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Özet 

Hemen her dönemde �air ve yazarlar, duygu ve dü�üncelerini daha iyi anlatmak 
ve anlatıma güç katmak için; halk arasında yaygın olarak kullanılan atasözleri, deyimler 
ve halk söyleyi�lerini eserlerinde sıkça kullanmı�lardır. Dîvân �airlerimiz de, bu gelene�e 
uyarak halkın kullandı�ı bu dil malzemelerine ba�vurmu�lardır. Böylece birtakım kalıp 
ifadelerle �iire yeni bir zenginlik kazandırılmı�tır. Hiç �üphesiz dil, bünyesine dahil 
edece�i kelimeleri seçerek alır. Bunun en güzel örnekleri uzun yıllar boyunca dilden dile 
dola�arak gelen atasözleri, deyimler ve halk söyleyi�leridir. Bu ba�lamda çalı�mamızın 
ba�ında konuyla ilgili kısa bir giri�ten sonra 18. yüzyıl Dîvân �airlerinden Hâkim’in 
�iirlerinde geçen atasözleri, deyimler ve halk söyleyi�leri ele alınmı�tır.  

Anahtar Kelimeler: Hâkim, Atasözü, Deyim, Halk Söyleyi�i, 18. Yüzyıl Dîvân 
Edebiyatı 

 

Abstract 

In nearly all periods of time, poets and writers have used common proverbs, 
folk-sayings, and idioms in their works, in order to make more sense and to express their 
feelings and thoughts in a better way. Divan poets also successfully used these 
techniques, enriching their works with popular language. Certainly, a language accepts or 
rejects words and phrases based on their ability to communicate a specific sentiment; the 
enduring power of proverbs, idioms, and folk-sayings, passing from generation to 
generation by word of mouth, is evidence of their success. Therefore, in this study, after 
giving some information about this subject in general, we review the topic in relaition to 
the poems of Hâkim, one of the Divan poets of the 18th century.  

Key Words: Hakim, Proverb, Idiom, Folk-sayings, 18th Century Divan 
Literature. 
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Giri� 

Dil ve edebiyattaki geli�im ve de�i�imi; yüzyıllar boyunca olu�turulan edebî metinler 
üzerinden izler ve de�erlendirirsek daha sa�lıklı sonuçlara ula�abiliriz. Türk edebiyatının 
önemli bir evresi hiç �üphesiz, yakla�ık altı yüz yıla damgasını vuran, Dîvân edebiyatıdır. Dîvân 
edebiyatında �airler, edebî zevklerini çe�itli sanatlarla bezeyerek bir öz hâlinde eserlerine 
aktarmı�lar ve hünerlerini ortaya koymu�lardır. 

Dîvân �iiri; uzun süre yüksek zümreye yönelik oldu�u, halka hitap etmedi�i ve halk 
kültüründen, halk dü�üncesinden uzak oldu�u söylenerek ele�tirilmi�tir. Dîvân �iiri, her ne 
kadar toplum hayatını yansıtmadı�ı söylenerek ele�tirilse de, toplumdan bütünüyle uzak 
de�ildir. Dîvân �âirleri de, di�er sanatçılar gibi eserlerinde halk kültürü ö�elerinden, halka ait 
kimi adet, inanç ve geleneklerden, halk arasında yaygın olarak kullanılan atasözü ve 
deyimlerden yararlanmı�lardır. Son zamanlarda yapılan dîvân �iiriyle ilgili ara�tırma ve 
inceleme çalı�malarında bu konuyla ilgili de�erlendirmelere bolca rastlamaktayız.1 
Ara�tırmacıların ço�u, artık bu ele�tirinin haksız oldu�u, dîvân �iirinin günlük ya�amdan 
sanıldı�ı kadar kopuk ve uzak olmadı�ı fikrine daha sıcak bakmaktadır. Böylece dîvân 
�âirlerinin �iirlerini halk kültürü açısından de�erlendiren çalı�malar aracılı�ıyla, sanıldı�ı ya da 
söylendi�inin aksine, dîvân �iirinde çe�itli halk kültürü ö�elerinden yararlanıldı�ı açıkça 
görülecektir (Batislam, 1999:123). 

