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Bâkî Divan›nda -lIK Eki Ve Farsça -î’li fiekiler
(‹fllev ve Kullan›mlar› Üzerine Bir Çözümleme)

Ezgi S›rt›*

Türkçede isimden isim yap›m› için kullan›lan -lIK eki, kullan›m s›kl›¤›n›n ya-
n› s›ra sahip oldu¤u ifllev alanlar› bak›m›ndan da zengindir. Türkiye Türkçesinde -
l›k,-lik, -luk, -lük flekilleriyle karfl›m›za ç›kan ek, içinlik halini ifade eder. Gramerler-
de -lIK eki, ondan fazla ifllev alan›yla verilmifltir. Korkmaz’a göre -lIK ekinin görev-
leri özetle flu flekildedir:

1. “Tahsis” ifllevli ve “bir fley için” anlaml› adlar: akflaml›k, bafll›k, salatal›k.

2. “Tahsis” ifllevi ve “bir fleyin toplu olarak konuldu¤u yer” anlam›yla mekân
adlar›: çöplük, odunluk, kitapl›k.

3. Bir nesnenin do¤adaki bollu¤unu, toplu olarak bulundu¤u yeri gösteren ad-
lar: a¤açl›k, çal›l›k, kayal›k.

4. “Tahsis, bulunma” ifllevi ile ülke, ilçe, köy, mahalle, semt gibi yer adlar›: Ay-
val›k, ‹ncirlik, Killik.

5. “Bir fley için” anlam›yla tahsis ifllevli âlet adlar›: buzluk, kulakl›k, tuzluk.

6. Bir meslekle u¤raflan kimseyi gösteren adlardan meslek ad› ve u¤rafl› alan›
gösteren adlar: aflç›l›k, kaptanl›k, mimarl›k.

7. Siyasî, felsefî, dinî düflünüfl ve inan›fl›, o inan›fla ba¤l›l›¤› bildiren adlar: Ata-
türkçülük, ›rkç›l›k, maddecilik.
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8. Rütbe ve makam bildiren adlar: a¤al›k, muhtarl›k, valilik.

9. Genellefltiren nitelikte soyut adlar: arkadafll›k, beyazl›k, iyilik.

10. ‹kilemeli soyut adlar: azl›k çokluk, birlik beraberlik, günlük günefllik.

11. “Bir arada olmay›, gruplanmay› gösteren” adlar: binlik, befl yüzlük, on biner-
lik.

12. “A¤›rl›k, ölçü, alan, uzunluk” bildiren adlar: (20) dönümlük, litrelik, tonluk.

13. Zaman gösteren adlardan “o zaman süresi içine giren” anlam›nda adlar ve
s›fatlar: as›rl›k (ç›nar), haftal›k (rapor), y›ll›k. (Korkmaz 2007: 55-58)

Türkçenin sözvarl›¤›na, kelime yapma yollar›ndan türetme ile büyük katk›da
bulunan -lIK eki, Türk dili tarihi boyunca ve ard›ndan ça¤dafl Türk yaz› dillerinde
de öne ç›km›flt›r: Kök. beglik “bey olmaya lay›k” KT D24 (Tekin 2008: 30), Uyg. tüt-
süglük “buhurdan” Mayt. 94,5 (Tekin 1976: 167), Kara. kofln›l›k “komfluluk” KB 4547
(Arat 2006: 780), EAT yavuzl›k “yavuzluk, kötülük” Garib. I/1, 131-3 (Yavuz 2000:
131), Ça¤. nakkâreçil›k “dümbelekçilik” Mec. Nef. § 35 (Eraslan 2001: 25); Trkm.
eserdeñlik “uyan›kl›k, dikkatlilik” Atacanov 335-u-17 (Kara 1997: 784), Tat. ut›nl›k
“odunluk”, Kzk. kisilik “insanl›k”, K›rg. balal›k “çocukluk” (Öner 1998: 36-37) vb.

-lIK ekinin as›l fonksiyonu Ergin’e göre s›fatlardan isim yapmak, s›fat olarak da
kullan›lan isimlerden mücerret isimler teflkil etmektir. (Ergin 1986: 155) Banguo¤-
lu’na göre ekin iflaret etti¤i içinlik hali (destinatif) önemlidir ve ekin ifllevleri de bu
anlam özelli¤inden hareketle flekillenir. (Banguo¤lu 2007: 193-196) Zengin türetme
eki olarak -lIK’›n günümüze ulaflan metinlerdeki kullan›m›, söz varl›¤›n›n tespitinde
ve de¤erlendirilmesinde bir ölçüt olacak niteliktedir. Çal›flmam›z›n ç›k›fl noktas›
olan Türk dilinin Osmanl› Türkçesi dönemine dair zirve eseri Bâkî Divân›, ‹stanbul
Türkçesi ile kaleme al›nm›flt›r. Dil özellikleri bak›m›ndan Eski Anadolu Türkçesin-
den de izler tafl›yan eserde Farsça ve Arapça söz varl›¤›ndan ve bu dillerin yap›sal
özelliklerinden yararlan›lm›flt›r.

