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SEBK-İ HİNDÎ ŞİİRİNİN ANLAŞILMASINDA ŞEVKET-İ BUHÂRÎ DÎVÂNI SÖZLÜĞÜNÜN 

KATKILARI 

 

Bilge KARGA GÖLLÜ* 

 

ÖZET 

Sebk-i Hindî'nin temsilcilerinden Şevket-i Buhârî, XVII. yüzyılın önemli şairlerindendir. Türk 

edebiyatında birçok şairi etkilemiştir. Bunlar arasında Arpaemîni-zâde Mustafa Sâmî, Haşmet, 

Koca Râgıb Paşa, Lebîb, Nâbî, Şeyh Gâlib gibi şairler de yer almaktadır. Ne var ki Türk 

edebiyatını derinden etkileyen Şevket-i Buhârî, İran edebiyatında pek fazla tanınmamıştır. 

Dîvân'ının Türkiye'de pek çok nüshası, tercümesi ve şerhi bulunmasına rağmen İran 

kütüphanelerinde bu sayı oldukça azdır. Şevket-i Buhârî'nin bilinen tek eseri Dîvân'ıdır. Dîvân 

üzerine birkaç önemli çalışma yapılmış, üslubuna dair de bazı değerlendirmelere rastlanmıştır. 

Bu eserle ilgili incelemeler henüz başlangıç noktasındadır. Seyyid Mehmed Efendi (Hâkim), 

Edîb, Mehmed Murâd Nakşibendî, Mustafa Vâsıf ve Nüzhet tarafından yapılan şerhlerden şu 

ana kadar sadece Mehmed Murâd Nakşibendî ve Seyyid Mehmed Efendi (Hâkim)'nin şerhleri 

üzerinde incelemeler yapılmıştır.   Sebk-i Hindî ile yazılan şiirlerin anlaşılması güç olduğundan, 

şerhler Şevket-i Buhârî'nin yanı sıra bu üslupla yazan diğer şairlerin şiirlerinin de 

anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Özellikle farklı şârihlerin ele aldığı eser, konuya değişik 

bakış açıları kazandıracaktır. Mehmed Murâd Nakşibendî’nin şerhinin sistematik bir 

sözlüğünün hazırlanması, Şevket-i Buhârî Dîvânı sözlükleri konusunda bir ilk adım sayılabilir. 

Biz de Seyyid Mehmed Efendi (Hâkim)'nin şerh sırasında verdiği kelime anlamları ve 

açıklamalardan yola çıkarak doktora tezimizde bir sözlük hazırlamıştık. Bildirimizde,  Mehmed 

Murâd Nakşibendî ve Hâkim'in sözlükleri kıyaslanmış, özellikle aynı beyitlerde kelime 

açıklamalarındaki farklılıklara dikkat çekilmiştir. Bazı kelimelere verilen anlamlar, 

ulaşabildiğimiz sözlüklerde yer almıyorsa bu da belirtilmiştir. Böylelikle kapsamlı bir Şevket-i 

Buhârî Dîvânı sözlüğü hazırlanmasının gereğine vurgu yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Şevket-i Buhârî, Seyyid Mehmed Efendi (Hâkim), Mehmed Murâd 

Nakşibendî, Şevket-i Buhârî Dîvânı Sözlüğü. 
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CONTRIBUTIONS OF ŞEVKET-IBUKHARI DİVAN'S DICTIONARY TO THE UNDERSTANDING 

OF SEBK-I HINDI POETRY 

Abstract: 

Şevket-i Bukhari, a representative of Sebk-i Hindi, is one of the 17th century important poets. 

He influenced many poets in Turkish literature. Among these poets are such as Arpaemini-

zade Mustafa Sami, Haşmet, Koca Ragıb Pasha, Lebib, Nabi, Şeyh Galib. Sevket-i Bukhari, who 

deeply influenced Turkish literature, was not well known in Iranian literature. Many copies, 

translations and explanations of the divan in Turkey, this number is quite low in spite of the 

presence of Iranian translated and annotated library.The only known work of Şevket-i Bukhari 

is Divan. Several important works have been done on Divan and some researches have been 

found on his style. Investigations on the explanations made to this work are in the beginning 

phase. Seyyid Mehmed Efendi (Hakim), Edib, Mehmed Murad Nakşibendi, Mustafa Vasıf and 

Nüzhet by the annotations so far, only Mehmed Murad Nakşibendi and Seyyid Mehmed Efendi 

(Hakim) has been examined on the annotations.As the poems written with Sebk-i Hindi are 

difficult to understand, explanations and commentaries will contribute to the understanding of 

poems of Şevket-i Bukhari, as well as other poets who write it in style. In particular, the work 

of different poets will bring different perspectives to the subject.The preparation of a 

systematic glossary made by Mehmed Murad Nakşibendi can be considered as a first step in 

the dictionaries of Şevket-i Bukhari's Divan. We prepared a dictionary in our PHD thesis based 

on the meanings and explanations given by the Seyyid Mehmed Efendi (Hakim) during the 

annotation. In this study, the dictionaries of Mehmed Murad Nakşibendi and Hakim were 

compared, especially the differences in word descriptions in the same couplets were pointed 

out. Some of the meanings given to the words are not included in the dictionaries that we can 

reach. Thus, a comprehensive dictionary of Şevket-i-Bukhari's Divan was emphasized. 

