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NÂBÎ VE SÂB�T D�VANI’NDA KALEM 

THE PENCIL IN THE DIVANS (COLLECTED POEMS) OF NÂBÎ AND SÂB�T 

 

Aysun SUNGURHAN∗ 

 

Özet 

XVII. yüzyıl �airlerinden Nâbî ve Sâbit, insanlara do�ru yolu göstermeyi, 
ö�üt vermeyi amaç edinmi�; insan, hayat ve toplumla ilgili konulara a�ırlık 
vermi� oldukları için hiciv, hezl ve hikemî tarza yönelmi�; �iirlerinde ilim ve 
bilgiyi temsil eden kalem üzerinde özellikle durmu�; edebî bir üslûpla kalemin 
önemi, fonksiyonu, yapılı� ve çe�itleri, nasıl korunması gerekti�i hakkında 
bilgiler vermi�lerdir. Nâbî ve Sâbit, kalem etrafında olu�turdukları hayallerle 
birlikte iyi bir �air ve �iirin niteliklerini, dönemin ve kendilerinin sanat 
anlayı�larını, etkilendikleri ve etkiledikleri �airleri �iirlerinde ifade etmi�lerdir. 
Klâsik Türk �iirinde kalem, Nâbî ve Sâbit’in dı�ında ba�ka �airler tarafından da 
bazen asıl konu, bazen de anlatılmak istenene vasıta olacak �ekilde çe�itli 
benzetme ve mecazlarla birlikte kullanılmı�tır. Makaleye hikemî ve hiciv tarzının 
önemli temsilcileri Nâbî ve Sâbit’in kaleme bakı�ını yansıtabilmek için Nâbî ve 
Sâbit Divanı esas alınmı�; kalemle ilgili yapılan benzetme ve mecazlarla birlikte 
kalemin önemi, fonksiyonu, biçimi, çe�itleri, dönemin ve �airlerin edebî anlayı�ı 
vs. hakkında bilgi verilmeye çalı�ılmı�tır. 

Anahtar Kelimeler: XVII. Yüzyıl Klâsik Türk Edebiyatı, Klâsik Türk �iiri, 
Nâbî, Sâbit, Kalem, Hâme, Hikemî Tarz, Hiciv  

 

Abstract 

Nâbî and Sâbit, among the poets of the 17th Century, aimed at showing 
the right path and advising; headed for satiric, humorous and philosophical 
styles as they gave importance to the issues related to life and society; especially 
emphasized in their poems on the pencil which represented enlightenment and 
knowledge; gave information on the importance, functions, structure and types 
of the pencil and on how it should be protected. Nâbî and Sâbit expressed the 
qualities of a good poem and a good poet, the sense of art in the period and of 
themselves, the poets they had been influenced and they had influenced in their 
poems with the images they created around the pencil. The pencil in Classical 
Turkish poetry was also used sometimes as the main topic and sometimes as a 
tool to reach what was expected with various metaphors and figurative 
expressions by the other poets besides Nâbî and Sâbit. In the article, the Divans 
of Nâbî and Sâbit were taken as the basis in order to reflect the perspectives of 
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Nâbî and Sâbit who are the important figures of philosophical and satiric style on 
the pencil and it was attempted to give information on the importance, functions, 
shape, types of the pencil, literary understandings of the period and the poets, 
etc. with the metaphors and figurative expressions. 

Key Words: The 17th Century Classical Turkish Literature, Classical 
Turkish Poetry, Nâbî, Sâbit, Pencil, Whittled Pencil, Philosophical Style, Satire.  

 

 

Giri� 

XVII. yüzyıl Osmanlı devletinin siyasî ve sosyal alanda olumsuzluklar ya�adı�ı, 
edebî alanda ise yükseli� ve geli�imini sürdürdü�ü bir dönemdir. Ancak siyasî ve 
sosyal alanda ya�anan olumsuzluklar, bir süre sonra edebiyata yansımı�; içinde 
ya�adıkları ortamın ve mizaçlarının etkisiyle bazı �airler hiciv, hezl ve hikemî tarza, 
bazı �airler de tasavvuf ve Sebk-i Hindî’ye yönelmi�tir. XVII. yüzyılın önemli 
�airlerinden Nâbî ve Sâbit, hiciv, hezl ve hikemî tarza yönelen, Sebk-i Hindî’nin de bazı 
özelliklerini benimseyen �airlerdendir.  

