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        I.BÖLÜM

NÂ¢IQÎ
HAYATI , ESERLERİ, EDEBİ ŞAHSİYETİ

                     
A. Hayatı :  

        Üzerinde çalıştığımız Dîvân’ın, Nâ²ıqî mahlasını kullanan şairi ile ilgili kaynaklarda 
çok açık ve kesin bir bilgiye rastlanmamıştır. Kaynaklarda Ahmet Dursun Nâ²ıqî (ö.1863) 
adında Erzurum’da müftülük de yapmış olan bir şairden1 bahs edilmektedir. İbnü’l Emin 
Mahmut Kemal İnal bu şairin Dîvânının görülmediğini söylese de2 şairin Dîvân’ı İstanbul 
Üniversitesi Kütüphanesinde 1225 numarada tarafımızdan görülmüştür. Bu nüsha ile 
bizim üzerinde çalıştığımız Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesindeki 825,963 numaralı 
nüshaları karşılaştırdığımızda farklı divanlar olduğunu tespit ettik. Her iki Nâ²ıqî’yi de 
karşılaştırdık.

          Kaynaklarda3 Ahmet Dursun Nâ²ıqî Efendi’den başka Nâ²ıq mahlasını kullanan 
Nâtık Mehmet Çelebi isminde kâtiplik yapmış ve emeklilik sonrası sarraflıkla, aktarlıkla 
uğraşmış bir şairden söz edilmekte4 olup bu şairin kendi el yazısı ile şiirlerinin İbnü’l 
Emin Kütüphanesi 3590 numaralı yazmada bulunduğu belirtilmektedir. Ancak adı geçen 
kütüphane İstanbul Üniversitesine devredilmiş olup anılan numarada böyle bir esere 
rastlanmamıştır. Şiir mecmualarında5 sunulan Nâ²ıqî’nin şiirlerine bizim üzerinde 
çalıştığımız Dîvân’da rastlanmamıştır.

          Üzerinde çalıştığımız Dîvân’ın istinsah tarihi 18.yüzyıl olarak belirtilmiştir. Ahmet 
Dursun Nâ²ıqî ise 19.yüzyılda yaşamıştır. 

          Bu durum, Nâ²ıqî mahlasını kullanan birden fazla şairin olduğu sonucunu 
desteklemektedir. 

          Şairin nerede ve kaç yılında doğduğu bilinmemektedir. Dîvân’daki 396 numaralı 
gazelden hareketle Nâ²ıqî’nin Bektâşîliğe yakın olduğu söylenebilir.

          Sonuç olarak, üzerinde çalıştığımız eserin şairi Nâ²ıqî Efendi’nin; Erzurumlu 
Ahmet Dursun Nâtıkî olmadığını ifade edebiliriz.

                

                                                
                            1 Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Naili, s.1015 
                            2 İbnü’l Emin Mahmut Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, C.3, S.1513 
                            3 “Natık Ahmet Dursun Efendi”, Türk Dil ve Edebiyatı Ansiklopedisi C.6, s.530
                               Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Naili, s.1015 
                           4  “Natık Mehmet Çelebi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C.6, s.530,  

                                 -Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Naili,  s.1015
                                 -Adnan İnce, Tezkiretü’ş-Şu’ara, Sâlim Efendi, AKM, s.638

      5  Semra Tunç, SÜ  Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ”Konya Mevlana Müzesi Kütüphanesi 2455 
Numarada  Kayıtlı Bir Şiir  Mecmûası “,  (Konya 2000),  S.6, s.105
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B. Eserleri : 

1. Dîvân : 

Elimizde iki yazması bulunan müretteb bir divandır. Nâ²ıqî’nin başka   eserlerinin 
varlığı bilinmemektedir. Dîvân’da Arapça şiirlerinin olması şairin başka eseri ya da eserlerinin 
olabileceğine işarettir. 

         Dîvân’da 399 Gazel bulunmaktadır.  Divan şiiri geleneğine uygun olan gazellerin yanı 
sıra tasavvufî ve felsefî muhtevalı gazeller de bulunmaktadır. ( örnek; 6,10,15, 17).

    

C. Edebi Şahsiyeti:  

         Nâtıkî’nin gazellerinde şairin içinde yaşadığı kültürün yer aldığı görülmektedir.
        Dîvân’da şiirler konu bakımından çeşitlilik gösterir. Bu çeşitliliği şöyle 
sınıflandırabiliriz:

a. Divan Şiiri Geleneğine Uygun Gazeller ( örnek; 7,8,14,239.
b. Tasavvufî Konulu Gazeller ( örnek; 6,15,35,49)
c. Dinî Konulu Gazeller ( örnek; 1,2,4,10,17).

Şairin, Dîvân’da Arapça şiirlerinin olması onun, şiir yazacak kadar Arapça 
bildiğini de göstermektedir. Buna bağlı olarak da Arapça asıllı kelimeler Dîvân’da çok 
yer almaktadır. 

   
           Nâtıkî, zaman zaman tekrara düşse de söyleyişte akıcılığı, dildeki duruluğu yer 
yer yakaladığı görülmektedir. 

          Egerçi merkebim oldı bu ¼álem-i süflí
          Velí menázil-i seyrim o vádí-i melekút     

          Xayál-i la¼l-i leb-i yár ile iki çeşmim
          Sirişk-i al ile oldı ma¼ádín-i yáqút             (52/2,3)

Göñül olmaz tesellí bir büt-i œáwib-cemál ister
                   Belá kühsárınuñ Ferhádı bir Şírín-maqál ister   (163 / 1)

                                      Zülfüñi yád eyleyende başa sevdálar düşer     
                   Türk çeşmiñ fitnesinden cána ya¾malar düşer   (113 /1)

¢álib-i dünyá olan awvál-i ¹uqbádan geçer  
         Rá¾ıb-ı ¹uqbá olan ef¹ál-i dünyádan geçer    (144/1)

        Şairin şiiri üzerinde Yunus Emre’nin düşünce izleri  görülmektedir ;
        “ Cennet cennet dedikleri 
          Üç beş köşkle üç beş huri
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          Sen anı isteyene ver 
          Bana seni gerek seni”  (Yunus Emre)

                                      İki ¼álemde maqœúd-ı şikeste NÁ¢IQÍ'niñ sen
                                      Ne qaœdı cennet ü xuld u ne meyli cánib-i wavrá    (3/7b).