Konumuz dolay›s›yla odaklanaca¤›m›z Türkçe-Farsça iliflkisi, Türk-Fars (‹ranî)
kavimlerinin tarihî yolculuklar› neticesinde flekillenmifltir. ‹ran’a yerleflen ve II. Pers
hanedan› olarak an›lan Sâsânîlerin (MS. III-VII. yüzy›l) tarihte Hazarlar ve Orta
Asya’daki Türk kabileleriyle mücadeleleri bilinmektedir. Tarihî, co¤rafî ve ard›ndan
dinî etkenlerle Türk-‹ran kavimleri aras›ndaki iliflki yo¤un bir flekilde sürmüfltür. IX.
yüzy›ldan itibaren ‹slamiyet’in yay›lma alanlar›nda bulunan Türklerin yaflad›klar›
Maveraünnehr, Horasan, Kâflgâr co¤rafyas› bu iliflkide belirleyici olmufltur. IX-XI.
yüzy›llar aras›nda ‹slam dünyas›nda egemen bir Türk nüfuzu söz konusudur. Mave-
raünnehr’de ve Do¤u ‹ran’da Sâmânî devletinden bafllayan Türk nüfuzu, Gazneliler
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imparatorlu¤unun kuruluflu ile büsbütün parlam›fl ve bu s›rada Karahanl› saltanat›
ayr› bir Türk-‹slam gücü olarak ortaya ç›km›flt›r. (Köprülü 1989: 348) 

Askeri tarih çal›flmalar›yla tan›nan Perry, Orta Asya’da ‹slamiyet’in yay›lmas›y-
la birlikte geliflen Türk-Fars iliflkilerini askerî zeminde ele alm›flt›r. Yazar, IX. ve X.
yüzy›llarda Sâmânî hükümdarl›¤›nda Farsça konuflan yerlerde görev alan Türk as-
kerlerinin (gulâm) iki kavim aras›ndaki önemine de¤inir. XI. ve XII. yüzy›llarda Af-
ganistan’da ve Hindistan’›n kuzeyinde Gazneli hanedanl›¤›n›n, O¤uz ak›nlar›n›n,
Selçuklu Devleti’nin askerî gücünü Türkçe-Farsça iliflkisi bak›m›ndan vurgulamak-
t›r. Bu teflkilatlanma ve Orta Asya’da güç haline gelme neticesinde Türkler ve do-
lay›s›yla Türkçe, Farsça ile kaynaflm›flt›r. (Perry 2006)

Türkçe-Farsça iliflkisi bu tarihsel geliflmelerle birlikte ve özellikle ‹slamiyet’in
etkisiyle h›z kazanm›flt›r. Karahanl›ca dönemi eserlerinden itibaren Farsça al›nt›lar-
da art›fl görülür. Kutadgu Bilig ve ilk sat›raras› Türkçe Kur'an çevirilerinin ‹slam
inanç ve düflünce dizgesinin en yüksek üsluba sahip, en prestijli kayna¤›ndaki dini
ve felsefi terminolojiyi genellikle anlam kopyalar›yla verdiklerini vurgulayan Eker’e
göre Farsça (ve Arapça) unsurlar yeni kültür ve edebiyata uyum amac›yla Türkçe
içinde kendine yer bulmufltur (Eker 2010:201). Büyük Selçuklu Devleti ile birlikte
Arapça ve Farsça devlet düzeyinde kabul görmüfltür. Dolay›s›yla kültürel ve ilmî bo-
yutta da bu dillerin etkileri söz konusu olmufltur. 