13. yüzyıldan sonra mesnevilerde, kaside ve gazellerde kullanılmaya ba�lanan atasözleri 
ve deyimler, 19. yüzyılın sonlarına kadar �airlerin faydalandı�ı ve itibar ettikleri bir sanat haline 
gelmi�tir. Ço�u zaman �ran edebiyatının kli�ele�mi� mazmun ve kaidelerinden imtina eden 
�airler için kaynak olmu�, eserlere sadelik, yerlilik ve millîlik kazandırmı�tır (Karacan, 
1998:107). 

15. yüzyılda dîvân �iiri büyük ölçüde kurulu�unu tamamlayarak genel çizgileriyle klasik 
bir edebiyat görünümü kazanmaya ba�lamı�tır. Bu yüzyılda özellikle de yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren dîvân �iirinde Arapça ve Farsça kelime kullanımının arttı�ı, Türkçe kelime 
kullanımının azaldı�ı görülür. Dîvân �iiri sadece kelime kadrosu bakımından de�il içerik 
bakımından da de�i�meye ba�lar. 15. yüzyıl dîvân �iiri halk kültürü ögeleri ile �slâmî kültür 
ögelerinin bir arada kullanıldı�ı bir yüzyıldır. 

  15. yüzyılda Necati Bey ve takipçilerinde görülen �iirde hususiyetle atasözleri ve 
deyimlere yer verme temayülü sonraki yüzyıllarda da artan bir hızla ra�bet görmü�tür. �airler, 
Türkçe'nin mecazlar dünyasını, kelimelerin nüanslarını, inceliklerini, ifade imkânlarının 
farkında olarak �iirlerinde atasözleri ve deyimleri kullanırken kelimelerin lügat ve deyim 
manaları ile ustaca oynamı�lardır (Kurnaz, 1996:41).   

16. ve 17. yüzyıllarda en parlak dönemini ya�ayan Dîvân edebiyatı, 18. yüzyılda da 
ba�arısını devam ettirmi�tir. Yerlile�me, Hint üslûbu, Hikemî tarz, Türkî-i bâsit gibi akımlarla 
bu edebiyat, daha da çe�itlenmi�tir. Bu uzun dönemde edebî birçok türde eserler veren  yüzlerce 
dîvân �airi yeti�mi�tir.  
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17. yüzyılda yerlile�menin öncüsü olan Nâbî ve halk deyi�lerini bolca kullanan Sâbit, 
kendi dönemlerindeki ve sonraki dönemlerde gelen �airlere bu alanda öncülük ederler (Kaplan, 
2009:600). Di�er yandan 18. yüzyılda �ran edebiyatının etkisi iyice azalır. �airler, yerlile�menin 
de etkisiyle �iirlerinde daha fazla Türkçe kelime kullanmaya ba�larlar; halk söyleyi�lerine, 
atasözleri ve deyimlere bolca yer verirler. Bu alanda Edirneli Nazmî, Tatavlalı Mahremî, 
Aydınlı Visalî, Nev’izâde Ataî gibi �airleri sayabiliriz. Bu dönemde dil biraz daha yalınla�ır ve 
halka yakla�ır. Edebî akımların çe�itlili�iyle bir geçi� süreci ya�ayan bu döneme ait metinlerin 
incelenmeye de�er oldu�u savından hareketle çalı�mamıza, üzerinde  doktora tezi2 hazırlanmı�, 
“Hâkim Dîvânı” (18.yy.) metnini esas aldık. 

 

A. Atasözleri, Deyimler, Halk Söyleyi�leri ve Üzerinde Yapılan Çalı�malar 

�airler, duygu ve dü�üncelerin daha açık ve rahat açıklanmasına, az sözle çok �ey 
anlatılmasına ve sanatsal söyleyi�e yardımcı olmasına yaptı�ı olumlu katkıdan dolayı 
edebiyatımızın her döneminde ve her alanında atasözleri, deyimler ve halk söyleyi�lerini bolca 
kullanmı�lardır. Bu kullanımın yo�unlu�u edebî türe, zamana ve edebî anlayı�a göre farklılık 
gösterir. Özellikle manzum �ekillerdeki kullanımına, �airler daha fazla ra�bet göstermi�lerdir.  

Köklü ve sözlü anlatım kalıpları olan atasözleri ve deyimler, ya�ama bilgisini zamanın 
�artlarına göre ayarlama, sosyal hayatı ve insan ya�antısını etkileme gücüne sahiptir.  