Nâbî (d.1642-ö.1712), insanlara do�ru yolu göstermeyi, ö�üt vermeyi amaç 
edinmi�; insan, hayat ve toplumla ilgili konulara a�ırlık vermi�; dünyaya ibret gözüyle 
bakarak varlıkların olu�umundaki sır ve hikmeti anlamaya çalı�mı�tır (Mengi, 1987: 
131). Sâbît (d.?- ö.1712) de dikkatini Nâbî gibi hayata yönlendirmi�; �iirlerinin ço�unu 
hikemî tarzda yazmı�; a�k ve �arap konusuna daha az de�inmi�tir (Karacan, 1991: 10). 
Bu hayat felsefesiyle her iki �air de dönem sorunlarını, hiciv ve hezl tarzında yazdıkları 
�iirlerde ele�tirmekten kaçınmamı�; ilim ve bilgiye önem vermi�lerdir. �lim, bilgi ve 
sanatı sembolize eden unsurlardan biri “kalem”dir. Nâbî ve Sâbit Divan’ında 
“kalem”in çe�itli benzetme ve mecazlarla birlikte kullanıldı�ı dikkat çekmektedir. 
Makalede Nâbî ve Sâbit Divanı’ndaki kalemle ilgili benzetme ve mecaz unsurlarıyla 
birlikte kalemin önemi, fonksiyonu, biçimi, çe�itleri, dönemin ve �airlerin edebî 
anlayı�ı hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır. Çalı�mada beyit: B, gazel: G, kaside: 
K, kıta: K, mesnevi: Ms, rubai: R, tahmis: Th ve tarih: Tr olarak gösterilmektedir.  

Arapça bir kelime olan “kalem”in Farsça kar�ılı�ı “hâme, kilk”tir. Sözlük 
anlamı “yazma, çizme vb. i�lerde kullanılan çe�itli biçimlerde araç; resmî kurulu�larda 
yazı i�lerinin görüldü�ü yer; yontma i�lerinde kullanılan ucu sivri veya keskin araç; 
çe�it, tür; mecazen bazı deyimlerde yazı, yazar” demektir (Türkçe Sözlük, 2005: 1043). 
Devellio�lu, kalemi “ta� yontmaya yarayan demir âlet, keski; tülbent ve kuma�lara 
boya çekmek üzere kullanılan bir çe�it ince fırça; yazı çe�itlerinden her biri; bir a�acı 
a�ılamak üzere di�er a�açtan kalem �eklinde kesilmi� olan a�ı; yazı, yazma; dâire, 
dâirelerde yazı i�lerinin görüldü�ü yer, büro; bir listede yazılı nesnelerin her biri” 
olarak tanımlar (2003: 484). Tasavvuf terimi olarak kalem, ayrıntılı ilim demektir 
(Uluda�, 1977: 298). Kalemle ilgili “kalemdân, kalemiyye, kalemkâr, kalemkârî, 
kalemke�, kalemrev, kalem-�ôr, kalem-tıra�, kalemzede, kalemzen…” gibi Arapça-
Farsça birle�ik isimler de vardır (Devellio�lu, 2003: 484).  

Kalem, Kur’ân-ı Kerîm’de tekil ve ço�ul �ekliyle dört yerde geçmektedir. 
Kalemin tekil olarak geçti�i âyetlerde Allah’ın insana kalem kullanmasını ö�retti�i (el-
Alak 96/1-4); kaleme ve yazdıklarına yemin edilerek, Hz. Peygamber’in yüksek 
mânevî de�erlere sahip bir insan oldu�u belirtilir (el-Kalem 68/1-4). Kalemin ço�ul 
olarak geçti�i âyetlerde yeryüzündeki a�açların tamamı kalem, denizlerin de yedi 
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katından daha fazlası mürekkep olsa bile �lâhî kelâmın yazmakla tükenmeyece�i 
(Lokmân 31-27) ve kurada çekilen okların kastedildi�i anla�ılmaktadır (Âl-i �mrân 
3/44). Hadislerde de Allah’ın ilk kalemi yarattı�ı ve ona kıyamete kadar olacak her 
�eyi yazmasını emretti�i; onun da yazma i�i bittikten sonra bir daha yazmamak üzere 
kurudu�u belirtilmektedir (Yavuz, 2001: 24/244).  