“Gerek Büyük Selçuklu Devletinde gerekse bu devletin Anadolu’daki bir deva-
m› niteli¤inde olan Anadolu Selçuklular›nda Arapçan›n özellikle de Farsçan›n a¤›r-
l›kl› bir yeri vard›. Haberleflme ve fler’î ifllerde Arapçan›n, divan iflleri ile dahilî mu-
amelelerde Farsçan›n, halk ile olan münasebetlerde ise Türkçenin kullan›ld›¤› tah-
min edilmektedir. Ancak Farsçan›n etkinli¤i Arapçadan daha üstün bir durumda
idi.” (Özkan 2002: 906) Türk dili tarihine bakacak olursak Karahanl›ca yaz› dilini
takip eden Harezmce ve Ça¤atayca dönemi eserlerinde de Arapça ve Farsça iliflkisi
yo¤un olarak sürer. Bat› Türkçesinin Osmanl›ca dönemine gelindi¤inde Farsça ile
olan s›k› ba¤, Klâsik (Divân) ad›yla da an›lan Türk dili dönemine damgas›n› vurmufl-
tur. Bu dönemdeki gerek söz dizimi (izafet yap›s›, ki’li birleflik cümle kuruluflu vb.)
gerek söz varl›¤› etkisi Türkçe ile Farsça aras›ndaki dilsel ba¤› köklü k›lm›flt›r. Söz
varl›¤›m›zda yüzy›llard›r canl›l›¤›n› koruyan bugün yerlilefltirerek kulland›¤›m›z pek
çok söz, Osmanl› Türkçesi dönemindeki köklü al›nt›laman›n ürünleridir. Türkçe-
Farsça aras›ndaki al›nt›lama birçok araflt›rmac› taraf›ndan ele al›nm›flt›r.1
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Osmanl› Türkçesi döneminin en önemli flairlerinden Bâkî, Farsça (ve Arapça)
sözlerden ve dil yap›lar›ndan (terkip ve ek) fazlas›yla yararlanm›flt›r. Aksan, Bâ-
kî’nin fliirlerindeki yabanc› söz oran›n› %65 olarak belirlemifl; bunu Divân edebiya-
t›n›n dönem özelli¤ine ba¤lam›flt›r. Buna karfl›l›k halk dilinin anlat›m olanaklar›n-
dan yararlanan Nâbî, Nedim gibi flairlerin gazel ve flark›lar›ndaki yabanc› söz varl›¤›
oran›n›n %40-%50 aras›nda de¤iflen verilerini sunmufltur. (Aksan 1977:346) Diller
aras› iliflkilerin etkileri, eserlerde kendine yer bulmakta ve dilsel ba¤, hem sözlük
düzleminde (leksikolojik) hem de yap›sal alanda sürmektedir. Türkçenin yap›m eki -
lIK ile Farsça -î flekli, sözünü etti¤imiz dilsel ba¤›n bir koludur. Farsçada türemifl
isimler genellikle son eklerle yap›lmaktad›r. Farsçan›n sona gelen yap›m eklerinden
(Ergin 2002: 82) -î, eklendi¤i isim ve s›fatlardan -lIK ekinin ifllevinde kavram adla-
r› da yaratmakta, Farsçan›n bir tür kavram eki olarak görev almaktad›r. -î fleklinin
Farsçadaki kullan›m alanlar› flu flekildedir: (Timurtafl 2011: 272-278)

1. Muhâf›zl›k, fâillik, meslek isimleri: pâlân-î “semerci”, çeng-î “çalg›c›”.

2. Yâ-y› masdariyet (yâ-y› masdarî): hûb-î “güzellik”, merd-î “insanl›k”.

3. Edevât-› nisbiyye / Yâ-y› nisbet: fiirâz-î “fiirazl›”, mecûs-î “Mecûs dininden”.

4. Edevât-› elvân: gül-î “gül renkli, pembe”, beneffle-î “menekfle renkli, mor”.

Bâkî Divân›ndaki -lIK eki ile karfl›laflt›raca¤›m›z -i’li flekiller, kaynaklarda mas-
dariyet -î’si (yâ-y› masdariyet) olarak geçen, Timurtafl’›n ikinci görev alan›nda örnek-
lendirdi¤i ektir. Divân’da yer alan -lIK ekli sözcükler ve kullan›mlar› flu flekildedir:

1. ‘âfl›kl›k (s. 156/1)

Bahâr eyyâm› geldi tâze ‘âfl›kl›k zamân›dur 

Sular cûfl itdügi demdür bulan›kl›k zamân›dur

2. aç›kl›k (s. 156/4)

Aç›lsun göñlümüz sâkî kadeh flun var ise bâkî 

Temâflâ eyle âfâk› çü aç›kl›k zamân›dur

3. ag›rl›k (s. 198/3)

Rez duhterini virmediler kimseye kald›
Ag›rl›g›n› almad›lar r›tl-› girânuñ 

186 • Geçmiflten Gelece¤e Türkçe

Wörterbuch der neupersischen Lehnwörter im Osmanisch-Türkischen (M. Ölmez, Osmanl› Türkçesinde
Yeni Farsça Al›nt›lar Sözlü¤ü), ‹stanbul 1998. Günay Karaa¤aç, “Türkçe-Farsça ‹liflkileri”, Türkçe Ve-
rintiler Sözlü¤ü, Ankara 2008, s. XI-XVI. Süer Eker, “Türkçe-Farsça Dil ‹liflkilerinde Anlam Kopya-
lar› Üzerine Notlar”, Sosyoloji Yaz›lar›-I, Ankara 2010, s. 197-211. 



