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Öz
Bahr-ı tavîl, klâsik Türk edebiyatında
örneklerine az rastlanan şiir türlerinden biridir.
Genellikle âşık-maşuk arasındaki ilişkinin
anlatıldığı bahr-ı tavîllerin en önemli özelliği
nazım-nesir karışık yazılması ve secili anlatımın
ağır basmasıdır. Diğer nazım şekillerine göre daha
sade bir dille yazılan bu şiirler, genellikle aruz
veznindeki fe’ilâtün tefilesinin art arda tekrarıyla
yazılmıştır.
Divan şairlerinin farklılık arayışlarının bir
neticesi olarak tercih ettikleri bu nazım şeklinin
bilinen ilk örneğini 15. yüzyılda Ahmet Paşa
kaleme almıştır. Zamanla Gelibolulu Âlî, Birrî,
Fehîm-i Kadîm ve Şeyh Gâlib gibi önemli şairler
başta olmak üzere birçok şair bahr-ı tavîl
yazmıştır. 16. yüzyıl şairlerinden Kadrî ve Zuhûrî
de bu nazım şeklini tercih eden şairlerdendir.
Yaşadıkları yüzyıl dışında hayatları hakkında
kesin bir hükme varmanın mümkün olmadığı her
iki şair de bahr-ı tavîlini gazel formunda ve
âşıkane tarzda kaleme almıştır.
Bu çalışmada klâsik Türk edebiyatındaki
bahr-ı tavîller üzerinde genel bir değerlendirme
yapılmış, Kadrî ve Zuhûrî’nin bahr-ı tavîllerinin
şekil ve muhteva özellikleri üzerinde durularak bu
şiirlerin şimdilik bir şiir mecmuasındaki tek
nüshasından hareketle çeviri yazılı metinlere yer
verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Klâsik Türk edebiyatı,
Bahr-ı Tavîl, 16. Yüzyıl, Kadrî, Zuhûrî.

Abstract
Bahr-ı tavil is one of the poetry forms that its
samples are occasionally seen in classical Turkish
literature. Generally, the most important feature
of bahr-ı tavils that the relationship between the
lover and sweet is told is that the poetry and prose
are written intricately and the selected expression
is dominant. These poems which are written in
the simpler language than the other poetry types
and they are generally written in the sequential
form of fe’ilatün tefile in the aruz prosody.
Ahmet Pasha wrote the first known sample of
this poetry type in 15. century that the Ottoman
poets preferred as a result of dissimilarity search.
Many poets among the important poets especially
such as Gelibolulu Ali, Birri, Fehim-i Kadim and
Şeyh Galib wrote bahr-ı tavil in time. Kadri and
Zuhuri who were the poets of 16. century are one
of the poets who prefer this poetry type. Both of
them that it is not possible to conclude from the
certain predication about their life except from
their century wrote bahr-ı tavil in the gazelle form
and in the amorous style.
In this study a general evaluation was made
on the bahr-ı tavils in classical Turkish literature,
the translated texts were included with reference
at the collection of poem to these poetries’
available single copy for the present as the form
and content properties of Kadri and Zuhuri’s
bahr-ı tavils were emphasized.
Key Words: Classical Turkish Literature, Bahr-ı
Tavîl, 16. Century, Kadrî, Zuhûrî.
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Giriş
Klâsik Türk edebiyatı geleneğinde yetişen şairler, duygu ve düşüncelerini dile
getirirken geleneğin kendilerine çizdiği kurallara sadık kalarak sanat kabiliyetlerini ve
maharetlerini sergileme yoluna gitmişlerdir. Bunu yaparken zaman zaman klâsik ifade
tarzlarının dışına çıkarak veya kullanmış oldukları nazım şekillerine çeşitlilik katarak farklı
ve özgün olmayı hedeflemişlerdir. Divan şairlerinin farklılık arayışlarının bir neticesi olarak
kullanmayı tercih ettikleri nazım şekillerinden biri de bahr-ı tavîldir.
Edebiyatımızda sınırlı sayıda şair tarafından tercih edilen ve örneklerine sık
rastlanmayan bir nazım şekli olan bahr-ı tavîl, terim olarak iki kavramı karşılamak için
kullanılmıştır. Birincisi daha çok Arap edebiyatında kullanılan ancak Fars ve Türk
edebiyatlarında hemen hemen hiç tercih edilmeyen ve “fe’ûlün mefâ’îlün fe’ûlün
mefâ’îlün” tef’ilelerinden oluşan bir aruz bahrinin adıdır (İpekten 2010: 134). İkincisi ise
“fe’ilâtün” tef’ilesinin arka arkaya tekrarlanmasıyla yazılan bir nazım şeklinin adıdır. Bu
nazım şeklinde her mısra, kendi içinde secili olup bu mısraların kafiye şeması kıta yahut
gazel şeklinde olabilir. Manzumenin sonunda şairler, mahlaslarını kullanırlar. Bahr-ı
tavîllerde, mısralardaki tef’ile sayısının 50’ye kadar çıktığı (Aksoyak 2007: 439) hatta bu
rakamın aşıldığı görülür.
Bu nazım şeklinde genellikle sevgilinin güzellik unsurları ile âşık ile maşuk
arasındaki münasebetler işlenir. Bunun dışında münacat, naat gibi dinî konulardan mizahî
konulara kadar yazılmış bahr-ı tavîl örneklerine de rastlanmaktadır. Bahr-ı tavîlin beyitleri
arasında çoğunlukla bir anlam bütünlüğü bulunur. Olay, bir hikâye anlatımı içinde verilir.