                                     Gel fená bawrinde ¾ark ol eyleme
                                     Árzú-yı cennet ü vehm-i ¼a™áb      (37/5)

        Nâ²ıqî, Kur’ân-ı Kerîm ayetlerine ve az da olsa hadis-i şeriflere ya tam iktibasla ya 
nakıs iktibasla ya da telmih yoluyla şiirinde yer vermek suretiyle düşünce dünyasının 
temelinde yer alan kaynağı da ortaya koymaktadır.

          Divan’daki 396 numaralı Gazelden hareketle Nâ²ıqî’nin Bektâşîliğe yakın olduğu 
söylenebilir.

Şair, duygu ve düşünce dünyasını ifade ederken Kur’an’da da bahsi geçen ; Nuh 
Peygamber, Yusuf Peygamber, Musa Peygamber,  İsa Peygamber, Hızır, Cebrail, 
isimlerinden ve kıssalarından telmih veya iktibas yoluyla istifade etmektedir.

          Bunlarla birlikte klasik edebiyatta sıkça yer alan İskender, Cem, Mısır, Rum, Irak, 
Bağdat, Bâbil yer ve şahıs isimleri de şairin duygu ve düşünce dünyasının 
şekillenmesinde yer alırlar.

Şair, Dîvân’da söz sanatlarından teşbih ve mübalâğa’yı çokça kullanmıştır (
örnek; 26/2,3, 41/1, 36/3, 22/4, 19/2 ).  Dîvân’da, teşbih, tenasüp, tezat, telmih, istifham, 
tekrir, mecaz, istiare, mübalâğa gibi söz sanatlarının kullanıldığı görülmektedir. Hüsn-i 
talil sanatının ustaca kullanıldığını söylemek mümkündür ( örnek; 23/2, 29/2, 41/2, 42/1).

  Aşağıda verilen örnek beyitler bu hükmümüzü teyit edecektir:

                     Faœl-ı nísán oldı hengám-ı sürúr-ı ¹ıyşdır
                     Fırœatıñ fevt itme kim devránda yoq resm-i vefá   (23/2)

          Œanma şeb-nem œanemá şevq-ı ruxuñdan gül-i ter
                    Oldı ¾arq-ı ¹araq  e²ráf-ı çemen ser-tá-pá               (29/2)

         Rux-ı zíbáñı görüp rağbetim artar lebiñe
                   Kim olur mevsim-i gül báde-i wamrá mer¾úb           (41/2)

          La¼l idi xaclet-i la¼liñden iridi mey-i náb
                    Bu sebebden dir aña ehl-i na•ar la¼l-i mü™áb        (42/1)

Zaman zaman vezni mânâya tercih ettiği izlenimini veren ifâdeler      yanında 
Nâtıkî’nin, genel olarak  manayı da göz ardı etmeden vezne hâkim olduğunu söylemek 
mümkündür. Şiirlerinde rastladığımız aruz kusurları hemen her şairde bulunabilecek 
kusurlardır.

         Şair, kafiye ve redif oluşturmada oldukça başarılıdır. Kafiyeler çoğunlukla Arapça ve 
Farsça asıllı kelimelerle yapılmakla birlikte Türkçe kelimelerle de kafiye yapılmıştır. Tam 
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kafiye (örnek; 5,10,354,355,361) , zengin kafiye (örnek; 1,3,358,360), tunç kafiye ( örnek; 
12), kafiye çeşitleri olarak Dîvân’da görülmektedir.

Nâ²ıqî, redif oluştururken Türkçe kelimeleri daha fazla tercih etmiştir.( örnek, 186, 272).
Bununla birlikte Arapça ve Farsça kelimelerle de redifler oluşturmuştur.(örnek, 27,40,41).

          Nâ²ıqî, gazellerdeki beyit sayıları hususunda geleneğe bağlıdır. Yani çoğunluğu
beş beyitliktir. Az da olsa Mutavvel gazeller de yazmıştır; ( örnek; 10,11,17). 

II. BÖLÜM

DÎVÂN-I NÂ¢IQÎ
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A. Nüshaları :  

          Eserin Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesinde 825 ve 963 numaralarda yazma 
iki nüshası bulunmaktadır. Bu nüshalardan SÇB’de daha fazla şiir bulunmakta ve 
şiirlerin beyit sayısı da daha fazladır           ( örnek; 6,16,176). 

SÇB’de bulunan bazı şiirler SÇA’da bulunmamaktadır (örnek; 338,339,340,372). 
SÇA’da bulunup da SÇB’de bulunmayan şiirler de vardır fakat çok azdır ( örnek; 
18,231,365).  

Dîvân’da bazı gazellerin beyit sayıları Mahlas-Makta beyitlerinin tamamen farklı 
oluşu sebebiyle farklılık göstermektedir, bu şiirlerin sayısı Dîvân’da 20’dir ( örnek; 
62,84). Mahlas-Makta beyitleri tamamen farklı olan gazellerde bu farklılık dipnotlarda 
gösterilmiştir. 

Bu durumlar, iki farklı Nâtıkî’nin şiirlerinin karışmış olabileceği veya nüshalar 
karşılaştırılarak bir derleme yapılmış olabileceği ya da aynı vezinde iki gazelin 
birleştirilmiş olabileceği kanaatini oluşturmaktadır. 

Nüshalar arasında gazellerin bazı beyitlerinin sadece kafiye bakımından 
benzerlikler taşıdıkları görülmektedir ( örnek; 32/5, 34/9, 51/3). Bu durumlar 
dipnotlarda gösterilmiştir.

                

   1. Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi Nu: 825 (SÇB) : 

        89 varaktır. 206   Gazel, 2 Terci-i Bend     bulunmaktadır. Bu nüshada   ayrıca, 
Nergisî, Fehim, Rúhî-i Ba¾dâdî, Yahyâ Efendi’nin gazelleri ; Fâtihî’nin Terci-i Bendi ve 
Nizâmî’nin bir Tahmisi vardır. Nâ²ıqî’nin Dibâce-i Terci-i Bend’i bulunmaktadır.

  
      Eser 18. yüzyılda istinsah edilmiştir.

