıl, ödeneği bir misli artınlarak Murat Paşa 
medresesine naklolunmuş Cl564) , bir yıl sonra 10 
akça daha zam görmüştür (1565) . Şiirden anlayan 
ve Muhibbi mahlasıyla kendisi de bazı manzuineler 
yazan Kanuni, o tarihlerde sanat hayatının parlak 
dönemine ulaşmış bulunan Baki'yi çok beğeniyor, 
kendi şiirlerini ona gönderip onlara nazireler yaz

masını istiyor, şaire sık sık lütuflarda bulunuyor
du CBaki'nin meded redifli gazeli bu nazirelerin en 
ünlüsüdür [bk. Gazeller, 71 >. Tarihçi Selaniki'nin, 
Mirahur Ferhat Ağa'dan duyarak yazdığına göre, 
Kanuni Sultan Süleyman, ·Abdülbaki gibi bir ka
biliyeti bulup çıkarıp itibar eylemesini•, padişahlı
ğının çok haz duyduğu birkaç olayından biri olarak 
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saymakta imiş. Baki'nin medrese arkadaşlarından 
olan ve o devrin başlıca önemli şairlerinden sayı
lan Nev'i de, bir şiirinde: 

Baki'yi Sultan Süleyman etti Selman-ı zaman 

demiştir. Baki'nin böyle gözde bfr •saray şairi .. ha
line gelişi, eski arkadaşlarından, hatta saray adam
larından bir çoğunun kıskançlığını uyandırmıştır. 
Kanuni'nin ölümü Cl566) ile hayatta en kuvvetli 
dayanağını kaybeden şair, duyduğu acı ile, ünlü 
Mersiye Cbk. Terkib-i BendJ 'sini yazmış, terkib-i 

bend biçimiyle kaleme aldığı bu manzumenin son 
bendinde yeni padişah il. Selim'e kapılanma vesile
sini de ihmal etmemiştir. Ayrıca bir de «cülusiye• 
yazmasına rağmen, Mahmut Paşa medresesindeki 
görevinden çıkarılmış, fakat birkaç yıl sonra, yine 
bir yolunu bulmuş olacak ki, Mahmut Paşa medre
sesine (1569), daha sonra Eyüp müderrisliğine Cl571) 

atanmıştır. Mevkiini tekrar kuvvetlendirmek için 
bu sefer de Sokollu'nun yakın adamı olan Münşeat 
sahibi Feridun Boye sokularak onun aracılığıyla So
kollu'nun koruyuculuğunu sağlamış, bu sayede, mes
lek hayatında yine ilerlemeye başlamış, sahn mü
derrisi olmuş (15731, aynı yıl padişahın özel meclis
lerine çağrılmaya başlanmış, bu yakınlıktan yarar
lanarak, Selim ve Selimi mahlaslarıyla şiir yazan 
II. Selim'in iki gazelini tahmis etmiş, bazı gazelleri
ne nazireler yazmış Ccdna redifli gazeli bunların en 
ünlüsüdür [bk. Gazeller, 4) J, türlü vesilerlerle hü
kümdara övgü yollu gazeller sunmuştur. 111. Murat 
devrinde de mevkii sarsılmamış, Süleymaniye mü
derrisliğine yükselmiş Cl575), fakat atanmasından 
bir ay sonra, düşmanları, bir gazelin içindeki: 

Gına bezminc:leki mağnlr u na-asude serverden 
Fena bezminde hdb-alud olan mestanemiz yeğdir2 

2 Zenginlik meclisindeki mağrur ve sükönetsiz başkandan, 

ölüm meclisindeki uykuya dalmış sarhoşumuz dalıa iyidir. 
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beytini III. Murat aleyhinde bir telmih diye göster
mişler, bundan, sarhoşluğuyla ün almış olan il. Se
lim'in 111. Murat'a tercih edildiği sonucunu çıkarmış
lardır. Bu olay üzerine hemen işinden çıkarılmış, sü
rüleceği sırada, koruyucuları bu gazelin «Niı.mi• adlı 

eski bir saire ait olduğunu padişaha bildirerek şairi 
kurtarmışlar; Baki, bundan sonra, mesleğinde tek
rar yükselmeye başlamışsa da, bir zaman İstanbul 
dışında çalışmak zorunda kalmıştır. Önce Edirne 
Selimiyesine (1576}, sonra Mekke Cl579) ve Medine 
(1580) kadılıklarına atanmış; İstanbul'a dönünce 

Cl582), Mekke'de iken çevirdiği Mekke tarihi ile ilgili 
Fazail-i M ekke adlı bir eserle birtakım kaside ve 
gazeller sunmak ve 111. Murat'ın «Muradi· mahla
sıyla yazdığı gazellere nazireler söylemek yoluyla 
padişaha sokulmaya çalışmıştır. Bu devirde, Ferhat 
Paşa, Siyavuş Paşa, medrese arkadaşı Hoca Saded
djn Efendi gibi nüfuzlu kimselerin koruyuculuğunu 
sağlayarak İstanbul kadılığına atanmış Cl584), bir 
ara azledilerek Üsküdar'da oturmaya mecbur edil
mişse de, sonra tekrar eski görevine getirilmiş (1585) 
ve aynı yıl içinde Anadolu Kazaskerliğine yüksel
miştir. III. Murat devrinde iki kere Anadolu (1585, 
1590), bir kere de Rumeli Cl591l kazaskerliğinde bu

lunduktan sonra, çok istediği şeyhülislamlık maka
mına geçemeden, aynı yıl içinde emekliye ayrılmış
tır. İhtiyarladıkça mevki hırsı büsbütün artan Baki, 
111. Mehmet'in hükümdar olması üzerine yeniden 
umuda kapılmış; ona, öbür padişahların hepsinden 
daha çok kaside sunmuş, bu devirde iki defa Rumeli 
kazaskeri olmuş (1595, 1597), şeyhülislamlık maka
mını ele geçirebilmek için birtakım entrikalara dahi 
karışmış, fakat isteğini elde edemeden ölmüştür C7 
Kasım 1600). Cenazesi, İstanbul'un bütün sanat, bi
lim ve devlet adamlarının katıldığı büyük bir tören
le kaldırılmış; cenaze namazı, Fatih camiinde şey
hülislam Sunullah Efendi tarafından kıldınlmıştır. 
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Sunullah Efendi, musalla taşı üzerindeki tabutun 
önünde, onun: 

Kadrini seng-i musallada bilip e:y Bakı 
Durup el bağlayalar karşına :yaran saf saf 

<Bk. Gazeller, 13) 

beytini okumuştur. Mezan, Edimekapı dışında, 

Eyüp'e giden yolun kenanndadır. 
Kanuni tarafından, Tuti Kadın adlı saraylı 

bir şair kadın ile evlendirildiği söylentisi vardır. 
Şeyhi mahlasıyla şürler yazan Mehmet (1586-1629) 
ve Abdurrahman Cölm. 1635) adlı iki oğlu olmuştur. 
AbdUITahınan'm oğlu Esat (1616-1665) da, Faizi mah
lasıyla şiirler yazmıştır. 

Eldeki kaynaklardan öğrenildiğine göre, Baki, 
neşeli, zarif, hoş-sohbet, nükteci, şakacı, aynı zaman· 
da sinirli, alıngan, dedikoducu ve nerede olursa ol, 
sun ağzına geleni söylemekten çekinmez bir adam
dı. Bununla birlikte, iğneli sözleri zarafet sınırını 
aşmazdı. Nitekim, divanındaki hicviyelerin sayısı da 
pek azdır. Eğlenceye, zevık ve safaya fazla düşkün
dü. Bütün bu özellikleri dolayısıyla, birçok meclis
lerde varlığı her zaman aranırdı. Genç erkeklere düş
künlüğü yüzünden epey dedikodu olmuştur. 

Meyhaneler be:yt-ül-harem, pir-i mugan şe:yh-ül
harem3 

dizesiyle, 

Seni Yüsuf'la sorarlarsa güzelUkte bana 
Yüsuf'tı bilmezin amma seni ra'na bilirin' 

3 Meyhaneler Kabe, ihtiyar meyhaneci Kabe şeyhidir. 
4 Bana, Yusuf'un mu, yoksa senin mi güzel olduğunu sorar

larsa, Yıısuf'u bilmem ama, seni güzel bilirim. 
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beyti yüzünden bir ara kM'irlilde suçlandırılma teh
likesi de geçirmiştir. Zevk ve safaya bu kadar düş
kün olmakla birlikte, içki ve sevda alemlerine ken
dini kaptırıp başıboş bir hayat sürmemiş, hiçbir za
man ölçüyü elden kaçırmamış ve meslek hayatında 
da her zaman dürüst davranmıştır. 

Baki'nin iki minyatürü vardır: Biri, İstanbul'da, 
İslam Eserleri Müzesi'ndeki yazma bir Divan'ında 
CSalon V, No. 1959); öteki, Millet Kitaplığı Müzesi' 
ndeki Aşık Çelebi tezkiresindedir, Cikinci minyatür, 
Baki'yi Şeyhülislam Ebüssuud Efendi ve şair Nev'i 
ile bir arada göstermektedir). 

SANATI 

Baki, Kanuni devrinin en büyük bilginlerinden 
sayılan Karamanlı Ahmet ve Mehmet Efendilerle 
Kadı-zA.de Şemseddin Ahmet Efendiden ders görerek 
yetişmiş bir sanatçıdır. Arapçadan çevirdiği eserler 
ve divanındaki Farsça şiirler onun bu dilleri çok iyi 
bildiğini gösterir. 

Türkiye Türkçesiyle yazmıştır. Bu lehçe ile ya
zılan divan edebiyatı, XIII. yüzyıldan beri yüzlerce 
şairin elinde gittikçe gelişerek Baki'nin kişiliğinde 
en büyük temsilcisini bulmuştur. Yerli CZiya. Paşa, 
Recaizade Mahmut Ekrem vb.l ve yabancı CHam
mer, Gibb vbJ birçok yazarlar, Osmanlı şürinde 
onun bir aşama olduğunda birleşmişlerdir. Hasan 
Çelebi tezkiresindeki •Ol mebde-i belagat zamanen 
muahhar olsa ne gam ki belagat ve fesahatte cüm
leden mukaddemdir• sözü, Baki'nin Türk şiirindeki 
yerini belirtmesi bakımından üstünde durulmaya 
değer. Şair, bunu kendisi de biliyor ve düşüncesini: 

Bu arsada Baki nice üstada yetişti 
Alemde bugün ana bir üstaa yetişmez 
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sözüyle dile getiriyordu. Eserleri ve ünü, Hicaz, Irak, 
Azerbaycan, İran ve Hindistan'a kadar yayılmış, ya
şadığı devirde olduğu gibi, da.ha sonra.ki devirlerde 
de •Sultan-üş-şüara. .. Cya da ·Melik-üş-şuara•> diye 
anılmıştır. 

Cihanı cam-ı nazmım şi'r-i Bakı gibi d.evr eyZer5 

Şi'r-i Baki seb'a-i ıkZime oldukça revan6 

Bu devr içinde benim padşah-ı müZk-i suhan7 

Geçtim serir-i nazma bugün husrevane bens 

vb. gibi dizeleri birer övünme olmakla. birlikte, ger
çeğe uygun düşmektedir. 

Kişiliğinin gelişmesinde, kendinden önce yetişen 
şairlerden Ahmet Paşa Cölm. 1496), Necati Cölm. 
1508), Mesihi Cölm. 1512), Zati Cölm. 1546), Hayali 
Cölm. 1556), vb. ile Fars şairlerinden Selman Cölm. 
1376), Hafız Cölm. 1389) vb. nin etkisi görülür. Fakat 
o, bu etkileri kendi kişiliğiyle birleştirerek özel bir 
üslüp yaratabilmiş ve: 

Bu bezmin şimdi biz de Cami-i d.evranıyız canae 

Eyledi nazm-ı bülendin hasılı Selman'ı pestı0 

vb. gibi dizelerden açıkça anlaşıldığı üzere, kendinJ 
büyük Fars şairleriyle eşit görmeye başlamıştır. Ge-

10 Kısacası, yüksek nazmın Selmi.n'ı alçalttı. 

S Nazınımm kadehi cihanı Baki'nin şiiri gibi dolaşır. 
6 Baki'nin şiiri yedi iklime gittikçe ... 
7 Bu devirde söz ülkesinin padişahı benim. 
8 Nazım tahtına ben bugün padişahçasına geçtim. 

9 Ey sevgili! Şimdi biz de bu meclisin (yani: bu devrin) CA· 
mi' siyiz. 

-
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rek çağdaşlan, gerek kendinden sonra yetişenler 
üzerinde etkisi çok büyük olmuş, Divan edebiyatın
da o zamana kadar sürüp giden yalnız Fars şairle
rini taklit etme geleneği ancak Baki'den sonra kınl
mış ve Baki, şiirleri örnek tutulan ilk büyük üstad 
sayılmıştır. Nef'i Cölın. 16361 'nin: 

Haşre dek ab-ı hayat-ı suhan-ı Bakt'dir 
Andınp zinde kılan nam-ı Süleyman Hanıtı 

ve Nedim Cölm. 1730l'in: 

Nef'i vddı-i kasaidde suhan-perdazdır 
Olamaz amma gazelde Baki vü Yahya gibil2 

beyitleri, daha sonraki yüzyıllarda yetişen büyük 
şairlerin Baki ile ilgili görüşlerini bildirmesi ve o 
devirdeki genel inancı yansıtması bakımlarından 
önemlidir. Ahmet Paşa, Necati ve Hayali'den Şey
hülislam Yahya (1552-1643), Naili Cölm. 1666) ve Ne
dim'e geçişte Baki'nin çok büyük payı vardır. 

Şairin: 

Bu devr içinde benim ptidşah-ı mülk-i suhan 
Bana sunuldu kaside bana verildi gazel•3 

beytine bakılarak, onun daha çok kaside ve gazel 
yolunda şiir yazdığı şimdiye kadar tekrarlanıp dur-

11 Süleyman Hanın adını mahşere kadar andırıp canlı tutan, 
Baki'nin sözünün il.b-ı hayatıdır. 

12 Nef'i kaside vadisinde parlak sözlüdür, ama gazelde Baki 
ve Yahya gibi olamaz. 

13 Bu devirde söz ülkesinin padişahı benim, kaside bana su

nuldu, gazel bana verildi. 
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muşsa da, kasidelerinin sayısı zannedildiği kadar 
çok değildir ve bir çıkar sağlam.ak için zoraki yazıl
dıkları açıkça belli olanlar da bir yana bırakıldık
lan zaman, gerçek bir sanat değeri taşıyan kaside
lerin sayısı beş altıyı geçmez. Sayıca önemli olma
yan kıta, musammat vb ... biçimleriyle yazılmış şi
irleri de çıkarılacak olursa, Baki'nin büyük divanını 
dolduran şiirleri hep gazel biçimiyle yazılmıştır. Onu 
doğrudan doğruya gazel şairi saymak daha yerinde 
olur. Zaten kendi düşüncesinin de bu yolda olduğu, 
şu parçalardan anlaşılmaktadır: 

Baki nola pervdz-ı bülenc:l etse gazelde14 

Meddah olalı çeşm-i gaz<ildnına Baki 
Öğrendi gazeı tarzını Rüm'un şuarasıt3 

Reis-i bahr-ı ncızm oldun bugün alemde ey Baki 
Gazel demek senin tab' -ı dür-efşanındcı kcılmıştırt6 

Baki'nin dünya görüşü şu beyitte toplanmış gi
bidir: 

Garaz yar ile işrettir bu nüzhet-gah-ı hurremden 
Mey ü mahbübdcın gayrı nedir maksüd 4lemdent7 

Hemen bütün şiirlerinde, dünyanın geçici oldu
ğu, yarını düşünecek yerde, günü gün edip eldeki 
fırsatı kaçırmamak gerektiği, yiyip içip severek bu 

14 Baki gazelde yüksek uçsa ne çıkar? 
ıs Baki onun gazal (ahu) gözlerinin övücüsü olduğundan be-

ri, Anadolu şairleri gazel tarzını öğrendi. . 
16 Ey Baki! Bugün dünyada nazım denizinin başkanı oldun; 

gazel denen şey senin inci saçan tabiatında kalmıştır. 
17 Bu sevinçli gezme yerinden (yani: dünyadan) maksat sev

gili ile içmektir; bu dünyadan istenen şey, şarap ve sevgiliden 
başka nedir? 
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kısa ömürden elden geldiği kadar yararlanmak ge
rektiği düşüncesi üzerinde durmuştur. Cbk. Gazeller, 
20/1, 48/5, vb.; Seçilmiş Parçalar, 1, 3, 6). Ömrünün 
sonuna kadar kendini mevki hırsından kurtarama
yan, dünya nimetlerinin her çeşidinden bol bol ya
rarlanan şairin özel hayatıyla, şiirlerinde işlediği 
hayat görüşü arasında tam bir uygunluk vardır. Şi
irlerinde pek ender olarak rastlanan, dünya salta
natına ve dünya malına değer vermemek gerektiği 
yolundaki düşünceler Cbk. Gazeller, 56, 60), arasıra 
çeşni değiştirmek isteğinden ötürü, ya da bazı mev
ki ve zevklerin elde edilememesinden doğan hayal 
kırıklığı yüzünden söylenmiş geçici düşüncelerdir. 