Olay bütünlüğü ve esprili konuları ele almaları bakımından bahr-ı tavîller, zincirlemeli
tekerlemelerle benzerlik gösterir (Aksoyak 1999: 439).
Bahr-ı tavîller üzerine şimdiye kadar bazı bilimsel çalışmalar yapılmıştır. 1 Bu
çalışmalar içerisinde en kapsamlı olanı İ. Hakkı Aksoyak’ın iki ayrı çalışmasıdır. Aksoyak,
önce “Bahr-ı Tavîl” adlı makalesinde çeşitli divanlar ve mecmuaları tarayarak 21 şairin bu
nazım şekliyle şiirler yazdığını tespit etmiştir (bk. Aksoyak 1999). “Anadolu Sahasında İlk
Bahr-ı Tavîl Ahmed Paşa’nın mıdır?” adlı ikinci çalışmasında ise yapmış olduğu taramalar
neticesinde şair sayısını 28’e, bahr-ı tavîl sayısını da 39’a çıkarmış; Anadolu sahasında ilk
bahr-ı tavîl sahibi şairin ise Ahmet Paşa olduğunu iddia etmiştir (bk. Aksoyak 2007).
Aksoyak’a göre edebiyatımızda Anadolu sahasında yazılmış olan ilk bahr-ı tavîl, 15.
yüzyıl şairlerinden Ahmet Paşa’ya aittir. Bu yüzyılda Seyfî, Belâyî ve Şeyhî bahr-ı tavîl
sahibi diğer şairlerdir. 16. yüzyılda Fedâyî ve Gelibolulu Âlî; 17. yüzyılda Arşî, Fehîm-i
Kadîm, Beyânî, Mu’în ve Mücellâ; 18. yüzyılda Birrî, Zâtî?, Dâniş ve Şeyh Gâlib; 18.
yüzyılda Müştak Baba, Antepli Aynî, Nebâtî, İzzet, Bayburtlu Zihnî, Necmî, Senîh ve

İsmail Parlatır (1992), “Fuat Bayramoğlu ile Anılarda”, Türk Dili Dergisi (487), s. 24-26; Rasih Erkul (1993),
“Bir Bahr-i Tavil Örneği ve Birri Mehmed Dede”, Yedi İklim. V (39), s. 43-45; İ. Hakkı Aksoyak (1999),
“Bahr-i Tavil”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. Dr. Himmet Biray Özel Sayısı, s. 438-445.
Ahmet Mermer (2002), “XVI. Yüzyıl Divan Şairi Fedayi ve İki Bahr-i Tavili”, İlmî Araştırmalar (14), s. 121129; İ. Hakkı Aksoyak (2007), “Anadolu Sahasında İlk Bahr-ı Tavîl Ahmed Paşa’nın mıdır?”, Turkish Studies
2 (4), s. 84-97; Beyhan Kesik (2015), “Muhibbî’nin Bahr-ı Tavîl’i”, Littera Turca (Journal of Turkish
Language and Literature) 1 (2), s. 55-60; Yunus Kaplan (2016), “Fehîm-i Kadîm’in Bahr-ı Tavîli”, Divan
Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, İstanbul. Bahar, Sayı 14. s. 67-92.
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İffetî?; 20. yüzyılda ise Sâbir, Abdulbaki Fevzî, Çukadarzâde ve Halil Nihat Boztepe bahr-ı
tavîl sahibi olan şairlerdir (2007: 95-96).
Bahr-ı tavîl üzerine yapılan son yapılan çalışmalardan biri de Beyhan Kesik’e aittir.
Kesik, “Muhibbî’nin Bahr-ı Tavîli” adlı çalışmasında Topkapı Sarayı Kütüphanesindeki bir
mecmuada Muhibbî mahlaslı şairin daha önce bilinmeyen bir bahr-ı tavîlini tespit ederek
bunu ilim âleminin istifadesine sunmuştur (Kesik 2015). Kesik, tespit ettiği bu şiirin “Bahrı Tavîl-i Sultan Süleymân” başlığını taşımasından hareketle şiirlerinde Muhibbî mahlasını
kullanan Kanuni Sultan Süleyman’a ait olduğunu belirtmiştir (Kesik 2015: 57). Ancak
Ahmet İçli, Kâsımî tarafından 1034/1625’te derlenen Bahrü’l-Ma’ârif adlı mecmuada aynı
şiirin daha geniş hâliyle “Bahr-ı Tavîl-i Muhibbî-i Bağdâdî” başlığıyla verilmiş olmasından
hareketle Bağdatlı Muhibbi’ye ait olabileceğini iddia etmiştir. İçli, bu iddiasını desteklemek
için Hisâlî’nin Metâli’u’n-Nezâir’indeki bir matlada, şairden “Muhibbî-i Acem” olarak
bahsedildiğini, Hisâlî’nin eserinde toplam 212 matlaın Sultân Süleymân’a ait olduğunu
belirtilmesinin her iki şairin de farklı kişiler olduğunu açıkça ortaya koyduğunu söyleyerek
Hisâlî’nin “Muhibbî-i Acem” ifadesiyle Bağdatlı Muhibbî’yi kastetmiş olmasının
muhtemel olduğunu belirtir (İçli 2017).