Dilimizin ve millî kültürümüzün temel ta�ları sayılan atasözleri ve deyimler, halkın  
dilinde ya�adı�ı gibi ilk yazılı edebiyat ürünümüz olan Orhun Yazıtları’ndan itibâren edebî 
metinleri de süslemi�; zaman içinde geli�erek, zenginle�erek günümüze kadar ula�mı�tır. 
E�itici, ö�retici, yol gösterici özellikleriyle insanın her zaman muhtâç oldu�u bu nasihat dolu 
“özlü söyleyi�ler” halk tarafından çok benimsenmi�tir. Dolayısıyla onların duygularına 
tercümân olan halk ve dîvân �âirlerinin �iirlerine, mısralar hâlinde yansımı�tır.  

Yüzyıllardan süzülen bu sözlü kuralları yani atasözleri hazinesini bir araya toplamak 
edebiyatımızda bir gelenek hâlini almı�tır. Geçmi�ten günümüze pek çok bilim adamı, yazar ve 
�air, atasözlerini kitap hâline getirmi�tir (Özön, 1956:III). "Atasözlerini belli bir düzen içinde 
(alfabetik veya konularına göre) toplayan kitaplar da XV. yüzyıldan itibaren yazılmaya 
ba�lanmı�tır (Alizade, 1992:VIII). 

Bu konuda çe�itli ara�tırmalar yapan Süreyya Beyzadeo�lu, 1839-1908 yılları arasında 
ya�amı� Edirneli Ahmed Bâdî’nin “Arma�an ” adlı mensur, manzum atasözleri ve deyimler 
kitabının giri�inde Osmanlı Dönemi’nde yazılmı� ya da derlenmi� atasözleri ve deyimleri ihtivâ 
eden eserler hakkında geni� bilgi verildi�ini söyler (2002:352): 

1. Pend-nâme-i Güvâhî: 15. yy. �âirlerinden Güvâhî’nin Attâr’ın Pend-nâmesini örnek alarak 
yazdı�ı bu eserde atasözleri ve deyimleri ihtivâ eden kendisine ait 450 beyit bulunmaktadır.  

2. Manzûm ve Musavver Durûb-ı Emsâl: 16. yy.’a ait müellifi bilinmeyen bu eserde 267 atasözü 
ve deyimle bu atasözü ve deyimleri ihtivâ eden müellife ait 289 beyit bulunmaktadır. 29 
minyatürün yer aldı�ı bu eser, Günay Kut tarafından incelenerek yayınlanmı�tır. 

3. Manzûme-i Durûb-ı Emsâl: 17. yy. �âirlerinden Edirneli Hıfzî, bu eserinde sade söyleyi�li 
atasözü ve deyimlerin, zurefâ meclislerinde ra�bet bulması için, süslenmesi ve manzum olarak 
söylenmesi gerekti�ini ileri sürerek ilgili atasözü ve deyimi vermeden ve mahlas da belirtmeden 
de�i�ik dîvân �âirlerine ait 616 atasözü ve deyim ihtivâ eden süslü mısraları biraraya 
toplamı�tır. Bu mısraların bir kısmı da kendisine ait olmalıdır.  
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4. Darb-ı Meseller ve Uygun Beyitler: 19. yy.’a ait bir mecmuanın 50-100. sayfaları arasında, 
müstensihi belli olmayan 490 atasözü ve deyim ve her biri için de�i�ik dîvân �âirlerinden 
seçilmi� aynı muhtevâda yine 490 beyit bulunmaktadır.  

5. Durûb-ı Emsâl-i Osmâniyye: �inâsî’nin tesbit etti�i 2500 atasözü ve deyim ve bunların bir 
kısmını kar�ılayan de�i�ik dîvân �âirlerinden aldı�ı beyitleri ihtivâ eden bu esere, �âirin 
ölümünden sonra Ebu’z-Ziyâ Tevfik tarafından ilâveler yapılarak atasözü ve deyimler biri 
mükerrer 4004’e , örnek beyitler de 1003’e yükseltilmi�tir. Ayrıca eserde Arapça, Farsça ve 
Fransızca atasözü ve deyimler bulunmaktadır.  

6. Durûb-ı Emsâl: Ali Emîrî’nin yarım bırakılmı� müsvedde 3 defter hâlindeki adsız olan bu 
eseri muhtevâsı itibârıyla bu adla tanınmı�tır. Eserde 2300  atasözü ve deyimle bunları ihtivâ 
eden 2110 beyit bulunmaktadır.  