Tasavvuf ve din konulanyla hemen hiç ilgilen
memiş, hatta her divanda bulunması adet olan mü
nacat, tevhid, naat gibi şiirlere tek bir örnek dahi 
yazmamış; aksine, zahid, vaiz ve sofilere sık sık çat
maktan adeta derin bir zevk duymuştur Cbk. Gazel
ler, 2/3, 3/4, 25/3-4, 41/3, 46/3, 49/3, 56/1, 59/3 vb. 
Seçilmiş Parçalar, 9). Onun din-dışı şiirlerinde ara
sıra rastlanan tasavvufu okşar yolundaki beyitleri, 
ya süs olsun diye, ya da aşın görülebilecek laubali 
ve rintçe duygulan üstü örtülü olarak anlatabilmek 
için yazılmış gibidir. 

Bilgece şiirlerinin sayısı pek azdır; bunları da, 
hayatının son devirlerinde yazdığı sanılıyor. Baki' 
nin şiirlerinin ağırlık noktasını meydana getiren rint 
ve neşeli hayat anlayışı XVII. ve XVIII. yüzyıllarda 
gittikçe gelişmiş, sonunda Nedim'in şiirlerinde en 
yüksek anlatımını bulmuştur. İki şair arasında yal
nız ruh bakımından değil, söyleyiş bakımından da 
bazı yakınlıklar bulma olanağı vardır: 

Ah kim sevdim yine bir düber-i ra'ndcığı 

Şimdiden bin var yanında dşık-ı şeyddcığı 
Cbk. Gazeller, 15) 
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beytiyle başlayan gazeli bu bakımdan Nedim'in şi
irleriyle karşılaştırmak yerinde olur. 

Baki lirik bir şair olmakla birlikte, şiirlerinde 
derinlik ve içtenlikten çok biçim olgunluğuna, edebi 
sanatlara ve sözcük oyunlarına önem vermiştir. Bir
takım oyuncaklı mazmunlar bulmak, zeka oyunları 
göstermek, sözcükleri birkaç anlamda kullanmak, 
birbiriyle ilgili sözleri bir araya toplamak bakımla
rından Divan edebiyatının en usta sanatçısıdır. Onun 
şiirlerini okurken her zaman tetikte bulunmak, söz
cüklerin birbirleriyle olan anlam ve biçim benzerlik
leri arasındaki ilişkileri gözden kaçırmamak gerek
tir. Mesela: 

Geceler kakülü sevdası ile dildann 
Hadd ü payanı mı var dür ü dırd.z efkd.nn 

Cbk. Gazeller, 34) 

beytinde sevdd. sözcugu aynı zamanda •kara• anla

mına geldiği için, geceler sözüyle aralarında bir iliş
ki kurul.muş; efkar [üşünceler) hakkında dür ü dı
rd.z [uzun uzadıya) ve hadd ü payan [sınır ve son] 
sözleriyle de saçın [kakülün] uzunluğu arasındaki 
ilişki gözetilmiştir. 

Dil-i mecnunu gör, divane geldi 

dizesinde divan6 [divana] geldi sözü, hem ·huzura 
geldi•, hem de ·deli olarak geldi· anlamlanna kul
lanılmıştır. 

Saki elinde bülbüleyi bülbül eylesen 
Cbk. Gazeller, 33) 

dizesinde bülbül ile bülbüle [emzikli kab J arasında
ki ses benzerliğinden yararlanılmıştır, vb ... 
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Şair, beğendiği bazı buluşları başka başka söy
leyişlerle, çeşitli şiirlerde birkaç kez tekrarlamıştır: 

İhtiyan yok kapıdan ah ü efgaan etmeğe 
Pıidşahım Baki'yi ma'zür tut ol babdaıs 

Kapında nale kılmamağa ihtiyar yok 
Vallahi bi-günahım efendi bu bdbdalD 

ya da: 

•Baki yine mey içmeğe and içti,. demişler 

Divane midir bade dururken içe andı20 

Bdki'yi •mey-i hciba yemin etti,. 

Gül gibi ele sagar alıp içmez ol andı21 

ya da: 

Bar-ı bela-yı aşka heves kılma Bakıya 
Zira tahammül etmeyesin ihtimaldir22 

Bar-ı gam-ı mahabbeti yüklenme ey gönül 
Ahir tahammül etmeyesin ihtimdldir'l3 

18 Padişahım! Senin kapında ah edip inlememek Baki'nin 
elinde değildir, o hususta (ya da: o kapıda) onu mazur tut. 

19 Kapında inlememek elde değil; efendi, bu hususta (ya da: 
bu kapıda) vallahi günahsızım. 

20 cBaki yine şarap içmeye and içti> demişler, şarap durur

ken and içecek kadar deli midir? 
21 Baki'yi csaf şaraba yemin etti> demişler, o, ele gül gibi 

kadeh alıp and içmez. 
22 Ey Bakil aşk bel4sının yüküne heveslenme, çünkü dayana

maman ihtimali vardır. 
23 Ey gönül! sevginin gam yükünü yüklenme, sonunda daya

namaman ihtimali vardır. 

17 



Baki, sözcükleri anlam, biçim ve ses bakımların
dan inceden inceye tartan bir sanatçı olmasına rağ
men, mazmunlara ve sözcük oyunlarına aşın düş
künlüğü yüzünden, arasıra soğuk ve bayağı buluş
lara sapmaktan da kendini alamamıştır: 

Melamet mülküdür dtl ana lengerdir iki kaşım24 

l:t�arında şeha hıil-i siyahın 
Şeker üstünde konmuş bir megestirt6 

Yoksa aşıklara şirin lebi hazır helvaaa 

Gazellerinde lebi vasfın eyle ey Bıiki 
Şekerle olsa bilirsin olur hoş-ab leziz2'7 

Ruhlerin teşbih edersem nola cennet bağına 
Eksik olmaz taze şeftalisi anın yaz ü kışzs 

Turuncu gabgabına el suna deyü raktb ey mıih 
Günün ey-va ile geçti vü benzim oldu leymüniZ9 

parçalan, okuyucuyu. bu konuda. yeterince aydınla
tır. 

24 Gönül meli.met (kınanma) gemisidir, iki kaşım ona çapa 
(gemi demiri) dır. 

25 Ey Şahi yanağındaki kara benin, şeker üstüne konmuş bir 
sinektir. 

26 Tatlı dudağı, 6.şıklara hazır helvadır. 
27 Ey Baki! gazellerinde onun dudağının vasfım anlat; hoşaf 

şekerle yapılırsa tatlı olur, bilirsin. 
28 Yanaklarını cennet bahçesine benzetirsem ne çıkar? Onun 

yaz ve kış taze �eftalisi eksik olmaz. 

29 Ey ay (yani: ay yüzlü sevgili), turunç gibi çene topağına 
rakip el uzatır, diye, günüm ay ve vah diye feryat etmekle (ya 

da: ayva gibi sarararak) geçti ve benzim limon gibi oldu. 
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Yukarda işaret edildiği üzere, biçime çok önem 
veren Baki, nazım tekniğini kendinden önce yetişen 
şairlerle kıyas edilemeyecek kadar işlemiş; şürlerini, 
o zamana kadar hoş görülen imale, zihaf, şivesizlik 
vb. gibi nazım kusurlarından gücü yettiğince kur
tarmaya çalışarak, Türkçe sözcüklerin doğal söyle
nişlerinin ölçek zoruyla bozulmamasına çaba göster
miş; nazım diline yeni bir akıcılık, ahenk ve söyleyiş 
kazandırmıştır. Şiirlerinin bu özelliğini: 

Nola meyı etseler eş'anna erbtib-ı safa 
Bakıya şi'r değildir bu bir akar sudurı0 

beytiyle anlatan şair, İstanbul şivesini ilk kez ede

biyata sokmuş, halk ağzında yaşayan •göz kulak ol
du,., •Ömür törpüsü», celim ermez, gücüm yetmez,., 
cgözün üstünde kaşın var demedi,.. •aklını başına 
cem eylesin [toplasın)•, vb ... gibi deyim ve söyle
yişleri yer yer kullanmıştır. Onun açtığı bu çığır, 
XVII. yüzyılda Şeyhüislam Yahya, Naili vb. tarafın
dan da işlenmiş, XVIII. yüzyılda genel bir akım ha
lini alarak Nedim'de en büyük temsilcisini bulmuş
tur. 

Baki, bir yandan İstanbul şivesinin şiire girme
sine öncülük ederken, bir yandan da sunuban [su· 
narak]; geUcek, olmayıcak [gelince, olmayınca]; 
söylen, vermen, okun [söyleyin, vermeyin, okuyun]; 
bitirin, isterin [bilirim, isterim]; içmezin, vermezin, 
bilmezin [içmem, vermem, bilmem]; bilmezem [bil
mem]; eylemeziz, dayanmazız, baş eğmeziz (eyleme
yiz, dayanınayız, baş eğmeyiz]; kendiyi [kendini]; 

yıllardürür [yıllardır] vb ... gibi eski söyleyişleri ve 
İstanbul konuşma dilinde yaşamayan, öykünmek 
(taklit etmek], börk (külah, başlık], yay (yaz], 

30 Ey Baki! şiirlerine safi erbabı meyletseler ne çıkar? Bu 

şiir değildir, bir akar sudur. 
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ucundan [için, sebebiyle, sebeple, yüzünden] hergiz 
[asla, hiçbir zaman] vb. gibi eskimiş Türkçe sözcük

leri de kullanmıştır. 
Şiirlerinde yabancı sözcük ve dil kurallarına çok 

yer vermiş, özellikle kasidelerinde ve Kanuni için yaz
dığı ünlü mersiyesinde dili yer yer çok ağırlaşmış
tır. Mersiyesinin şu ilk beyti: 

Ey pay-bend-i dam-geh-i lıayd-i nam ü neng 
Ta lıey heva-yi meşgale-i dehr-i bidireng 

CBk. Terlıibi Bendl 

bu yoldaki parçalarının en tanınmışlarmdandır. 
Fars şairi Ha.fız'ın bir kasidesindeki şu beyitlerle: 

Sultan-nişan-ı arsa-i ılılim-i saltanat 
Bala nişin-i mesned-i eyvan-ı Lamelıcin 
Hurşid-i müllı-perver ü sultan-ı dcid-ger 
Dcira-yı dcid-güster ü Kisri-i Key-nişan3ı 

Baki'nin Kanuni Sultan Süleyman hakkında yazdığı 
bir kasideden aldığımız ve yukardaki parçayı 8.deta 
sözcük sözcük izleyen şu beyitleri: 

Bala-nişin-i mesned-i şahan-ı tacdar 
V ala-nişan-ı ma'relıe-i arsa-i Keyan 
Cemşid-i ayş ü işret ü Dara-yı dar ü gir 
Kisra-yı adl ü re'fet ü İslıender�i zaman32 

31 Saltanat ülkesi arsasının sultanıdır, Lameki.n sofrasının baş 
köşesinde oturmaktadır; ülkeyi besleyip yetiştiren güneş, adalet 
sahibi sultan, adalet yayıcı ( = dağıtıcı) Dara ve Key nişanele
rine sahip Kisri.'dır. 

32 Taçlı padişahların baş köşesinde oturmaktadır, Key'lerin ar
sasındaki savaş meydanının yüksek nişanelerine sahiptir; yiyip 
içmenin Cemşid'i, savaşın Dara'sı, adalet ve acımanın Kisri.'sı, 
zamanın İskender'idir. 
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karşılaştırdığımız zaman, bunlardan hangisinin 
Farsça, hangisinin Türkçe olduğunu ayırt etmek ola
nağı yoktur. 

Bütün kaynaklarda kendisinden saygı ile söze· 
dilen, her zaman ·Sultan-üş-uara• diye anılan, ge
rek kendi devrinde, gerek daha sonraki devirlerde 
pek çok izleyici ve taklitçileri yetişen Baki, Türk Di

van edebiyatının Alişir Nevıii, Fuzuli, Nef'i, Nedim 
gibi başlıca büyük şairlerinden biri sayılmaktadır. 

ESERLERİ 

1. Divan: Baki, ilk önce Kanuni'nin isteğiyle bir 
divan düzenlemiştir. Fakat sonradan daha pek çok 
şiir yazdığı için, bu nüsha eksiktir. İstanbul ve Av
rupa kitaplıklannda ve özel ellerde, başka başka ta
rihlerde yazılmış, birbirinden çok farklı birçok yaz
ına Baki divanı bulunuşu, şairin kendi zamanında ve 
daha sonraki devirlerde çok okunan bir sanatçı ol
duğunu gösterir. Baki divanı ayn ayn üç defa ba
sılmıştır: 

a) Divan-ı Baki cistanbul 1276/1859): Taşbasma
sı olarak yayınlanmıştır. İçinde 590 parça şiir vardır. 
Çok yanlışlı, kötü bir baskıdır. 

b) Baki's Diwan, Ghazelijjat CLeiden 1908): Ru
dolf Dvork tarafından Leiden, Leipzig, Viyana ve 
Münih'teki yazma nüshalara göre hazırlanan bu 
nüsha, harekeli harflerle basılmıştır. İçinde 617 par

ça şiir vardır. Türkçe sözcükler, çoklukla yanlış 
okunmuştur. 

c> Baki Divanı (İstanbul 1935): Sadettin Nüzhet 
Ergun tarafından yeni Türk harfleriyle bastırılmış
tır. İçinde 659 parça şiir vardır. 
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2. Maalim-ül-yakin tı sireti seyyid-il-mürselin: 
Şihabüddin Ahmed b. Muhammed Kastalıini'nin El
M evahib-ül-ledüniyye adlı siyer kitabının bazı değiş
tirmeler, bazı eklemeler ve çıkarmalarla çevirisidir. 2 
cilt olarak İstanbul'da iki kez basılmıştır. 

3. Fazciil-ül-cihtid: Ahmet b. İbrahim'in Meşari
ül-eşvcik ilci meşciri-il-uşşak adlı Arapça eserinin çe
virisidir CTamamlandığı tarih 1567) . Baki'nin el ya
zısıyla yazılmış olan nüsha, İstanbul'da Millet Kitap
lığı Müzesi'ndedir. 

4. Fazciil-i Mekke: Kutbüddin Muhammed b. Ah
med Mekki'nin Mekke tarihi ile ilgili Arapça eseri
nin çevirisidir (Tamamlandığı tarih 1579). İstanbul 
ve Avrupa kitaplıklannda çeşitli yazma nüshaları 
vardır. Köprülü Kitaplığındaki nüsha CNo. 206) el
dekilerin en iyisidir. 

5. Hadis-i Erbcitn tercümesi: Atai'nin Şakaaik 
Zeyli'nde, Baki'nin Eyüp müderrisliğinde bulunduğu 
sırada (1571 - 1573) Eba. EyyO.b-i Ensıiri'den derlenen 
hadisleri toplayıp çevirdiği ve bu çevirinin Eyüp 
türbesinde bulunduğu kayıtlı ise de, eser henüz bu
lunamamıştır. 
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ŞİİRLER 



KASİDE 

BAHARİYYE 

(Bu kaside, vezir-i a'zam Ali Paşa için yazılmıştır. Aşa
ğıdaki parça, cnesib• ve cgirizgih• bölümleridir. Şiirin bütü

nü 55 beyittir.) 

1 RQh-bahş oldu Mesihi-sıfat enfas-ı bahir 

Açtılar didelerin hib-ı ademden ezhir 

2 Tize can buldu cihin erdi nebatata hayit 
Ellerinde harekat eyleseler serv ü çenir 

3 Döşedi yine çemen nat'-ı zümürrüd-fimın 

Sim-i ham olmuş iken ferş-i harim-i gülzir 

4 Yine ferriş-ı sabi sahn-ı rıbat-ı çemene 

Geldi bir kaafile kondurdu yükü cümle bahir 

5 Leşker-i ebr çemen mülküne akın saldı 

Durma yağmada yine nite ki bigi Tatir 

6 Farkına bir niçe per takınır altın telli 

Hayl-i ezhira meğer zenbak oluptur serdir 

7 Dikti leşker-geh-i ezhira sanevber tQgun 
Haymeler kurdu yine sahn-i çemende eşcir 

8 Döşedi mibr-i felek yolları dibalar ile 

Etti teşrif çemen mülkünü sultan-ı bahir 

( ... ) 

9 Çemen etfalinin uybulann uçurdu yine 
Subb-dem gulgule-i fihte gülbang-i bezir 
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1 Baharın nefesleri lsa gibi ruh verdiği için, 

çiçekler yokluk uykusundan gözlerini açtılar. 

2 Cihan yeniden canlandı, bitkilere hayat geldi; 
selvi ve çınar hareket .etmek isteseler ellerindedir (çınar 

yapraklarının ele benzemesine de İfaret edilmiftir) • 

.3 Gül bahçesinin içi ham gümüşle (yani: karla) döşenmifken, 

çimen yine zümrüt renkli döfeğini döşedi. 

4 Döşemeciye benzeyen tanyeli, gelip çimen konağının or

tasına bütün yükü bahar olan bir kafile kondurdu. 