4. alçakl›k (s. 210/4)

Meclis-i va’za oturmak kat› alçakl›kdur
Sadr-› mey-hâne-i ‘irfana yitifl rif ’at bul 

5. âflinâl›k (s. 106/2)

Âflinâl›k virmeyüp bîgâne resmin kullanur
Nâz ider her gördügince bir zamân bilmezlenür

6. âvâral›k (s. 129/4)

Su gibi zencîrler tutmaz dil-i dîvâneyi
Hâs›l› âvâral›k vakti bahâr eyyâm›dur

7. ay›kl›k (s. 156/2)

Çemende su gibi sûfî flarâb içmek gerek flimdi
Behey sûfî bu mevsimler ne ay›kl›k zamân›dur

8. ber-dârl›k (s. 292/3)

‘Aflka Mansûr eger olmasa fermân-berdâr
‹htiyâr itmez idi kendüye ber-dârl›g›

9. bilmezlik (s. 301/3)

Sarf itdi dîde sîm-i fliriflkin vefañ içün
Bilmezlik ile yok yire harc itdi var›n› 

10. bî-vefâl›k (s. 61/7, s. 71-III)

Kimse ummazd› bu târîhe degin çak bu kadar
Bî-vefâl›k yüzini göstere mir’ât-› zamân

Bî-vefâl›klar ider yol›na cânlar virene
‘Acebâ böyle m’olur dünyede hep bu begler

11. bulan›kl›k (s. 156/1)

Bahâr eyyâm› geldi tâze ‘âfl›kl›k zamân›dur
Sular cûfl itdügi demdür bulan›kl›k zamân›dur

12. cevânl›k (s. 303/4)

Cevânl›k ‘âlemi gitdi ne vaktin togr›lam yâ Rab
Egildüm bâr-› ‘aflk-› yâr kaddüm bükdi pîr itdi

Ezgi S›rt› • 187



13. cüdâl›k (s. 282/2)

Kanlu yafllar dökdügi meyden cüdâl›k derdidür 
Yohsa gelmez âtefl-i sûzân kebâbuñ ‘ayn›na 

14. çokluk (s. 105/6)

Görme ey zâhid günâhum çoklug›n flol ‘âlemi
Magfiret deryâs›na gark eyleyen Gaffâr› gör

15. dervifllik (s. 203/5)

Bafluñ gerekse göklere irsün günefl gibi
Dervifllik dilerseñ eger zerreden kem ol 

16. dil-âzârl›k (s. 292/1)

Var iken hançerinüñ ‘âfl›ka dil-dârl›g›
Gam degül eylese peykân› dil-âzârl›g›

17. dil-dârl›k (s. 292/1)

Var iken hançerinüñ ‘âfl›ka dil-dârl›g›
Gam degül eylese peykân› dil-âzârl›g› 

18. dîvânelik (s. 129/5)

Dîvânelik zamân›dur âvâre göñlini
Zencîrlerle zabt idemez cûybâr› gör

19. eksüklik (s. 83/5)

Bir kadem bas lutf ile gel gül-flene ey serv-kad
Bileler eksükligin her serv-i bâlâ semt semt

20. eylük (s. 268/1)

Düflse göñlüm n’ola ol hançer-i hûn-efflâna
Müjen oklar›nuñ eylükleri batd› câna 

21. gedâl›k (s. 108/3)

Çekdi kapuñ gedâl›g›na ‘âk›bet saçuñ 
‘Ömr-i d›râz u saltanat-› câvidân› gör

22. güzellik (s. 102/5, s. 171/4, s. 235/2, s. 265/3, s. 272/2, s. 272/5)

Güzellik burc›na bir mâh-› nevdür ol hilâl-ebrû
Çerâg-› hüsnine günden güne turmaz ziyâ artar
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Yine ol gonca-leb bülbüllerüñ kan›na girmifldür
Güzellik var bu gün gâyet k›zarm›fl al al olm›fl 

Seni Yûsufla güzellikde sorarlarsa baña
Yûsuf› bilmezin ammâ seni ra’nâ bilürin 

Sen güzellik taht›nuñ sultân-› ‘âlî-flân›s›n
Mihr ü mâh iki kuluñ girmifl kabâ-y› zer-kefle 