                           Eserin başlangıcı ;       ا من اعم نوره االرض والسما ی 
                               İrmez kemál-i •átıña idrák-i ezkiyá

                           Eserin sonu  ;            Eliñ çek Ná²ıqí xalq-i cihándan
                              Dime yá íne x˘odána n’oldu
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        Yazmanın sırtı kahverengi meşin, üstü ebru kaplı. Kağıt; aharlı. Ebatlar,  195/132  
(140/83).  Yazı çeşidi, Nesih-Talik.

2. Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi Nu:  963 (SÇA) :  

        138 varaktır. 383 Gazel, 7 Kasîde,   1 Terkîb-i Bend, 3 Terci-i Bend bulunmaktadır. 
Dibâce ile birlikte Arapça gazel ve kasideler vardır.

        Eserin başlangıcı ; في زجاج العشق نور اشرقا      
                             Gösterir ¼uşşáqa miœbáw-liqá

                             Eserin sonu;        Du¹ásın NÁ¢IQÍ dil-xastanuñ şáhá qabúl eyle
               Ricálü’l-¾ayb ola aq²áb u evtád  evliyá waqqı

                              Eserin istinsah tarihi hususunda bir bilgiye rastlanmamıştır.
      
          İki yazma nüshayı incelediğimizde; şiir sayılarında farklılıklar, beyit ve mısraların 
yer değiştirmeleri, aynı şiirin yazmalarda değişik beyit sayıları ile kaydedilmiş olması 
gibi hususiyetler görülmüştür. Her iki nüshada da 5 beyit olan şiirin 3 beyiti farklı 
olabilmektedir. Bu durumda Erzurumlu Ahmet Dursun Natıkî’nin Dîvân’ına da baktık; 
acaba şiirlerde bir karışma olabilir mi diye, ancak böyle bir karışma durumuna 
rastlamadık.

          Nüshalar arasında karşılaştığımız bir fark da; mahlas-makta beyitlerinin farklı 
oluşu idi.

                      84.Gazel       Degil encüm görinen NÁ¢IQÍniñ tír-i áhından
                                                   Açılmış síne-i gerdúnda nice nice biñ súráx         SÇB 

                                                  Warím-i vaœl-ı yáre olamazsın NÁ¢IQÍ mawrem 
                                                 Ten-i efsürde-i hicr áfitábı itmeyince qáx              SÇA

                      62.Gazel         Virelim NÁ¢IQÍniñ ¼aqlını ya¾maya diyü               SÇB
                                                   Ol warámí göz ider ¾amze-i cásús ile bawš   

                                                     NÁ¢IQÍ çünki gedá-yı ser-i kúyuñ oldı
                                                     Naqd-ı eşk ile iderse n’ola Qárún ile bawš            SÇA
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      B. Şekil Özellikleri :  

          Nâ²ıqî, gazellerdeki beyit sayıları hususunda geleneğe bağlıdır. Nâtıkî 
Dîvânı’ndaki gazellerin çoğu beş beyitliktir. Az da olsa Mutavvel gazeller de yazmıştır; (
örnek; 10,11,17). 

Dîvân’da bazı gazellerin beyit sayıları Mahlas-Makta beyitlerinin tamamen farklı 
oluşu sebebiyle farklılık göstermektedir, bu şiirlerin sayısı Dîvân’da 20’dir ( örnek; 
62,84). Mahlas-Makta beyitleri tamamen farklı olan gazellerde bu farklılık dipnotlarda 
gösterilmiştir. 

Nüshalar arasında  gazellerin bazı beyitlerinin sadece kafiye  bakımından 
benzerlikler taşıdıkları görülmektedir ( örnek; 32/5, 34/9, 51/3). Bu durumlar dipnotlarda 
gösterilmiştir.

  1. Vezin : 

            Şair vezin uygulamada başarılıdır ve vezne hâkimdir.  Eserde 19 ayrı aruz kalıbı 
kullanılmıştır. Gazellerde bulunan aruz kusurları hemen her şairde bulunabilecek olan 
hususlardır. Bazı mısralarda aruz kusuru görülmektedir. 

  İmale, Türkçe kelimelerde yapılırken; Farsça “ duxán” kelimesinde    de 
yapılmıştır ( örnek; 123/6).

  Şu mısralarda vezin uymamaktadır: 11/7a, 35/5, 42/5b, 53/6b, 59/1b, 63/2b, 
78/5b, 94/5b, 135/1b, 155/1a, 160/1a, 193/1a, 228/2a, 346/6a, 365/5, 384/5a, 385/5b, 
bu hususlar dipnotlarda belirtilmiştir.

                              Bu kusurların da müstensih hatası olabileceğini düşünmekteyiz.  Bu durumların 
dışında şairi vezin uygulamada başarılı bulmaktayız.
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     Kullanılan vezinler şu şekildedir:
No:                                Vezin   Kullanılma Sayısı

1 Fá¼ilátün    Fá¼ilátün    Fá¼ilátün    Fá¼ilün   ( 155 gazel )

2 Fe¼ilátün    Fe¼ilátün   Fe¼ilátün    Fe¼ilün  ( 84 gazel )

3 Mefá¼ílün    Mefá¼ílün     Mefá¼ílün     Mefá¼ílün  ( 45 gazel )

4 Mefá¼ilün    Fe¼ilátün    Mefá¼ilün    Fe¼ilün  ( 17 gazel )

5 Mef¼úlü    Mefá¼ílü    Mefá¼ílü    Fe¼úlün  (16 gazel )

6 Mef¼úlü   Fá¼ilátü   Mefá¼ílü   Fá¼ilün ( 15 gazel )

7 Fe¼ilátün    Mefá¼ilün    Fe¼ilün  ( 15 gazel )

8 Mefá¼ílün    Mefá¼ílün    Fe¼úlün  ( 14 gazel )

9 Fá¼ilátün    Fá¼ilátün    Fá¼ilün  ( 13 gazel )

10 Fá¼ilátün    Mefá¼ilün    Fá¼ilün ( 7 gazel )

11 Mef¼úlü    Mefá¼ílün    Mef¼úlü   Mefá¼ílün (4 gazel)

12 Mef¼úlü    Fá¼ilátün    Mef¼úlü    Fá¼ilátün (4 gazel)

13 Fe¼ilátün   Fe¼ilátün    Fe¼ilün  ( 2 gazel )

14 Müfte¼ilün    Mefá¼ilün    Müfte¼ilün    Mefá¼ilün ( 2 gazel )

15 Müfte¼ilün    Müfte¼ilün    Fá¼ilün  ( 1 gazel )

16 Mef¼úlü    Fe¼ilátü    Mefá¼ílü    Fe¼úlün ( 1 gazel )

17 Müstef¼ilün   Müstef¼ilün    Müstef¼ilün    Müstef¼ilün  ( 1 gazel )

18 Fe¼úlün    Fe¼úlün    Fe¼úlün    Fe¼úl  ( 1 gazel )

                              2. Kafiye ve Redif :
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         Şair, şiirde ahengi sağlayan en önemli unsurlardan olan kafiyeyi, oluşturmada oldukça 
başarılıdır. Kafiyeler çoğunlukla Arapça ve Farsça kelimelerle yapılmakla birlikte Türkçe
kelimelerle de kafiye yapılmıştır. 