5 Bulut askeri çimen memleketine akın etti, 
tid Tatar (:a Moğol) gibi durmadan yağma etMekte. 

6 Zambak galiba çiçeklerin alayına bQJbuğ olmuş, 

bQJına altın telli bir nice tüy taktı. 

7 Çamfıstığı ağacı, çiçeklerin ordugahına tutunu dikti, 

ağaçlar çimenliğin ortasına çadırlar kurdu. 

8 Göğün güneşi yolları ipek kumaşlarla döfedi, 

bahar sultan çimen memleketini şereflendirdi. 

9 Sabahleyin kumrunun çığrışması, bülbülün yüksek sal 
yine çimen çocuklarının uykularını uçurdu. 
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10 Daye-i ebr yine goncalann şebnemden 
Başına akçe dizer nite ki etfal-i sigaar 

11 Mevsim-i rezm değildir dem-i bezın erdi deyü 
Sdsenin hancerini tuttu serapa jengar 

12 Semenin sine-i siminin açıp bad-ı seher 
Çözdü gülşende gülün tüğmelerin nahun-i har 

13 Pirehen berk-i semen gdy-i giriban şebnem 
Gülsitan oldu bugün bir sanem-i Iile-izar 

14 Zib ü fer vermek için rdy-i ards-i çemene 
Yasemen şane saba mişıta ab Ayinedir 

15 Berk-i ezhan heva şöyle çıkardı feleğe 
Pür kevakib görünür günbed-i çerh-i devvlr 

( ... ) 

16 Dehen-i gonca-i ter dürlü letaif söyler 
Gülüp açılsa aceb mi gül-i rengin-ruhsar 

( ... ) 

17 Clm"ı mey katreleri sübha-i mercan olsun 
Geliniz zerk u riyadan edelim istiğfar 

( ... ) 

18 Damenin dürr ü cevahirle pür etti gül-i ter 
Ki ede hik-i der-i hazret-i Paşa'ya nisar 

( . . .  ) 
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10 Bulut dadı, küçük çocuklara yapıldığı gibi, koncaların ba
şına çiğ tanesinden akça dizer. 

11 Savaş vakti değildir, eğlenti meclisi zamanı gelmiştir diye 
susam çiçeğinin hançerini baştan aşağı pas tuttu. 

12 Tanyeli yaseminin gümüş göğsünü açtı, 
dikenin tırnağı gül bahçesinde gülün düğmelerini çözdü. 

13 Gül bahçesi bugün ldle yanaklı bir güzel oldu, 
yasemin yaprağı onun gömleği, çiğ tanesi de yakasının 
düğmesidir. 

14 Çemen gelininin yüzünü süslemek için 
yasemin tarak, tanyeli gelin süsleyici kadın, su da ayna tu· 
tucu olmıqtur. 

15 Hava ( = rüzglir) çiçek yapraklarını göğe öyle çıkardı ki, 
dönen gökkubbe yıldızlarla dolu görünür. 

16 Taze koncanın ağzı türlü llitifeler söyler, 
yanağı renkli (yani: kırmızı yanaklı) gülün gülüp açılması
na şaşılır mı? 

17 Şarap kadehinin damlaları mercan tespih olsun, 
geliniz sofuluk gösterişinden ve riyadan ötürü Tanrıdan af 
dileyelim. 

18 Taze gül, Paşa hazretlerinin kapısının toprağına saçmak 
için, eteğini inci ve kıymetli taşlarla doldurdu. 
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TERKİB-İ BEND 

MERSİYE 

(Bu mersiye, Kanuni Sultan Süleyman'm ö!Umü üzerine 

yazılmıştır. Bütünü 7 benddir.) 

L Bend 

1 Ey piy-bend-i dim-geh-i kayd-ı nim ü neng 

Ti key hevl-yi meşgale-i dehr-i bi-direng 

2 An ol günü ki Ahir olup nev-bah6.r-ı ömr 
Berk-i ha.zina dönse gerek rQy-i lale-renk 

3 Ahir mekinın olsa gerek cilr'a gibi hile 
Devrin elinden erse gerek cim-ı ayşa seng 

4 İnsan odur ki iyine ves kalbi sif ola 
Sinende neyler idem isen kine-i peleng 

S İbret gözünde niceye dek gaflet uyhusu 

Yetmez mi sana vikıa-i şlh-ı şir-ceng 

6 Ol şeb-süv6.r-ı mülk-i saidet ki rahşına 

Cevlin deminde arsa-i Alem gelirdi teng 

7 Baş eğdi ib-ı tiğine kilffAr-ı Engerds 

Şemşiri gevherini pesend eyledi Freng 

8 Yüz yire koydu IQtf ile gül-berk-i ter gibi 

Sandaka saldı hizin-i devran güher gibi 
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AÖIT 

1. Bend 

I Ey ıöhret ve ıan balının tuzalına ayalı ballanmıı olan/ 

Kar:arsız dünyanın iıleriyle utraıma istell ne zamana ka· 

dar sürecek? 

2 Ömrün ilkbaharının sona erip lale renkli yüzün sonbahar 

yapralına döneceli o günü an. 

3 Kadehte kalan son yudum gibi, senin de son yerin toprak 

olacak; 

hayat (ya da: zevk ve safa) kadehine zamanın elinden taı 

eriıecektir. 

4 insan olanın kalbi ayna gibi saf olmalıdır, 

adamsan gölsünde kaplan kini ne arar? 

5 ibret gözünde gaflet uykusu ne zamana kadar sürecek? 

Cenk aslanı padiıahın baıına gelen hal sana yetmez mi? 

6 O mutluluk ülkesinin usta binicisinin atına, 

dolaşma zamanında dünya arsası dar gelirdi. 

1 Macar kafirleri, onun kılıcının suyuna baı eldi, 

Frenk onun kılıcının cevherini helendi. 

8 Yüzünü, taze gül yapralı gibi, lQtf edip yere kovdu; 

zaman haznedarı onu bir cevher gibi sandıla (ya da: san· 

duka'ya) koydu. 
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V. Bend 

1 Gün doğdu şfilı-ı Alem uyanmaz mı blbdan 
Kılmaz mı cilve hayme-i gerdun-ceni.bdan 

2 Yollarda kaldı gözlerimiz gelmedi haber 
Hak-i cenab-ı südde-i devlet-meabdan 

3 Reng-i izarı gitti yatar kendi huşk-Ieb 

Şol gül gibi ki ayn düşüptür gül-abdan 

4 Gabi hicab-ı ebre girer Husreva felek 
Yad eyledikçe l(�tfunu terler hicabdan 

S Tıfl-ı sirişki yerlere girsin duam odur 
Her kim gamından ağlamaya şeyh ü şabdan 

6 Yansın yakılsın ateş-i hecrinle Mtab 
Derdinle kara çullara girsin seblbdan 

7 Yad eylesin hünerlerini kanlar ağlasın 
Tigin boyunca kareye batsın kırabdan 

8 Derd ü gamınla çfilc.-i giriban edip kalem 
Pirahenini pareıesin gussadan alem 
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V. Bend 

1 Güneş doğdu, cihan padişahı uykudan uyanmaz mı? 
Avlusu gökyüzü (gök�üzü kadar geniş) olan çadırından 
yüzünü göstermez mi? 

2 Gözlerimiz yollarda kaldı, padişahın kapısının (önündeki) 
avlunun toprağından bir haber gelmedi. 

J Yanağının rengi gitti, kendisi gül suyundan ayrı düşmüı 
gül gibi, dudakları kurumuş olarak yatmaktadır. 

4 Ey Husrev (yani: Padişah)/ gök arasıra bulut perdesine 
girer, 
senin /ut/unu andıkça utançtan terler (yani: yağmur yağar). 

5 Duam şudur: Genç olsun, ihtiyar olsun, senin gamınla her 
kim ağlamazsa, onun gözyaşı çocuğu yerlere girsin (yani: 
çocuğunu gömer gibi, gözyaşını yere gömsün). 

6 Güneş, senin ayrılığının ateşiyle yansın yakılsın; 
senin derdinle, buluttan kara çullara girsin. 

7 Kılıcın, senin hünerlerini anıp kanlar ağlasın, kınına gire
rek boyunca karaya batsın. 

8 Kalem senin dert ve gamınla yakasını yırtsın; 
bayrak, kederinden, gömleğini (yani: kılıfını) parçalasın. 
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VI. Bend 

1 Tigin açardı düşmene zahm-i zebanlan 

Bahs etmez oldu kimse kesildi lisanlara 

2 Gördü nihal-i serv-i serefraz-ı nizeni 

Ser-keşlik adan anmadı bir dahi hanları 

3 Her kande bassa pay-ı semendin nisir için 
Hanlar yolunda cümle revin etti canlara 

3 Deııt-i fenada mürg-i hevi durmayıp döner 

Tigin Huda yolunda sebil etti kanlan 

5 Şemşir gibi rıly-i zemine taraf taraf 
Saldan demir kuşakla cihan pehlevanlan 

6 Aldan he.zir bütkedeyi mescid eyledin 
Nikııus yerlerinde okuttun ezanlara 

7 Ahir çalındı kıls-ı rahil ettin irtihil 
Evvel konağın oldu cinan bılstanları 

8 Minnet Hudi'ya iki cihanda kıhp saia 
Nim-ı şerifin eyledi hem gaazi hem şehid 
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VI. Bend 

1 Kılıcın düşmana dil yaraları açardı, 
kimse bahsetme r.oldu (yani: konuşmaz oldıı), dilleri kesildi. 

2 Macar beyleri senin selvi fidanı gibi baş kaldıran (yani: 
yükselen) mıuatını gördü, bir daha ôsiligin adını anmadı. 

J Senin atının ayagı her nereye bassa, bütün lıanlar, saçmak 
için, canlarını senin yolunda akıttılar. 

4 Ölüm çölünde (yani: ölümlü dünyada) arr.u kı'lu durmayıp 
döner, 
senin kılıcın ise kanları Tanrı yolunda akıttı. 

5 Yeryüzüne, taraf taraf, kılıç gibi, 
demir kuşaklı cihan pehlivanları saldın. 

6 Binlerce kiliseyi alıp mescit yaptın, 
çan yerlerinde er.anlar okuttun. 

7 Sonunda, göç davulu (yani: ölüm davulu) çalındı, göçtün 
(yani: öldün); 
ilk konalın cennet bahçeleri oldu. 

8 Tanrıya şükür, seni iki dünyada da mutlu edip 
şerefli adını hem gar.i, hem şehit yaptı. 
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GAZELLER 

1 

1 Nedir bu handeler bu işveler bu naz ü istiğni 

Nedir bu cilveler bu şiveler bu kaamet-i hail 

2 Nedir bu arız u hat ya nedir bu çeşm ü ebrCllar 
Nedir bu hil-i anber ya nedir bu habbet-üs-sevda 

3 Nedir bu piç piç ü çin çin ü ham-be-ham kakül 

Nedir bu turralar bu halka halka zülf-i müşg-isi 

4 Miyanın rişte-i can mı gümüş ayine mi sinen 
BinagClşunla mengClşun gül ile jiledir gClyi 

S Vefi ummaz cefidan yüz çevirmez Diki Aşıktır 
Niyaz etmek ana cana yaraşır sana istiğni 

34 



1 

1 Bu gülmeler, bu işveler, bu naı; ve istemezlik nedir? 
Bu cilveler, bıı tavırlar, bu yüksek boy nedir? 

2 Bu yanak ve sakal nedir? Ya bu gör. ve kaşlar ııedir? 
Bu amber gibi ben nedir, ya bu çörekotu (sözlük anlamı: 
siyah tane [ya da: sevda tanesi]) nedir? 

3 Bu kıvrım kıvrım, büklüm büklüm, kıvır kıvır kakül nedir? 
Bu alındaki .vaçlar, bu misk gibi halka halka saçlar nedir? 

4 Belin can ipliği mi? göğsün gümüş ayna mı? 
Kulağının memesiyle küpen sanki gül ile çiğ tanesidir. 

5 Baki tişıktır, vefa umma;;, cefadan yü;; çevirme;;; 
Ey sevgili! ona yalvarmak, sana da istemezlik yaraşır. 
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2 

1 Yoktur sebi\t çünki cihi\n-ı hari\bda 
Birdir bezir sil ile yek dem bisi\bda 

2 Devr-i gÜI erdi, tize cevandır cihin yine 

Sa'y eyle ayş ü işrete ahd-i şebi\bda 

3 İnUr etme sôfi şeri\bın meni\fiin 
Üıı.tad-ı �ikrnet öyle buyurmuş kitAbda 

( ... ) 

4 Kapında nile kılmamağa ihtiyi\r yok 
VallAhi bi-günahım efendi bu bAbda 

5 Bi\kt şafakta mibr-i münevver sanır gören 

Aks-i izAr-ı si\kiyi cAm-ı şeri\bda 



2 

1 Madem ki harap cihanda sebat yoktur; 
hesapta bin yıl ile bir an birdir. 

2 Gül devri geldi, cihan yine taze bir delikanlıdır; 
gençlik çağında yiyip içmeğe çalış. 

3 Sofi! şarabın faydalarını inkar etme; 
hikmetli söz söyleyenleriıı üstadı kitapta öyle buyurmuş. 

4 Kapmda inlememek elde değil; 
efendi, bu hususta (ya da: bu kapıda) vallahi günahsızım. 

5 Baki! şarap kadehinde sakinin yanağının aksini gören 
kimse, onu şafakta ışıklı güneş sanır. 
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3 

1 Sabr eyle dila derdini canana duyurma 
Can içre nihan eyle veli cana duyurma 

2 Zinhar sakın mey yerine kanın içerler 
Keyfiyyetin ol gözleri mestana duyurma 

3 Esrarını keşf eyleme tahsil-i mizac et 

Nuş eyle mey-i nll.bı hakimina duyurma 

4 Sôft gelicek açma sakın aşk hadisin 
Dil.na-dil isen sımnı nadana duyurma 

S Ya'kuub sıfat 811.ki'yi ol Yfisuf-i sll.ni 

Hiin içre komaz kıssa-i ihvana duyurma 



3 

l Ey gönül! sabret, derdini sevgiliye duyurma; 
onu canının içinde sakla, ldkin canına duyurma. 

2 Sakın halini (ya da: sarhoşluğunu) o gözleri sarhoşa (yani: 
o süzgün gözlü güzele) duyurma, sonra şarap yerine senin 
kanını içerler. 

3 Esrarını açma, mizacını öğren; 
sat şarabı iç, bilgelere duyurma. 

4 Sofi gelince sakın aşk sözünü açma, 
bilgin gönüllü isen sırrını bilgisize duyurma. 

S O ikinci Yusuf, Baki'yi Yakup gibi 
kan içinde bırakmaz, kardeşler kıssaını ona duyurma. 
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5 

Çıktı met!' -ı hüsn ü meUihat bebilara 
Hep naz ü şivedir satılm mübtelalara 

2 Giydin boyunca naz Ü letafet libasını 
Öptür doyunca damenini bi-nevA!ara 

3 Aşık odur ki istemeye Mse vü kenar 

Aşk olsun öyle kaani' olan merhabalara 

4 Dilber odur ki malik-i babr-ı kemi! olup 
Şi'r okuya sefine suna işnilara 

S Güftar-ı yar vasfını Baki gibi bu gün 
Kaadir mi var zaminede hüsn-i edilara 



1 Gür.ellik malı pahalandı. 
düşkünlere (yani: tlşıklara) satılan hep naz ve edadır. 

2 Boyunca nar. ve güz.ellik elbisesi giydin, 
etetini nasipsiz. olanlara doyunca öptür. 

j Öpme ve kucaklama istemeyen kimse gerçek aşıktır; 
öyle sadece merhabalara raı.ı olana aşkolsun. 

4 «Güz.el» deditin, olgunluk deniz.ine malik olup, 
tanıdıklara şiir okumalı, kadeh sunmaıı. 

5 Sevgilisinin sözünün vasfını bugün Baki gibi 
gür.el anlatabilecek kimse bu devirde var mı? 
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42 

5 

1 Çıktı metl'-ı hüsn ü melahat behalara 
Hep naz ü şivedir satıl ın mübtelalara 

2 · Giydin boyunca naz ü letafet libasını 
Öptür doyunca damenini bi-neviilara 

3 Aşık odur ki istemeye bUse vü kenar 

Aşk olsun öyle kaani' olan merhabiilara 

4 Dilber odur ki malik-i bahr-ı kemli olup 
Şi'r okuya sefine suna aşnilara 

S Güftiir-ı yar vasfını Baki gibi bu gün 

Kaadir mi var zamanede hüsn-i edalara 



s 

1 Güzellik malı pahalandı. 
düşkünlere (yani: IJşıklara) satılan hep naz ve edadır. 

2 Boyunca naz ve güzellik elbisesi giydin, 
etetini nasipsiz olanlara doyunca öptür. 

J Öpme ve kucaklama istemeyen kimse gerçek IJşıktır; 
öyle sadece merhaba/ara razı olana aşkolsun. 

4 «Güzel� deditin, olgunluk denizine malik olup, 
tanıdıklara şiir okumalı, kadeh sunmaıı. 