Tak›nsun pâlehengin fleh-süvârum aylandurs›n
Cihâna nûr u fer virsün güzellik âsmân›nda 

Görenler ol kemerde Bâk›yâ tâk-› melâhatde
Yaz›lm›fl flemsedür dirler güzellik hânmân›nda

23. hâlîlik (s. 199/6)

fiarâb-› nâbdan humlar tehî hum-hâneler tenhâ 
‘Aceb hâlîligin buld› riyâ ehli bu meydânuñ 

24. hâmûfll›k (s. 216/10)

Hâmûfll›k senden ‘aceb tab’uñ müsellem tutd› hep
Sihr-âferînân-› ‘Arab pâkîze-gûyân-› ‘Acem

25. hevây›l›k (s. 228/3)

Senüñ kâruñ hevây›l›kdur ancak ey kebûter sen
Hevâ-y› ‘aflk-› dil-ber neydügin bilmezsin oynars›n

26. hofll›k (s. 55/22)

Cihânda sâgar-› devlet murâduñ üzre devr itsün
Göñül hofll›klar›n k›lsun müyesser Hazret-i Mevlâ

27. kalem-kârl›k (s. 292/7)

Zer-ger-i kâmilidür san’at-› fli’rüñ Bâkî
Nic’olur gel berü seyr eyle kalem-kârl›g›

28. kull›k (s. 88/5, s. 89/5)

‘Ahdüñde eger ‘âleme bir dah›gelürse
Kull›klar ider sen yüzi hûrflîde Ferahflâd
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Kâmetüñ kullug›na düflmeyicek
Olmad› serv-i h›râmân âzâd

29. magbûnluk (s. 218/5)

Olmadum Bâkî-s›fat mâlik metâ’-› vals›na
Gitdi elden nakd-i cân âhir görüñ magbûnlugum

30. mahzûnluk (s. 218/1)

Kimseye ‘aflkuñda izhâr itmedüm meftûnlugum
Bildiler hâl-i derûnum gördiler mahzûnlugum 

31. mecnûnluk (s. 218/3)

‘Âleme leylî saçuñ sevdâs›n izhâr eylerin
Nev-bahâr eyyâm›dur bir gün tutar mecnûnlugum

32. medyûnluk (s. 218/2)

La’lüñe teslîm ider cân borc›n inkâr itmezin
K›lmasun gamzeñ tekâzî çekmesün medyûnlugum

33. meftûnluk (s. 218/1)

Kimseye ‘aflkuñda izhâr itmedüm meftûnlugum
Bildiler hâl-i derûnum gördiler mahzûnlugum 

34. merdümlik (s. 149/3)

Begüm merdümlik it kendü ciger-gûfleñ gibi besle
Yaflum t›fl-› yetîmüñdür ki dâmânuñda kalm›fldur

35. mestlik (s. 81/5)

Derd-i ‘aflkuñ ‘âfl›k-› miskîni âhir öldürür
Mestlik pâyâne yitse iriflür elbette hâb

36. mi’mârl›k (s. 292/2)

Dili dil-ber yapar agyâr y›k›lsun gitsün
Gelmesün görmeyelüm kendüye mi’mârl›g› 

37. miskînlik (s. 81/2, s. 250/7)

Nâfe k›ld› zülf-i müflgînüñ görüp serber-zemîn
Ayaguñ toprag›na miskînlik itdi müflg-i nâb
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Gelüp miskînlik itdi hâl-i yâre
Hatâdan nâfe-i müflgîn-i âhû 

38. münâf›kl›k (s. 156/3)

Müdâm içen münâf›kdur dimifl minberde bir vâ’iz
Ne çâre hey müselmânlar münâf›kl›k zamân›dur

39. mürâ’îlik (s. 92/5)

Âyîne gibi halka mürâ’îlik eylemez
Bâkî safâ-y› hât›r ile geydi bir nemed

40. nâ-dânl›k (s. 260/5)

Devr-i zamâne cünbifli nâ-dânl›k üzredür
Nâ-dân komaz ki merdüm-i dânâ huzûr ide 

41. nâzüklik (s. 36/41, s. 75/2, s. 198/5, s. 289/8) 

Gerçi nâzüklik ile agz›n arar engüfltüñ
Dimez ammâ dehenüñ s›rr›n› gizler hâtem

Cân almada nâzüklik ile la’lüñe söz yok
Hâlüñ dah› bir dânedurur fitnede ammâ

Hançer-s›fat izhâr-› safâ eyledi dilden
Nâzüklik ile göñlümüz almaga miyânun 

Mestâne soyd› o mehi Bâkî geçen gice 
Nâzüklik ile çözdi mukaddem kuflag›n› 

42. pâsbânl›k (s. 283/4)