        Tam kafiye örnekleri olarak 5. gazeldeki “ ıœ²ıfá, saña, šená hümá” kelimeleri, 10. 
gazeldeki yektá,esmá, peydá,pá,aœlá” kelimelerini gösterebiliriz.

       Zengin kafiye kullanımları için, 1.gazeldeki “ e™kiyá, Kibriyá, mücmelá,” 3.gazeldeki 
“xadrá, Dárá, ¼Azrá, wamrá” kelimeleri örnek gösterilebilir.
      Tunç kafiye kullanımlarına ise 12. gazeldeki saña,aña,²aña yaña” kelimeleri örnek teşkil 
etmektedir.

      Arapça ve Farsça asıllı kelimelere oranla az olmasına karşılık Türkçe kelimelerle de 
kafiye kullanılmıştır. 12. gazelde “ saña,aña, ²aña, yaña”, 29.gazelde “ ten, çemen, beden, 
sen,” kelimeleriyle yapılan kafiyelerde              görüldüğü üzere Türkçe kelimelerle kafiye 
oluşturulmuştur.

         Şairin redifi çok kullanması dikkat çekici bir özelliktir. Nâ²ıqî, redif oluştururken Türkçe 
kelimeleri daha fazla tercih etmiştir. Bununla birlikte  Arapça ve Farsça kelimelerle de redifler 
oluşturmuştur.

 399 Gazelin; 130’u Türkçe kelimelerle ( örnek; 357,258,366) , 40’ı Arapça kelimelerle (
örnek; 256,242) , 11’i Farsça kelimelerle ( örnek; 9,27,29) redif yapılmıştır. Arapça ve Farsça 
kelimelerle redif yapılırken Türkçe eklerle ve kelimelerle birlikte redif yapıldığı da görülmektedir (
örnek; 248,62,59,65).  Kelimelerin dışında bazı ekler de, -- dur/-- dür, -- lerüz, -umuz, -- mı dur, --
üz  redif olarak kullanılmıştır ( örnek; 102,183,123).

 Tekrar gruplarını da redif olarak görmekteyiz; kat kat, şáx şáx, alur virür, ister 
istemez, gibi ( örnek; 56,208).

C. Muhteva Özellikleri :

          1. Dil ve Üslup :

          Dîvân’da şiirler konu bakımından çeşitlilik gösterir. Bu çeşitliliği şöyle 
sınıflandırabiliriz:

d. Divan Şiiri Geleneğine Uygun Gazeller ( örnek; 7,8,14,239.
e. Tasavvufî Konulu Gazeller ( örnek; 6,15,35,49)
f. Dinî Konulu Gazeller ( örnek; 1,2,4,10,17).

          Nâ²ıqî’nin şiir dili anlaşılır ve açık olmakla birlikte Arapça ve Farsça kelimelerin 
çok kullanılması dikkati çekmektedir ( örnek; 3/1, 5/2, 30/1,2, 51/1). Şiirlerin bir 
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kısmında bir nüshada SÇB, Arapça kelime tercih edilirken ;  diğer nüshada SÇA, aynı 
kelimenin Türkçe şekli görülmektedir. ( örnek; 10/1b,2a, 11/3b, 105/3b, 367/1b).

              
         Şairin, Dîvân’da Arapça şiirlerinin olması onun Arapça bildiğini de göstermektedir. 
Buna bağlı olarak da Arapça asıllı kelimeler Dîvân’da çok yer almaktadır. 

                 Şairin düşünce dünyasında geleneğin önemli bir yeri vardır. Nitekim telmihlerle sık 
sık karşımıza ; Leylâ ile Mecnun, Vâmıq ile Azrâ, Ferhat ile Şirin, mesnevileri çıkmaktadır. 

          Dîvân’daki 396 numaralı Gazelden hareketle Nâ²ıqî’nin Bektâşîliğe yakın olduğu 
söylenebilir.

          Şair, duygu ve düşünce dünyasını ifade ederken Kur’an’da da bahsi geçen ; Nuh 
Peygamber, Yusuf Peygamber, Musa Peygamber,  İsa Peygamber, Hızır, Cebrail, isimlerinden 
ve kıssalarından telmih veya iktibas yoluyla istifade etmektedir.

         Tasavvuf, Nâ²ıqî’nin düşünce temelinde bulunan diğer önemli bir kaynaktır. 
Hallac-ı Mansur sık sık karşımıza çıkar. Aynı zamanda Yunus Emre’nin de tesirleri 
Nâ²ıqî üzerinde görülmektedir;

        “ Cennet cennet dedikleri 
          Üç beş köşkle üç beş huri
          Sen anı isteyene ver 
          Bana seni gerek seni”  (Yunus Emre)

                                      İki ¼álemde maqœúd-ı şikeste NÁ¢IQÍ'niñ sen
                                      Ne qaœdı cennet ü xuld u ne meyli cánib-i wavrá    (3/7b).

                                      Gel fená bawrinde ¾ark ol eyleme
                                      Árzú-yı cennet ü vehm-i ¼a™áb      (37/5)

          Bunlarla birlikte klasik edebiyatta sıkça yer alan İskender, Cem, Mısır, Rum, Irak, 
Bağdat, Bâbil gibi yer ve şahıs isimleri de şairin duygu ve düşünce dünyasının 
şekillenmesinde yer alırlar.

        
Şairin söyleyişte akıcılığı, dildeki duruluğu yer yer yakaladığı görülmektedir. 