5 Sevgilisinin sözünün vasfını bugün Baki gibi 
güzel anlatabilecek kimse bu devirde var mı? 
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6 

1 Sineye çekmeğe bir serv-i dil-irim olsa 

Serkeş olmasa igen Aşıkına rim olsa 

2 Biz dahi kaailiz insafa dili bOs ü kenir 

Her gün olmll3a hele bari her ahşam olsa 

3 Mevsim-i gülde nolur medrese vü mescidden 

Leb-i cQy ü leb-i cinin ü leb-i cim olsa 

4 Künc-i meyhlne ile göşe-i gülşen birdir 
Siki-i lile-izir ü mey-i gül-fam olsa 

S Terk ederdi mey ü mahbQb hevisın Diki 

Canda sabr u dil-i ivirede lrim olsa 



6 

1 Göğse çekmek için gönül eğlendirici bir selvi (yani: selvi 

boylu gü:ı:.el) olsa, 

çok dikbaılı olmasa, Qşığına boyun eğse. 

2 Ey gönül/ bi:ı:. de adalete ra:ı:.ıyıı: öpme ve kucaklama 
her gün olnıaısa, bari her akıam olsa. 

3 Gül mevsiminde medrese ve mescit olur mu? 
Irmak kenarı, sevgilinin dudağı ve kadehin kf!narı olsa. 

4 Lale yanaklı saki ile gül renkli ıarap olsa, 
meyhane köıesi ile gül bahçesi köıesi birdir. 

5 Canda sabır, avare gönülde durup dinlenme otsa, 

Baki ıaraba ve sevgiliye karıı duyduğu arı.uyu çoktan bı· 

rakırdı. 

45 



46 

7 

1 Eylesin ll'lini derman dil-i bimara meded 

Dôstlar işte ben öldüm bana bir çare meded 

2 Güher-i clmı yitirdik bizi gam öldürüyor 
Slkıyl gel buluver kande ise ara meded 

( ... ) 

3 Zahm-ı sinemden okun pirelerin hep alma 
Dursun Allahı seversen hele bir pare meded 

4 Gece tenhl eşiği ha.kine yüzler süreyin 

Sakının kimse haber vermesin agyare meded 

S Mededin kalmadı feryid ü figaan eylemeğe 

Sana kimden ere ey Blki-i biçare meded 



7 

l Hasta gönüle Ui'lini (yani: Ui'l gibi kırmızı dudaAını) ilaç 
etsin, medet! 
Dostlar! işte ben öldüm, bana bir çare, medet! 

2 Kadehin cevherini kaybettik (yani: şarabımız. kalmadı), bi
ıi gam öldürüyor; 
ey sakil gel, nerede ise arayıp buluver, medet/ 

3 Göğsümün yarasından okunun parçalarını hep alma, 
.tJ.llahı seversen hele bir parçası dursun, medet/ 

4 Geceleyin eşitinin topratına yalnızca yüzümü süreyim; 
sakının, rakiplere hiç kimse haber vermesin, medet/ 

5 Ey biçare Baki! feryat ve figan eylemeye kuvvetin kalmadı; 
sana kimden medet erişecek? 
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8 

1 Bana cevr ile cefa eyleme ihsan eyle 
Gayriye mihr ü vefa eyleme ihsan eyle 

2 Sunuben han-ı visilini rakibe her dem 

Gamzeni bana gıc:IA eyleme ihsan eyle 

3 Ellere IQtf u kerem eyleyicek sultanım 

Cevr ile kalın bana eyleme ihsan eyle 

4 Ok gibi doğruyum atma beni yibinlere 
Kaametim hecr ile ya eyleme ihsan eyle 

S Biki-i haste-dili derd ile dermanda koyup 
Gaynyı derde devi eyleme ihsan evle 



8 

l Lutfen de, bana cevir ve cefa eyleme; 

başkasına sevgi ve vefa gösterme. 

2 Rakibe her an visalinin sofrasını sunup da 

bana yanbakışını gıda eyleme, llltfet. 

3 Sultanım, ellere llltuf ve kerem eyleyip de 

bana gelince cefa ve kahır eyleme, ihsan eyle. 

4 Ok gibi dogruyum, beni çöllere atma, 

boyumu ayrılıkla yay eyleme (yani: yay gibi bükme}, llltfel. 

5 Gönlü yaralı Baki'yi deri ile ı2ciı bırakıp, 

başkasının derdine deva eyleme, llltfeı. 

49 



50 

9 

1 Gülşen istersen işte meyhane 
Gül-i handan gerekse peymane 

2 TAlib-i şem'-i vasi olunca kişi 
Oda yanmaktan ana pervA ne 

( ... ) 

3 HAk-i rAh olduğum görüp ayağın 
Yerlere basmaz oldu cinine 

( ... ) 

4 SO.Z-i aşkınla her şeb Ah ederek 
Korkarım yana oda kAşAne 

S BAkıyA tarz-ı şi'r böyle gerek 
Hem zarifAne hem levendine 



9 

l Gül bahçesi istersen işte meyhane; 
gülen gül gerekse işte kadehi 

2 Vuslat mumunu isteyen kişi 
ateşe yanmaktan korkar mı? 

3 Sevgili, yolunda toprak oldutumu görüp 
ayatını yerlere basmaz oldu. 

4 Her gece aşkınla yanıp ah ede ede, 
kılşane (yani: vücut) ateşe yanar diye korkuyorum. 

5 Ey Baki! şiir tarzı böyle hem zariffJne, hem de levendane 
olmak gerek. 
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ıo 

1 Lebini il ile öpmüş ola mı peymlııe 
İçeyin ölmez isem kanım kane kane 

2 N(iş-i cim eyler ise meclis-i uşşak içre 
Lebin ol bilet ile girmemek olmaz kane 

3 Bezın-i meydir güzelim kan ola şiyed arada 
Çekmesin gamzelerin bancerini mestane 

4 Rizını nile ile Aleme fiş etti gönül 
Bizi rüsvi-yi cihan eyledi bir divlııe 

S Ayş ü işret demidir çekme gam-ı devrim 
Bakiyi gel beri sigar çekelim rindlııe 



10 

1 Kadeh, hiyle ile dudaAını öptü mü? 
Ölmezsem, onun kanını (yani: şarabı) kana kıuıa içeyim. 

2 Dudatın, ôşıkların meclisinde kadehi içerse (yani: kadehle 
şarap içerse), 
o hal ile kana girmemesi mümkün olmaz. 

3 Güzelim/ bu, şarap meclisidir; 
şayet arada kan olursa, yan bakışların, sarhoşça hançerini 
çekmesin. 

4 Gönül, inleyerek sırrını aleme yaydı, 
bir deli bizi cihana rezil etti. 

5 Ey Baki/ yiyip içip zevk etme demidir, zamanın gamını 
çekme; 
beri gel, rintçe kadeh çekelim. 
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1 1  

1 Çıkar eflake deıilnum sereri döne döne 
Dökülür hike yaşmı katreleri döne döne 

( . . .  ) 

2 Bister-i gamda gözüm geceler uyhu görmez 
Ederin subha değin nileleri döne döne 

3 Zevrak isi gam-ı aşkınla yaşını girdibı 

Gark ediptir sanemi çeşm-i teri döne döne 

4 Idgahın göreyin inlesin ol dôlabı 
K'eyle seyr ettirir ol sim-beri döne döne 

( . . .  ) 

S Dolaşaldan ruhi şem'ine dil-i ser-geşte 
Yaktı pervine sıfat bil ü peri döne döne 

6 Katre-i eşkine öykündü deyü Biki'nin 
Çerh-i hakkak deliptir güheri döne döne 



1 1  

1 /çimin kıvılcımı göklere döne döne çıkar, 
gözyaşının damlaları toprağa döne döne dökülür. 

2 Gam yatağında gözüm geceleri uyku görmez, 
sabaha kadar döne döne inlerim. 

3 Ey put (yani: ey güzel)! aşkının gamıyla akaıı gözyaşımın 
burgacı, 
yaşlı gözümü kayık gibi döne döne batırmaktadır. 

4 Bayram yerinin dolabı inlesin de görelim; 
dolap, o yasemin göğüslüyü döne döne seyrettirir. 

5 Şaşkın gönül onun yanağının mumu etrafında dolaşalıdan 
beri 
pervane gibi döne döne kanatlarını yaktı. 

6 Baki'nin gözyaşı damlasını taklit' etti diye ( = taklit ede
rek), 
hakkôk dünya, inciyi döne döne deldi. 
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12 

Ten pay-mAI il serde gam-ı aşk-ı yar ise 
Kaldım ayakta elde değil ihtiyar ise 

2 Mahbub u mey mülizemetinden kaçardı dil 
Geldi yetişti bir yanadan nev-bahar ise 

3 Hatır kenira mail iken bahr-i aşkta 

Girdaba saldı fülk-i dili rdzgar ise 

4 Cevr il cefülar etmede hod baştan aştı çerh 
Dwmaz itab il oh eder ol şivekar ise 

S Baki cihanda resm-i vefadan nişane yok 
YAr adın anma aklın eğer sana yi.r ise 



12 

1 Vücut ayak altında, sevgilinin aşkının gamı ise baştadır; 
ihtiyarım elimde olmadığı için ayakta (yani: ayak altında) 
[ya da: kadehte) kaldım. 

2 Gönül sevgilinin ve şarabın yanından kaçardı, 
fakat bir yandan da ilkbahar geldi yetişti. 

3 Gönül, aşk denizinde kıyıya varmak isterken (ya da: sev
giliyi kucaklamak dilerken) rüzgar (ya da: zaman) gönül 
gemisini suların burgacına saldı. 

4 Dünyanın cefası başımızdan aştı, 
o cilveli güzel ise durmadan azarlıyor ve naz ediyor. 

5 Baki/ dünyada vefadan eser yok, 
eğer aklın sana yar ise, yarin adını anma. 
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13 

1 Müje bayiin dizer ol gamze-i fettan saf saf 
Göyya cenge girer nize-güzaran saf saf 

2 Seni seyr etmek için reh-güzer-i gülşende 
İki canibde durur serv-i hiraman saf saf 

3 Leşker-i eşk-i firavan ile ceng eylemeğe 
Gönderir mevclerin lücce-i umman saf saf 

4 Ehl-i dil derd il gamın ni'metine müştağrak 
Dizilirler keremin hinına mihman saf saf 

S Kadrini seng-i musallada bilip ey Blki 
Durup el bağlayalar karşına yaran saf saf 
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13 

1 O fettan yan bakış, kirpik askerini saf saf di:r.er; 
sanki mı:r.raklılar (yani: mıuaklı askerler) saf saf savaşa 
girer. 

2 Salınan selviler, seni seyretmek için, gül bahçesi yolunun 
iki yanında saf saf dururlar. 

3 Bol gö:r.yaşı askeriyle savaşmak için 
engin deni:r., dalgalarını saf saf gönderir. 

4 Gönül sahipleri senin dert ve gam nimetine boğulmuştur; 
misafirler senin lutfunun sofrasına saf saf di:r.ilirler. 

5 Ey Baki! dostlar senin değerini sen musalla taşında iken 
bilecekler, 
karşırıda saf saf durup el bağlayacaklar. 
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14 

Gülşende kClyun iııideli serv oturmadı 
Zencirlerle bağladılar ab durmadı 

2 Öykündü gerçi çeşmime çok çeşme lCllesi 
Amma kulağın eller anıh az burmadı 

( . . .  ) 

3 Bir dil mi var ki zülfüne divane kılmayıp 
Dar-üş şifı yi aııkta zencire urmadı 

4 Diki lcbinden oldu bize hayf o zalimin 
Amml ne çiire neyleyelim kimse sormadı 



14 

1 Sei'vi onun köyünü işiteli gül bahçesinde oturmadı,· 
z.incirlerle bağladılar, su durmadı. 

2 Gerçi birçok çeşıne lülesi göz.ümü taklit etti (yani: göz.
yaşı döktü), 
ama, eller ( 1. yabancılar; 2. insanların elleri) onun kula
ğını az. burmadı. 

3 Saçına deli olmayıp da aşk tıınarlıanesinde z.incire vurul
mayan bir görıül mü var? 

4 Baki/ o :.alimin dudağından biı:.e yaz.ık oldu, 
fakat ne çare, neyleyelim, kimse sormadı (1. kimse halimi 
sormadı; 2. o dudağı kimse emmedi). 
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Ah kim sevdim yine bir dilber-i ra'dcığı 
Şimdiden bin var yanında işık-ı şeydicığı 

2 Nice şirin olmasın kim süt yerine anesi 
Sükker ile beslemiş ol tQti-i gQyicığı 

3 Takınır göz değmesin deyü hami.il boynuna 
Sakınır yavuz nazardan neylesin anacığı 

4 Yalınız nev-restedir seyr etmeye korkar dahi 
Kande gitse bilesince salınır lilacığı 

S Dünyede öldüğüme hiç gam yemezdim Bikıyi 
Bir gece pehlQya çeksem ol melek-simicığı 
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1 A h! yine gür.el bir dilberciği sevdim; 
yanında şimdiden bin tane çılgın ilşığı var. 

2 O konuşan papağancığı (yani: gür.eli) anası süt yerine fe· 
kerle beslemiş, nasıl tatlı olmasın? 

3 Göı. değmesin diye boynuna mıska takınır; 
anacığı onu kötü naı.ardan sakınır, neylesin. 

4 Yeni yetişmiştir, henüı. yalnıı. dolaşmaya korkar, 
nereye gitse lalacığı birlikte gider. 

S Ey Baki/ o melek yüı.lücüğü bir gece koynuma çeksem, 
dünyada öldüğüme hiç gam yemeı.dim. 
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16  

1 Gel bağa temaşa edegör ab-ı revanı 
Seyr eyle nedir sür'at-i ömr-i güzeranı 

2 Neyler seni bildin mi beva akıbet-i kir 
Gör bıld-ı vezin üue giden berk-i hazanı 

3 Bir ca-yı batar olmasa alemde nedendir 
Ebrin bu gözü yaşı vü berkın hafekaanı 

( . . .  ) 

4 Baki gider endişe-i dünyayı gönülden 
Değmez bu kadar rağbete bu menzil-i fani 



16 

1 Bahçeye gel, akan suya bak, 
geçen ömrün hızı nedir seyret. 

2 Arzu ( = hava, yel), işin sonunda sem ne yapar bilir misin? 
Esen yelin üzerinde giden sonbahar yaprağını gör. 

3 Alem ( = dünya) tehlikeli bir yer olmasaydı, (orada) bu
lutun bu gözyaşı ve şimşeğin lıaf akanı nedendir? 

4 Baki/ dünya düşüncesini (ya da: kaygısını) gönülden sil, 
bu ölümlü konak yeri bu kadar rağbete değmez, 
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17 

1 Hoş geldi bana mey-kedenin ab u hevası 
Billih güzel yerde yapılmış yıkılası 

2 Men'eyler imiş mes'ele-i aşkı müderris 
Ey hace anın var ise yaklaştı kazası 

3 Gitmez o mehin ra gibi hancer kemerinden 
Üftadelerin öldürür ah işte bu rası 

4 Ziba yaraşır hil'at-i naz ol boyu serve 
iki kolumu etsem ana bel dolaması 

5 Dikkatler ile seyr ederiz ydrı serapa 
Görmez mi idik biz de eğer olsa vefası 

6 Dünya değer ol mih-lika dilber-i garri 
YOsuf'ta dahi yoktur anın hüsn ü hebası 

7 Meddah olalı çeşm-i gazalinına Baki 
Öğrendi gazel tarzını Rfun'un şuarası 
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1 Meyhanenin havası ve suyu bana hoş geldi; 
billdhi güzel yerde yapılmış, yıkılası. 

2 Müderris, aşk meselesini yasak edermiş; 
ey hoca! onun kaz.ası varsa, yaklaştı. 

3 o ayın (yani: o ay yüzlünün) kemerinden ra ( = rı) har
f ine benzer hançeri eksik olmaz; 
aşıklarını işte burası (ya da: işte bu ra harfine benzer han
çeri) öldürür. 

4 O selvi boyluya naz elbisesi güz.el yaraşır, 
iki kolumu ona bel dolaması (yani: kemer) yapsam. 

5 Sevgiliyi baştan ayağa dikkatlerle seyrederiz;, 
eğf!r vefası olsa biz de görmez; miydik. 

6 O ay yüzlü parlak dilber dünya değer, 
onun güzellik ve değeri Yusuf'ta dahi yoktur. 

7 Baki onun gazal ( = ahu) gözlerinin övücüsü olduğundan 
beri, 
Anadolu şairleri gazel tarzını öğrendi. 
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18  

1 Aşkın hevbı esti nesim-i seher gibi 
Eşkim döküldü plyine gül-berk-i ter gibi 

2 Bend-i bell-yi zülfün ile künc-i gamda dil 
Zencirlerle bağlı yatar şir-i ner gibi 

( . . .  ) 

3 Ser-rişte-i visll dahi girmedi ele 
Bağnm delindi hecr ile dürr ü güher gibi 

4 Blki acQ.z-i dehre zebfuı olma key sakın 
Merdane bas ayağım meydi.na er gibi 



18 

1 Aşkın arzusu ( = havası) tanyeli gibi esti; 
gözyaşım, ayağına, taze gül yaprağı gibi döküldü. 

2 Gönül, gam köşesinde, senin saçın�n belôlı batı ile 
erkek aslan gibi zincirlerle ballı yatar. 

3 Kavu�manın ipucu bile ele girmedi, 
bağrım ayrılıkla inci ve cevher gibi delindi. 

4 Baki/ dünya kocakarısına (yani: dünya denen ru kcH:aka· 

rıya) sakın yenilme; 
ayağını meydana er gibi mertçe bas. 
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1 Gönül sevk-ı nıhünle yana geldi 
Cemalin şem'ine pervane geldi 

2 Ham-ı zülfün ki devr eyler yanağın 
lrem tlvlisudur cevlina geldi 

3 Gelip kafir saçın nıhsArın üzre 
Yüzün nlinın görüp imana geldi 

4 Dil-i pür bun bana bezm-i ezelden 
Lebaleb bir dolu peymane geldi 

S Zeblin olmaz acflz-i debre Baki 
Bu meydana beğim merdane geldi 



19 

l Gönül senin yanağının arzusuyla yanageldi; 
güzelliğinin mumuna pervane oldu. 