Bâmuñda pâsbânl›guñ itmezse mâh-› nev
fiâma iriflmeye dilerin bâma ç›kmaya 

43. perîflânl›k (s. 84/2)

Turra-i tâli’umuñ böyle perîflanl›g›na
Yine ol zülf-i pür-âflûb u fitendür bâ’is

44. pîrlik (s. 107/4)

Pîrlikde bu dü-tâ kaddümi çeng eylemege
Neydügin bilmeyüp ol tâze cevânum özenür
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45. ranâl›k (s. 241/4)

fiöyle ra’nâl›g› var nergis-i flehlânuñ kim 
Çeflmüñe nisbet iderlerse ne gayr ola ne ‘ayn 

46. reh-nümâl›k(s. 13/14)

‹derler reh-nümâl›klar ‘adem mülkine a’dâya
Guzâtuñ ellerinde nîzeler flem’-i flebistânî

47. ser-dârl›k (s. 292/4)

Hâl u hat milket-i Rûm üstine leflger çekdi
Virdiler kâkül-i müflgînüñe ser-dârl›g›

48. ser-kefllik (s. 4/17, s. 57/8, s. 58/2, s. 146/3, s. 301/1, s. 304/2)

Ser-kefllik itdi emrine beñzer peleng-i çarh
Zencîr ile getürdi yine keh-keflân keflân

Ser-kefllik itdi tevsen-i baht-› sitîzekâr
Düfldi zemîne sâye-i eltâf-› Kirdgâr

Gördi nihâl-i serv-i ser-efrâz-› nîzeñi
Ser-kefllik ad›n anmad› bir dah› bânlar›

Turmaz ayag›n almaga kasd eyler anuñ âb
Ser-kefllik ider var ise tenhâda sanavber

Komaz ser-keflligin bu nefs-i h¨d-rây
Müdârâ eyleseñ vay itmesen vay 

Ser-kefllik eylemezse o servüñ ayag›na
Yüzler süriyü varây›n âb-› revân gibi 

49. sus›zl›k (s. 94/2)

Gâyetde teflne idi göñül âb-› vasluña
Sus›zl›g›n› kesdi o flemflîr-i âbdâr

50. flâdîlik (s. 270/4, s. 290/7)

Bihiflt flevk›na flâdîlig eyleyüp vâ’iz
Miyân-› meclise at›ld› yek mu’allakda 
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Bâk›yâ flâdîlik eylerse ‘aceb mi agyâr
Çarh anuñ tâli’ini gör nice meymûn itdi 

51. fleydâl›k (s. 149/2)

Benüm bilmezdi kimse ‘âfl›k-› fleydâl›gum hergiz
Tenümde tâze tâze yakmasam dâg-› mahabbetler

52. flimdilik (s. 160/3)

Cismümüz flekl-i murakka’dur ser-â-ser dâgdan
fiimdilik ‘âlemde bir kühne kabâya mâliküz

53. flîrînlik (s. 264/5, s. 281/4)

Nûflîn lebinde hatt›n› kim görse Bâk›yâ
fiîrînlik yaz›ld› sanur flekker üstine 

Rûy›nda la’li üzre hat-› müflg-bâr-› yâr
fiîrînlik yazar fleref-i âf›tâbda 

54. tarl›k (s. 292/6)

Kâseler sun bize meclisde g›nâ virmez ayak
Sâk›yâ hât›r› teng eyledi el tarl›g›

55. terlik (s. 129/3)

Dil-beste olma terligine taze goncanuñ
Ol pîrehende cilve k›lan gül-’izâr› gör

56. tîzlik (s. 284/3)

Dem-be-dem dil üzredür biz ‘âfl›ka
Tîzlik var hançer-i cânânda 

57. uyan›kl›k (s. 156/5)

Senüñ nazm-› ciger-sûzuñ tutupdur dehri ey Bâkî
Gözin açsun kamu flâ’ir uyan›kl›k zamân›dur

58. varl›k (s. 234/4)

Metâ’-› dehr-i fâniden bu gün peymânedür varl›k
Ne kald› câmdan gayr› niflân-› devlet-i Cemden 
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59. vurgunluk (s. 218/4)

Vaz geldi câna dil-ber tîr-i müjgân urmadan
Anlam›fldur ol peri-sûret meger vurgunlugum

60. yigitlik (s. 180/7)

Bâkîyi zâr u zebûn itdüñ yigitlik bu m›dur
Sen tevânâ nev-cevân ol nâ-tevân bir pîr-i ‘aflk