          E¾erçi merkebim oldı bu ¼álem-i süflí
          Velí menázil-i seyrim o vádí-i melekút     

          Xayál-i la¼l-i leb-i yár ile iki çeşmim
          Sirişk-i al ile oldı ma¼ádín-i yáqút             (52/2,3)

Göñül olmaz tesellí bir büt-i œáwib-cemál ister
                   Belá kühsárınuñ Ferhádı bir Şírín-maqál ister   (163 / 1)
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                                      Zülfüñi yád eyleyende başa sevdálar düşer     
                   Türk çeşmiñ fitnesinden cána ya¾malar düşer   (113 /1)

¢álib-i dünyá olan awvál-i ¹uqbádan geçer  
         Rá¾ıb-ı ¹uqbá olan ef¹ál-i dünyádan geçer    (144/1)

         Nâ²ıqî’nin  lâle gibi bazı çiçeklerle kurduğu hayaller de dikkate değerdir   (174). Ayrıca şairin 
çiçekler ve bitkilerle ilgili kullandığı çeşitlilik dikkat çekicidir.(Hezârân, yâsemen, koku, lübb, şecer, 
tohum, gül, axµar, dıraxt, xâr, mu¾aylân, fülfül, semen, pirinç, susan, ¼ar¼ar, selvi, zer¼, 
meyve, rummânî vs).

  
      
        Dîvân’daki gazellerin muhteva özelliklerini ana hatları ile dikkati çeken hususlar 
olarak ortaya koyduktan sonra,  gazellerde yer alan ayet ve hadisleri vermeyi uygun 
bulduk.

        2. Ayetler :

         Nâ²ıqî, Kur’ân-ı Kerîm’den ayetlere ve az da olsa hadis-i şeriflere ya tam iktibasla 
ya nakıs iktibasla ya da telmih yoluyla şiirinde yer vermek suretiyle düşünce dünyasının 
temelinde yer alan kaynağı da ortaya koymaktadır.

Ayetler, genellikle divan şiirinde çok kullanılan ayetlerdir.   Bunları aşağıda şu 
şekilde sıralayabiliriz:

               
a. Lafzen İktibas :

                                                        

                                1.   Kuşluk vaktine ve geceye and olsun.” (£uwa  93/2)“      واللیل اذا سجا
                                       
                                             Gün gibi rúşen eyleye envár-ı rawmetüñ 

             Cürmüm olursa áyet-i واللیل اذا سجا     
                                                                           

                                 2. “   رمیم Kendi yaratılışlarını unutarak bize karşı misal iradına kalkışıyor                    ve şu 
çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek? diyor.” (Yâsîn 36/78)

                                             ¼Azm-i  رمیم  iderse wavádis vücúdumı    

       عمیم  فما اقطع  الر جا ال من فضلک

                                          

                    3. واللیل اذا سجا  والضحي “Kuşluk vaktine ve geceye and  olsun.”   (£uwa 93/1-2)    

                                             Wüsnüñ beyáżı ma²la¼-ı xurşíd-i والضحي
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             Saçuñ sevádı áyet-i واللیل اذا سجا            
                                                                

                                           

                                      4.  Sonra ona yaklaştı ve sarktı.” (Necm 53/8 )“     دني فتدلي

                                            Edná merátibüñ şeb-i esrá durur senüñ  

    Waqdan saña  دني فتدلي      yeter šená     
                              

                             5.     Gözü kaymadı ve kamaşmadı.” (Necm 53/17)“   ما زاغ البصر

                                            Œúret  áyinesinde gel cemál-i bikr-i ma¼nia gör 

   Güle çeşm-i diliñde núr-ı ما زاغ البصر peydá      

                            

6.  او ادني    “ Daha da yakınlaştı.”  (Necm 53/9)

            Nedir sırr-ı şeb-i esrá nedir mi¹rác-ı rúwání

    Nedendir Mescidü’l-Aqœá nedir esrár-ı او ادنا  
                             

                              7. Basiret sahipleri.”  (Âl-i İmrân 3/13)“   الولي االبصر 

                         ¢oludur áyine-i arż u semá vech-i Wabíb

    Bu tecelládan alurmış اولواالبصار   naœíb  
   
                             

                             8.   Deki o Allah birdir. “ (İhlas 112/1)“   ھواهللا احد

             Xa² de¾il ta¼ví™-i bend itmeklige  ruxsárına 

     İki ¼árıżda yazılmış   6      قل ھواهللا احد
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 Kendi yaratılışlarını unutarak bize karşı misal iradına kalkışıyor ve“    یحي العظام      .9                  
şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek? diyor.”  (Yâsîn 36/78)

                                                   Lebleri şánında názil áyet-i  یحي العظام    

                                           Zülfi evœáfında várid oldı في ظل مدید        

                            

 ,her nereye dönerseniz Allahın yüzü   oradadır.” (Bakara ... “     10.    ثم وجھ اهللا                       
2/115)

 dur qılsañ teveccüh her yaña    ثم وجھ اهللا                                                 
          Bu ²eœávír-i nüqúşı itme  estár-ı  baœar            

                           

... “  انظر الیك قالرب ارني  11   . لن تراني       rabbim bana kendini                  
 göster,oraya ( şu dağa) bak, beni asla göremezsin.”  A¼raf   7/143)  

dir gelen cán  gúşına her لن تراني dem nidá                           

رب ارني ²úrına çıq Músi-i ¼İmránı gör         
                                                                             

في اللیل والنھار    .12                   “ Gece ve gündüz “ (Bakara 2/164-274)
               

NÁ¢IQÍ vird-i vaœf-ı zülf ü ruxı

                                Saña  في اللیل والنھار  yeter    

     

  ölüleri diriltir..” (¼Âl-i İmrân 3/49) ... “   یحي الموتي   .13                   

                                                 Cevher-i láhútiyüz bu œúret-i násútda 

                    Nu²qumuz ¼İsá-œıfatdur یحي الموتي bizüz  

Gözü kaymadı ve kamaşmadı” (Necm 53/17) “  ما زاغ      .14

            Qalmadı dildárdan ¾ayrı daxı man•úrumuz

Díde-i cána cilá-yı núr-ı ما زاغ itmişüz     
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  ”.Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık “      كرمنا   .15                  
                              (İsra 17/70) 