Yukarıda bahsedilenlerin dışında çeşitli çalışmalar sayesinde haberdar olduğumuz
başka bahr-ı tavîl örnekleri de bulunmaktadır. 17. yüzyıl şairlerinden Ni’metî (öl. 1659)’nin
(Ersöz 2007: 135-37), Mu’în (öl. 1652-53)’in (Aras 2010: 145-47); 18. yüzyıl şairlerinden
Azbî Baba (öl. 1736)’nın (Bayram 2006: 151-53), Nazîr (öl. 1774)’in (Şengün 2006: 30809); 19. yüzyıl şairlerinden Senîh-i Mevlevî (öl. 1900)’nin (Okyay 2005: 120-21), Nâkâm
(öl. 1880-81’den sonra)’ın (Mert 2012: 975-76) birer; Mehmed Şâkir Efendi (öl. 1836)
(Yanbal 2009: 991-95) ve Bayburtlu Zihnî (öl. 1859)’nin (Kılıç 2017: 39-46) ise ikişer
bahr-ı tavîli bulunmaktadır.
Bu nazım şekliyle yazılmış bilinen bu şiirler dışında başka şiirlerin de olabileceği
düşüncesinden hareketle yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde bilinmeyen bazı bahr-ı
tavîller tespit ettik. Bu şiirlerin hepsi bir makale hacmine sığmayacağı için birkaç
çalışmayla bunların tanıtımını uygun gördük. Bu çalışmamızda Kadrî ve Zuhûrî mahlaslı
şairlere ait iki bahr-ı tavîlin şekil ve muhtevalarının tanıtımı yapılacaktır.
Kadrî ve Zuhûrî’nin Bahr-ı Tavîlleri
Bu çalışmanın mihverini teşkil eden eldeki iki bahr-ı tavîlin sahibi olan Kadrî ve
Zuhûrî hakkında elde herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Her iki şairin de bahr-ı tavîlinin
kayıtlı olduğu mecmuadan hareketle yapılacak değerlendirme dışında kesin bir hükme
varmak mümkün görünmemektedir.
Her iki şairin bahr-ı tavîli, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi TY.
11128 numarada kayıtlı olan şiir ve fevaid mecmuasında kayıtlıdır. Ağırlıklı olarak 16. ve
17. yüzyıl şairlerinin şiirlerini havî olan bu mecmuada bu yüzyıllara ait bazı şairlerin
hayatta olduklarına veya öldüklerine dair bazı ibareler bu eserin uzunca bir dönem içinde
derlendiğini göstermektedir. Mecmuanın 76b-78b sayfalarında ise sırasıyla Kadrî, Âlî,
Beyânî ve Zuhûrî’nin bahr-ı tavîlleri bulunmaktadır.
Art arda verilen bu dört şairin şiirlerinden Kadrî ve Âlî’nin şiirlerine başlık olarak
müstensih tarafından “Baór-ı Ùavìl-i Úadrì Efendi Sellemehu’llâhü TeèÀlÀ” ve “Baór-ı Ùavìli èÁlì Efendi Sellemehu’llâhü TeèÀlÀ” ibareleri kullanılmıştır. Bu da bizlere bu şiirlerin
Gelibolulu Âlî’nin hayatta olduğu bir zamanda mecmuaya alındığını göstermektedir.
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Gelibolulu Âlî’nin ölüm tarihi olan 1600 yılı dikkate alındığında Kadrî’nin de bu tarihte
hayatta olduğu açıktır.
Ancak Zuhûrî’nin bahr-ı tavîlinin başlığında böyle bir ibarenin kullanılmamasından
dolayı şairin bu tarihte hayatta olup olmadığı belli olmasa da bu şiirin, Gelibolu Âlî’nin
şiiriyle aynı zamanda kayda geçirilmesinden hareketle en geç 1600 yılında veya bu tarih
öncesinde yazıldığını söylemek mümkündür.
Kaynaklarda 1600 yılında hayatta olduğu belirtilen Kadrî mahlaslı bir şair hakkında
bilgi verilmiştir. Bu bilgilere göre Kayserili olan Kadrî, Bahâeddinzâde Efendi’den
mülâzım olduktan sonra kadı oldu. Memleketi olan Kayseri kadılığına tayin edildikten
sonra görevinden ayrılıp uzlet köşesine çekilmiş iken 1599 yılında İstanbul’a çağrılarak
şeyhülislâm tarafından “nakibüleşrâflık” ile görevlendirildi. Nakibüleşrâf iken 1013
Cemâziyelevvelinde (Eylül 1604) İstanbul’da vefat etti (Kılıç 2009: 21; Köksal: 2013).
Yukarıda hayatı hakkında bilgi verilen Kadrî mahlaslı şair, her ne kadar 1604 yılında
öldüğü için eldeki bahr-ı tavîlin sahibi olabilme ihtimali bulunsa da elimizde bunu teyit
edici herhangi bir karine bulunmamaktadır. Bu yüzden bu bahr-ı tavîlin Kadrî mahlasını
kullanan ve 1600 yılında hayatta olan; ancak hayatı hakkında kaynaklarda bilgi olmayan
başka bir şaire ait olma ihtimali de bulunmaktadır.
İkinci bahr-ı tavîlin sahibi olan Zuhûrî’nin de şiirini 1600 yılı veya öncesinde
yazdığı göz önünde bulundurulduğunda kaynaklarda bu tarihlerde yaşadığı belirtilen
Zuhûrî mahlaslı şairler şunlardır:
Zuhûrî: Şam’da doğan şairin asıl adı Mustafa’dır. Şam muhasebecisi Pîrî-zâde
Mehmed Çelebi’nin oğludur. Bu yüzden Pîrî-zâde sanıyla meşhur oldu. On sekiz yaşında
sipahi ve zeamet sahibi oldu. Mehmed Süreyyâ’ya göre III. Murad döneminde (1574-1595)
ölmüştür. Zuhûrî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi
bulunmamaktadır (Kaplan: 2014).