Nâbî ve Sâbit Divanı’nda Kalem 

Klâsik Türk edebiyatında kalem, Nâbî ve Sâbit’in dı�ında ba�ka �airler 
tarafından bazen asıl anlatılmak istenenlere vasıta olacak �ekilde, bazen de kaside 
nazım �ekliyle yazılan �iirlerin nesib bölümünde asıl tema olarak çe�itli benzetme ve 
mecazlarla i�lenmi�tir. Fuzûlî’nin “Kaside-i Kalemiyye Der Medh-i Mustafa Çelebi” 
adlı kalemiyyesi bunlardan biridir. Fuzûlî, Kasîde-i Kalemiyye’sinde ba�tan sona kadar 
kalemi ve kalem sembolü altında �airi, �iiri, sözü, anlamı, sanat ve esteti�i 
tanımlamaktadır (Do�an, 2008: 119).  

Nâbî de “Mâlîden-i Çe�m-i Siyeh-siri�k-i Kalem Be-âstâne-i Na’t-ı �erîf-i 
Seyyîd-i ‘Âlem 4alla’llâhu ‘Aleyhi ve Sellem” (Nâbî, 1997: 1-11/K2), “Feryâd-ı 
‘Andelîb-i Xâme-i Rengîn-nagam Der-gül�enistân-ı Senâ-yı xabîb-i Ekrem 4alla’llâhu 
‘Aleyhi ve Sellem” (Nâbî, 1997: 1-27/K3) ve “Nagme-tırâzî-i Nây-ı Kalem-i Ruhânî-edâ 
Der-âstâne-i xazret-i Mevlânâ Kuddise Sırruhu’l-‘azîz” (Nâbî, 1997: 1-36/6) adlı 
kasidelerinin nesib bölümünde kalemi asıl tema olarak i�lemi�tir. Bunların dı�ında 
Nâbî ve Sâbit, mesnevi, kıta, gazel, tahmis gibi ba�ka nazım �ekilleriyle yazdıkları 
�iirlerde kalemi edebî bir üslupla söz konusu etmi�tir.  

Nâbî ve Sâbit’e göre Allah’ın yaratma kalemi, nakı� göstermek için dokuz 
felekten olu�an kâinatı cilalamı� (Nâbî, 1997: 1-11/K2-11); Allah’ın hikmetlerini 
açıklayıp, ayıp müsveddesini temize çekmi� (Nâbî, 1997: 1-1/K1-42); ya�anacakları 
levh-i mahfuza önceden yazmı�tır (Sâbit, 1991: 312/Tr8-243). Bu dünyada ya�anacaklar, 
kalemin a�zından çıkmadan önce melekler tarafından nur ile yazılmı�tır (Nâbî, 1997: 1-
198/Tr16-434). Kıyamet günü geldi�inde fazilet kalemi, yaratılanların bütün 
sıkıntılarını çözecektir (Sâbit, 1991: 175/K4-475). 

Sözleri bir araya getirebilmek için önde giden (Nâbî, 1997: 2-731/G366-66), 
ancak âlimlere ve biraz gönülden anlayanlara ba� e�en kalem (Sâbit, 1991: 412/G123-
57; Nâbî 1997: 2-1066/G809-7), hüner ülkesinin sultanı olan �airin, söz tercümanı (Sâbit, 
1991: 246/K31-18), suskun duda�ın vekili (Nâbî, 1997: 2-854/G521-39), irfan kuma�ının 
ölçe�i, mana karargâhının ipekli kuma� dokuyucusudur (Sâbit, 1991: 263/K35-34,  
283/K40-4510). Çaresiz kalemin sinesindeki yara, gönül sahiplerine ba�lılı�ındandır 
(Nâbî, 1997: 2-809/G461-411). Bir büyücü gibi �airleri tesiri altına alır, sanki onların 
yüzüne okuyup, üflemi� gibidir (Sâbit, 1991: 428/G155-512). Taze kalemin damlası 
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�
� “Na�� göstermek içün �âme-i �un�-ı üstâd/Oldı say�al-zede bu nüh vara�-ı kevn ü fesâd”�

�
�“�düp va�� �alem evrâk-ı �ikmet-�âne-i �un�a/Çeküp müsvedde-i aybı beyâ�a eylemi� imlâ”�

�
�“Yazdı �âbit lev�-i ma�fû�a �alem târî�ini/Bozdı Sul	ân Mu�	afâ bu dü�menü
 	âbûrını” (1108)�

�
�“Dehân-ı �âmeden çı�mazdan evvel itdiler gördüm/Melekler bâm-ı �ar�a birbiriyle nûr ile imlâ”�

�
�“�âme-i fa�lı ola mü�kil-gü�â-yı ins ü cin/Tâ ki nef�-i �ûr �âl-i dehri diger-gûn bulur”�

�
�“�âme hengâm-ı su�an olsa ‘aceb mi ser-be-pî�/Olduın a
lar mürâ’ât-ı edeb güftâre �art”�

�
�“Anca� devât-ı �âbite bir ser-fürû ider/Gûyâ �alem 	evâbi�-i �allâmeden geçer”�

	
�“�üsrev-i mülk-i hüner 	ab�-ı cihân-gîrimdür/Tercemân-ı su�eni �âme-i ta�rîrümdür”�



�“Â�ârumı �a�âyif-i âfâ�a ne�r içün/�âmem vekîlidür leb-i hâmû�umu
 benüm”�

��
�“Elümde �âme bir endâzedür kâlâ-yı �irfâna/�ayâlüm kâr-gâh-ı ma�nîde nessâc-ı dîbâdur”�

��
�“Bî-çâre ma�	a�-ı �alemü
 za�m-ı sînesi/Ehl-i dile �e’âmetidür intisâbınu
”�

��
� “�u ru�ye-�ân-ı �alem 	ab�a ne o�ur üfürür/Mü’e��ir olmada �âbit füsûn nefes-be-nefes”�
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gönül ehline ölümsüzlük suyu, kıskançlara da yılanın zehri olur  (Sâbit, 1991: 218/K17-
5913). Memduh kılıç süpürgesiyle ülkeyi temizlerken, �air kalem muslu�uyla ülkeye su 
serper (Sâbit, 1991: 201/K11-7514). Fermanın okunaca�ı meydandaki halkı seyretmek 
için merdivenleri çıkan kalem (Nâbî, 1997: 1-144/K21-415), cömertlik eli gibi cihana 
cevher saçar (Nâbî, 1997: 1-517/G78-516). Müftü de bütün bildiklerini söz kalemiyle 
yazar (Sâbit, 1991: 412/G123-617) ve kendisine ba�vuranlara ırma�a benzeyen fetva 
kalemiyle akar (Sâbit, 1991: 341/Tr33-518). Kalem, Muhyiddin-i Arabî’nin Fütûhât’ı gibi 
sırların kapısını açan eserler de yazar (Nâbî, 1997: 1-330/K5-519). Nice muhterem 
ki�inin �anı ve �öhreti hüner gösteren kalem sayesinde yazılır (Sâbit, 1991: 229/K20-
3320). Ancak mucizevî söz söyleyen kalem, Hz. Muhammed’i, söz konusu memduhu 
överken yetersiz kalır (Sâbit, 1991: 154/K1-5221; Nâbî 1997: 1-101/K14-46, 1-112-K15-90, 
1-178/Th5-V22) ve kusurunu anlayıp, alnını yere koyar (Sâbit, 1991: 225/K19-4023); 
haddi olamayaca�ı için ses bile çıkartamaz (Nâbî, 1997: 1-53/K8-4124); söz meydanında 
yürüyemez, kalem atının bir aya�ı aksar (Sâbit, 1991: 558/B4925). Ancak nükteli söz 
söyleyen ata benzeyen irfan kaleminin Ka’be’ye ula�ması o kadar da zor de�ildir 
(Sâbit, 1991: 546-547/Kt3226).  