7. Arma�an: Kronolojik sırayla bu sahada derlenen son Osmanlı eseri ise Edirneli Ahmed 
Bâdî’nin 5675 atasözü ve deyimle bu atasözü ve deyimleri ihtivâ eden 5106 beytin yer aldı�ı 
zengin muhtevalı Arma�an adlı eseridir (Beyzadeo�lu, 2002:383).  

Mensur, manzum atasözleri ve deyimleri ihtivâ eden bu eserlerin dı�ında günümüzde 
sadece mensur atasözleri ve deyimleri ihtivâ eden bir çok eser derlenmi�tir:  

1. Edebiyatımızda Atasözleri: Dehri Dilçin’in bu eserinin bir bölümünde ço�unlu�u Dîvân 
Edebiyatı �âirlerine ait atasözü ve deyim ihtivâ eden 833 beyit bulunmaktadır. Bu beyitleri 
kar�ılayan ilgili atasözleri ve deyimler belirtilmemi�se de bir ba�langıç olması bakımından 
önemlidir. 

2. XIII. Yüzyıldan Günümüze Kadar �iirde ve Halk Dilinde Atasözü ve Deyimler: E. Kemal 
Eyübo�lu’nun bu iki ciltlik derlemesinde 20.000’i a�kın atasözü ve deyim ve bu atasözü ve 
deyimleri ihtivâ eden 10.000’i a�kın ba�langıçtan günümüze kadar yazılmı� �iir örnekleri 
bulunmaktadır (Beyzadeo�lu, 2002:383).  

Ayrıca bugüne kadar incelemesi yapılan dîvânlarda belli sayıda atasözü ve deyim ihtivâ 
eden beyitler tespit edilmi�tir. Bu tür dîvân çalı�maları arttıkça manzum atasözü ve deyim 
hazinesi de daha fazla zenginle�ecektir.  

 

a) Atasözleri 

Her millet, kendine özgü ya�am felsefesini “atasözleri” adlı küçük kalıplara sı�dırmı� ve 
bu küçük ifade birimlerini insan hayatını düzenlemeye araç etmi�tir. Ortak kültür birikimleri ile 
beslenerek meydana gelen ve kültür yoluyla sezilen atasözleri, bir milletin kültür yapısını 
resimleyen belgelerdir. Atasözleri sosyoloji, felsefe, tarih ve ahlakî yönden incelenmesinin yanı 
sıra psikolojik yönden inceleme ve ara�tırma konusu edilmeye de�er millî varlıklardır ve deyi� 
güzelli�i, anlatım gücü, kavram zenginli�i bakımından çok önemli dil yapılarıdır (Aksoy, 
1989:13). 

Bir ba�ka ifadeyle atasözleri, duygu, dü�ünce ve hayat görü�lerimizin binlerce yıl içinde 
geçirdi�i deneyimlerle kazanılan, halkın yazılı olmayan anayasası gibidir (Alizade, 1992:13). 

Do�an Aksan, atasözlerini "ço�unlukla bir cümle biçiminde olu�arak bir yargı anlatan, 
kimi zaman ölçü ve uyakla, söyleyi� açısından daha etkili olmaya yönelen sözlerdir" tanımını 
yapar (1990:38). 

Atasözü, Eski Türkçede sav, daha sonra da darb-ı mesel, mesel, emsâl, hikmet, hisse, 
pendnâme, nasihatnâme adları ile kar�ılanmı�tır. 

Çok uzun ve derin bir geçmi�e sahip olan Türk edebiyatında atasözleri dünyanın en eski 
atasözleri hazineleri arasındadır. Türk atasözlerini psikolojik yönden inceleyen �hsan Kurt'a 
göre, "Türk atasözlerinin, toplumsal ili�kilerde ve ya�ayı�ta Türk insanının ço�unlu�unun 
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fikrine, dü�üncesine tercüman olması, bu sözlerin de�erini bir kat daha artırmaktadır." (1991:6).  
Atasözleri; liste, sözlük, ya da hikâye formunda kaleme alınmı�tır. Alfabetik olarak, konularına 
veya bölgelerine göre listelenen atasözlerinin yanında bazı �iir formları içinde kullanılmı� 
atasözleri de vardır. "Az sözle çok �ey anlatma, barındırdıkları söz ve anlam sanatları 
bakımından dilin en çarpıcı kullanımlarındandır. Bu yüzden �airler, sık sık bunlardan 
yararlanırlar." (Ulucan, 2005:50) Atasözleri bazen serpi�tirilmi� olarak bazen de bir hikâyeye 
dayandırılarak bir �iirde yer almı�lardır. Bu tür kullanımlarda kalıpla�ma iki yönlü olmu�; 
atasözleri �iire, �iirler atasözlerine dönü�mü�tür. 