Zuhûrî: Manastır'da doğdu. Tülbend-zâde Zuhûrî Mehmed Efendi adıyla
tanındı. Sultân III. Murâd (sal. 1574-1595) devri şairlerindendir. Kemâl Paşa-zâde’den
mülâzım oldu. Kırk akçe yevmiye ile kadılıklarda bulundu. Devrinde hattatlığı ile de
tanındı. İşkodra kadısı iken azledildi. 1595'den önce Manastır’da vefat etti (Bülbül: 2013).
Zuhûrî: 970/1562-63'te İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mehmed’dir. Hüsameddin
Efendi’nin oğlu olup, Karaçelebi-zâde Abdülaziz Efendi’nin kardeşidir. Eğitimini
tamamladıktan sonra Halep, Kudüs, Şam, Mısır ve daha başka yerlerde müderrislik yaptı.
Edirne Mollası oldu. 1019-1020/1610-12 yılları arasında İstanbul kadısı oldu. 1021/161213'te azledildi. 1614'te Anadolu kazaskeri, 1615'te ise Rumeli kazaskeri oldu.
1624'te görevinden azledildi. 1035/1625-26'da ikinci defa Rumeli kazaskeri olup o
sene ayrıldı. 1632'de aynı göreve getirildiyse de 1633'te vefat etti. Mürettep Dîvân’ı vardır
(Aksoyak: 2014).
Zuhûrî: Kaynaklarda Edirneli Nazmî’nin Mecma’un-Nezâ’ir’inde bir naziresi
bulunan bu şairle ilgili elde bilgi yoktur. Söz konusu mecmuadaki şiirin başlığında
"Zuhûrî-i Acem" ibaresinden İran taraflarından Anadolu’ya geldiği söylenebilir.
Tezkirelerde 16. yüzyılda yaşamış Zuhûrî mahlaslı şairlerin hiçbirinin biyografisinde böyle
bir kayıt bulunmamasından hareketle bu şair, bilinmeyen başka bir Zuhûrî olması gerekir
(Köksal: 2013).
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Tıpkı Kadrî de olduğu gibi ikinci bahr-ı tavîlin de hayatları hakkında yukarıda bilgi
verilen Zuhûrî mahlaslı şairlerden birine ait olduğunu gösteren elde bir karine
bulunmamaktadır. Bundan dolayı bu şiirin bu şairlerden birine ait olma ihtimali olduğu
gibi kaynaklarda hayatı hakkında bilgi verilmeyen başka bir şairin olma ihtimali de
bulunmaktadır.
Kadrî’nin Bahr-ı Tavîl’i, gazel nazım şekliyle yazılmış olup dört beyitten
müteşekkildir. Bu gazeldeki mısralar, sayıları 57 ile 64 arasında değişen “fe’ilâtün”
tef’ilelerinden oluşmaktadır. Mürdef kafiyeye sahip olan şiirde şair, son mısrada mahlasını
kullanmıştır.
Âşıkane tarzda yazılan bu şiirde şair, sevgilinin kendisine yaptığı eziyetler
neticesinde düştüğü kötü durumu dile getirerek sevgiliden gelip gönlünü almasını ister.
Âşığın bu talebine kayıtsız kalmayan sevgili, bir gece ansızın onun evine gelir. Âşığı teskin
eder ve bir gün lütuflarda bulunacağını söyleyerek onu ihya edeceğine söz verir. Bu durum
karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen âşık, bunun gerçek olup olmadığını sorgularken
sevgili söylediklerinin gerçek olduğunu ifade ederek âşıktan artık feryat ve figan
etmemesini ister. Âşık ise sevgilinin sahip olduğu güzelliklerden bahsederek onun
karşısındaki acziyetini dile getirir. Bu sözler karşısında sevgili, kendisine âşık olanları önce
dertlere düşürerek ağlayıp inlettiğini, canlarını yaktıktan sonra onları azat ederek
gönüllerini aldığını söyler. Şair, sahip olduğu çeşitli güzel vasıflarla sevgiliyi övdükten
sonra içinde bulunduğu olumsuzlukları dile getirerek ondan merhamet ve şefkat talebinde
bulunur. Yeni hayaller ve sözler bulmada üstat olmasına rağmen kıymeti anlaşılmasa da
maarif, belagat ve fesahatta şairlerin emiri olarak görüldüğünü söyleyerek şiirini bitirir.
Zuhûrî’nin bahr-ı tavîli de gazel nazım şeklinde olup altı beyittir. Beyitlerdeki mısra’lar
19 ile 35 arasında değişen “fe’ilâtün” tef’ilelerinden oluşmaktadır. Bu gazel de mürdef
kafiyelidir. Son mısra’da şairin mahlası geçmektedir. Bu şiirde anlatılanların özeti ise şöyledir:
Tatlı dilli, güzel sözlü gönül alan sevgili bir güneş gibi âşığın hanesine gelir. Vefa
göstererek âşığın gönül mülkünü yapmaya niyet etmesi âşığın gönlünü şad etmeye yeter.
Önce âşığın hâlini soran ve âşığın hasretle ağlamalarının yettiğini; artık dertlerden azat
olacak vaktin geldiğini söyleyerek vuslat zamanı olduğunu söyler. Bu durum karşısında
şaşkınlığını gizleyemeyen âşık, sevgilinin sahip olduğu vasıfları sıralayarak onun karşısında
içinde bulunduğu durumu özetler ve gönlündeki aşk sırrını kimse bilmese bile onun
bileceğini belirtir. O öyle bir güzeldir ki duruşuyla, tavırlarıyla âşıklarını baştan çıkarır.