Keywords: Şevket-i Bukhari, Seyyid Mehmed Efendi (Hakim), Mehmed Murad Nakşibendi, The 

dictionary of Şevket-i Buhari's Divan. 

 

1. GİRİŞ 

1.1. Sebk-i Hindî ve Özellikleri 

Sebk-i Hindî şiiri Sebk-i Irakî, Sebk-i Horosânî, hatta Sebk-i Türkî gibi farklı isimlerle 

bilinmektedir. Girift bir yapı arz eden üsluba, yerleşmiş bir isimlendirme (Toker, 1996: 143-

144) olması nedeniyle çalışmada “Sebk-i Hindî” denilmesi uygun görülmüştür. Nitekim bu 

üslup için Türkçe ve Farsça şuara tezkirelerinde dahi herhangi bir adlandırmaya gidilmemiştir 

(Babacan, 2012: 144). 
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Sebk-i Hindî, az sözle çok şey anlatmayı hedeflediğinden giderek giriftleşen bir yapıya 

bürünmüştür. Şairler söylemek istediklerini daha özlü ifade edebilmek için hazf, telmih, teşbih, 

istiare, mecaz ve kinaye yollarına başvurmuşlardır (Milani, 1960-61: 52-53). Üslubun klasik 

Türk şiirine getirdiği en büyük yenilik ise yeni-orijinal yapı ve terkiplerdir (Babacan, 2009: 44). 

Bu kelime ve kavramlar oluşum bakımından “Tamamen şairlerimizce ibdâ ve icât edilen 

tabirler; Nadir kelime kullanımıyla oluşan orijinal tabirler; Fars şiirinden hazır alınan ifadeler; 

Türkçe'den Farsça'ya geçen Farsçalaşmış ifadeler” (Babacan, 2009: 33) olmak üzere 

gruplandırılmıştır. 

İnsan ruhunun derin hissiyatı, heyecanları Sebk-i Hindî şiirinin temelini oluşturmuştur. Soyut 

bir kavram olan “ızdırap” şiire dâhil olunca, mutasavvıf şairlerden farklı olmakla birlikte 

tasavvuf da beraberinde gelmiştir. Mantığı zorlayan mübalağalar, gerçeğin yerini hayale 

bırakan anlatımlar, mananın daha da incelmesine zemin hazırlamıştır. Böyle olunca eski 

mazmunlar yetersiz kalmış ve yeni terkipler, hayaller, ortaya çıkmıştır. (İsen vd., 2002: 112). 

Şairlerin manevi hallerini somutlaştırarak anlatmaları ise şiirde bireyselliği ön plana 

çıkarmıştır. Bunda dönemin olumsuz şartlarının etkisi unutulmamalıdır (Demirel, 2006: 78). 

İran’da Safevîler dönemindeki taassup havasından ortaya çıkan Sebk-i Hindî, Hindistan’da 

gelişmiştir. Ganî-yi Keşmîrî (öl. 1079/1668-69), Şevket-i Buhârî (öl. 1691), Nâsır Ali-yi 

Serhindî (öl. 1108/1696-97), Cûyâyî-i Tebrîzî (öl. 1118/1706-7), Bîdil-i Azîmâbâdî, Âferîn-i 

Lâhurî (öl. 1154/1741-42), Girâmî-yi Keşmîrî (öl. 1156/1743), Ganimet Keşmîrî 

(öl.1158/1745) güzel eserler veren şairler arasındadır. Bu şairlerden farklı bir yol izleyen Sâ’ib 

ise Sebk-i Hindî’de kendine has bir üslup oluşturmuş ve bu tarz Sâ’ib ile doruk noktasına 

ulaşmıştır. Üslubun en önemli gazel şairi olan Sâ’ib, dönemin şairlerinin önüne geçmiştir 

(Toker, 1996: 146). 

Sebk-i Hindî, XVII. yüzyılın ortalarında Türk edebiyatında etkisini göstermiştir (İsen vd., 2002: 

112). Bu yüzyılda Türk şairler İran şairleriyle boy ölçüşebilmiş, Örfî, Şevket ve Sâ’ib gibi Farsça 

söyleyen şairler ise okunmaya ve örnek alınmaya devam etmiştir (Duru, 2003: 137). Sâ’ib’in 

yanı sıra Türk şairleri Kelîm-i Hemedânî (öl. 1652), Bîdil (öl. 1720) ve Şevket-i Buhârî’nin (öl. 

1691) etkisinde kalmışlardır (Türkel Oter ve Yıldırım, 2010: 214). 

1.2. Şevket-i Buhârî’nin Hayatı, Şiir Anlayışı ve Etkileri 

Asıl adı Muhammed Ebû İshak olan Şevket-i Buhârî, adından da anlaşılacağı gibi Buhâra’da 

doğmuştur. Doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte Milânî, onun h. 1111 

senesini ölüm tarihi ve yaşını 74 kabul ederek 1037/1627 yılında doğmuş olabileceğini 

söylemektedir (Milâni, 1961: 1).  