61. yokl›k (s. 62/4, s. 292/5)

Âk›bet yokl›k imifl kâr-› cihan ey Bâkî
N’idelüm fiâh-› cevân-baht-› cihân var olsun

Virelüm cân› dilâ bûs-› dehân-› yâre 
‘Âk›bet yokl›ga tebdîl iderüz varl›g›

Bâkî Divân›’nda -lIK ekiyle kurulmufl 61 sözcük bulunmaktad›r. Bunlardan bî-
vefâl›k 2 kez, güzellik 6 kez, kull›k 2 kez, miskînlik 2 kez, nâzüklik 4 kez, ser-kefllik 6 kez,
flâdîlik 2 kez, flîrînlik 2 kez, yokl›k 2 kez kullan›lm›flt›r. Divân’da kullan›lan -lIK ekinin,
Bâkî’nin tarz› itibariyle yo¤un olarak soyut kavram adlar› türetme ifllevine hizmet et-
ti¤ini söylemek mümkündür. Bunun d›fl›nda meslek, ifl isimleri; rütbe ve makam adla-
r› ve zaman dilimi adlar› türetti¤i görülmüfltür:

1. Kavram adlar›: ag›rl›k, ‘âfl›kl›k, aç›kl›k, alçakl›k, ay›kl›k, bilmezlik, bî-vefâl›k,
bulan›kl›k, cevânl›k, cüdâl›k, çokluk, dil-âzârl›k, dil-dârl›k, dîvânelik, eksüklik,
eylük, gedâl›k, güzellik, hâlîlik, hâmûfll›k, hofll›k, kull›k, magbûnluk, mahzûnluk,
mecnûnluk, medyûnluk, meftûnluk, merdümlik, mestlik, mi’mârl›k, münâf›kl›k,
mürâ’îlik, nâ-dânl›k, nâzüklik, perîflânl›k, ranâl›k, ser-kefllik, sus›zl›k, flâdîlik, fley-
dâl›k, flîrînlik, tarl›k, terlik, tîzlik, uyan›kl›k, varl›k, vurgunluk, yigitlik, yokluk.

2. ‹fl, meslek, yetenek ve al›flkanl›k adlar›: âflinâl›k, âvâral›k, hevây›l›k, kalem-
kârl›k, miskînlik, pâsbânl›k, reh-nümâl›k.

3. Siyasî felsefî inanç adlar›: ber-dârl›k.

4. Rütbe ve makam adlar›: dervifllik, pîrlik, ser-dârl›k.

5. Zaman dilimi adlar›: flimdilik.

Divân’da Farsça -î flekilli sözcüklerin 49’u nisbet eki görevinde kullan›lm›fl men-
subiyet, ilgili olma anlaml› sözlerdir: âsmânî (3), baharî (5), badam-nakflî, bâdî, bârânî,
Buharî, canânî, cavidânî (2), cevherî, cihanbânî, çenberî, elhânî, gülistânî, Hâbeflî, hâ-
kânî (2), h›râmânî, hûnî (8), husrevanî, ilâhî (4), kâfûrî (4), kadîmî (2), kamerî, keyâ-
nî, leylî (3), Memlûkî, mermerflâhî, nâ-gehânî, nebevî, nev-rûzî, nîsânî, nurânî (4), nur-
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bahflî, Osmanî (3), rabbânî (2), rahmanî, rumî, rummânî (2), rûzî (2), sâfî, seherî (2),
sipahî-zâde, subhgâhî, sultanî (5), sükkerî (3), Süleymânî (2), flâhî (4), flebistânî, zûlmâ-
nî, yârî.

Edevât-› elvân kategorisinde bulunan renk ad› olarak türetilmifl sözcüklerin say›-
s› 6’d›r: ergavânî (7), gülgünî, lâcüverdî, leymünî, turuncî, zümürrüdî (4).

Çal›flmam›z›n konusu olan masdariyet -î’si (yâ-y› masdariyet) ile türetilen 14 söz-
cük vard›r. Tematik tasnifte tüm sözcükler kavram ad› olarak söz varl›¤›nda yer al-
m›fllard›r. Sözcüklerin karfl›l›klar› ve kullan›ld›klar› beyitler flu flekildedir:

erzânî “ucuzluk”

Bisât-› emni bast itdi basît-i arza ikbâli
Ne deñlü k›lsa ta’zîmi felek ol flâha erzânî
Minnet Allâha kemâl-i kerem-i Rabbânî
Eyledi iki cihân devletini erzânî

gaybî “yokluk”, pinhânî “gizlilik”