Onun fitnelerine tahammül etmek ise imkânsızdır. Onun karşısında perişan olan âşık,
ondan birazcık ilgi göstermesini ister. Ancak boş bir ümide kapıldığının da farkındadır.
Gözüne ve gönlüne seslenen şair, artık ağlayarak feryat, figan etmemek gerektiğini söyler.
Çünkü gözler bu dünyada sevgiliyi görme şerefine ermiştir. O zaman artık canı ve gönlü
irşat edip ibadet ederek ahirete hazırlanma zamanıdır. Bunun için dünya nimetleri bir
kenara konulmalı gönülden Allah’a yalvararak tövbe edilmelidir. Feleğe de hitap etmekten
geri durmayan şair, ondan artık kemal ehline eziyetleri bir kenara bırakmasını ister. Son
mısrada ise Zuhûrî, maarif sahasında namını üstat kıldığını söyleyip övünerek şiirini bitirir.
Kelimeler arasındaki ahenk ilişkisinin ön planda tutularak aynı kafiyeye sahip
kelimelerin bir tür iç kafiye olacak şekilde veya aynı anlam ve görevde redif ilişkisi içinde
olabilecek şekilde mısralarda kullanılması özelliğine Kadrî ve Zuhûrî’nin bahr-ı tavîllerinde
de rastlanmaktadır.
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Bu kullanımlara Kadrî’nin bahr-ı tavîlinden bazı örnekler aşağıda gösterilmiştir:
“Yine bir dil-ber-i mümtÀz u ser-efrÀz u àam-endÀz u sitem-sÀz u belÀ-cÿy u perì-rÿy”,
“n’ola óÀlüm èaceb[À] yÀrüm ile àamze-i mekkÀrum ile zülf-i siyeh-kÀrum ile lebleri gül-nÀrum
ile dìdesi bìmÀrum”, “virdi żiyÀ bedr-i dücÀ óÿr-liúÀ necm-i sühÀ maùlaè-ı envÀr-ı HüdÀ maşrıú-ı
òÿrşìd-i vefÀ kÀn-ı seòÀ yem-i èaùÀ”, “èayş idelüm nÿş idelüm cÀn u dili òoş idelüm sìneyi pürcÿş idelüm hicri ferÀmÿş idelüm”, “èarèarı yoú dìdesi yoú kÀkül-i pür-fitnesi yoú çatmaàa
ebrÿları yoú şìve-i dil-perveri yoú sìne-i sìmìn-beri yoú èÀrıż-ı bÀàında gül-i aómeri yoú
sözlerinüñ sükkeri yoú”.
Zuhûrî’nin bahr-ı tavîlinden verilebilecek örnekler ise şöyledir:
“Yine bir dil-ber-i şìrìn-dehen ü òÿb süòÀn tÀze civÀn u meh-i òÿbÀn”, “Ben anuñ
bendesiyem cÀn ile efgendesiyem òaylice şermendesiyem èaúlum anuñ fikrüm anuñ”, “ol
semenüm nesterenüm àonca-femüm muóteremüm dil-ber-i şìrìn-süòanum sìm-tenüm servúadüm lÀle-òadüm”, “ol yüzi gül beñleri fülfül lebi mül ãaçları sünbül”.
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[Metinler]
Baór-i Ùavìl-i Úadrì Efendi Sellemehu’llÀhü TeèÀlÀ
(1)
Yine bir dil-ber-i mümtÀz u ser-efrÀz u àam-endÀz u sitem-sÀz u belÀ-cÿy u perì-rÿy u
àam-ı èaşú ile derd ile ben bendesini cÀn ile efgendesini rÀh-ı cefÀya ãaluban kÿh-ı àam [u]
miónete FerhÀd idüben nice zamÀn naèra-zenÀn Àh-künÀn zÀr u fiàÀn eyleyüben óasret ile firúat
ile miónet ile nÀle idüp ney gibi pür-dÀà idi bu sìne-i sÿzÀn ki göñül rişte-i zülfinde anuñ beste
idi èÀşıú-ı dil-òaste idi şevú ile pÿyÀn-ı reh-i àurbet idi zÀr idi nÀ-çÀr idi kim gÿşe-i àamda úatı
bìmÀr idi dil derde giriftÀr idi dìdem daòı òÿn-bÀr idi fikrümde hemÀn èÀrıż-ı gül-nÀr idi
õikrümde o ruòsÀr idi bì-çÀre vü àam-òˇÀr u dil-efgÀr u nizÀr Àteş-i hecr ile yanup bì-òaber ü bìeåer [ü] cism ise pür-eşk-i ter ü vÀlih ü nÀ-şÀd
Rÿz u şeb bu idi fikrüm ki n’ola óÀlüm èaceb[À] yÀrüm ile àamze-i mekkÀrum ile zülf-i
siyeh-kÀrum ile lebleri gül-nÀrum ile dìdesi bìmÀrum ile yaèni ki ol Àhu-yı Çìn mÀh-cebìn
zülfine dil-bestesine künc-i sitem içre yatan òastesine raóm ide mi şefúat idüp òÀne-i aózÀna
gelüp lüùf ile óÀlüm ãora mı sìne-i ãad-çÀke o meh merhem-i vuãlat ãara mı silk-i vefÀya gire mi