Şevket-i Buhârî, sarraflıkla geçimini sağlayan babası öldükten sonra eğitimini yarıda bırakmış 

ve babasının mesleğini devam ettirmiştir (Milâni, 1961: 2). Özbeklerle çıkan savaş sırasında ise 



 

260 
 

260  

Buhâra’dan ayrılmıştır1 (Milâni, 1961: 4). 1058’de Horasan’a geçen Şevket-i Buhârî, önemli 

ilim merkezlerinden Meşhed’i tercih etmiştir2. Burada Mîrzâ Sa'deddîn Hân'ın sarayına 

bağlanmıştır (Nasr Âbâdî, 1317: 446). Kaynaklar, onun bu saraydan kırgınlıkları nedeniyle 

ayrıldığını ve içine kapanıp uzun bir müddet riyazetle meşgul olduğunu ifade etmektedirler. 

Hatta Hazîn, onun halktan kendini soyutladığını, giderek yalnızlığının arttığını, iki üç günde bir 

ağzına ancak ekmek koyduğunu şöyle anlatmaktadır: ". . .  ekser evkât-râ be-'uzlet derân-

makâm be-ser mî-bered ve refte refte be-riyâzet ü inzivâ füzûde terk-i mu'âşeret bâ-halk 

nümûd ve bisyâr kem tekellüm kerdî ve der-dü se rûz yek-bâr be-leb nânî iktifâ . . ." (Hazîn, 

1334: 67). Riyâzü'l-'ârifîn'de ise Şevket-i Buhârî'nin, bir kış günü karın altında yalın ayak ve 

sırtında bir aba ile Şeyh Muhammed Ali Lâhicî tarafından görülmesi olayı aktarılmaktadır 

(Hidâyet, 1316: 364). Hayatının 11 yılını Meşhed’de geçiren Şevket-i Buhârî, buradan İsfahan'a 

gitmiştir (Milâni, 1961: 9). Hayatının son anlarını da bu şehirde geçirmiştir. Mezarı İsfahan'da 

'Alî b. Suhayl'ın türbesindedir. Fakat bugün mezarına ulaşılamamaktadır (Milâni, 1961: 16). 

İlk şiirlerinde “Tarîk” mahlasını kullanmış (Hazîn, 1334: 66), “Şevket" mahlasını ise 

Sadeddîn'in sarayında almıştır (Milâni, 1961: 8). Hint üslubunun kurucularından Sâ'ib, 'Örfî, 

Tâlib-i Âmulî ve Nazîrî'nin şiirlerini okumuş, bazılarına nazireler söylemiş ve kendi kendini 

yetiştirmiştir (Milâni, 1961: 8).  

Şevket-i Buhârî'nin şiirinin en önemli özelliği nazik ve daha önce görülmemiş hayallerin yani 

"ma'nî-i bîgânenin” bulunması, beyitlerinin renkli ve karışık manalarla dolu olmasıdır (Şafak, 

1386: 16-17-18). Onun için mana her yanı mum gibi aydınlatmalıdır (Milani, 1960-61: 43).  

Üslubun giriftliği, doğal olarak Urfî, Sâ’ib ve Şevket-i Buhârî gibi önemli şairlerin şiirlerinin 

anlaşılmak istenmesine neden olmuş ve şerhler devreye girmiştir. Bu durum Sebk-i Hindî’nin 

nazmın yanında nesri de etkisi altına aldığını göstermesi bakımından önemlidir (Yılmaz, 2006: 

24). 

                                                           
 1  Ayrılma nedenleri hakkında bk.: Milâni, Ali (1961), Şevket-i Buharî Hayatı ve Divan'ından 

Seçmeler, Küçükaydın Matbaası, İstanbul, s. 4; Şafak, Turgay (1386), Tashîh-i İntikâdî-i Dîvân-ı 

Şevket-i Buhârî, Dânişgâh-ı Tahran, Dânişgede-i Edebiyyât u 'Ulûm-ı İnsânî, Pâyân-nâme-i Doktora, 

Tahran, s. 7. 

2 Şevket-i Buhârî’nin Meşhed’i tercih etmesi Ali Milânî ve Turgay Şafak’a göre İsnâ-Aşeri Şii olduğunu 

göstermektedir (Milâni, 1961: 14; Şafak, 1386: 10). Abdullah Yiğit, çalışmasındaki bir beyitin Molla 

Murâd tarafından yapılan şerhindeki şu cümleyi: "Nâzım-ı mâhir dahî Buhârî olmagla meslek-i 

Nakşibendiyyeye sülûk etmişdir diye mesmû'um olmuşdur . . ." (Yiğit, 2011: 12) kanıt göstererek Şevket-

i Buhârî'nin İsnâ-Aşeri itikadına bağlı olmayıp Nakşibendî olduğunu dile getirmektedir. Hâkim ise bu 

konuda herhangi bir bilgi vermemektedir. Araştırmacılar her ne kadar görüş belirtse de Şevket-i 