b) Deyimler 

Eski ça�lardan beri "ıstılah" ve "tâbir" adlarıyla da kullanılmı� olan deyimler kısa ve 
özlü anlatım �eklilleridir. Anlatım derinli�ine ihtiyaç duyuldu�unda kullanılan deyimler 
anlatıma bir derinlik, canlılık ve söyleyi� güzelli�i katarlar. 

Bir ba�ka ifadeyle "Deyimler, asıl anlamlarından uzakla�arak yeni kavramlar meydana 
getiren kalıpla�mı� sözlerdir. �ki veya daha çok kelimeden kurulu bir çe�it dil ifadesi olan bu 
sözler duygu ve dü�üncelerimizi, dikkati çekecek biçimde anlatan isim, sıfat, zarf, basit ve 
birle�ik fiil görünü�lü gramer unsurlarıdır." (Elçin, 1986:642). 

Do�an Aksan, deyimi, belli bir kavramı, belli bir duyguyu ya da durumu dile getirmek 
için birden çok sözcü�ün bir arada, seyrek olarak da tek bir sözcü�ün yan anlamında 
kullanılmasıyla olu�an sözler olarak tanımlar (Aksan, 1998:35). 

Deyimler, meydana geli�leri bakımından üçe ayrılmaktadır: a) Fıkralardan kaynaklanan 
deyimler b) Toplum hayatında sıkça ya�anan olayları ifade eden kavramlar c) Gelenekle�mi� 
tutumları özetleyen, tanımlayan kavramlar (Öztürk, 1986:321). 

Deyimler anlam ve yapı bakımından iki grupta incelenebilir (Ereno�lu, 2007:1152): 

Anlam Bakımından: 1. Bazı deyimlerde deyimi meydana getiren sözlerden biri ya da 
hepsi kendi anlamı dı�ında kullanılırken bazılarında sözler gerçek anlamlarında kullanılır. 
(Cümle halinde bulunan deyimlerin sözleri gerçek anlamlarında kullanılır.) 2. Deyimler bazen 
mantık dı�ı veya abartılıdır. 

Yapı bakımından: 1. Masdar halinde olanlar 2. Cümle halinde bulunanlar. (Genellikle 
atasözleri ile karı�tırılabilirler) 3. Fiil kipleri ile kullanılanlar. (En yalın, en küçük deyimlerdir.) 
4. �sim veya fiil çekimine girenler. 

Deyimler kalıpla�mı� yapılardır, deyimi olu�turan sözler de�i�tirilemez ancak a�ız 
özelliklerinden etkilenen deyimlerde bazı sözler de�i�ebilir.  

Deyimlerin olu�ması için uzun bir sürece ihtiyaç vardır. Her deyimin muhakkak ki bir 
ortaya koyucusu (üreticisi) vardır. Ortaya konan (üretilen) deyimler zamanla toplum tarafından 
benimsenmesi, dile yerle�mesiyle olu�ur (Kuzuba�, 2005:337). 

Deyimler, bir toplumun dünya görü�ünü, ya�am biçimini, gelenek, görenek ve 
inançlarını, kısacası maddi-manevi kültürünü yansıtan sözlerdir (Aksan, 1990:83). Bu nedenle 
de deyimler, yine toplumun birer aynası konumunda olan yazar ve �airlerin eserlerinde de sık 
sık yer bulur. Türk edebiyatının 13. ile 19. yüzyıl arasındaki bölümünde önemli bir yere sahip 
olan Dîvân Edebiyatında da, kimi �airlerimizin deyimlere ayrı bir önem verdikleri görülür.  

 

B. Hâkim’in �iirlerinde Atasözleri, Deyimler ve Halk Söyleyi�leri 

“Hâkim Seyyid Mehmed Efendi” 18. yüzyıl dîvân �airleri arasındadır. Birçok kaynakta 
hakkında bilgi bulunan Hâkim; yapıtlarını edebiyat, din ve tarih konularında kaleme almı�, 
düzyazı ve �iir alanlarında 19 adet eser meydana getirmi�tir. Yazar ve �air ki�ili�i ile beraber 
tarihçili�i ile de Osmanlı sarayında hizmet vermi� birisidir. (Poyraz 2008:11-35) 
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Hâkim yerlile�me gelene�inden etkilenmi� Dîvân’ında bu gelene�in etkisiyle özellikle 
deyimleri çok fazla  kullanmı�tır. 