mihr-i ruòın dìde-i àayret göre mi diyü nice fikr ü taòayyüller idüp ãabr u taóammüller idüp òÀki rehin dìde-i ter kuól-ı cilÀ itmege yollar gözedürdüm úaşı ùuàrÀsına maókÿm oluban vaãl-ı
hevÀsında uçardum ki úadem-rence úılup bezmüme tenhÀ gelüben müjde-i vaãl ile beni yÀr
óased-kerde-i aàyÀr úılup ide mi dil şÀd u yıúıú göñlümi ÀbÀd
(2)
NÀ-gehÀn bir gice kim yÀ şeb-i Úadr idi yaòud leyle-i mièrÀc ü berÀt idi meger şÀm-ı
viãÀl idi ki bir mihr-i ãafÀ-ùalèat-ı ruòsÀrı ile verd-i żiyÀ bedr-i dücÀ óÿr-liúÀ necm-i sühÀ maùlaè-ı
envÀr-ı hüdÀ maşrıú-ı òurşìd-i vefÀ kÀn-ı seòÀ yem-i èaùÀ pertev-i envÀr-ı cemÀliyle cihÀn oldı
İrem yem-i kerem bedr-i etemm nÿr-ı ôalam keşf-i óicÀb eyleyüben dest urup mihr-i ruòın açdı
pes ol bürúaè-ı nÀzın giderüp óÀlüme şefúatler idüp lüùf u mürüvvetler idüp virdi şeref òÀneme
gencìne-ãıfat bu dil-i vìrÀneme vü sìne-i sÿzÀnuma teskìn virüp Àb-ı viãÀliyle beni eyledi ióyÀ vü
didi şerbet-i laèlüm içürem ãadr-ı vefÀya geçürem gÿşe-i àamdan geçürem lüùfumı erzÀni úılam
şÀd ol eyÀ èÀşıú-ı miskìn ü eyÀ zÀr u dil-efgÀr
Didüm ey bedr-i fürÿzende èaceb düş mi bu yÀ vÀúıèa mı bü’l-èacebi óÀlüme raóm
eyleyüben bendeyi bu arż-ı meõelletden alup refè ide didi eyÀ èÀşıú-ı dìdÀr u eyÀ ãÀdıú-ı àamòˇÀr u yiter dìdeñi(?) òÿn-bÀr yiter firúat ise bÀr yiter müjde ki úıldum seni ióyÀ vü bugün şÀd
olasın bì-àam u ÀzÀd olasın vaãluma muètÀd olasın õevú ile dil-şÀd olasın gel sözümi diñle hele
sÀzı getür dilde olan rÀzı getür sözi getür şemè-i şeb-efrÿzı getür cÀm-ı cihÀn-sÿzı getür bÀde-i
dil-dÿzı getür èayş idelüm nÿş idelüm cÀn u dili òoş idelüm sìneyi pür-cÿş idelüm hicri ferÀmÿş
idelüm nÀle ile Àh ile giryÀn oluban firúat ile óasret ile itme ãaúın dÀd
(3)
Didüm ey serv-i çemen-zÀr-ı ãafÀ kÀn-ı vefÀ sìm-ten ü reşk-i semen dürr-i èAden bezm-i
cihÀnsın gül ile òÿb edÀ bülbül ile müşk-i Òuten kÀkül ile bezmde cÀm-ı mül ile nergis-i sìr-Àbuñ
ile ol dehen-i rÿó-fezÀ àonce-i òandÀnuñ ile rÿy-ı cihÀn-tÀbuñ ile cÀna żiyÀ-baòş olan ol şemè-i
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şebistÀnuñ ile úanum içen àamze-i bürrÀnuñ ile hem-dem olan ãÀóib olan bÀàı nider ùaàı nider
úaddi elif èarèarı yoú dìdesi yoú kÀkül-i pür-fitnesi yoú çatmaàa ebrÿları yoú şìve-i dil-perveri
yoú sìne-i sìmìn-beri yoú èÀrıż-ı bÀàında gül-i aómeri yoú sözlerinüñ sükkeri yoú baña yiter bÀàı cihÀn serv-i revÀn sen yüzi gül kim dil ü cÀn reşk-künÀn saña eyÀ Óıżr-liúÀ naèra-zenÀn oldı
şehÀ sen şeh-i devrÀna derÿn ile hemÀn bende-i fermÀn
Didi ey èaşúum ile vÀdi-i miónetde çü Mecnÿn ser-i zülfüme meftÿn u àam-ı hecr ile
maàbÿn olan ÀvÀre vü bì-çÀre vü dil-dÀde vü üftÀde vü kuhsÀr-ı melÀmetde çü FerhÀd ü ser-i
ùurre-i pür-çìnüme dil-beste olan çÀh-ı zenaòdÀna düşüp òaste olan úÀèide-i èaşú budur derd ile
ol èÀşıúı bì-mÀr iderüm şÀm-ı belÀlarda anı zÀr iderüm ãoñra aña cÀm-ı şifÀ-òÀne-i laèlüm içürüp
şerbet-i şìrìnüm ile derdine tìmÀr iderüm bil ki bu èaşú èaşú-ı cihÀn-sÿz durur diller anuñ Àteşine
ãabr idemez kim nice zÀhidleri mestÀne nice èÀúili dìvÀne idüp cÀnı yaúar òÀne-i nÀmÿsı yıúar
sìnelere od düşürüp puòte ider vuãlata şÀyeste ider murà-ı dil ü cÀnı şehÀ şol úafes-i àamdan ider
èÀúıbet ÀzÀd u úılur èÀşıúı dil-şÀd
(4)
didüm ey mesned-i nÀz üzre şehen-şÀh-ı cihÀn taòt-ı celÀletde ÒudÀvend-i zamÀn mülk-i
melÀóatda bugün Yÿsuf-ı KenèÀn ü gülistÀn-ı melÀóatda daòı berg-i semen àonce-dehen var