Buhârî’nin mezhebi konusunda kesinlik yoktur. Çünkü Şevket-i Buhârî'nin şiirlerinde Şiiliğin bir 

propagandası yapılmamakta ve İmâm-ı Rızâ'nın türbesini ziyaret etmesi de onun Şii olduğunu 

göstermemektedir.  
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Türk edebiyatında örnek alınmasına rağmen İran edebiyatında fazla tanınmamıştır (Şemîsa, 

1382: 26). Bunda Şevket-i Buhârî’nin şiirlerindeki Türkçe söyleyişlerin etkisi olduğu 

düşünülebilir. Türk edebiyatında etkilediği şairlerin başında Şeyh Gâlib gelmektedir. Hatta ona 

Şevket-i Rûm dahi denilmiştir. Divan ve Hüsn ü Aşk adlı eserlerinde Şeyh Gâlib, İran 

şairlerinden söz edip beğendiklerinin Tâlib-i Âmulî ve Şevket olduğunu söylemiştir (Kaplan, 

2007: 464). Koca Râgıp Paşa da şiirlerinde Hâkânî, Sâ’ib-i Tebrîzî, Tâlib-i Âmûlî’nin yanında 

Şevket-i Buhârî’ye dikkat çekmiştir (Tunç, 2016: 203). Diyarbakır’ın ve Âgâh mektebinin 

üzerinde büyük bir rol oynadığı Nâbî, Şevket-i Buhârî’yi okumuş ve ondan etkilenmiştir 

(Kadıoğlu, 2010: 36). Hatta Nâbî, o dönemde Şevket’ten söz ve hayal hırsızlığı yapılmasını 

eleştirmiştir. Bu durum şairlerin Şevket’i beğenmenin yanı sıra ondan söz ve hayal dahi 

çaldıklarını göstermesi bakımından önemlidir (Kaplan, 2012: 55). Bu şairlerin dışında Lebîb 

(1182/1769) ve XVIII. yüzyılın önemli şairlerinden Arpaeminizâde Sâmi Bey’i de saymak 

gerekmektedir. 

1.3. Şevket-i Buhârî Dîvânı Sözlüğünün Gereği Üzerine 

Sebk-i Hindî şiirinin daha rahat anlaşılabilmesi hem şerhler üzerine çalışmalar yapılması hem 

de şârihlerin verdiği bilgilerden hareketle bu şerhlerin sözlüklerinin hazırlanması vasıtasıyla 

olacaktır. Bu zamana kadar yapılan şerh çalışmalarında çoğunlukla şerh sözlükleri de 

oluşturulmuştur. Ancak bir esere yönelik farklı şârihlerin eserlerinin ortak bir sözlüğünün 

hazırlanması yoluna gidilmemiştir. Kılıç (2012) “Mesnevî Şerhleri Sözlüğü” başlığıyla Şem’î 

Şem’ullâh ile İsmâ’il Rusûhî-yi Ankaravî’nin tam Mesnevî şerhlerinin tenkitli metinleri 

üzerinden hazırlanan bağlamlı sözlüklerden hareketle “metin içi anlamlar sözlüğü” 

oluşturmanın yolunu açmıştır. Mesnevî şerhlerinde izlenecek olan bu faydalı yola, divan 

şerhleri için de başvurulmalıdır. Özellikle anlaşılması zor yapısıyla karşımızda duran Sebk-i 

Hindî şiirini rahatlıkla anlayabilmek şerhlerin incelenmesi ve her birinin sözlüğünün 

hazırlanmasıyla mümkün olacaktır. Hatta bu tarz şiirin önemli temsilcilerinin sözlükleri 

hazırlandıktan sonra Sebk-i Hindî şiirinin de kapsamlı bir sözlüğüne ihtiyaç olacaktır. 

Şevket-i Buhârî Dîvânı şerhleriyle ilgili ilk çalışma XIX. yüzyılın önemli âlim ve 

mutasavvıflarından Mehmed Murad Nakşibendî’nin (d.1788-ö.1848) şerhi üzerine yapılmıştır. 

Bu şerh, transkripsiyon harfleriyle ifade edilmiş ve sistematik bir şerh sözlüğü hazırlanmıştır. 

Ardından XVIII. yüzyıl vak’ânüvislerinden Seyyid Mehmed Hâkim’e ait olan Şerh-i Dîvân-ı 

Şevket adlı eserin, altı nüsha ile karşılaştırılarak bir şerh sözlüğü hazırlanmıştır3. Edîp, Nüzhet 

                                                           
 3 bk. Başçetin, Mustafa Yasin (2014), Şerh-i Kasâ'id-i Mevlânâ Şevket ve Sistematik Şerh Sözlüğü, 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi, 
Ankara; Karga Göllü, Bilge (2018), Hâkim’in Şerh-i Dîvân-ı Şevket’i (İnceleme-Karşılaştırmalı Metin), 
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Adana. 
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ve Mustafa Vâsıf el-Ledûnî tarafından Şevket-i Buhârî Dîvânı’na yapılan şerhler ise henüz 

çalışılmadığından sözlükleri mevcut değildir. 