Váqıf-ı ¹ilm-i ledünní olalı ey NÁ¢IQÍ

           Gör ne   nişánuz ya¹ni ™át-ı ekremüz   كرمنا 

                 

  Yönümü çevirdim “   (En¼am 6/76) “   وجھت وجھي   .16                             

االفلینال احب                                             “ Ben kaybolup gidenleri sevmem” (En¼am 6/79)  

Áyet-i  وجھت وجھي  ma¹nísinden ágáh ol 

ال احب االفلین             di  olmaq isterseñ xalíl        
                             

17. كل   شئ  ھالك  اال   وجھ       “ ... O’nun zatından başka her şey     helak 
olacaktır.” (Kasas 28/88)  

        
كل   شئ  ھالك  اال   وجھ        
            Remz-i váµıwdur ne wácet imtiwán    

18      .مازاغ البصر   “ (Muhammedin) gözü kaymadı ve kamaşmadı.”   (Necm 53/17)

                 Mey-rúy-ı yárdur her ™errede man•úrumuz

     Núr-ı  مازاغ البصر  itmişüz bíná bizi         

         b.    Manen İktibas

Allah’ın nuru yeri göğü  kaplar.” 7“                     1     .اهللا نور السموت والرض                                         
                         (Nûr 24/35 ) 

 والسما  لالرض اعم نورهیا من                                   
                          İrmez kemál-i ™átıña idrák-i e™kiyá      

                                                
7Mealler verilirken, “K.Kerim ve Meali,Haz.Hayrettin Karaman, Ali Özek, Diyanet Vakfı Yay. Ankara 1993” 
eserinden yararlanıldı.
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                            3. Hadisler :

                             Dîvân’da hadislerin ayetlerden çok az olduğu görülmektedir. 

sen (365/5a)  موتو اقبل ان تموتوا

“ Ölmeden önce ölünüz”. Hadis kitaplarında bu sözün hadis olduğu şüphelidir.8

ma¹násın (379/7a)   موتو اقبل انتموتوا                              

“ Ölmeden önce ölünüz”. Hadis kitaplarında bu sözün hadis olduğu   şüphelidir.9
                                                            

             TRANSKRİPSİYON   İŞARETLERİ

                                                
                             8 Mehmet Yılmaz,Edebiyatımızda İslami Kaynaklı Sözler,s.128,Enderun Kitap evi, İst.1992
                             9 Mehmet Yılmaz,a.g.e.



XVI

  ‘     ء
                                  a,e      ا 
á      ا   

ب                                   b                                      
                                      p     ب
                                      t     ت
                                     š     ث
c     ج
w     ح
x     خ
d      د
™      ذ
r      ر
z      ز
s    س
ş    ش

œ   ص
µ, ³   ض

²     ط       
•     ظ
¹     ع
¾     غ
f    ف
q     ق
k, ñ, g     ك
l     ل
m     م
n    ن
v,o,ö,u,ü,ú    و
h    ه
y,ı,i,í   ي



İÇİNDEKİLER

ÖN SÖZ                      ...................................................................................     i
KISALTMALAR           ...................................................................................     iii 

I.BÖLÜM

NÂ¢IQÎ HAYATI, ESERLERİ, EDEBİ ŞAHSİYETİ

A. HAYATI        ..............................................................................................    I
B. ESERLERİ   ..............................................................................................    II
C. EDEBİ ŞAHSİYETİ    ................................................................................    II

II. BÖLÜM

DÎVÂN-I NÂ¢IQÎ

A. NÜSHALARI                ................................................................................    VI
B. ŞEKİL ÖZELLİKLERİ  

1. Vezin                 ......................................................................................   IX
                2. Kâfiye ve Redif  ......................................................................................     XI

C. MUHTEVA ÖZELLİKLERİ
1. Dil ve Üslup        .....................................................................................     XII
2. Ayetler                
    a. Lafzen İktibas  ....................................................................................     XIV
    b. Manen İktibas  ....................................................................................      XVIII
3. Hadisler              .....................................................................................    XVIII
TRANSKRİPSİYON İŞARETLERİ         .....................................................    XIX

III. BÖLÜM

METİN            .............................................................................................    1
SONUÇ          ...............................................................................................     412

               BİBLİYOGRAFYA    ....................................................................................    413
İNDEX           ..............................................................................................   414



414

    ÖZEL İSİM VE YER İSİMLERİ İNDEKSİ

A
Áb-ı wayát,73/3
Áb-ı Wayván, 227/1
¼Ad, 83/3
Awmed,151/3,257/4
¼Ali Zeynü’l- ¼İyád,396/5, 397/5
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Eyyúb,180/5,190/2,314/5

F
Ferhád,160/4, 158/4,163/1,174/3,4,6,7,289/4,338/3,83/4,170/6
Fettáh,78/7
Fırat,210/4,34/5
Fir¼avn,299/3
Firdevs,397/4,30/5

H
Wabíb,32/1
Wallác, 16/8,67/3,72/6,313/8
Hárút, 127/3,356/2,384/3
Wasan ( Wassán),82/5,227/5,386/7,388/7,396/3
Wa•ret-i Mevlá,299/2
Xıµr,210/6,213/6,227/1,288/1,322/2,378/2,35/4,73/3,75/4,80/5,340/4,352/5,135/6,144/4
Hicáz,336/2
Xorásán,188/4
Xudá,190/1,279/4,161/2
Xusrev,158/7,26/5,339/3,394/7,400/1,99/5
Xusrevá,170/6
Hüdhüd,180/6
Hüseyin Paşa,94/4

I
¼Iraq,336/2, 63/5,257/5,324/9
Iœfawan(Œıfáhán),336/2,188/4,324/9

İ
¼İmrán,281/4
¼Ísá (¼Ísí, ¼Ísálık),27/3,109/1,162/2, 187/5, 199/2, 213/6, 266/3, 316/2, 339/2, 349/2,
395/7, 125/7, 171/4, 18/5, 195/5, 3/1,62/5,101/2,264/4,339/2
235/4,343/4,368/1,55/2,65/3,55/2,320/1,372/2,388/2288/1,299/3,334/7,349/2,369/13,363/9313/
5,329/7,384/4,399/6,163/4,309/2,329/7,124/4,204/1,75/4,4/5,382/1,2,2,382/3,4,5,6,7,386/1,386
/6,68/3
368/1,65/3,138/5,281/9,191/5,117/3,3/3,138/5 41/1
6/6,155/6,341/7,352/4,367/7
İskender, 83/3,296/2,3/ 2,329/5,55/1,178/7