2 Yanağının üzerinde dönen saçının kıvrımı 
/rem bahçesinin dolaşmaya çıkan tavusudur. 

3 Kafir (ya da: kara) saçın yanağının üzerine gelerek 
yüzünün nurunu görüp imana geldi. 

4 Kan dolu kalb bana ezel meclisinden, 
ağzına kadar dolu bir kadeh gibi geldi. 

5 Beyimi Baki, dünya kocakarısına yenilmez; 
bu meydana (yani: dünyaya) mertçe geldi. 
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1 Slkıyl kalmaz imiş çünki bu sohbet blki 
Mey-i gül-gQn içelim bade-i cennet blki 

2 Habda alnuş idim bCls-i leb-i cananı 
Can damağında dahi şimdi o lezzet baki 

3 Beni öldürdü firakın meded ey dôst yetiş 
Hele bir pire dahi tende harlret baki 

4 Ağlamazdım bu kadar zar ü zebCln olduğuma 
Kalsa bir pi.re gamın çekmeğe takat blki 

S Blki ölsün yoluna padşehim sen sağ ol 
Baht payende Huda ylr ü saldet blki 
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l Ey saki! madem ki bu sohbet baki kalmazmış, 
öyleyse gül renkli şarap içelim, cennet şarabı (nasıl olsa) 
bakidir. 

2 Uykuda sevgilinin dudağından öpücük almıştım, 
o tad canımın damağında hata bakidir. 

J Ey dost/ medet! ayrılığın beni öldürdü,· 
tende henüz bir parça hararet kaldı, yetiş. 

4 Gamını çekmeye bir parça takat baki kalsaydı, 
bu kadar inlediğime ve zebun olduğuma ağlamazdım 

5 Padişahım/ Baki senin yolunda ölsün, sen sağ o/,· 
bahtın sürekli, Tanrı ydrin (yani: yardımcın), mutluluğun ba· 
ki olsun. 
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1 Hattım hisabın bil dedin gavgaalara saldın beni 
Zülfüm hayalin kıl dedin sevdalara saldın beni 

2 Geh ebr veş giryan edip geh had veş p1iyan edip 
Mecmln-i sergerdan edip sahralara saldın beni 

3 Vaslım dilersin çün dedin J(ltf edeyin olsun dedin 
Yarın dedin bir gün dedin ferdalara saldın beni 

4 Y1isuf gibi izzette sen Ya'kub veş mihnette ben 
Dil sakin-i beyt-ül-hazen tenhalara saldın beni 

S Baki-sıfat verdin elem ettin gözüm yaşını yem 
Kıldın garik-ı bahr-ı gam deryalara saldın beni 
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1 «Sakalımın hesabını bil> dedin, beni kavgalara saldın: 
«perçemimi hayal et» dedin, beni sevdalara (ya da: kara
lara, karanlıklara) saldın. 

2 Ktih bulut gibi ağlatıp, ktih rüzgfir gibi seğirtip, 
şaşkın bir mecnun haline koyup beni sahralara saldın. 

3 «Madem ki bana kavuşmak diliyorsun» dedin, dut/edeyim ol
sun> dedin: 
cyarın> dedin, «bir gün> dedin, beni yarınlara saldın. 

4 Sen Yusuf gibi itibar görüyorsun, ben Yakup gibi mihnette· 
yim: 
gönül gam evinde oturuyor, beni tek başıma bıraktın. 

5 Baki gibi (Baki'ye yaptığın gibi) elem verdin, gözümün 
yaşını deniz. yaptın, 
gam deniz.ine batırdın (boğdun), beni denizlere saldın. 
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1 Seyr-i gülşende ne Msıl bile ylr olmayıcak 
Şah-ı gülde ne biter taze bahar olmayıcak 

2 Savt-ı mürgaan-ı çemen alemi tuttu şimdi 
Mutriba neyleyelim nakş-ı nigir olmayıcak 

3 Menzilin Bağ-ı İrem kılsalar aram etmez 
Canda sabr ü dil-i şeydi.da karar olmayıcak 

4 Her gazalin tek ü pil etmede ardınca gönül 
Şahlar eğlenemez sayd ü şiklr olmayıcak 

S Bana bir pir dedi içme güzellerle şarab 
Her ka�eh başına bir buse kenar olıiıayıcak 

6 Bakıya şahid-i makstid olur çehre-nüma 
Sat ü pak ayine-i dilde gublr olmayıcak 
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1 Sevgili birlikte olmayınca gül bahçesinde gezmekten ne çıkar? 
İlkbahar olmayınca gül dalında ne biter? 

2 Bahçenin kuşlarının sesi şimdi dünyayı tuttu; 
ey çalgıcı! sevgilinin nakşı ( = şekli, hayali) olmayınca ney
leyelim/ 

3 Canda sabır ve çılgın gönülde sükunet olmayınca, 
İrem bağını durak yeri yapsalar durup dinlenmez. 

4 Gönül her ahunun ardınca koşmadadır; 
şahlar av olmayınca eglenemez. 

5 Bir ihtiyar, bana: cHer kadeh başına bir öpuücük ve kucak
lama olmayınca güzellerle şarap içme• dedi. 

6 Ey Baki! sdf ve temiz gönül aynasında toz olmayınca, dile
diğiıı sevgili orada yüzünü gösterir. 
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1 Halk-ı Alem ezeli böyle perişin ancak 
Kimi handan gimi giryan kimi Dilin ancak 

2 Kimisi bülbül-i nilin-ı gül-i irız-i yir 
Kimi pervine-i şem'-i rüh-i cinin ancak 

3 Piy-mil olmada lhir şüfür ü gerdClne 
Pidşih 

_
ile gedlsı hele yek-sin ancak 

4 Bu cihan kimine kasr-ı tarab ü ayş il safi 
Kiminin mihnet ile başına zindin ancak 

5 Bakıyi binkeh-i ilem-i hayrette heman 
Her gelen kimse bu esrir ile bayrln ancak 
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1 Dünya halkı ezelden beri böyle perişandır; 
kimisi güler, kimisi atlar, kimisi inler. 

2 Kimisi sevgilinin yanağının gülünün inleyen bülbülü, 
kimisi sevgilinin yanağının mumunun pervanesidir ancak. 

J Deve de, araba da sonunda ayak altında kalır, 
padişah ile dilencisi bir olur. 

4 Bu cihan kimisi için şenlik, yiyip içme ve safa köşküdür, 
kiminin de bela yüzünden başına zindandır. 

5 Ey Baki! hayret aleminin tekkesinde (yani: dünyada) hemen 
her gelen kimse bu esrar ile şaşkındır. 
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1 Kemli ü fazl ile alemde iftihanm yok 
Melamet eylese aşkın cihanda arım yok 

2 Hezar mertebe aşkında gaalibim Kays'a 
Nihayet ey sanem ol denlü iştiharım yok 

3 Huz<ir-i pire eriştim eğerçi her fende 
Veli güzelleri sevmekte ihtiyarım yok 

4 Çemende gonce-i dil neyle gülsün açılsın 
Benim de sencileyin ş!ih-i gül-izirım yok 

5 Adem diyinna çoktan giderdim ey Baki 
Şarib-ı aşk ile reftira iktidirım yok 



24 

1 Alemde olgunluk ve faziletle (ya da: bilgiyle) övünmüyorum, 
cihanda aşkınla kınansam utanmıyorum. 

2 Senin aşkınla Kays'a bin derece (ya da: bülbül gibi) galibim; 
ey put! (yaııi: ey güzel) nihayet o kadar ünüm yok. 

3 Gerçi her fende pirin katına eriştim, 
lô.kin güzelleri sevme konusunda kendime sahip deAilim. 

4 Çimenlikte gönül koncası neyle gülsün, açılsın? 
Benim de senin gibi bir gül yanaklı şuhum yok. 

5 Ey Baki/ yokluk diyarına çoktan giderdim, 
fak at aşk şarabıyla yürümeye gücüm yok. 
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1 Ehl-i dil canlara meyi et şeref ü izzet bul 
Nazarın kanlara kıl gevher-i zi-kıymet bul 

2 Gelme bi-nam ü nişan ehl-i harabat içre 
Yürü var şehr-i melamette biraz şöhret bul 

3 Koyalım sagarı zahid sana hem-reng olalım 
Bize keyfiyyet-i sahba gibi bir balet bul 

( . . .  ) 

4 Zahid ol sıklet ile uçmağa hazırlanma 
Çıkar ol cübbe vü destan biraz hiffet bul 

( . . .  ) 

S Mey içip mest-i müdam olsa aceb mi Baki 
Derd ü gamsız güzeran eyleye bir saat bu! 
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1 Gönül sahibi canlara meylet de şeref ve itibar bul; 
maden ocaklarına bak da kıymetli cevher bul. 

2 Meyhane halkının içine adsız sansız gelme; 
yürü git, kınama şehrinde biraz şöhret bul. 

3 Zahit! kadehi bırakalım, sana benzeyelim ( = sana uyalım), 
fakat bize şarabın verdiği hal gibi bir hal bul. 

4 Zahit/ o ağırlıkla uçmağa (ya da: cennete) hazırlanma; 
o cübbe ve sarığı çıkar, biraz hafifle. 

5 Baki şarap için sürekli sarhoş olsa şaşacak ne var? 
Dert ve gamsız geçen bir saat bul. 
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1 Gül gibi olmak dilersen şad ü hurrem ey gönül 
Lale ves elden düşürme camı bir dem ey gönül 

2 Devr elinden kase kase yuttuğum kanlardır ol 
Katre katre damlayan gözden demadem ey gönül 

3 Devlet-i dünya için hergiz ne gamkin ol ne şad 
Der-karar olmaz bilirsin hal-i alem ey gönül 

4 Gülşen-i kuyunda me'va bulsa bir Mri vesin 
lhtiyal' eyler mi bağ-ı buldu adem ey gönül 

S Devr eder Baki sıfat hurşid o mahın menzilin 
Ask sergerdanıdır Allahü a'lem ey gönül 
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1 Ey gönül! gül gibi sevinçli olmak dilersen 
kadehi bir an lôle gibi elinden düşürme. 

2 Ey gönül! gözden durmadan damla damla damlayan, 
devir elinden kôse kôse yuttuğun o kanlardır. 

3 Dünya mutluluğu için asla ne gamlı ol, ne sevinçli; 
ey gönül/ dünya hali lürekli değildir, bilirsin. 

4 Ey gönül! insan, huriye benzer bir güzelin köyünde sığı
nacak bir yer bulursa, 
cennet bahçesini hiç ister mi? 

5 Ey gönül! güneş, o ayın (yani: o ay yüzlünün) konak ye
rini Baki gibi dolanır; 
Allah bilir ya, aşk ile başı dönmüıtür. 
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1 Nevbahar oldu gelin azrn-i gülistan edelim 
Açalım gonce-i kalbi gül-i handan edelim 

2 Komayıp lale gibi elden ayağı bir dem 
Mest olup gonce sıfat çak-i giribin edelim 

3 İçelim la'l-i müzabı saçalım cür'aları 
Hak-i gülzan bugün kan-ı Bedahşb edelim 

4 Menzil-i ayş ü taralı burrem ü abid olsun 
Yakalım zerk u riya deyrini virb edelim 

S Okusun vasf-ı rüb-i yar ile Baki şi'rin 
Bülbül-i gülşeni mecliste gazel-bin edelim 
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1 ilkbahar oldu, gelin gül bahçesine gidelim; 
kalb koncasını açalım, onu gülen gül (yani: açılmış gül) 
yapalım. 

2 Kadehi lale gibi bir an elden bırakmayalım, 
sarhoş olup konca gibi yakamızı yırtalım. 

3 Erimiş la'li (yani: şarabı) içelim, son yudumu dökelim, 
gül bahçesinin toprağını bugün Bedahşan madeni haline 
getirelim (Bedahşan: iran'da en iyi la'l madeni çıkan yer). 

4 Yiyip içme ve şenlik yeri sevinçli ve bayındır olsun, 
riya ve gösteriş manastırını yakalım, harap edelim. 

5 Baki'nin yar yanağını anlatan şiirini okusun (diye), 
gül bahçesinin bülbülünü mecliste gazel okuyucu yapalım. 
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Levh-i hatırda batın nakşını yazmak amelim 
Künc-i halvette senin fikr-i lebindir emelim 

( . . .  ) 

2 Bülbülün medh edip ol şah-ı gül-i ter dediği 
Bir ömür törpüsüdür kaddine nisbet güzelim 

3 Ademin ehl-i riya sözleri kanım kurudur 
Sakiyi doldura şol kan olacağı içelim 

4 Benim ol şah-ı nihil-i çemen-i mihnet kim 
Meyve-i ma'rifet ü fazl ü hüner büktü belim 

5 Bade-i mihr ü vefü sagarıdır ey Baki 
Nola devr eyler ise bezm-i cihanı gazelim 
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1 işim, gönül levhasına sakalının nakşını yazmaktır; 
emelim, yalnızlık köşesinde senin dudağını dü�·ünmektir. 

Z Güzelim/ bülbülün methedip o «taze gül dalı» dediği şey, 
senin boyuna nisbetle bir ömür törpüsüdür. 

l 
3 RiylJcı kimseleritı sözleri kanımı kurutur; 

ey slJki/ şu kan olacağı ( = şarabı) doldur da içelim. 

4 Ben, o mihnet balıçe�inin fidanının dalıyım, 
marifet, bilgi ve hütıer meyvası belimi büktü. 

� Ey Baki! gazelim sevgi ve vefa kadehidir, 
dünya meclisini dolaşırsa ne olur? 
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1 Başlar kesilir zülf-i perişanın ucundan 
Kanlar dökülür gamze-i bürranın ucundan 

2 Peykan-ı bela canıma işler geçer oldu 
Ey kaşları ya navek-i müjganm ucundan 

3 Dil darbın urur kalbe firakında demadcm 
Kan ağlasa zahnım nola peykilnın ucundan 

4 Yüz sürmek umar payine üftadeler amma 
Nevbet mi değer kimseye damanın ucundan 

s Mürg-i dil-i Baki'yi görün filhte bil 
Efgaan eder ol serv-i hiramanın ucundan 
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1 Senin perişan saçın yüzünden başlar kesilir, 
keskin yanbakışın yüzünden (yani: kılıca benzeyen keskin 
yanbakışının ucundan) kanlar dökülür. 

2 Ey yay kaşlı! senin kirpiklerinin oku yüzünden (ya da: kir
piklerinin okunun ucundan) 
bela temreni canıma işler geçer oldu. 

3 Senden ayrılınca, gönül, durmadan kalbe vuruyor; 
yaram senin temrenin yüzünden (ya da: temreninin ucun
dan) kan ağlasa ne çıkar? 

4 Düşkünler (yani: aşıklar), senin ayağına yüz sürmeği umar 
ama, 
eteğinin yüzünden (ya da: eteğinin ucundan) kimseye nöbeı 
mi düşer? 

5 Baki'nin gönül kuşunu görün; 
o salınarak yürüyen selvi ( = selvi boylu güzel) yüzünden 
kumru gibi inleyip durur. 
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30 

1 Nam ü nişane kalmadı fasl-ı bahardan 
Düştü çemende berk-i dıraht i'tibardan 

2 Eşcar-ı bağ hırka-i tecride girdiler 
Bad-i hazan çemende el aldı çenardan 

3 Her yaneden ayağına altun akıp gelir 
Eşcıir-ı bağ himmet umar cl'.iybardan 

4 Sahn-ı çemende durma salınsın saba ile 
Azidedir nihai bugün berk ü bardan 

5 Baki çemende hayli perişan imiş varak 
Benzer ki bir şikayeti var rüzgardan 



30 

1 Bahar mevsiminden eser kalmadı; 
ağaç yaprağı bahçe1de itibardan düştü (yani: dalından yere 
düştü). 

2 Bahçenin ağaçları tecrit hırkasına girdiler (yani: çileye gi
rerken elbiselerinden soyuııup basit birer hırka giyinen der
vişler gibi, ağaçlar da yapraklarından soyunup gövdelerini 
örteıı kabuklarla kaldılar), 
sonbahar yeli çınarın ele benzeyen yapraklarını kopardı. 