Dünya meclisinde sırrı saklamaya, kâ�ıt ile kalemden ba�ka daha güvenilir, 
inanılır yoktur (Nâbî, 1997: 1-566/G141-627; 2-1055/G796-1). �air, konu�arak halini 
anlatmaya cesareti yokken, o en mü�kil durumları açıklayan kalemden yardım ister 
(Nâbî, 1997: 2-1093/G845-428). Do�ruları söyleyen olmakla birlikte kalemin kalbinde 
kıvrımlar ve büklümler vardır (Nâbî, 1997: 1-594/G176-529, 2-837/G497-1); dima�ı 
halelden kurtulmu� de�ildir (Nâbî, 1997: 2-887/G565-330) ve sinesindeki yarık 
nedeniyle gözya�ının sırlarına ortak olamaz (Nâbî, 1997: 2-922/G613-431). Rakip gibi iki 
dilli, siyah yüzlü ve e�ri gönüllüdür;  bu haliyle parmakta nasıl yer almı�tır, bir anlam 
verilemez (Nâbî, 1997: 2-1055/G795-532). 

Edebî ifadelerden o dönemde kamı� (Sâbit, 1991: 452/G203-433), tüy (Nâbî, 1997: 
1-507/G66-434, 1-608/G198-3) ve madenî uçlu kalemlerin (Sâbit, 1991: 266/K35-7635) 
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��
�“Re��a-i kilk-i terüm ehl-i dile Âb-ı �ayât/�âsid-i bed-gühere �a	resi zehr-âbe-i sem”�

��
�“Birisi lûle-i �âmeyle �u sepüp mülke/Birisi itmede cârûb-ı tî ile ta	hîr”�

��
�“Mülk-i �adlü
 seyr içündür vüs�at-ı e�râfını/�âme çı�ma� nerdübâna pençe-i fermân ile”�

��
�“Cih�na eylemede Nâbiyâ ni�âr-ı Güher/Dehân-ı �âme ile dest-i cûdumuz birdür”�

��
�“Müftî-i �âfı�ayn ki fa�lın beyân idüp/Söz heb �ayâl-i mi�bere vü �âmeden geçer”�

�	
�“Yine �u a�duı semte a�ar dirlerse gerçekdür/A�ıtduı bâ-ı istiftâya cûy-ı kilk-i iftâyı”�

�

� “Ne Fütû�ât ki fet�-i der-i esrâr itmi�/�âme-i fey�-e�eri �a�ret-i Mu�yi’d-dîn’ü
”�

��
�“Kilk-i medî�a-senc-i hüner-perverânladur/Bunca vücûd-ı mu�teremü
 �ân ü �öhreti”�

��
�“Resûl-i Kibriyâ’nu
 mu�cizâtın �add ne mümkindür/Ne rütbe �âme-i mu�ciz-beyânum eylese ı	râ”�

��
�“Her kemâli eylemi� Mevlâ o memdû�a �a	â/Va�fını imlâya �â�ir �âme-i mu�ciz-edâ/Sa�y ile olmaz bu ta�yîn-i ezeldür Nâbiyâ/ 
�a�ret-i �a�’dan devâm-ı �âtını eyle du�â/Ey Rahîmî sa
a bu sermâye-i devlet yiter”�
��
� “�u�ûrın fehm idüp kilk-i su�en va�f-ı �erîfü
de/Cebînin ber-zemîn-i i�ti�âr-ı iddi�â �ıldı”�

��
�“Pâdi�âhâ senü
 ev�âf-ı hümâyûnu
da/�âmenü
 �addi degüldür k’ide ı�hâr-ı �arîr”�

��
�“�a�n-ı güftârda reftâr idemez lâardür/Edhem-i �âmemüzü
 bir ayaı a��ardur”�

��
�“�arî�in kesdürüp parma�la �accu
 kilk-i �irfânı/Menâzil �er�i ta�rîr itdi ber-vef�i su�endânî 

Ba�îd olmaz iri�se Ka�be-i ma��ûda menzille/Bu vâdilerde esb-i nükte-dânî aldı meydânı”�
��
�“Ma�âl-i râzı ketme meclis-i �âlemde ey Nâbî/Vara�la �âmeden ayrı aransa mü’temen yo�dur”�

�	
�“Lisânen �ar���âle cür’etüm yo���î�gâhu
da/Meded ey �âme-i mü�kil-gü�â himmet sa
a �aldı”�

�

�“Nâbî �alem-i râst-nümânu
 da�ı ba�sa
/�albinde nühüfte nice pîç ü �âmı vardur”�

��
�“Bir �âme var a�mâle yarar na�m-ı kelâma/Anun da dimâı degül âzâde �alelden”�

��
� “Fehm eyle çâk-i sîne ile e�k-i dîdeden/�âme �arîm-i ma�nîye nâ-ma�rem olduın”�

��
�“�ki dillü siyeh-rû kec-derûn �âme ra�îbâsâ/Ne ta�rîb ile bilmem cây-gîr olmı� benânında”�

��
�“Devâtum içre nihâl-i yerâ�adan ayrı/�u �âr-ı zârda marûs bir�aacum yo�”�

��
�“Revâc-ı zühdi gör ta�vîr iderken meclis-i �i�ret/Mu�avvirler elinde �ıl �alem misv��e dönmi�dür”�

��
�“�umâ�-ı kâr-geh-i câhdan ne itse ider/�arîr-i �alem-i zer-ke�i degül mi �asîm”�
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yapıldı�ı ve kullanıldı�ı anla�ılmaktadır. �çi oyulmu� kamı� kalemlere, elif �eklinde 
kamı�lar yerle�tirildi�i (Nâbî, 1997: 1-419/MsVIII-29, 2-1017/743-136); yontulmamı� 
kamı� kaleme “yerâ’a” denildi�i, bazen kelimenin ate�böce�i anlamına gelecek �ekilde 
tevriyeli kullanıldı�ı görülmektedir (Sâbit, 1991: 181/K7-2137). Kıl kadar ince kalemle 
Yûsuf suresinin yazıldı�ı belirtilirken, tüy kalem misvaka, hokkanın içindeki kamı� 
kalem de dikenlik içinde dikilmi� a�aca benzetilir (Sâbit, 1991: 215/K17-9; Nâbî 1997: 
1-52/K8-29, 1-233/Tr46-438). “Ressam güne�, altın kalem ile Hz. Muhammed’i övmeye 
acizdir” (Nâbî, 1997: 2-836/R39) ifadesinden altın kalemlerin kullanıldı�ı da 
anla�ılmaktadır. 

Kalem, istedi�i menzile ula�abilmek için bir sürü bataktan, sıkıntılardan 
geçmek zorundadır (Nâbî, 1997: 1-605/G193-540) ve yırtık yakasıyla âlemde hala 
�ikâyet oldu�unu gösterir (Nâbî, 1997: 1-154/K24-4041). Bu ifadelerden ya�anılan 
dönemle ilgili çe�itli �ikâyetlerin oldu�u anla�ılmaktadır. Kalemin ucunun yarıklı�ı, 
dili kırılmı� olarak tarif edilir (Nâbî, 1997: 1-396/MsVII-3242). Ancak kalemin kırık 
aya�ı Hümâ’ya bile de�i�ilmez (Nâbî, 1997: 2-1106/G862-243). �ki ucu bir araya 
gelemeyen kalemle marifet malını satmak mümkün de�ildir (Sâbit, 1991: 419/G136-
644). Ucu bozulmu� kalemle yazı yazmanın mümkün olmadı�ı hüsn-i talil sanatıyla 
ifade edilir. �air, kara bahtından ötürü �ikâyete tenezzül etmez; çünkü yakasının 
yırtıklı�ı kalemin ucundaki yarıklıkla ortaya çıkar (Nâbî, 1997: 2-846/G510-645). Bazen 
kalemin ucundaki yarıklık co�kudan, arzu mektubunun daha ilk satırında ete�ine 
kadar iner (Nâbî, 1997: 2-909/G595-346).  

Kalem, �ekil itibarıyla harflerden elife (Nâbî, 1997: 1-142/K20-4347), sütuna 
(Sâbit, 1991: 176/K5-2248) hatta summâkî sütununa (Sâbit, 1991: 532/G353-749), çöpe 
(Sâbit, 1991: 214/K16-4950), hokkanın güzel kokusunu överken tütsü fitiline (Sâbit, 
1991: 198/K11-4151), inat ve dikba�lılık kendini gösterince, mucize gösteren kalem, iki 
dilli Zülfikar’a (Nâbî, 1997: 1-179/Tr1-452), mürekkep denizini harcayıp tüketince 
Yecüc’ün boyuna (Sâbit, 1991: 387/G75-653), kâ�ıt üzerine dü�en gölgesi, gümü� renkli 
resmedilmi� bir sümbüle (Sâbit, 1991: 186/K8-2354), rengiyle kargaya (Sâbit, 1991: 
420/G138-555); yarılmı� ucu iki duda�a (Nâbî, 1997: 1-313/Tr110-756), iki ba�lı ejdere 