olasın devlet ile şÀh-ı cihÀnser olasın èÀleme òünkÀr olasın kim bu dil-i zÀrı yine yÀd idüben
àuããadan ÀzÀd idüben şÀd u feraó-nÀk u ùarab-nÀk úılup baór-ı àama düşmiş iken başuma
zünbÿr-ı belÀ üşmiş iken eşk-i terüm aúmış iken nÀr-ı sitem yaúmış iken saña beni àamz idüp
aàyÀr-ı èadüv çaúmış iken dest-i felek boynuma zencìr-i belÀ ùaúmış iken şefúat idüp óÀl-i dil-i
zÀrı görüp meróametüñ baña dirìà itmeyesin oú gibi yabÀna daòı atmayasın semt-i cefÀ
ùutmayasın cevr ile aàlatmayasın eşkümi deryÀ gibi çaàlatmayasın èömrüñi úÀéim ide AllÀh
Óamdü-li’llÀh ki menem Óayder-i kerrÀr-ı kemÀlÀt u menem ãaf-der-i bì-kÀr-ı òayÀlÀt u
menem pençe-zen-i úabża-i şemşìr-i hüner ãaf-şiken-i çeyş-i maúÀlÀt u menem mesned-i
èirfÀnda bugün kÀmil ü hem sÀàar-ı nev-ùarz-ı pesendìde kelÀmum ki dür-i baór-ı òayÀlüm úatı
üstÀd ki fehm ile ferÀsete bahÀ eyleye taúdìr n’ola úadrümi vü rütbemi bu çarò-ı denì añlamayup
òÀk ile yeksÀn ü çemen-zÀr-ı fenÀ içre dili bülbül-i òoş-lehçe-i rengìn-edÀ gibi şeb u rÿz fiàÀn
içre úoyup Àh-künÀn cevr ile nÀlÀn ide kim úaãr-ı maèÀrifde baña virdi felek ãadrı ki nÀm ile
benüm Úadrì bugün Rÿm-ı belÀàatda vü iúlìm-i feãÀóatda emìrü’ş-şuèarÀ diyü baña eyledi
teslìm-i zimÀm èÀlem-i maènìde tamÀm itdi benüm nÀmumı üstÀd
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Baór-ı Ùavìl-i Ôuhÿrì
(1)
Yine bir dil-ber-i şìrìn-dehen ü òÿb-süòÀn tÀze civÀn u meh-i òÿbÀn ki güneş gibi ùulÿè
eyleyüben òÀneme òurşìd-ãıfat virdi żiyÀ buldı ãafÀ gÿşe-i kÀşÀneme geldükde vefÀ eyleyüben
mülk-i dilin úaãrını bünyÀd u yıúıú yirlerini yapmaàa irşÀd idicek işi güci beste iken ùÀlièi pÀbeste iken oldı göñül şÀd
Didi óÀlüñ nedür ey bende-i bìmÀrum olan èÀşıú-ı dìdÀrum olan óasret-i vaãlumla senüñ
eyledigüñ zÀr yiter derd ile òÿnbÀr yiter sen nice feryÀd idesin ãaón-ı belÀdan özüñi isterem ÀzÀd
idesin müjdeler olsun saña kim daèvet-i kÀşÀne úılam vuãlat-ı erzÀne úılam kÀse-i laèlüm içürüp
cÀnuñı mestÀne úılam pertev-i óüsnümle feraó-nÀk olasın eyleme feryÀd
(2)
BÀreka'llÀh ne kerem kÀnı seòÀ maèdeni cÿd ıssı ãafÀ gülşeninüñ serv-i òırÀmÀnı vefÀ
bezmine bir Yÿsuf-ı åÀnì ki bu ben òÀkümi úaddümle müşerref úıluban õeyl-i keremle gözümüñ
yaşını silmege benüm òÀneme gelmekle daòı úÀmet-i bÀlÀsı tenezüller idüp nergis-i mestÀne
gibi göz yuma her cevre taóammüller idüp gül gibi alınmaya her ùaèna úulaú ùutmaya Àh işte
güzel cÀna bedel böyle gerekdür
Ben anuñ bendesiyem cÀn ile efgendesiyem òaylice şermendesiyem èaúlum anuñ fikrüm
anuñ dilde olan õikrüm anuñdur heme cÀ şükrüm anuñ mihr-i òarìdÀrı úafÀdÀrı anuñ èÀşıú-ı zÀrı
giceler ãubóa degin dìdemi bìdÀr idici derd ile zÀr idici vü cevrini tekrÀr idici rÀóatı yoú zaómeti
çoú òastesiyem èÀşıú-ı dem-bestesiyem bilmez ise kimse bu sırrı bilür ol şìvede üstÀd
(3)
Nedür ol rÿy-ı dil-ÀrÀ nedür ol fitnede aèlÀ nedür ol kÀkül-i zìbÀ ya nedür ol úad-i bÀlÀ ki
hele ol daòi ùuysun ol ala gözle baúışlu dil-i bìmÀrı yaúışlu nedür ol òurde naúışlu o nezÀketle
raúìbi daòi rindÀne úaúışlu o revişler o ùuruşlar ki niyÀz ile ùururken anı èuşşÀú görür iken çıúa ol
cilve ide èarż-ı cemÀl eyleye biñ àunc u delÀl eyleye dil almada bu fitneye kim ide taóammül
ÓÀãılı ben n’ideyüm sırrumı kime diyeyüm bendesin ÀvÀre úılan sìnemi ãad-pÀre úılan
òaste-dile çÀre úılan ol semenüm nesterenüm àonca-femüm muóteremüm dil-ber-i şìrìnsüòanum sìm-tenüm serv-úadüm lÀle-òadüm gözler[i] mestÀne didüm ben úuluña bir naôar it