3 Bahçenin ağaçları ırmaktan yardım umar, 
bunun için; ayağına her yandan altın (yani: altın gibi sarı 
yapraklar) akıp gelir. 

4 Fidan bugün yaprak ve meyveden kurtulmuştur, 
bahçenin ortasında tanyeliyle durmadan salınsın. 

5 Baki! yaprak, bahçede epey perişanmış; 
rüzgardan (ya da: zamandan) bir şikôyeti var gibi görünü
yor. 
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3 1  

Erdim figan ü zir ile ol astana ben 
Çıktım kemend-i ni.le ile i.smana ben 

2 Lü'lü dişin gamıyla sirişkim güherlerin 
Dizdim ümid riştesine di.ne di.ne ben 

3 Yi.d-ı lebinle ci.m-ı mey-i li.'1-flm için 
Kıly-i mugaanı geşt ederin hi.ne hi.ne ben 

4 Subh-i visalin ermedi payi.na yetti ömr 
Şi.m-ı gamında şem' gibi yana yana ben 

S Cevr ü cefi.nı çekmeğe sevdi gönül seni 
Derd ü belaya geldim efendi cihi.na ben 

6 Bi.ki müsellem oldu bana kişver-i suhan 
Geçtim serir-i nazma bugün husrevane ben 
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1 Ben feryat ve inleme ile eşiğe (ya da: dergaha) eriştim, 
ben inleme kemendi ile gökyüı;.üne çıktım. 

2 Ben, senin inci dişinin gamıyla, göz.yaşı inci/erimi 
umut ipligine tane tane diı;.dim. 

3 Senin dudağını anarak, la'/ renkli şarap kadehi için 
meyhaneciler sokağını ev ev dolaşırım. 

4 Senin gamının akşamında ( = gecesinde) yana yana öm
rüm sona erdi, fakat sana kavuşma sabahı hal4 gelmedı. 

5 Efendi/ ben dünyaya dert ve bela için geldim; 
gönül, seni, cevir ve cefanı çekmek için sevdi. 

6 Baki! söz. ülkesi bana teslim edildi, 
bugün nazım tahtına padişahça geçtim. 
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1 Bir lebi gonca yüzü gülzar dersen işte sen 
Har-ı gamda andelib-i zar dersen işte ben 

2 Lebleri mili saçları sünbül yanağı berk-i gül 
Bir semen-ber serv-i boş-reftar dersen işte sen 

3 Payine yüzler sürer her serv-i dil-cQyun revan 
Su gibi bir aşı.k-ı didar dersen işte ben 

4 Zülfü sabir turrası tarrar şQh-i şivekar 
Çeşmi cadu gamzesi mekkar dersen işte sen 

S Firkatinde teşne-leb hatır-perişan haste-dil 
Künc-i gamda bikes il bimar dersen işte ben 

6 Gözleri sabr il selamet mülkünü tarac eden 
Bir amansız gamzesi Tatar dersen işte sen 

7 Bakıya Ferhad ile Mecntin-i şeydadan bedel 
Aşık-ı bi-sabr il dil kim var dersen işte ben 
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1 «Bir konca dudaklı, gül bahçesi yüzlü> derse11, işte seni 
«Gam dikeninde inleyen bülbül> dersen, işte ben. 

2 «Dudakları şarap, saçları sümbül, yanağı gül yaprağı 
bir yasemin göğüslü, hoş yürüyüşlü selvi» dersen, işte se11. 

3 «Her gönül arayıcı (= çekici) selvinin ayağına yüzler sü· 
ren akar su gibi bir güzel yüz aşıkı» dersen, işte ben. 

4 «Saçı büyücü, kakülü yankesici bir işveli şuh; 
gözü sihirbaz, yanbakışı hiylekar» dersen, işte se11! 

5 «Senden ayrı kaldığı için susamış dudaklı, perişan göniWü, 
yaralı kalbli, 
gam köşesinde kimsesiz ve haJta» derse11, işte ben! 

6 «Gözleri sabır ve selamet ülkesini yağma eden, 
yanbaıcışı amansız bir Tatar ( = Moğol)• dersen, işte seni 

7 Ey Baki! «Ferhad iİe çılgın Mecnun'a bedel 
sabırsız ve gönül dşığı kim var?:. dersen, işte beni 
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33 

1 Saki elinde bülbüleyi bülbül eylesen 
İçsen şarabı rühlerini gül gül eylesen 

2 Gül devri ayş mevsimidir mutrıba bu gün 
Bülbül sıfat çemende biraz gulgul eylesen 

3 Söyletsen ey sürihi sen erbab-ı meclisi 
Mutrib feragat eyleyicek kulkul eylesen 

4 Sevdli-yi hıil-i yar ile ey dil aceb değil 
Meyl-i karanfili arzQ-yi fülfül eylesen 

5 Destinde Zülfikaar-ı Ali nevk-i hamedir 
Baki semend-i tab'ın ana Düldül eylesen 



33 

l Saki! elinde kadehi bülbül eylesen; 
şarap içsen, yanaklarını gül gül eylesen. 

2 Ey çalgıcı! gül devri, yiyip içme mevsimidir, bugün 
bahçede bülbül gibi biraz şakısan. 

1 Ey sürahi! meclisteki/eri söyletsen, 
çalgıcı çalmayı bırakınca sen ses çıkarsan. 

4 Ey gönül! sevgilinin beninin sevdasıyla (ya da: sevgilinin 
kara beni yüzünden) 
karanfile meyletsen, kara biberi arzulasan şaşılmaz. 

5 Baki! elinde kaleminin ucu, Ali'nin Zülfikar'ı gibidir; 
tabiatının atını ona Düldül yapsan. 

99 



100 

34 

1 Geceler kakülü sevdbı ile dild!rın 
Hadd ü payam mı var dftr ü dıriz efkarın 

2 Aşıkın ah ü enin olsa aceb mi kan 
Nale VÜ zar olur eğlenceleri bimarın 

3 Nev-bahar oldu yine geldi cünun eyyamı 
Taktı zencirlerin bad-ı bahar enhann 

4 Gülşene nerkis ü gül hayli letafet verdi 
Şimdi açıldı dahi yüz ü gözü gülzann 

S Mail olmaz gül ü şimşad-ı çemen seyrine dil 
Göreli gülşen-i hüsnünde kad ü ruhsarın 

( . . .  ) 

6 Bakiya söyle lebi yadına rengin gazeli 
Demidir nftş-i meyin mevsimidir eş'arın 



34 

1 Geceleri sevgilinin kakülünün sevdası (ya da: siyahlığı) ile 
uzun uzadıya düşünmenin bir sonu mu var? 

2 Aşıkın işi ah etmek ve inlemek olursa şaşacak ne var? 
Hastanın eğlencesi inlemek ve ağlamaktır. 

J İlkbahar oldu, yine çılgınlık günleri geldi, 
bahar yeli nehirlerin zincirlerini taktı. 

4 Nerkil' ı•e gül, gül bahçesine epey güzellik verdi, 
şimdi gül bahçesinin yüzü ve gözü açıldı. 

5 Göııül, senin güzelliğinin gül bahçesinde senin boyunu ve 
yanağını gördüğünden beri 
bahçenin gülünü ve şimşir ağacını seyretmeye eğilim gös
termez. 

6 Ey Baki! onun dudağını anarak güzel (ya da: renkli) gazel 
söyle,· 
şarap içmenin zamanıdır, şiirlerin mevsimidir. 
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35 

1 Gönder efendi sineme tir-i belllann 
Olsun siper belllanna mübtelaların 

2 Mihr ü vefalar etmez isen dôstum nola 
Minnet değil mi canıma cevr ü cefalann 

3 Baş eğmez oldu gflşe-i mihrlb-ı tlate 
Ebrfllanna secde kılan dil-rübaların 

4 Rez duhterini sineye çeksem aceb midir 
Cevrinden özge nesnesi yok bi-vefaların 

( . . .  ) 

S Baki-i haste-hatın inletme dôstum 
Makbul olur duAsı sakın mübtelalann 



35 

1 Efendi/ gögsüme bela oklarını gönder, 
senin tutkunların ( = dşıkların) senin belalarına siper olsun. 

2 Dostum! sevgi ve ve/ a göstermez:.sen ne çıkar? 
Senin cevir ve cefaların canıma minnet delil mi? 

3 GöntU kapıcıların (yani: sevgililerin) kaşlarma secde eden
ler, 
ibadet mihrabının köşesine baş etmez oldu. 

4 Üzüm kızını (yani: şarabı) götsüme çeksem (yani: içsem) 
şaşılır mı? 
Vefasızların cefadan başka bir şeyi yoktur. 

5 Dostum/ hasta gönüllü Baki'yi inletme; 
tutkunların ( = dşıkların) duası makbul olur, bundan sakın. 
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1 Hergiz ne kadr ü cah ü ne sim ü zer isterin 
Bir serv boylu dilber-i simin-ber isterin 

2 Bağ-ı bihişt-i kuyuna yarin erem deyü 
Hak'tan hemişe uçmağa bil ü per -isterin 

3 Sahra vü kuhı.. geşt ü güzar ettiğim bu kim 
Divane gönlüm eğleyecek bir yer isterin 

( . . .  ) 

4 RQz-i gamında gamzene meyi ettiğim bu kim 
Kendim helake kasd ederin hancer isterin 

( . . .  ) 

S Baki geda-yi meykede-i aşk olup yine 
Bezm-i gamından ol sanemin sagar isterin 
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1 Hiçbir zaman ( = asla) ne itibar, ne mevki, ne de gümüş ve 
altın isterim, 
bir selvi boylu yasemin göğüslü dilber isterim. 

2 Sevgilinin köyünün cennet bahçesine ulaşayım diye, 
ııçmak (ya da: cennet) için Tanrıdan daima kanat isterim . 

.3 Çölde ve dağda gezip dolaşmamın sebebi, 
deli gönlümü eğleyecek bir yer istediğimdendir. 

f · · ·> 

4 Gam gününde yanbakışına mey/edişimin sebebi, 
kendimi yok etmeye niyet ediyorum, hançer isterim. 

( . . . ) 

S Baki! aşk meylıanesinin dilencisi olup yine 
o putun (yani: güzelin) gam meclisinden kadeh isterim. 
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37 

1 Ser-i kuyun sanema cennet-i me'va bilirin 
( . . .  ) 

2 Seni YCısuf'la sorarlarsa güzellikte bana 
YOsuru bilmezin amma seni ra'na bilirin 

3 Zail olmaz heves-i zülf-i siyahın dilden 
Hasıl olmayacağın gerçi bu sevda bilirin 

( . . .  ) 

4 Bakiyi gülşen-i firdevsi bana arz etme 
Astiinın ben anın cennet-i alla bilirin 



37 

1 Ey put! senin sokağının başını •Cennet-i me'vô» (= Cen
net-ül-me'vô: sekiz cennetten biri) bilirim,· 

2 Bana, güzellikte Yusuf'la seni sorarlarsa, 
Yusuf'u bilmem ama, seni güzel bilirim. 

3 Kara saçının arzusu gönülden gitmez, 
gerçi bu sevdanın (ya da: karalığın) elde edilemeyeceğini 
bilirim. 

4 Ey Baki! cennetin gül bahçesini bana gösterme, 
ben onun (yani: sevgilinin) eşiğini en yüksek cennet bilirim. 

107 



38 

ı Dil giriftar-ı bela dilber hevayi neylesin 
Dama düşmez yerlere konmaz hümayı neylesin 

2 Kainatın seyr eden nakşın safü-yi camdan 
Safba-i ayine-i alem-nümayi neylesin 

3 Gönlün eğler nile-i zencir ile mecnun-i aşk 
Nağme-i Qd ü sada-yi çeng ü nayi neylesin 

4 Mübtela-yi aşkının dermandan istiğnası var 
Derdine mu'tad olan diller devayı neylesin 

S Halk-ı ilem Bakiyi aşkında yarin haste-hi\l 
Bir tabib andan bu denlü mübtelayi neylesin 
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l Belaya tutulmuş olan .gönül havayi güzeli neylesin? 
Tuzağa düşmeyen, yerlere konmayan hümdyı neylesin? 

2 Evrenin nakşını kadehin saflığı arkasından (ya da: kadehin 
verdiği safa ile) seyreden kimse, 
dünyayı gösteren aynanın yüzünü neylesin? 

3 Aşk ile- mecnun olan kimse, gönlünü zincir ini/tisiyle (= se
siyle) eğler, 
ut nağmesini, ceng ve ney sesini neylesin? 

4 Senin aşkına tutulan kimse ildç istf!mez, 
senin derdine alışan gönüller_ ilacı neylesin? 

5 Ey Baki/ dünya halkı sevgilinin aşkıyla hasta hallidir; 
o yüzden, bir doktor, böyle hastaya (ya da: tutkuna, aşı
ğa) ne yapsın? 
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Söylemez küsmüş bana canine söylen söylesin 
Neyledim ol yir-ı ili-şana söylen söylesin 

2 Naz ile güftira gelmezse helak eyler beni 
Ol cefa vü cevri bi-piyana söylen söylesin 

3 Derd-i aşkı gayrıdan sorriıan ne bilsin çekmeyen 
Anı yine aşık-ı nilina söylen söylesin 

4 Har zahmından neler çektiğimi gülzirda 
Bağban-ı bülbül-i giryina söylen söylesin 

S Bakiyi dil durmasın güftara takat kalmadı 
Vaktidir ol husrev-i devrana söylen söylesin 
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l Sevgili bana küsmüş, söyleyin, söylesin; 
o şanı yüce sevgiliye ne yaptım, söyleyin, söylesin. 

2 Nazla konıqmaz.ra beni öldürür, 
o cefa ve cevri sonsuz olan sevgiliye söyleyin, konuşsun. 

3 Aşk derdini başkasından sormayın, çekmeyen ne bilsin? 
Onıı yine inleyen dşığa sorun da söylesin. 

4 Gül bahçesinde diken yarasından neler çektiğimi 
ağlayan bağ bekçisi bülbüle söyleyin, söylesin. 

S Ey Baki! konuşmaya takatim kalmadı, fakat dil durmasın; 
vaktidir, o zamanın padişahına söyleyin, konuşsun. 
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40 

Bildin mi sen de kendini ey bivefa nesin 
Aşub-i dehr ü fitne-i devr-i zamanesin 

( . . .  ) 

2 Müşkil bela değil mi vefasız güzel sevip 
Gussayla yata derd ü gam ile uyanasın 

3 Gahi cenab-ı Leyli'ye mektöb uçurmağa 
Urundu Kays başına mürg aşiyanesin 

4 Ey çerh gerçi canıma geçti cefan oku 
Amma hadeng-i ahıma sen de nişanesin 

5 Baki yolunda döke saça hare edip gözüm 
Ahir düketti nakd-i s1rişkim hiziinesin 



40 

1 Ey vefasız! kendinin ne olduğunu sen de bildin mi? 
Dünyanın kargaşalığının ve zamane devri karışıklığının se
bebisin. 

2 Vefasız bir güzel severek, tasayla yatıp dert ve gamla uyan
man zar bir bela değil mi? 

3 Kays, arasıra Leyfa'ya mektup uçurmflk için, 
başına kuş yuvası koydu (aslı: giyindi). 

4 Ey dünya! gerçi senin cefanın oku canıma kadar geçti, 
fakat sen de ahımın okuna hede/sin. 

5 Baki! gözüm, onun yolunda döke saça harcadığı 
gözyaşı parasının hazi11esini sonunda tüketti. 
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1 Teselli vermez ey dil derdin ol canana söylersin 
Açılmaz sana gQya gonce-i handana söylersin 

2 Varıp Mecnun gibi ahın kemendin salma sahraya 
Ol ahu sana sayd olmaz abes yabana söylersin 

3 Koyup tesbih-i mercanı seni kim dinler ey vaiz 
Mufassal kıssa başlarsın garib efsane söylersin 

4 Anınçün gonce-i gül sana razın açmaz ey bülbül 
Hezaran hem-zebanın var çıkar yabana söylersin 

S Yanıp yakılmak ister kimse yok yanınca ey Baki 
Hadis-i aşk-ı alem-sQz-i yarı ya ne söylersin 
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1 Ey göniil! derdini o sevgiliye söylüyorsun ama, teselli ver
mez,· 
sanki gülen (yani: açılmış) koncaya söyledilini sanıyorsun 
ama, o sana açılmaz. 

2 Mecnun gibi gidip de ahının kemendini çöle salma, 
o ahu sana av olmaz, yabana boşuna söylüyorsun. 

3 Ey vaizi mercan tespihi bırakıp seni kim dinler? 
ur.ayıp giden bir hikayeye başlıyorsun, garip efsane söylü
yorsun. 

4 Ey bülbül! gül koncasının sana sırrını açmamasının sebebi, 
binlerce di/daşın (ya da: alır. bir/ili ettilin bülbüller) var, 
çıkar yabancıya söylersin. 