Mücellâ sînesi âyînedâr-› flâhid-i gaybî
Musaffâ hât›r› sûret-pezîr-i râz-› pinhânî

güvâhî “flahitlik”

Güvâhî zûr-› bâzûs›n getürmifl Kûh-ken ‘aflka
Bu devr içre kabûl itmezler ammâ flâhid-i zûr› 

mestî “sarhoflluk”, mestûrî “gizlenmifllik”

Nihân olmaz mahabbet gizlü kalmaz ‘âfl›kun flûr›
Ne mümkindür gele bir araya mestî vü mestûrî

mihmânî “misafirlik”

Ser-i bî-magz-› düflmenden fezâda kâseler told›
Sibâ’-› kûh u deflte k›ld›lar tertîb-i mihmânî

nihânî “gizlilik”

Zâhidâ olmaz riyâ mâni’ nihânî ‘iflrete
Gûlsin gâyetde bilmezsin zarâfet neydügin 
Nihânî iflrete mâni degüldür kisvet ey zâhid
‹çerler bunda ‘ârifler toluy› tâc-› Edhemden 

rahflânî “parlakl›k”

Dür ü gevher nisâr itsün yol›na ebr-i bârânî 
Ser-â-ser atlas u dîbâ döfletsün mihr-i rahflânî
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flâdî “mutluluk”

Cihân efsânedür aldanma Bâkî
Gam u flâdî hayâl-i hvâba beñzer

zindegânî “canl›l›k (hayat)”

Safâ-y› fli’ir-i Bâki bâ’is-i mihr ü mahabbetdür
Bu âb-› zindegânî ol hayât-› câvidânîdür

pîrânî “pirlikler”

Hemân oldur niyâzum senden ey Keyhusrev-i sânî
Ki gûfl-› hûfla mengûfl eyle dürr-i pend-i pîrân›

Sonuç

Türkçenin en ifllek türetme eklerinden -lIK’›n, Osmanl› Türkçesi dönemine
damgas›n› vuran Bâkî Divân›’nda 61 farkl› sözcükte kullan›ld›¤›n›, buna karfl›l›k -lIK
ekine ifllevsel anlamda karfl›l›k gelen masdariyet -î’sinin 14 farkl› sözcük türetti¤ini
görmekteyiz. Tüm ifllev alanlar› göz önünde bulunduruldu¤unda -î’li flekiller 69 fark-
l› sözcükte görülmüfl; 49 sözcükte mensubiyet, ilgili olma bildiren ad, 6 sözcükte renk
ad› türetmede kullan›lm›flt›r.

-lIK ekinin eksik, susuz, tar (>dar), var, yigit, yok gibi Türkçe sözcüklerin yan›
s›ra perîflân “da¤›n›k, kar›fl›k”, rehnümâ “gizli”, flîrîn “tatl›, cana yak›n” gibi Farsça;
medyûn “borçlu”, miskin “zavall›; uyufluk”, münâf›k “ikiyüzlü; arabozan” gibi Arapça
sözcüklere eklendi¤i görülmüfltür. -î yap›s› ise Farsça ve Arapça sözlerde kullan›lm›fl-
t›r. Mestlik ile mestî; flâdîlik ile flâdî sözcüklerinin Divân’›n söz varl›¤›na birlikte dâhil
olmas› Türkçe-Farsça iliflkisinin iç içeli¤inin yans›mas›d›r. 

Farsça ile Türkçeyi zirve eseri Muhâkemetü’l-Lugateyn’de karfl›laflt›ran Ali fiîr
Nevâî’nin ses bilgisi, flekil bilgisi, sözlük bilgisi ölçütlerini ele alarak vard›¤› sonuç-
lar Türk dili tarihi aç›s›ndan çok önemlidir. Nevâî’nin açt›¤› bu mukayese yolundan
Türkçe-Farsça iliflkisinden hareket edilebilecek, döneme damgas›n› vurmufl eserler-
le yap›lacak incelemeler, iki dil aras›ndaki iliflkinin sözünü etti¤imiz üç boyutuna da
(ses, flekil, sözlük) katk› sa¤layaca¤› düflüncesindeyiz. Türkçe yap›m eki -lIK ile Fars-
çadaki -î’li flekillerin k›yas›na dayanan bu çal›flma, yüzy›llard›r süregelen tarihî ve
co¤rafî ortakl›k zemininde yürümüfl olan bu iki dilin, Türkçenin klasiklerinden bi-
risi olan Bâkî Divân›’ndaki türetme ve dolay›s›yla söz varl›¤› boyutundaki iliflkisini
araflt›rma denemesidir.
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