Şevket-i Buhârî’nin şiiri ibhâmlarla (manada kapalılık) dolu olduğundan Şevket-i Buhârî’nin 

şiirindeki bu husus üzerine İran’da bir çalışma yapılmıştır. "Şikest-reng, sürme, (Pür Murâdî, 

1390: 12), hâb-ı mahmil, gevher (Pür Murâdî, 1390: 13-14), mâr u genc (Pür Murâdî, 1390: 17), 

nân u nigîn, gül-i ra'nâ (Pür Murâdî, 1390: 18) gibi kelimelerin neyi ifade ettiği hakkında 

bilgiler verilmiştir. Ancak bu kapalı anlatımların, Şevket-i Buhârî’nin yaşadığı döneme yakın 

zamandaki şârihler tarafından nasıl anlamlandırıldığı öğrenilirse Sebk-i Hindî şiiri daha rahat 

anlaşılabilecektir. Bu doğrultuda Şevket-i Buhârî Dîvânı’na yapılan şerhlerin tamamı 

incelenerek tek bir sözlük oluşturulması gerekmektedir.  

Bu bildiride, Seyyid Mehmed Efendi (Hâkim) ve Mehmed Murâd Nakşibendî’nin şerh 

sözlüklerindeki ortak kelime ve kelime gruplarından hareket edilerek bir karşılaştırma 

yapılmıştır.İki şârihin de “ ‘abîr, âzâr, bâled, bender, deyr, dil-gîr, gül-i Ca’ferî, güzîr, hˇâb, hâr-

be-dâmân, hümâ, kehrübâ, kûçe, ma’nâ-yı bî-gâne, pây-be-dâmân, pehlû, pûç, rem, renk, sebük-

rûh, sevâd, sürme, şeb-gîr, şebistân, şebnem, şehr-bend, tahta-bend, tılâ” kelimeleri üzerinde 

ortak olarak durdukları görülmüştür. Ancak bu kelimelerin hepsinin karşılaştırması 

yapılmamıştır. İki şerhin kapsamı farklı olduğu için (Hâkim Dîvân’ın tamamını, Mehmed Murâd 

Nakşibendî ise sadece üç kasidesini şerh etmiştir) sadece ortak beyit ve kelimeler üzerinden 

değerlendirme yapılmıştır. Karşılaştırmada Seyyid Mehmed Efendi (Hâkim) için [H], Mehmed 

Murad Nakşibendî için ise [M] simgesi kullanılmıştır. 

2. İKİ ŞERHTEKİ ORTAK KELİME VE KELİME GRUPLARINA DAİR ÖRNEK VE 

DEĞERLENDİRMELER 

âzâr: 

Vârid-i ‘arûs-ı milletem âzâr-ı Fâtıma 

Ümmü’l-kitâb-ı dîn ü düvel zübdetü’n-nisâ 

 (H, K.1/91; M, K.1/92) 

âzâr: ". . . kuvvet ve nusret ve mu’âvenet ma’nâsına. . ." [H, 13b/6]; “İncinmege vü muztarib 

olmaga dirler” [M: 141]4. 

“Âzâr” kelimesinin kaynaklarda “çıkışma, tekdir, paylama; çok zararlı” (Parlatır, 2011: 132); 

“İncinmeye sebep olan hoşa gitmeyen davranışlar; kötü davranışlardan kırılma hisleri; 

                                                           
 4 M simgesi ile gösterilen bu açıklamalar, Mustafa Yasin Başçetin’in 2014 yılında hazırladığı Şerh-i 

Kasâ'id-i Mevlânâ Şevket ve Sistematik Şerh Sözlüğü adlı Yüksek Lisans tezinden olduğu gibi aktarılmıştır. 
Bu çalışmada satır numarası verilmediğinden sayfa numarası ile gösterme yoluna gidilmiştir.  
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hastalık; gam; düşmanlık, kin; eziyet etmek” (Enverî, 1382: 31); “İncitme, eziyet, zarar âzürden” 

(Etik, 1968: 10); “Eziyet, incitme, kırma, dokunma; hastalık, dert, keder” (Salehpoor, 1370: 74) 

gibi anlamlara geldiği ifade edilmiştir. Görüldüğü gibi, Mehmed Murâd Nakşibendî bu kelimeyi 

kaynaklarda geçen “incinme ve sıkıntı içinde olma” anlamıyla açıklamıştır. Hz. Fâtıma’nın 

dünyadan incinmişliği ve ızdırabının Hz. Muhammed vefat edince yüksek bir mertebeye 

ulaştığını, hatta her gün ravza-i mutahharaya gidip burada günlerce ağladığını ve onu duyan 

kadınların da etrafına toplandıklarını anlatmıştır. Hatta buna dair Hz. Fâtıma5 ile ilgili 

hadiseler de aktarmıştır (Başçetin, 2014: 140-144). Hz. Fâtıma’nın Hz. Muhammed’in 

ölümünden sadece altı ay sonra vefat etmiş olması da babasına duyduğu yakınlığı 

göstermektedir.  