K
Qa¼be,126/5,151/3,182/7,242/4,255/1,261/5,283/1,2,331/1,336/3,130/6
Qáf, 28/1,155/4,213/7,155/4,176/3
Qárún,388/6
Qays,134/6,281/5,298/5,343/4,65/3,288/6
Qayser,188/4
Ká•ım  Rıµá,396/6
Ken¼án,211/5
Kerbelá,396/4
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Túbá (Túbí), 128/2,156/6,42/1

Túr-ı Tecellá,156/3
Túr,187/4
Türk,123/4

V
Vádi-i Eymen, 16/7,17/8,148/3
Vámıq , 3/3,26/3,368/1

Y
Ya¼kúb,382/7,180/1
Yemen,236/3,354/4
Yúsúf, 109/2,150/3,196/7,199/5,20/3, 211/5,240/6,34/6,346/6,

Z
Zál-i cihán,141/6
Zühal,324/2
Zühre,348/4,356/3
Züleyhá,381/3
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SUMMARY

This study  is a searching examination text of the part of the odes of the 
18th century poet Natiki’s Divan. 

Two copies of the Natiki’s Divan have been in the library of Yapı 
Kredi Sermet Çiftler  with number 825 and 963. I could not reach information 
about the life of the poet in the sources. Meanwhile, I found one another poet 
that used nickname of the  Natiki-Natık. He is Ahmet Dursun Natiki. As I 
searched that I found a Divan of the Ahmet Dursun Natiki in the library of  the 
İstanbul University and I compared it with the ones in the library of Yapı Kredi 
Sermet Çiftler. And I saw that they are different from each other.

There are 3 parts of my study. In the first part there are life of the poet, 
his study and his literary personality. In the second part there are copies, form 
features, art, language and style features, meter, rhyme of the divan and
bibliograpy. In the third part there are odes, dictionary and index.

Inside the Divan there are 399 odes. I tried to be careful and choosy 
while I was setting the text. I did’t take only one copy as base. As long as there 
are more than one copy, I tried to prefer the most suitable form in terms of 
meter, rhyme and meaning.
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ÖN SÖZ

       Divan edebiyatı ve divan şiiri konusunda fikir beyan edebilmek için öncelikle, edib 
ve şairlerimizin yakmış oldukları ışıkla aydınlanmak gerekir.  Divan edebiyatımızın 
yetiştirdiği şahsiyetler ve bu şahsiyetlerin eserleri kültür tarihimizin en önemli 
zenginliklerindendir. Dönemlerin ve edebî şahsiyetlerin daha iyi anlaşılabilmesi için 
tenkitli metin çalışmalarının öncelikle yapılması gerekir. Biz de bu düşünceden 
hareketle çalışmamızı “ Ná²ıqí Dívánı – Gazeller Kısmı, İnceleme Metin”  olarak 
hazırladık.

       Çalışmamıza, Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesindeki Dîvân’ın yazma iki 
nüshasını temin etmekle başladık. Bununla birlikte İstanbul Üniversitesinde bulunan 
Ahmet Dursun Nâ²ıqî’nin yazma Dîvânı’nı temin edip Sermet Çifter Kütüphanesindeki 
Nâ²ıqî Dîvânı ile karşılaştırdık, İstanbul Üniversitesindeki Dîvân’ın farklı bir eser 
olduğunu tespit ettik. Sermet Çifter Kütüphanesi 825 ve 963 numarada kayıtlı bu iki 
nüshayı karşılaştırdık.
      
      Dîvân’da 399 gazel, 5 tercî¼-i bend, 1 terkîb-i bend, 7 kasîde, Arapça 8 kasîde 2 
gazel bulunmaktadır. Biz gazeller kısmının transkripsiyonlu metnini hazırlayıp üzerinde 
kısa bir inceleme yapmaya çalıştık.

       Çalışmamız üç bölüm halinde sunulmuştur. Birinci bölüm, şairin hayatı, eserleri ve 
edebî şahsiyeti bilgilerinden oluşmaktadır. Şairin hayatını edebiyat tarihleri ve 
tezkirelerden araştırdık. Kaynaklarda incelediğimiz Nâtıkî’den başka bu mahlası 
kullanan  bir şairin varlığını tespit ettik. 

       İkinci bölümde eseri ve eserin nüshalarını, eserin şekil özelliklerini, şairin kullandığı 
vezinleri, kafiye ve redifleri değerlendirdik. Muhteva özelliklerinde; dil ve üslûp ile ayet 
ve hadisleri verdik. Bu bölümde detaylı bir biçimde muhteva incelemesi yapmayıp ana 
hatları ile dikkati 

çeken hususlara değinmeye çalıştık. Ayrıca bölümün sonuna transkripsiyon alfabesi 
ekledik.

       Üçüncü bölümde ise,  “ Gazeller Kısmı – Metin İncelemesi” ana başlığı altında 
gazellerin transkripsiyonlu metni verilip incelemesi yapılmıştır. Metnin sonuna; sonuç 
bölümü, çalışmalarımızı yürütürken istifade ettiğimiz kaynakları belirttiğimiz 
bibliyografya ve metin kısmında geçen özel adların indeksi eklenmiştir.
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       Metin kurarken elden geldiğince dikkatli ve titiz olmaya çalıştık. İncelememizde tek 
bir nüshayı esas almadık. Nüsha farklılıkları ortaya çıktığında, vezin, kafiye, anlam 
açısından en uygun şekli tercih etmeye çalıştık. 

       Yüksek lisans derslerimiz esnasında bizlere bilgi ve birikimlerini aktaran hocalarım, 
Sayın, Prof.Dr. Emine YENİTERZİ’ye, Sayın, Prof.Dr. Ahmet SEVGİ’ye ve özellikle bu 
çalışmamı yapmamı sağlayan, çalışmalarım boyunca müşfik yaklaşımlarıyla 
yardımlarını esirgemeyen, sürekli yol gösteren kıymetli hocam Yrd. Doç. Dr. Semra 
TUNÇ Hanımefendi’ye sonsuz teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.