������������������������������������������������������������
��
�“�âme yazmaz �arf ehl-i �arfe hem-�âl olmasa/Bâ	ın-ı 	ab�ında hem-�ekl-i elif nâl olmasa”�

��
�“Yerâ�a kim çemen-i na�ma bir �alem �udur/Bu âb ü tâb ile eyler medi�e
i îrâd”�

�	
�“�a	 de�il evvel na�arda söyledüm târî�ini/�ıl �alemle sûre-i Yûsuf yazıldı rûyına”�

�

�“Nâbî ideyüm sânâ nedendür i’lâm/Bî-sâye nihâl-i �âmet-i fa�r-ı enâm 

Resm eylemeden mi�âlini ‘âciz idi/Zerrîn �alem ile âftâb-ı ressâm”�
��
�“Nâbî �alem olıncaya dek vâ�ıl-ı menzil/Her �a	vede 	ayy itmededür nice ba	a�lar”�

��
�“Olmasaydı �alemü
 çâk-ı girîbânı eger/Dir idüm �almadı �âlemde ni�ân-ı �ekvâ”�

��
�“Gele ey �âme-i �ikeste-zebân/Va�dî-i na�ta ol biraz pûyân”�

��
�“�ebât-ı sâye tenezzüldedür �uluvde degül/�alem Hümâ’ya degi�mez �ikeste-pâlıını”�

��
�“Getürmez iki ucın bir yire �alem �âbit/Metâ�-ı ma�rifeti böyle �atma� el virmez”�

��
�“Yo� �ekveye tenezzülümüz ba�t-ı tîreden/Cîb-i �alemde �âhir olur çâkümüz bizüm”�

��
�“Sa	r-ı nü�üst-nâme-i �ev� olmadan tamâm/Dâmâna indi �a��-ı �alem i�tiyâ�dan”�

��
�“Gül�ende serv cûda �alem �arfde elif/Hep 	ab�-ı nâzükinden alur isti�âmeti”�

�	
�“�ıf� içün çetr-i �abâba �alemin itse sütûn/�adme-i 	ob-ı felekden de nigûn-sâr olmaz”�

�

�“Devât câmi�-i �irfâna �av�dur �âbit/�alemleri müte’addid sütûn-ı summâ�î”�

��
�“O 	urfe �ekl ile kendi �urûm-ı dîvâne/Elinde �âme-i nâ-sâzı deste çûpe döner”�

��
�“Elinde �âmesi bir �em�a-i bu�ûra döner/Eger �emîm-i devâtın sitâyi� itse debîr”�

��
�“�âbit ü �âhir olınca e�er-i bay ü �inâd/�ü’l-fe�âr-ı dü-zebâna �alem-i mu�cize-fen”�

��
�“Düketdi ba�r-ı midâdı �urûc idüp �âbit/Temâm-ı �âmet-i Ye’cüc-i �âme bir seredür”�

��
�“�ı	�a-ı kâı�a �ıll-ı �alemi dü�se olur/Sîm-gûn �af�a-ı kâ�îde mu�avver sünbül”�

��
�“�âbitâ 	ab�u
ı �o kilk ile meftûn oluruz/Dili bülbül var iken �ifte-i zâ iderüz”�

��
�“Didi Nâbî dü leb-i �âmî ile târî�in/�a� ide sa�d bu kâ�âne-i �âlî-�ânı”�
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(Sâbit, 1991: 194/K10-2857) benzetilir. Kalemin ucundan sayfalar üzerine dü�en harf, 
anne rahminden do�an çocuk gibidir (Nâbî, 1997: 2-912/G599-758). Kalem, hiç 
susmayan bir çocu�a benzetilirken, sürekli konu�an çocu�un a�zına elin tersiyle 
vurulması âdetine telmih yapılır (Nâbî, 1997: 1-113/K15-10559). �iir çocu�a 
benzetildi�inde, yeni yeti�mekte oldu�u için a�açtan yapılan kalemi kendisine e�ek 
bile yapar  (Nâbî, 1997: 2-883/G561-960).  