Hâkim beyitte geçen “âzâr” kelimesini  “kuvvet ve yardım” olarak yorumlamıştır. Bu açıklamayı 

Arapça cümlelerle de desteklemiştir: “Kemâ yukâlu nasrun mü’ezzirun bâligun şedîdü’l-kuvve 

ve kad yusta’melu min ettefa’ul-te’ezzerâ bâligun mine’l-mu’âveneti ve’s-sitri ve’l-

kuvveti/Aynen söylenildiği gibi ‘müezzir yardım etti’ yani çok güçlü olan. Bazen tefâ'ul 

kalıbından da kullanılır ‘te'ezzetrâ’ yani yardım, kuvvet, örtme de üst derecede …” [H, 13b/6-

14]. 

Beyitteki “vârid” kelimesi Mehmed Murâd Nakşibendî’nin şerhinde “dâred” olduğundan beyit 

“Benim gelin gibi müzeyyen olan dînim Hazreti Fâtıma radîyallâhu te’âlâ ‘anhâ vâlidemizin 

dünyâdan incinmesini vü nefretini tutar” şeklinde tercüme edilmiştir [M:139]. Ancak bu 

kelimeyi Hâkim “vârid” olarak kabul etmiş olacak ki beyiti öyle tercüme etmiştir: “Ya’nî ‘arûs-ı 

milletüm Fâtımatü’z-zehrâ radiya’llâhü ‘anhâ hazretlerinün i’ânet ve nusretini ider ki ol Zehrâ-

yı Betûl hazretleri ümmü’l-kitâb-ı dîn ü düvel-i Muhammediyye ve zübde-i ümmühât-ı tâhirât-ı 

seniyyedür radiya’llâhu ‘anhâ” [H, 13b/1-2-3). Zaten karşılaştırmaya dâhil edilen altı nüshanın 

sadece birinde (Nâdir Eserler Kütüphanesi nüshası) kelime “dâred” olarak görülmüştür.  

gül-i Ca’ferî: 

Reng-i ruhem bahâr-ı gül-i Ca’ferî şudest 

Ez-behr-i sıdk-ı ân şafak-ı subh-ı ihtidâ 

 (H, K. 1/96; M K. 1/97) 

gül-i Ca’ferî: ". . . bir nev’e meşhûr güldür. Ol diyârlarda gâyet makbûl olmagla …” (14a/23-24) 

[H]; “ ‘Gül-i Ca’ferî’ bir nev’ güldür ki şimdi ana gül-i sad-berg ta’bîr olunur ki cemî-i güllerin 

                                                           
5 Hz. Fâtıma, Hz. Muhammed’in kızı olup Hz. Ali ile evlenmiştir. Asıl adı Ümmü’l-Haseneyn Fâtıma 

bint Muhammed ez-Zehrâ’dır. Aydınlık yüzlü anlamında “Zehrâ” ve namuslu, iffetli kadın manasında 

“Betül” lakaplarıyla da anılır. Yezîd tarafından zehirletilip öldürülen Hasan ve Kerbelâ’da öldürülen 

Hüseyin’in annesidir ve babası Hz. Muhammed’e yakınlığıyla bilinmektedir (Zavotçu, 2013: 233).  
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gerek renkde vü gerek râyiha-i tayyibede a’lâsı vü efdalidir ve nâs beyninde gâyet makbûldür” 

[M]. 

“Yanağımın rengi gül-i Ca’ferî baharı; onun kalp temizliğinin nasibinden hidayete erme 

sabahının şafağı olmuştur” şeklinde tercüme edilebilecek olan beyitte geçen ve kaynaklarda 

hakkında herhangi bir bilgiye rastlanmayan “Gül-i Ca’ferî” kelimesini hem Mehmed Murâd 

Nakşibendî hem de Hâkim açıklamıştır. Hâkim, bu gülün Ca’ferîlerin6 ülkelerinde meşhur ve 

gayet makbul olduğunu söylerken, Mehmed Murâd Nakşibendî bu güle aynı zamanda yüz 

yapraklı gül anlamına gelen “gül-i sad-berg” denildiğini, renk ve kokuda bütün güllerden üstün 

olduğunu dile getirerek farklı bilgiler vermiştir.  

gürîz: 

Zi-âsitân-ı tu başed dü-hâcetem ki ez-û 

Ne-bâşedem be-dü-‘âlem zi-hîç vech gürîz 

(H, K. 3/83; M, K. 3/85) 

gürîz: ". . . büdd ve zarûret ma’nâlarında müsta’meldür" (30a/1-2) [H]; “ ‘Güzîr’ kâf-ı 

Arabiye’nin zammıyla vü zânın kesriyle firâk u bed ma’nâsınadır ve nefiy içün ‘nâ’ lafzı 

geldikde nâ-güzîr olup lâ-büd ma’nâsına olur” [M]. 

 “Gürîz” kelimesi “Kaçma, kaçış; Divan şiirinde kaside tarzında konuya girmeden önce söylenen 

beyit, girizgâh” (Parlatır, 2011: 512); “Kaçma, firar” (Etik, 1968: 357); “Kaçma, kaçış, tüyme, 

hızla uzaklaşma; Kurtuluş; Sapma, dalma, bir konudan başka bir konuya geçme” (Salehpour, 

1370: 1060) anlamlarına gelmektedir. Beyiti günümüz Türkçesine “Senin kapından iki isteğim 

var ki ondan iki âleme kaçış olmaz” şeklinde çevirebiliriz. Bu takdirde “kaçmak” anlamına 

gelen “gürîz” kelimesi beyitin anlamına uygun düşmektedir.  