5 Ey Baki! seninle birlikte yanıp yakılmak isteyen kimse yok, 
öyleyse sevgilinin dünyayı yakan aşkının sör.ünü neden 
'Öylüyorsun! 
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42 

1 Dilli cihiinı sirişkimle pür şariib ettin 
Behey hariib olası iilemi hariib ettin 

2 Şariib sohbetin ellerle eyledin vardın 
Firiikın iiteşine bağrımı kebiib ettin 

3 Ne sende mihr ü vefii var ne bende sabr ü karar 
O yok bu yok ne aceb bizden ictinab ettin 

4 Şemim-i niife-i halinden ey nesim-i seher 
Dimağ-ı alemi pür btly-i müşk-i nab ettin 

S Saçı keliimın o denlü uzattın ey Baki 
İki sahife yerin başka bir kitiib ettin 



42 

1 Ey gönül/ cihanı gözyaşımla ( = kanlı gözyaşımla) şarapla 
doldurdum, 
behey harap olası! alemi harap (ya da: sarhoş) ettin. 

2 Gidip ellerle şarap sohbeti yaptın, 
ayrılığının ateşiyle bağrımı kebap ettin 

3 Ne sende sevgi ve vefa var, ne bende sabır ve sükun; 
o yok, bu yok, acaba bizden niçln sakındın? 

4 Ey tanyeli! onun beninin mis kokusundan, 
dünyanın dimôğını saf mis kokusuyla doldurdun. 

5 Ey Baki! onun saçının sözünü o kadar uzattın ki, 
iki sayfalık yeri ayrı bir kitap yaptın. 
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1 Müheyya oldu meclis siikiya peymaneler dönsün 
Bu bezm-i rOh-bahşın şevkına mestaneler dönsün 

2 Dila cam-ı şarab-ı aşk-ı yarı şöyle nuş et kim 
Felekler güm güm ötsün başına humhaneler dönsün 

3 Hayal-i şem' -i rubsarın ko yansın hiine-i dilde 
Perin ol şem'a yakıp şevk ile pervaneler dönsün 

4 Sen agyiir ile devr ettin şebi pembeyi daim 
Ser-i kuyun dolanıp aşık-ı biçareler dönsün 

5 Bu bezm-i dil-güşaya mahrem olmaz Bakiya herkes 
De gelsin ehl-i diller gelmesin bigineler dönsün 
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1 Ey sakil meclis hazır oldu, kadehler dönsün, 
bu ruh verici meclisin neşesiyle sarhoşlar dönsün. 

2 Ey gönül! sevgilinin aşk şarabının kadehini öyle iç ki, 
gökler güm güm ötsün, başına meyhaneler dönsün. 

J Bırak, yanağının mumunun hayali gönül evinde yansın: 
pervaneler

. 
o mumda kanadını yakıp arzu ile ( = neşeyle, 

keyifle) dönsün. 

4 Ey şah/ sen daima başkalarıyla kadeh döndürdün, 
zavallı aşıklar senin sokağının başında dolanıp dönsün. 

S Ey Baki/ bu gönül açıcı meclise herkes sırdaş olmaz; 
söyle, gönül sahipleri gelsin, yabancılar gelmesin, dönsün. 
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1 Dil kayd-ı aklı selb edeli şad olup gidet 
San tifldır ki haceden azad olup gider 

( . . .  ) 

2 Kiiyun yolunda döne döne aktı göz yaşı 
Seyl-ab-ı dide Dicle-i Bağdad olup gider 

3 Erbib-ı aşka sabr u teselli tarikı yok 
Varan harim-i kQyuna naşad olup gider 

4 Biz tilib-i teveccüh-i ikbal-i rôzgar 
Gül-berk-i bağ-ı ömr ise berbid olup gider 

S Bihılde yere cevri güzeller çok etmesin 
Baki cefa vü mihnete mu'tid olup gider 
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1 Gönül, akıl batını kopardıtından beri sevinçli olup gider, 
sanki hocadan ôıaıl olmuş çocuk gibi gider. 

2 Göıy�ı. senin köyünün yolunda döne döne aktı, 
göıümün seli Batdat'ın Dic/e'si olup gider. 

J Aşıklara sabır ve teselli yolu yok, 
senin köyünün içine varan kimse kederli olup gider. 

4 Biz. ıamanın yüksek mevkiinin biıe yönelmesini diliyoruz., 
ömür bahçesinin gül yapratı ise berbat olup gider (ya da: 
rüıgôrda savrulup gider). 

5 Güz.eller cefayı boş yere çotaltmasın, 
Baki cefa ve belaya alışıp gider. 
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1 Açıl bağın gül ü nesrini ol ruhsarı görsünler 
Salın serv ü sanevber şive-i reftAn görsünler 

2 Kapında hAsıl etti bu devbız derdi hep gönlüm 
Ne derde mübtela oldu dil-i bimArı görsünler 

3 Açıldı dağlar sinemde çak ettim giribanım 
Mahabbet gülşeninde açılan ezharı görsünler 

( . . .  ) 

4 Güzeller mihriban olmaz demek Y'ınlıştır ey Baki 
Olur vallahi billahi hemen yalvan görsünler 
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1 Açıl da, bahçenin gülü ve nesrini, o yanalı görsünler; 
salın da, selvi ve çam yürüyüı üslubu görsünler. 

2 Gönlüm bu devasıı derdi hep senin kapında edindi, 
hasta gönlün nasıl bir derde tutuldutunu görsünler. 

3 Göisümde yaralar açıldı, sevginin gül bahçesinde açılan 
çiçekleri görsünler diye yakamı yırttım. 

1 Ey Baki! «Güıeller muhabbetli olmaı» demek yanlı1tır, 
hele yalvarmayı (ya da: para) görsünler, vallaJıi billt!ihi olur. 
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46 

1 Çerh-i gaddarda vefa neyler 
Kise-i ser-nigllnda mi neyler 

2 Cevr-i agyardır belayı eden 
Yohsa yar ettiği cefa neyler 

3 Gelemez bezm-i ayşa vaiz ü şeyh 
Bunda na-siz ü na-sezi neyler 

( . . .  ) 

4 Seni büşyir yazdılar beni mest 
Kalem-i sun'da hata neyler 

S Düştü Baki belalara demedin 
Aceb ol derde mübteli neyler 



1 Zalim gökte vefa ne ger.er? 

46 

Başaşatı olmuş kôsede su ne ger.er? 

2 Beltlyı yapan rakiplerin cefasıdır, 
yoksa sevgilinin ettiAi cefa ne yapar? 

J Yiyip içip etlenme meclisine vôir. ve şeyh gelemer., 
uygun ve lôyık olmayan kimsenin orada ne işi var? 

4 Seııi ayık yar.dılar, beni sarhoı; 
Tanrının kaleminde yanlıı ne arar? 

S Baki belalara düıtü, «Acaba o derde tutulmuı ne yapıyor?,, 
demedin. 
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Aşık ki sCız-i aşk ile üryin olup gezer 
Abdaldır ki alemi hayran olup gezer 

( . . .  ) 

;l Dün doğdu mih-ı nev gibi ol şQh-i meh-likaa 
Şehr içre şimdi afet-i devran olup gezer 

( . . .  ) 

3 Sultana kayd-ı saltanat-ı dehr pay-bend 
Derviş kendi başına sultan olup gezer 

4 Fasl-ı hazanı gör ki gelir ayağına zer 
Ebr-i bahar alemi giryan olup gezer 

S Evrak-ı bağa neyledi bad-ı hazanı gör 
Baki gamında şöyle perişin olup gezer 
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1 Aşık, aşkın yakıcılığıyla ( = ateşiyle) .soyunup gez.er; 
o, hayran olup alemi gez.en bir derviştir. 

2 O ay yüı.lü şuh, dün yeni ay gibi doğdu, 
şehirde şimdi devrin afeti olup gez.er. 

3 Dünya saltanatının bağı sultana ayak bağıdır, 
derviş ise kendi başına sultan olup gez.er. 

4 Sonbahar mevsimini gör, ayağına altın (yani: sarı yaprak
lar) gelir; 
bahar bulutu alemi ağlayarak gez.er. 

5 Sonbahar rüı.garı bahçenin yapraklarını ne yaptı gör; 
Baki senin gamınla işte öyle perişan olup gez.er. 
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1 Canine cefa kılsa nola cana safidır 
Agyar elemin çektiğimiz ya ne beladır 

( . . .  ) 

2 Aşk ehline şol camı sunar saki-i la'lin 
Kim akla cila kalbe safi rQha gıdadır 

3 Hep derd ü beladır güzelim ınihr ü mahabbet 
Alemde hcman mihr ü vefa hüsn-i edadır 

4 Vallahi gazel söylemeden çoktan usandık 
Maksud heman haside bir pare ezidır 

S Saki mey-i Baki'yi getir bezme safa ver 
Çün kar-ı cihan akıbet-ül-emr fenadır 
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l Sevgili cefa etse ne çıkar? Onun cefası cana safadır; 
rakiplerin elemiııi çektiğimiz. ya nasıl beladır. 

2 Lô'linin (yani: la'/ . gibi kırmızı dudağının) slıkisinin dşıkla
ra sumluğu şu kadeh 
akla cila, kcılbe safa, ruha gıdadır. 

3 Güzelim/ sevgi hep dert ve beladır, 
dünyada yalnız sevgi ve vefa güzel bir edadır . .  

4 Vallahi gazel söylemekten çoktan usandık, 
maksat yalnız kıskanca bir parça eza etmektir. 

5 Sdki! Baki'nin şarabını getir, meclise sa/iJ ver, 
çünA.ü dünya işi, sonunda yokluktur. 
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Aşıklara çün derd ü bela zevk u safadır 
Ya zevk u �afa derdine düşmek ne beladır 

( . . .  ) 

2 Geh gulgul-i mey gönlüm açar gah dem-i nly 
Maksud benim padşehim hüsn-i edadır 

3 Dünyada çeker mihneti erbab-ı mahabbet 
Ey sôfi bugün bana ise irte sanadır 

4 Uşşak iniler güm güm öter günbed-i gerdun 
Hakkaa ki aceb h6b u safi-bahş sadadır 

S Baki nola pervaz-ı bülend etse gazelde 
Bal ü per ana himmet-i yiran-ı safadır 
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1 Zevk ve saftı, aşıklara dert ve belfıdır; 
fakat zevk ve saftı derdine.düşmek ne beltıdır. 

2 Kah şarabın sesi, kfıh neyin solutu gönlümü açar; 
benim padişahım! maksat edanın güzel olmasıdır. 

3 Dünyada aşıklar mihnet çeker; 
ey sofi! bugün bana ise, yarın (yani: öbür dünyada) sanadır. 

4 Aşıklar inler, gök kubbesi güm güm öter; 
dotrusu, bu, güz.el ve safa verici bir sestir. 

5 Baki gazelde yüksekten uçsa ne çıkar? 
Safa dostlarının himmeti ona kanat olmuıtur. 
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50 

1 Yıllardürür yolunda gönül piy-mildir. 
Müşkin zülfün ayağa salma vebildir 

2 MağrOr olma pidşehim hüsn-i sOrete 
Bir iftibdır ki seri-üz-zev!ldir 

( . . .  ) 

3 MevzQ.n kaddi şi'r-i bülendim misilidir 
Nizik. miyim anda bir ince haylidir 

4 Bir-ı bela-yi aşka heves kılma Bi.luyi 
Ziri tahammül etmeyesin ihtimi.ldir 



so 

l Gönül yıllardır senin yolunda ayak altındadır, 
mis kokulu saçını ayal!a kadar salma, günahtır. 

2 Padişahım! yüz güzelliği11e mağrur olma, 
o bir güneştir ki, çabuk yok olur. 

( . . .  ) 

J Uzun boyu yüksek şiirime benzer, 
ince beli orada ince bir hayaldir. 

4 Ey Baki! aşk belasının yüküne heveslenme, 
çünkü dayanamamam olasılığı vardır. 
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1 Yardan cevr ü cefa lCltf u kerem gibi gelir 
Gayrıdan mihr il vefa derd il elem gibi gelir 

2 Firkat-i yar kati zar il zebCln etti beni 
Doymayam mihnet il hicrana ölem gibi gelir 

3 Uydurup leşker-i uşşakını ol şah-ı cihan 
Naz ile salını salını alem gibi gelir 

4 Dil-i pür hQn elem-i hecrin ile cflş edeli 
Çeşme-i çeşmin akan suları dem gibi gelir 

S Bakiya kangı gönül şehrine gelse şeh-i aşk 
Bile endClh u bela bayi il haşem gibi gelir 
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l Sevgiliden gelen cevir ve cefa, lutuf ve kerem gibi gelir; 
başkasından gelen sevgi ve vefa dert ve elem gibi gelir. 

2 Sevgilinin ayrılığı beni çok ağlattı ve kuvvetsiz. düşürdü; 
mihnet ve ayrılığa doymadan öleceğim gibi geliyor. 

J o cihan padişahı aşıklarını asker gibi düzenleyip 
bayrak gibi naz.la salına salına gelir. 

4 Kan dolu (yani: çok yaralı) gönül ayrılık elemiyle coşalı, 
göz. pınarının akan suları kan gibi gelir. 

5 Ey Baki! aşk padişahı hangi gönül şehrine gelse, 
onrmla birlikte gam ve br./a da süvari ve uyruk gibi gelir. 
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52 

1 Ellere mihr ü vefası hoş gelir 
Bcndeye cevr ü cefası hoş gelir 

( . . .  ) 

2 Bir aceb dir-üş-şifidır kOy-i yir 
Haste varan mübtelisı hoş gelir 

3 HOr u gılmin anma kim her aşıka 
Kendi yir-ı bi-vefası hoş gelir 

4 Mülk-i gamda eşk ü ih eğler beni 
Ol yerin ib ü hevisı hoş gelir 

5 Gayrı derman istemez BAkt kulun 
Zahmına derdin devisı hoş gelir 



52 

1 Ellere sevgisi 1•e vefaJ;# hoı gelir, 
kuluna cevir ve cefal·ı hoı gelir. 

2 Sevgilinin köyü acayip bir tırmarhanedir: 
hasta varan tutkunu ( = f4ıtı) oradan hoı gelir. 

3 Huri ve gılmanı anma, her dşıka 
kendi vefasız sevgilisi hoı gelir. 

4 Gam memleketinde gözyaıı ve ah beni etler, 
o yerin suyu ve havası hoı gelir. 

S Senin Baki kulun baıka i/4ç istemez, 
onun yarasına ilaç olarak senin derdin hoı gelir. 
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1 Hadden efzun mihrim ol na-mihriban bilmezlenir 
Hep bilir çok sevdiğim ammi heman bilmezlenir 

( . . .  ) 

2 Aşinilık etmeyip bigane resmin kullanır 
Naz eder her gördüğünde bir zaman bilmezlenir 

( . . .  ) 

3 Gamzesi zahm urduğunca la'li dermin etmede 
Gerçi kim dil derdin ol aşGb-ı can bilmezlenir 

4 Hep bilir ma'hlmudur yolunda kurbin olduğum 
Sorsalar amma ki ol ebrG-keman bilmezlenir 

S Ben helak oldum meded şemşir-i istiğnasına 
Niçe demlerdir beni ol bi-aman bilmezlenir 

6 Naz ü istiğna ile Baki'ye dokunmaz geçer 
Rast gelse yolda ol serv-i revan bilmezlenir 
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l O merhametsiı, haddinden çok olan sevgımı bilmez/enir; 
çok sevdilimi hep bilir ama, hemen bilmezlenir. 

2 Tanışıklık göstermeyip yabancı tavrı takınır, 
Jıer gördüğünde naı eder, bir zaman bilmeılenir. 

3 O ruh karıştırıcısı gerçi gönül derdini bilmeılenir, 
fakat yanbakışı yara açınca lii'li (yani: la'l gibi kırmııı du
dağı) ilaç verir. 

4 O yay kaşlı, yolunda kurban olduğumu hep bilir ama, sor· 
salar bilmeılenir. 

6 O yürüyen selvi (yani: selvi boylu), yolda rasgele bil
meılenir; 
naz ve istemeılik ile, Baki'ye dokunmadan geçer. 
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1 İçilse bade lebinsiz harareti yoktur 
Şeker yenilse sözünsüz halbeti yoktur 

2 Eğerçi ar'ar-ı bağın bülend kaamotı var 
Nibll-i kaddine nisbet letifeti yoktur 

3 Hevil.-yi kakülü bir yana bir yana zülfü 
Başımda derd ü belanın nihayeti yoktur 

4 Sipah-ı gam nola ayaklar ise uşşakı 
Raiyyetine o şi1ıın rilyeti yoktur 

S Çemende gonceye bakıp demiş bir ehl-i nazar 
O ylrin ağzına nisbet tarlveti yoktur 

6 Cihanda derd ü beli.nı çeker gider Bil.ki 
Ölürse dünyede senden feragati yoktur 
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1 Şarap içilse de, senin dudağın olmayınca, harareti yoktur_ 
şeker yenilse de, senin sözün olmayınca tadı yoktur. 