        Veli SARIKAYA

          KONYA 2006

KISALTMALAR

AKM               : Atatürk Kültür Merkezi
a.g.e.              : Adı geçen eser
Ank.                : Ankara
C.                    : Cilt
Der.                 : Dergisi
DTCF              : Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Hzl.                : Hazırlayan
İst.                  : İstanbul
KB.                 : Kültür Bakanlığı
Mat.                : Matbaa
MEB              : Milli Eğitim Bakanlığı
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Nu.                 : Numara
s.                    : Sayfa
S.                   : Sayı
SBE               : Sosyal Bilimler Enstitüsü
SÇA               : Sermet Çifter Kütüphanesi No: 825
SÇB               : Sermet Çifter Kütüphanesi No: 963
SÜ                 : Selçuk Üniversitesi
TDE               : Türk Dili ve Edebiyatı
TDV               : Türkiye Diyanet Vakfı
TTK               : Türk Tarih Kurumu
TTKB             : Türk Tarih Kurumu Başkanlığı
Ünv.                : Üniversite
Yay.                : Yayınları
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                                    SONUÇ

1.     Türk edebiyatında kaynaklara göre Nâtıkî mahlasını kullanan tek şair 
Erzurumlu Nâtikî’dir. Ancak, üzerinde çalıştığımız Nâtıkî’nin (ö.1863) aynı kişi 
olmadığı ikinci bir Nâtıkî’nin bulunduğu tespit edilmiştir.
           Üzerinde çalıştığımız  Nâtıkî, bu mahlası kullanan diğer şair Erzurumlu 
Ahmet Dursun Nâtıkî’den ayrı bir şairdir. Erzurumlu Ahmet Dursun Nâtıkî’nin 19. 
yüzyılda yaşadığı bilinmektedir. Divanın SÇA nüshasında bulunan 1148/1735  
tarihinin, istinsah veya tertip tarihi olup olmadığı kesin olmamakla birlikte, 
üzerinde çalıştığımız Nâtıkî’nin 18. yüzyıl şairi olma ihtimali yüksektir.

      2.    Nâtıkî yanında Nâtık mahlasını kullanan şairlerin şiirlerinin karışma    ihtimali 
dolayısıyla yaptığımız araştırmada da üzerinde çalıştığımız Nâtıkî ile ilgili bir 
bilgiye rastlanmamıştır.

3.      Çalışmamıza konu olan Nâtıkî Dîvânı’nın iki yazma nüshası vardır. Bu 
nüshaların ikisi de Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesinde 825 ve 963 
numaralarda kayıtlıdır.  825’te kayıtlı nüsha ( SÇA)da şiirler az olmakla birlikte  
bu nüshanın daha güvenilir olduğu görülmektedir. 963’te kayıtlı nüsha (SÇB)da 
ise şiirlerin karışmış olabileceği fikri oluşmaktadır. SÇB’de  SÇA’ya göre beyit 
sayılarının fazlalığı ve mahlas beyitlerinin bir kısmının tamamen farklı oluşu bizim 
bu hükmümüzü desteklemektedir.

4.     Nâtıkî Dîvânı’nda, 5 terci-i bend, 1 terkib-i bend, 7 kasîde, 8 Arapça kasîde, 
ikisi Arapça  olmak üzere 399 gazel vardır. Biz çalışmamızda 399 gazeli ele aldık.
Gazellerde, gazelin esas konusu olan aşk, güzellik, sevgili konularının yanı sıra 
tasavvufî ve felsefî konular da işlenmiştir.

5.      Dîvânından Nâtıkî’nin doğum tarihi, doğum yeri, tahsili, bir tarikata bağlı 
olup olmadığı gibi bilgilere rastlanamadı ancak 396 numaralı şiirinden yola 
çıkarak şairin Bektâşîliğe meyilli olduğu düşünülebilir.

6.       Nâtıkî, kafiye ve redif oluşturmada başarılıdır. Kafiyeler çoğunlukla Arapça 
ve Farsça asıllı kelimelerden yapılmakla birlikte Türkçe kelimelerle de kafiye 
yapılmıştır. Şair, vezin uygulamada başarılıdır ve vezne hakimdir. Zaman zaman 
vezni manaya tercih ettiği de tespit edilmiştir.

7.        Nâtıkî’nin şiir dili açık ve anlaşılır olmakla birlikte Arapça ve Farsça 
kelimelerin çok kullanılması dikkat çekicidir. Ayrıca, şairin kullandığı teşbîh, 
telmîh, cinas, mübâlağa gibi birçok  söz sanatlarından, özellikle hüsn-i ta’lîl 
sanatında  başarılı olduğunu söyleyebiliriz.



ÖZET

        Çalışmamız 18.yy divan şairlerinden Nâtıkî’nin Dîvânındaki Gazeller Kısmının 
İnceleme Metni şeklindedir. Nâtıkî’nin  Dîvânın iki nüshası 825 ve 963 numaralarda 
Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesinde bulunmaktadır. Şâirin hayatı hakkında 
kaynaklarda bilgiye rastlayamadık.
        Nâtıkî-Nâtık mahlasını kullanan başka bir şâir tespit ettik ; bu şâir Amet Dursun 
Nâtıkî’dir. Ahmet Dursun Nâtıkî’nin İst. Ünv. Kütüphanesinde bir Dîvân’ının 
bulunduğunu tespit ettik ve Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesindeki Dîvân’larla 
karşılaştırdık. Üzerinde çalıştığımız Nâtıkî Dîvânı ile Ahmet Dursun Nâtıkî Dîvânı’nın 
farklı olduklarını tespit ettik.
        Çalışmamız üç bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde şâirin hayatı,eseri ve edebî
şahsiyeti vardır. İkinci bölümde eserin nüshaları, şekil özellikleri, sanatı dil ve üslup 
özellikleri, vezin, kafiye-redif ve transkripsiyon alfabesi vardır. Üçüncü bölümde 
gazeller, bibliyografya ve indeks bulunmaktadır. Dîvân’da 399 gazel vardır.
        Metin kurarken dikkatli ve titiz olmaya çalıştık. İncelememizde tek bir nüshayı esas 
almadık. Nüsha farklılıkları oluşunca, vezin,kafiye, anlam açısından en uygun şekli 
tercih etmeye çalıştık.