Hâkim kelimenin ayrılma, uzaklaşma, vazgeçme (Devellioğlu, 2003: s. 116) ve zorunluluk 

anlamlarındaki kullanım alanına işaret ederken, Mehmed Murâd Nakşibendî kelimenin 

okunuşunu kolaylaştırmak için önce açıklamada bulunmuştur. Sonra da farklı olarak kelimenin 

olumsuzluk durumuna dikkat çekmiştir. Ancak Mehmed Murâd Nakşibendî’nin şerhi çeviri 

yazıya aktarılırken “büdd”ün “bed”, “gürîz”in “güzîr” okunduğu anlaşılmaktadır (Başçetin, 

2014: 258). Güzîr, “Bekçi; çâre, tedbir, kaçma yolu” (Enverî, 1382: 1923) anlamlarına 

gelmektedir. Ancak Hâkim’in şerhinin nüshalarında da bu kelime “gürîz” şeklindedir.  

hâr-be-dâmân: 

Der-riyâzî ki buved reng ü gül-i rûy-ı zemîn 

                                                           
6 Geniş bilgi için bk.: Öz, Mustafa (1993), Ca’fer es-Sâdık, İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, 7, 1-3. 
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Gül-be-ceyb âmedem ü hâr-be-dâmân reftem 

(H M, K. 2/14) 

hâr-be-dâmân: ". . . Ya’nî andan bî-nasîb olurum dimekdür” (18a/12) [H]; “ ‘Hâr-be-dâmân’ 

dan murâd, gamdır” [M]. 

Hâr, “diken” (Parlatır, 2011: 579); “Sivri ve keskin uç; acı, ağrı” (Enverî, 1382: 886) gibi 

anlamlara gelmektedir. “Hâr be-dâmân” kelime grubu “Dikeni/sıkıntısı eteğinde olmak” olarak 

günümüz Türkçesine çevrilebilir. Farsça deyimler arasında da yer almayan7 bu tabire Hâkim 

“nasipsiz olmak, kısmetsizlik”, Mehmed Murâd Nakşibendî ise “gam” anlamını vermiştir. 

ma’nî-i bî-gâne: 

Bî-gâne kerdeest me-râ ez-diyâr-ı hˇîş 

Tâ geşteem be-ma’nî-i bî-gâne âşnâ 

(H M, K. 1/8) 

ma’nî-i bî-gâne: "Dikkat ve letâfetinden me’lûf olmayan hayâl-i nâzike ma’nî-i bî-gâne ıtlâk 

olunagelmişdür” (4a/3-4) [H]; “İlm-i bâtın murâd, olunsa olunur; yâhûd bir şâ’irin hâtırına 

gelmeyen mezâmîn-i latîfeyi murâd, ideriz” [M]. 

“Kendi ülkesinden bizi öyle yabancı etmiştir ki alışılmamış manaya [dahi] âşina olmuşum” 

anlamına gelen bu beyitte şârihler “ma’nî-i bî-gâne” kelimesini açıklama gereği duymuşlardır. 

Hâkim, alışık olunmayan incelik ve güzellikte nazik hayale “ma’nî-i bî-gâne” denilegeldiğini 

söylemiştir. Mehmed Murâd Nakşibendî ise bu kelime grubuyla bâtın ilme işaret 

edilebileceğini belirtirken bir şairin hatırına gelmeyen güzel mazmunların kast edildiğini 

vurgulamıştır. 

şehr-bend: 

Zi-‘arzuhâl garazhâmrâst ey ki tuyî 

Be-şehr-bend-i vilâyet emîr-i küll-i emîr 

 (H, K. 3/78; M K. 3/80) 

şehr-bend: ". . . ol şehrdür ki andan kâle ve metâ’ ne gûne ise diyâr-ı âhire kufûl-bend ola ve 

anda olan re’îs-i tüccâre şeh-bender ta’bîr olunur” (29b/5-6) [H]; “Hisâra vü hisârun havlusuna 

ıtlâk olunur diyu Lügat-i Ni’metu’llâh’da musarrahdır, velâkin yine ‘şehr-bend’ pâdişâhlık 

pâyitahtı olan memlekete ıtlâkı olunur. Meselâ İslâmbol gibi” [M]. 