2 Gerçi bahçenin ardıç ağacının yüksek boyu vardır, 
fakat senin boyunun fidanına nisbetle güıelliği yoktur. 

3 Kôkülünün arzusu bir yanda, zülfü bir yanda; 
başımda dert ve belanın sonu yoktur. 

4 Gam askeri ôşıkları tekmelerse ne olur? 
O şahın, uyruğuna saygm yoktur. 

5 Bahçede koncaya bakan biri demiş ki: 
«0 sevgilinin ağzına nisbetle bunun tazeliği yoktur.> 

6 Baki cihanda senin dert ve belılnı çeker gider; 
ölse de dünyada senden vazgeçmez. 
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1 Gönül cam-ı lehinde sakıya avare düşmüştür 
Görelden çeşm-i �estin hane-i hammire düşmüştür 

2 Bela aşıklara rtiz-i ezelde kısmet oldukta 
Tabibim derd-i hicranın dil-i bimara düşmüştür 

( . . .  ) 

3 Ser-i zülfünle zencirin sürer divanedir sünbül 
Gaın-ı halinle yanıp laleler kühsare düşmüştür 

4 Meded Baki'ye ey pir-i mugan bir cür'a himmet kıl 
Elin alıp ayaklandır ki ol biçare düşmüştür 
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1 Ey saki! avare düşen gönül, senin dudağının kadehindedir; 
sarhoş (yani: süzgün) gözünü göre/iden beri meyhaneye 
düşmüştür. 

2 Tabibim! ezel gününde aşıklara bela kısmet olunca, 
senin ayrılığının derdi hasta (ya da: yaralı) gönüle düş
müştür. 

!J Sümbül delidir, senin saçının zincirini sürükler; 
laleler senin beninin gamıyla yanıp dağa düşmüştür. 

4 Ey meyhaneciler piri! Baki'ye imdat et, bir yudum ver; 
o biçare düşmüştür, elini tutup ayağa kaldır (ya da: onun 
eline kadeh ver). 
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1 Sôfi tesbih ü asayı mey-i gül-fama değiş 
Hırka-i zühd ü riyayı çıkarıp came değiş 

2 Arife çünk.i yeter bir gül eğer arif isen 
Götürü alemi bir taze gül-endama değiş 

3 Bulmak istersen eğer Ka'be-i ınaksQda vusQI 
Çıkarıp atlas u dibayı bir ihrama değiş 

4 Canı canana verip ol yürü bi-nam ü nişin 
Merd isen nakd-i hayatı bir iyi nama değiı 

S Zevk-ı Baki bulayın dersen eğer ahır-i kar 
Alemin zevk u safisın gam u ilama değiş 



56 

l Sofi! tespih ve asıiyı gül renkli şarapla değiı; 
sofuluk ve ikiyüzlülük hırkasını çıkarıp elbise değiş (ya da: 
kadehle değiş). 

2 Arife bir gül yeter, eğer ıirifsen, 
bütün ıilemi taze bir gül endamlıya değiş. 

J Eğer maksadının kabesine ulaşmak istersen, 
atlas ve diba elbiseyi çıkarıp onu bir ihram (hac sırasında 
hacıların büründükleri dikişsiz. örtü) ile değiş. 

4 Canını sevgiliye verip hiçbir ad ve iz. bırakmadan yuru; 
mertsen, hayat paranı (yani: hayat servetini) iyi bir adla 
değiş. 

S Eğer işin sonunda ebedi zevki (ya da: Baki'nin bulduğu 
z.evki) bulayım dersen, 
dünyanın z.evk ve sa/asını gam ve elemlere değiş. 
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1 Lale-hadler kıldılar gül-geşt-i sahra semt semt 
Bağ u rağı gezdiler edip temaşa semt semt 

2 Aşık-ı didar-ı pakindir meğer kim cQylar 
Cüst ü cu eyler seni ey serv-i bala semt semt 

3 Leşker-i gam geldi dil şehrine kondu çok çok 
Koptu yer yer fitne vü aşub u gavgaa semt semt 

4 Giryeden cuy-i sirişkim sO-be-sQ oldu revan 
Yine Kulzüm gibi cQş etti bu derya semt semt 

S Si'r-i Baki seb'a-i iklime oldukça revan 
Okunursa yeridir bu nazm-ı garr& semt semt 
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1 Lale yanaklı/ar semt semt kırda gül seyrine çıktılar; 
bahçe ve çayırları semt semt gezip seyrettiler. 

2 Ey yüksek selvi (yani: ey selvi boylu)! ırmaklar, galiba se
ııin temiz yüzünün �ıkıdır: 
seni semt semt arıyorlar. 

3 Gam askeri çok çok geldi, gönül şehrine kondu; 
yer ya, l'emt semt, karga�·alık, karışıklık ve kavga koptu. 

4 Ağlamaktan, gözyaşımın ırmaHı yer yer aktı, 
bu deniz yine Kızıldeniz gibi semt semt coştu. 

5 Baki'nin şiiri yedi ülkeye yayıldıkça 
bu parlak nazım semt semt okunsa yeridir. 
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Aşıkaaane gönlünü akıtmayaydı yare su 
Olmaz idi vadi-i aşka düşüp avare su 

2 Ka'be-i kuyunda kıldım gözlerim yaşını seyl 
Teşne-diller çağnşıp derken meded bir pare su 

3 Mail olma ser-keş ol mahbuba istiğnli gerek 
Serv baş eğmez ayağın öpe ger yalvara su 

4 Vildi-i hayrette zencirin sürer divanedir 
A�ık olmuştur meğer rıiz-i ezel didara su 

5 Baki>·i bozsa aceb mi hane-i zühdü şarab 
Çün esasından yıkar erişse bir divare su 
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1 Su, gönlümü sevgiliye doğru {işıkça akıtmasaydı, 
aşk çölüne düşüp avare olmazdı. 

2 Susamış gönüllüler bağrışıp «Medet! bir parça �·u!» derken, 
senin sokağının Kôbe'sinde gözlerimin yaşını sel eyledim. 

3 Sevgiliye, istemez görünmek gerekir,- eğilmt: ( = sevme), 
dik başlı ol,-
sıı ayağını öpse, yalvarsa dahi selvi baş eğmer.. 

4 Su, ezel gününde güzel yür.e {işık olmuştur, 
�·aşkınlık çölünde zincirini sürüyen bir delidir. 

5 Ey Baki! şarap, sofuluk evini (yani: sofuluğu) bozarsa şa
şacak ne var? 
Çiinkü su bir duvara eri�'İrse, temelinden yıkar. 
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Benim didıi.rsız bağ·ı cinanda gönlüm eğlenmez 
Nigarın kuyunu ister yabanda gönlüm eğlenmez 

2 içi gilmfuı ü hiır ile püı;- olsa kasr-ı firdevsin 
Eğer yarim bile olmazsa anda gönlüm eğlenmez 

3 Kişiyi her zaman Hak etmesin eğlencesiz sôfi 
Mey-i nab olmasa bezm-i cihanda gönlüm eğlenmez 

4 o bezm-i rı1h-efzadan ki ey saki cüda düştüm 
Yine anı diler kevn ü mekanda gönlüm eğlenmez 

5 Feza-yi lamekan'a bil açıp uçmak diler Baki 
Benim şimden geru bu iişiyanda gönlüm eğlenmez 
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1 Cennet bahçesinde güzel yüz olmayınca benim gönlüm 
eğlenmez; 
gönlüm, sevgilinin köyünü ister, çölde eğlenmez. 

2 Cennet köşkünün içi gılman ve huri ile dolu olsa, 
eğer sevgilim birlikte olmazsa, orada gönlüm eğlenmez. 

3 Sofi! Tanrı her zaman kişiyi eğlencesiz bırakmasın, 
dünya meclisinde saf şarap olmazsa gönlüm eğlenmez. 

4 Ey saki! ruh artırıcı ( = ruh açıcı) meclisten ayrı düştüm, 
gönlüm evrende eğlenmez, yine onu diler. 

5 Baki kanat açıp mekansız uzaya (yani: öbür dünyaya) uç
mak diler, 
şimdiden sonra bu dünyada benim gönlüm eğlenmez. 
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1 Fennan-ı aşka can iledir inkıyadımız 
Hükm-i kazaya zerre kadar yok inidımız 

2 Baş cğmeziz ediniye dünyi-yi dQn için 
Allahadır tevekkülümüz i'timadımız 

3 Biz mütteka-yi zerkeş-i c:Aha dayanmazız 
Hakkın kemal-i llitfunadır istinadımız 

4 Zühd ü saliha eylemeziz iltica hele 
Tuttu eğerçi Alem-i kevni fesadımız 

5 Meyden safi-yi batın-ı humdur garaz heman 
Erbib-ı zahir anlayamazlar muradımız 

6 Minnet Hudaya devlet-i dünyi fena bulur 

Baki kalır sabife-i alemde adımız 
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1 Aşkın fermanına canla boyun eğeriz: 
kaderin hükmüne zerre kadar inadımız yoktur. 

2 Alçak dünya için alçaklara baş eğmeyiz, 
ancak Tanrıya tevekkül eder ve güveniriz. 

J Biz yüksek mevkiin altın işlemeli yastığına dayanmayı:,, 
Tanrının /Cıtfunun yüceliğine dayanırız. 

4 Kötülüğümüz düııyayı tuttuysa da, 
kaba sofulu.�a �·ıgınmayıı.. 

5 Şaraptan maksat, �·arap küpünün içinin sa/asıdır; 
dışa bakanlar (yani: kaba sofular) muradımızı anlayamaz
lar. 

6 ı·anrıya şükür, dünya devleti yo/C olur; 
fakat dünya sayfasında adımız ebedi kalır (ya da: ey Baki/ 
dünya sayfasında adımız kalır). 
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SEÇİLMİŞ PARÇALAR 

Mey içip mest-i müdam olmayıcak ey Baki 
Ne gönül bağlasın adem bu harab-abada 

* 
2 Piyale dönse ey Baki yine gül devrini görsek 

Kenar-ı cCıda ayş ettikçe dilber der-kenar olsa 
* 

3 Feragat güzel sevmeden tevbe meyden 
Zehi re'y-i batıl zehi fikr-i fasid 

* 
4 Düşmesin silsile-i zülf-i perişanına dıl 

Aklını başına cem eylesin ol divane 
* 

S Gam değil gelse dile Baki peyapey derd ü gam 
Eksik olmaz tekkedir mihman mihman üstüne 

* 
6 Baki yine mey içmeğe and içti demişler 

Divane midir bade dururken içe andı 
* 

7 Bir pare yaşım tazeledi vadi-i derdi 
Mecnun gideli lale-i mihnet solayazdı 

* 
8 Arzu eyler kemend-i Ukül-i cananeyi 

Bağlasan zencirler tutmaz dil-i divaneyi 
* 

9 Zahida aşk içre te'sir eylemez Baki'ye pend 
Mest-i la-ya'kıl bilirsin dinlemez efsaneyi 

* 
10 Künc-i gamda ko ağlasın Baki 

Yar sevmek anın nesine gerek 
* 
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1 Ey Baki! şarap içip sürekli sarhoş olmadıktan sonra, -
insan bu viraneliğe (yani: dünyaya) ne diye gönül bağlasın? 

2 Ey Baki! kadeh dünse, yine gül devrini görsek; 
ırmak kıyısında yiyip içtikçe, güzel de kıyıda (ya da: ku
cakta) ol�·a. 

3 Güzel sevmekten vazgeçiş, şaraba tövbe . . .  
B u  ne boş görüş, bu ne bozuk düşünce! 

4 Gönül perişa11 saçının zincirine düşmesin; 
o deli, aklını başma toplasın. 

5 Baki! gönüle dert ve gam ard arda gelse de gam değil; 
bu tekkedir, misafir misafir üstüne eksik olmaz. 

6 «Baki yine şarap içmeğe and içti» demişler, 
şarap dururken and içecek kndar deli midir? 

7 Mecnıın gideli mih11et lalesi az kalsın soluyordu, 
bir parça gözyaşım dert vadisini tazeledi. 

8 Deli gönlü bağlasan zincirler tutmaz; 
o, sevgilinin kôkülünün kemendini arzular. 

9 Ey zahit! aşk içindeki Baki'yi nasihat etkilemez; 
bilirsin, sızmış sarhoş efsane dinlemez. 

10 Bırak, Baki gam köşesinde ağlasın; 
yar sevmek onun nesine gerek! 
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1 1  B u  devr içinde benim pidşih-ı mülk-i süban 
Bana sunuldu kaside bana verildi gazel 

* 
12 Zencir-i zülf-i dilbere divane olmayan 

Bağlanmalıdır ey gönül uslu değildir o 
* 

13 Hep seninçindir benim dünya cefasın çektiğim 
Yoksa ömrüm varı sensiz neyleyim dünyayı ben 

* 
14 Baki şarab-ı aşk ile rüsvay olup gider 

Anı gerekse yahşı gerekse yaman tutun 
* 

15 Hisiib olmaz benim yoluna canlar verdiğim aınına 
Bana bir buse verse kendi yüz kerre hisab eyler 

* 
16 Cihan efsanedir aldanma Baki 

Gam ü şadi hayal ü baba benzer 
* 

17 Su gibi zcncirler tutmaz dil-i divaneyi 
Hasılı lvarelik vakti bahar eyyamıdır 

* 

18 Gaafil geçirme fırsatı kim biğ-ı alemin 
Gül devri gibi devleti nil-piydardır 

* 
19 Kapında sail olmak gayre mihman olmadan yeğdir 

Geda-yı kuyun olmak Mısr'a sultan olmadan yeğdir 
* 

20 Bar-ı gam-ı mahabbeti yüklenme ey gönül 
Ahir tahammül etmeyesin ihtimildir 

* 
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11 Bu devirde söz ülkesinin padişahı benim, 
kaside bana sunuldu, gazel bana verildi. 

12 Ey gönül! dilberin saçının zincirine deli olmayan 
bağlanmalıdır, çünkü o akıllı değildir. 

13 Benim dünya cefasını çektiğim hep senin içindir, 
yoksa ömrümün varı, ben dünyayı sensiz neyleyim? 

14 Baki'yi ister iyi, ister kötü tutun; 
o, aşk şarabıyla rezil olup gider. 

15 Onun yolunda benim verdiğim canlar hel·aplanmaz ama, 
bana bir öpücük verse kendi yüz kere lıesap eder. 

16 Baki! cihaıı efsanedir, alda11ma: 
gam ve neşe, hayal ve uykuya benzer. 

17 Deli gönülü su gibi zincirler tutmaz; 
hülasa, avarelik vakti, bahar günleridir. 

18 Fırsatı gaafil geçirme, dünya bahçesinin 
gül devri gibi mutluluğu da geçicidir. 

19 Senin kapında dinlenci olmak başkasına misafir olmaktan 
daha iyidir; 
senin sokağının dilencisi olmak, Mısır'a sultan olmaktan 
daha iyidir. 

20 Ey gönül! sevgi gamının yükünü yüklenme; 
sonunda belki dayanamazsın. 
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2 1  Arzli eyler imiş bar-ı bela çektiğimi 
Çekeyim bari çün ol şfilı-i cihanım özenir 

* 

22 Bisütlin-i gamda Biıki seng-i mihnet kesmede 
Şöyle iistad oldu kim Ferhad'a san'at gösterir 

* 

23 Aldanma ciıh ü bahtına kalmaz bu rlizgar 
Bağ-ı bahara neyledi bad-ı hazanı gör 

24 Divanelik zamanıdır iivare gönlümü 
Zencirlerle zabt edemez cuybiirı gör 

* 
25 Bugün Baki'ye ol afet visalin va'deler kılmış 

Yalanlar söylemiş miskini gerçekten inandırmış 
* 

26 Aviızeyi bu aleme Diıvlid gibi sal 
Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş 

* 
27 Baki çek imdi ciiın-ı gam-ı bemı-i firkati 

Kim dedi sana yar gibi bi-vefayı sev 
* 

28 Belki dil sabr edeydi ammii ömr 
Va'de-i vasl-ı yare katlanmaz 

* 
29 Bu arsada Baki niçe üstada yetişti 

Alemde bugün ana bir üsti.d yetişmez 
* 

30 Geh şi'r ü geh gazel deyü dildara Bakiya 
Arz eyleriz nezaket ile hasb-i halimiz 
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21 Bf'IU yükü çekıigiıni arzu ediyormuş; 
o dünya güzelim madem ki özeniyor, bari (ya da: yükü) 
çekeyim. 

22 Baki, gam Bisütuıı'unda mihnet taşı kesmekte 
öyle üstad oldu ki, Ferhat'a sanat gösterir. 

23 Mevkiine ve bahtına aldaııma, bu devir böyle kalmaz., 
sonbahar yeliniıı balıar bahçesine ne yaptıAını gör. 

24 Delilik zanıa111dır, avare gönlümü 
zincirlerle tutamayaıı ırmağı gör. 

25 O afet, bugün Baki'ye visalini vadetmiş; 
yalanlar söylemiş, ı.avallıyı gerçekten inaİıdırmış. 

26 Sesini bu aleme Davut gibi saı: 
bu kubbede baki kalan güzel bir sesmiş (ya da: Baki/ bu 
kubbede kalan güzel bir sesmiş). 

27 Baki! sana yar gibi bir vefasızı sev diye kim söyledi? Şim
di ayrılık meclisinin gam kadehini çek bakalım. 

28 Gönül belki sabrederdi, fakat ömür 
sevgilinin kavuşma zamanına (ya da: vaadine) katlanmaz;. 

29 Baki bu arsada nice üstada yetişti, 
bugün dünyada ona bir üstad yetişmez;. 

30 Ey Baki! kah şiir, kah gazel diyerek, sevgiliye 
lıalimiı.in ne olduğunu nezaketle arz;ederiı.. 
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