gülşeni devr ü güõer it bu sözümi muótaãar it sicn-i úafesden kerem it murà-ı dili eyle gel ÀzÀd
(4)
BÀ-óuãÿã ol yüzi gül beñleri fülfül lebi mül ãaçları sünbül ki heme evc-i ser-i bÀba
çekildükde görenler didiler bu ne èaceb ejder olur mÀha òusÿf olmaà ile kec-rev olur Àb-ı óayÀt
ile lebi Kevåer olur rÿz u şebÀn ùÀliè-i fìrÿz-ı cihÀn-sÿz ile her rÿz feraó-nÀk u ùarab-nÀk dili
sehm-nÀk u èaceb ne’yleyüm ammÀ ki òalÀã olmaàa yoúdur dile imkÀn
äaúın ey dìde-i giryÀn ki felÀketle göyünme ãaúın ey sìne-i sÿzÀn birÿdetle söyünme
ãaúın ey eşk-i firÀvÀn ãaúın ey Àh daòi eyleme èÀlemleri sÿzÀn ki èaceb devlete irdüñ ruò-ı dildÀruñı gördüñ bu ne devlet yine ümmìdüñe irdüñ ne şerefdür bu ki bulduñ idi ey dil-i nÀ-şÀd
(5)
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İmdi şimdengirü gel semt-i èibÀdÀta vü ùÀèata özüñ óaãr idegör derd ile feryÀd idegör
Àòirete zÀd idegör pendüm ile cÀnuñı vü úalbüñi irşÀd idegör pek óaõer it èömr-i èazìzüñ ãoñucı
olmaya berbÀd ãaúın sen
EvvelÀ diñle benüm pendümi ey èÀúil olan àafleti úo õilleti úo cÀna bu çoú mióneti úo
devlete germiyyeti úo òÀdim-i leõõÀtı añup aàla ãular gibi firÀvÀn idüben çaàla ciger ùaàla elüñ
gögsüñe úoy derd ü taóayyüller ile cÀna tażaccurlar ile özge tefekkürler ile nice tażarruèlar ile
minnet idüp yüz yire úoy aàlayugör ola ki Óaú tevbeñi maúbÿl ide úalbüñ yapılup olasın ÀzÀd
(6)
Hele ey pìr-i felek sen de gehì èaúl ile inãÀf ile depren èurefÀ zümresi bezminde òoş evãÀf
ile õikr ol ki kemÀl ehline bu zecri sezÀ cevri revÀ görme yüzin dest-i cefÀ ile türÀb-ı sinüme
sürme belÀ rÀhına yol virme mürüvvetler idüp rÀh-ı sitemden güõer it cevrüñi hem muótaãar it
dillere àam virme ki ümmìd olan oldur
Óamdü-li’llÀh benüm pìr-i süòan nÀm ile yaèni ki Ôuhÿrì ki òıred rütbe-i èirfÀnumı
tefòìm ü kemÀlÀt ile bu şÀnumı tekrìm iderek dehre úadem-rence úılup èarãa-i èirfÀnda hüner
şeddine tÀ pençe urup nice belÀàatlar ile fenn ü feãÀóatlar ile fikr-i firÀsetler ile èaúl u kiyÀsetler
ile ãadr-ı maèÀrifde bu dem nÀmumı itdüm hele üstÀd.
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Sonuç
Bahr-ı tavîl, aruzun fe’ilâtün tef’ilesinin art arda tekrarıyla yazılan nazım-nesir
karışık bir nazım şeklidir. Edebiyatımızda sınırlı sayıda örneklerine rastlanan bu şiir
türünün, şairlerin farklılık arayışlarının bir neticesi olarak tercih edildiğini söylemek
mümkündür. Mizahî bir üsluba sahip olan bu şiirler, genellikle sade bir dille ve renkli bir
üslupla kaleme alınmıştır.
Şimdiye kadar 50 civarında şairin tercih ettiği bu tarzda 16. yüzyıl şairlerinden
Kadrî ve Zuhûrî de birer şiir yazmıştır. Yaşadıkları yüzyıl dışında hayatları hakkında
kesin bir hükme varmanın mümkün görünmediği her iki şair de bahr-ı tavîllerini gazel
formuna benzer şekilde ve âşıkane tarzda kaleme almıştır.
Kadrî, bahr-ı tavîlini gazel nazım şekliyle dört beyit hâlinde yazmıştır. Gazel
şeklinde yazılan bu mısralar, sayıları 57 ile 64 arasında değişen “fe’ilâtün” tef’ilelerinden
oluşmaktadır. Zuhûrî’nin Bahr-ı Tavîl’i de gazel şeklinde olup mısra’ları 19 ile 35
arasında değişen “fe’ilâtün” tef’ilelerinden oluşan altı beyitten müteşekkildir. Bu şiir de
mürdef kafiyelidir. Mürdef kafiyeye sahip olan her iki şiirde de şairler, son mısrada
mahlaslarını kullanmışlardır.
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