                                                           
7 Geniş bilgi için bk.: Tokmak, A. Naci (1995), Türkçe-Farsça Ortak Deyimler Sözlüğü, İstanbul. 
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“Şehr-bend”, “Şehir hisarı; hapishane, ceza evi; tutuklu, mahbus; kuşatılan veya ablukaya 

düşürülen kimse” (Salehpour, 1370: 701); “Zindân; şehrin etrafındaki hisar; tutuklu; esîr” 

(Enverî, 1382: C.2, 1441) anlamlarında kaynaklarda geçmektedir. Bu anlamlardan yola çıkarak 

beyit “Senden istediklerimden maksatlarım vardır; ey ki hisarlarla çevrili şehirde cümle emirin 

emiri sensin” şeklinde ifade edilebilir. Beyitin ikinci mısraında yer alan ve sadece Farsça 

kaynaklarda anlamına rastlanabilen bu kelimeye, her iki şârih de açıklama getirmiştir. Hâkim 

“şehr-bend” kelimesine ticari özelliğe sahip bir şehir anlamı vermiştir. Hatta buradaki 

tüccarların başında olan kişiye de “şeh-bender” denildiğini söylenmiştir. Mehmed Murâd 

Nakşibendî ise kelimeyi anlamlandırırken Lügat-i Ni’metullâh’tan yararlanmış, hisar ve hisarın 

avlusuna verilen bir isim olduğunu belirtmiştir. Ayrıca “şehr-bend”in padişahlık payitahtının 

olduğu şehirlere verilen bir ad olduğunu söyleyerek, İstanbul’u buna örnek vermiştir. 

şâl-ı nerme8: 

Çunân kumâş-ı bahârest hâk-i Meshed-râ 

Ki şâl-ı nerme be-bâfed be-tavf-ı û Keşmîr 

 (H, K. 3/29; M, K. 3/30) 

şâl-ı nerme: “Keşmîrde şâl-ı nerme ma’rûfdur ki bir nev’e yumuşak ve latîf şâldur” (25b/5-6) 

[H]; “ ‘Şâl-ı nerme’ bir nev’ yumuşak şâldır ki Keşmîr şehrinde dokunur” [M]. 

Hâkim “şâl-ı nerme”nin Keşmîr şehrinde bilindiğini, yumuşak ve güzel bir çeşit dokuma şal 

olduğunu söylerken, Mehmed Murâd Nakşibendî kabirlerin üzerine örtülecek kumaşlar için 

Keşmîr’den üstatların Meşhed’e geldiklerini ve bu şal için Hint pamuğu kullandıkları da 

anlatılmıştır (Başçetin, 2014: 230).  

3. SONUÇ 

Hâkim (XVIII) ve Mehmed Murâd Nakşibendî’nin (XIX) şerh sözlükleri kıyaslandığında 

kaynaklarda rastlanmayan kelime veya kelime gruplarına bazen birbirini tamamlayıcı bazen 

de birbirinden farklı anlamlar verdikleri görülür.Ancak Hâkim’in eseri, Mehmed Murâd 

Nakşibendî’den önce kaleme alındığından Mehmed Murâd Nakşibendî’nin Hâkim’le benzer 

bazı açıklamalarda bulunduğu da dikkati çeker. Mehmed Murâd Nakşibendî’nin şerhi üç 

kasideyi içerse de Hâkim’in üç kasidesinin şerhi ile karşılaştırıldığında oldukça kapsamlıdır. Bu 

durumda Hâkim’in eserinin tercüme ve şerh arasında bir özellik göstermesinin etkisi olduğunu 

düşünüyoruz. 

                                                           
8 Bu kelime doktora tezimizde “Giyim-Kuşam ve Süslenme” alt başlığında ele alınmış, sözlüğe dâhil 
edilmemiştir. 
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“Âzâr” kelimesi kaynaklarda verilenlerin dışında Hâkim’in şerhinde “yardım, kuvvet 

“anlamlarında yorumlanmıştır. Farsça deyimler arasında da ulaşılamayan “hâr-be-dâmân”ın 

Hâkim’de “kısmetsizlik”, Mehmed Murâd Nakşibendî’de “gam” olarak açıklanması da tabirin 

anlam dünyasına katkı sağlamaktadır.  

Bilindiği gibi “ma’nî-i bî-gâne” alışık olunmayan orijinal söyleyiş ve hayallere verilen isimdir. 

Aynı beyitte bu kelimeye odaklanmış iki şairden biri (Mehmed Murâd Nakşibendî) “ma’nî-i bî-

gâne” nin bâtın ilimlere de işaret ettiğini söyleyerek farklılık yaratır. 

 “Şehr-bend” bilinen anlamlarının dışında Hâkim’in şerhinde ticari şehirlere verilen ad olarak 

tanımlanmıştır. Hatta bu şehrin tüccarlarının başındaki kişiye de “şeh-bender” ismi verildiği 

belirtilmiştir. Mehmed Murâd Nakşibendî ise “şehr-bend”in, padişahın bulunduğu şehrin adı 

olduğunu vurgulamış, buna İstanbul’u örnek vermiştir. 

İki şârihin özellikle aynı beyitlerde verdiği farklı veya tamamlayıcı bilgiler beyitin anlam 

dünyasını zenginleştirmiştir. Ayrıca değişik bakış açıları metnin anlaşılırlığını artırmıştır. 

Sonuç olarak aynı esere yapılan şerhler karşılaştırılarak meydana getirilecek sözlükler şerh 

çalışmalarına faydalı olacaktır. Klasik Türk edebiyatında giriftliği ve zor anlaşılmasıyla bilinen 

Sebk-i Hindî şiirinin daha iyi anlaşılmasında şerh sözlüklerinin hazırlanmasının yararlı ve katkı 

sağlayıcı olduğunu düşünüyoruz.  
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