Hâkim Dîvânı’nda atasözlerine fazla rastlanmamasına kar�ılık atasözünü ça�rı�tıran 
halk söyleyi�leri veya hikmetli sözler diyebilece�imiz özlü sözler dikkati çeker. Bu sözler, 
ya�am tecrübesinden elde edilmi� ö�üt niteli�indedir. Dîvân’da geçen atasözü niteli�inde 
olabilecek bazı beyitleri �öyle sıralayabiliriz. 
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Sonuç 

18. yüzyıl Dîvân edebiyatı �airlerinden Hâkim’in Dîvânı’nda yer alan atasözleri, 
deyimler ve halk söyleyi�leri üzerinde yaptı�ımız bu çalı�manın, dil bakımından Arapça ve 
Farsça’nın etkisi altında olan Türkçe’nin o dönemdeki gücünü ve dil özelliklerini göstermesi 
bakımından önemli oldu�unu dü�ünüyoruz. Konu bakımından zaman zaman yerli ve milli 
konuların i�lendi�i bu yüzyılda, Türkçe’ye özgü dil özelliklerinin de �iirde a�ırlı�ını göstermeye 
ba�laması ve halk a�zında kullanılan kelime ve deyimlerin �iirde geni� ölçüde yer bulmasıyla, 
Dîvân edebiyatında yerli ve milli bir hava meydana gelmeye ba�lamı�tır. Hâkim de �üphesiz bu 
akımlardan etkilenmi�tir. Bu noktadan hareketle, Türk edebiyatında 19. yüzyılın sonlarından 
itibaren ortaya çıkan Milli Edebiyat akımlarının temelinde de, aslında yüzyıllar önce ya�ayan 
Necatî, Nâbî, Edirneli Nazmî, Tatavlalı Mahremî, Aydınlı Visalî, Bosnalı Alaaddin Sabit, 
Nev’izâde Ataî ve onların takipçisi olan dîvân �airlerinin bulundu�unu söyleyebiliriz. 

Devrine göre yalın bir dil kullanan Hâkim, halk söyleyi�leri ve deyimlere �iirinde çok 
yer vermekle birlikte özellikle kasidelerinde, Sebk-i Hindî üslubunun da etkisiyle Arapça-Farsça 
sözcük ve tamlamalardan olu�an a�ır ve a�dalı bir dil kullanmı�tır. Ancak bunlar, �iirleri içinde 
fazla yer tutmaz.  

Hâkim, Dîvân’ında kullanımdan dü�mü� kimi sözcük ve deyimleri kullanmı�tır. Bu 
deyimlerden bir kısmında vezin gere�i sözcüklerin yerlerini de�i�tirmi� ve kimi deyimleri de 
Arapça-Farsça sözcük ve tamlamalar içine gizlemi�tir. Yine kimi sözcükler üzerinde de vezin 
gere�i birtakım tasarruflarda bulunmaktan çekinmemi�tir.   

Hâkim’in �iirlerinde kullandı�ı atasözleri ve deyimlerin bir kısmı hiçbir �ekil 
de�i�ikli�ine u�ramadan, bir kısmı da de�i�ikli�e u�rayarak günümüze kadar ula�mı�tır. Bazı 
atasözleri ve deyimler ise günümüzde kullanılmamaktadır Bununla birlikte halk dilinde ve 
günlük dilde yaygın olan bazı ifade ve kelimelerin kullanımına Hâkim’in �iirlerinde bolca 
rastlanır. 

Hâkim, içinde ya�adı�ı toplumun da etkisiyle tasavvufî terimleri sıkça kullanmakla 
beraber bu kullanımın bir sempati ve meyilden öteye geçmedi�ini rahatça söyleyebiliriz. �air, 
tasavvufî sözcükleri terim veya deyim düzeyinde kullanmı�, tarikat taassubu içine girmemi�tir.  

Manzumelerinde birçok halk söyleyi�i ve arkaik özellik ta�ıyan kelime de kullanan 
Hâkim, ya�adı�ı dönemin dil özelliklerini ba�arılı bir �ekilde �iirlerine yansıtmı�tır. 
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