Kaside nazım �ekliyle yazılan �iirlerde memduh övülürken ve dua bölümüne 
geçilirken, sıklıkla kalem ata benzetilmektedir (Sâbit, 1991: 191-K9-5061; 227/K20-1). 
Kalem atının aya�ı, ne kadar çamurlu olursa olsun, Do�u ile Batıyı bir adımda 
atlayarak geçer (Nâbî, 1997: 2-969/G678-262); sayfalar, kalem komutanının ordusunun 
ayakları altında kalır (Nâbî, 1997: 2-915/G602-663) ve yazılar aya�ını öper (Nâbî, 1997: 
1-613/G205-164). Kalem, kâ�ıt üzerinde durmadan yazarken, Akdeniz ile Karadeniz’in 
birbirine karı�masını anımsatır (Nâbî, 1997: 2-947/G648-465).  

Bazen kalem, resim yapmak amacıyla da kullanılır (Sâbit, 1991: 459/G217-666). 
Gül ile doldurulmu� çadır, hayret rengini, Çin ve Hıta bölgesinin nakı�çısı olan 
kalemin nakı�larından alır (Nâbî, 1997: 1-287/Tr92-467). Kalem kı�kırtıcısı, hayali ortaya 
çıkardıkça, gönül levhasında övgü çiçekleri resmedilir (Sâbit, 1991: 209/K14-6 68). 
Çe�itli tasvirler yapan kalem ressama benzetilir (Nâbî, 1997: 1-84/K12-8669). Virane 
gönül kazmacısı olan kalem, gönlün her bir kö�esinde gömülmü� hazineler bulur 
(Sâbit, 1991: 173/K4-2970). Nakı� i�leyen kalemin eseri, karı�ık gönlün örne�idir (Nâbî, 
1997: 2-667/G280-171).  

Kalemin divite arzusu o kadar çoktur ki suyu görmeden ete�ini toplar (Nâbî, 
1997: 2-890/G569-772). Çünkü kalemin malikânesi divittir (Nâbî, 1997: 2-656/G263-773). 
Divitin içinde bir aya�ı çukurda olan kalem, kara yüzlüdür (Nâbî, 1997: 2-979/G694-
274). Güzelin yüzündeki ayva tüylerini gören divit, hayretle kalem parma�ını a�zına 
alır (Sâbit, 1991: 358/G16-375). Bu hayaller hüsn-i talil sanatıyla ifade edilir. Kalem, 
mürekkebin yardımından faydalanmazsa sayfalara yazamaz (Nâbî, 1997: 2-893/G574-
476). Kalem sakisi, marifet bahçesinin dolabından sulanır (Sâbit, 1991: 527/G345-577). 
Edebî ifadelerden özellikle anber ve misk kokulu siyah mürekkeplerin (Sâbit, 1991: 
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��
�“�ab�ı kim gencîne-i lâ-reyb-i sırru’l-aybdur/�âme-i na�mıdur anu
 iki ba�lı ejderi”�

�	
�“Sevâd-ı �arf-i evrâ� üzre �a��-ı �âmeden dü�mek/�der e��âr-ı e	fâlü
�	ulû�ın ra�m-ı mâderden”�

�

�“�utalum �âme sükût itmez imi� �ev�inden/Pü�t-i dest-i edeb ur azına olsun epsem”�

��
� “Da�ı nev-âmededür 	ıfl-ı na�m ey Nâbî/‘Aceb mi �âmeden eylerse merkeb-i çûpîn” �

��
�“Edâ-yı �ıdmet-i mid�at mu�âldür çün kim/Kümeyt-i �âmeyi semt-i du�âya �ıl ta�rîf”�

��
�“Yek-�a	vede eyler yine�	ay �ar� ile arbı/Rehvâr-ı �alem her ne �adar pâ be-gil olsa”�

��
�“Olmaz �e�âyifü
 yine �adr-i bülendi pest/�aff-ı sipeh-ke�-i �aleme pây-mâl iken”�

��
� “Çün cünbi�i i�yâ-kün-i emvât-ı ra�amdur/Efvâh-ı ra�am bûse-zen-i pây-ı �alemdür”�

��
�“Tefhîm ider �a�îfede 	urmaz �alem ba
a/Ba�r-ı sepîde ba�r-ı siyâhu
 rev-â-revin”�

��
�“�âbit cenîbet-i �alemü
den rikâbu
a/�ink-i cedîd-i �anberî-i nev-nigâr çek” �

��
�“Ey �o�â çetr-i gül-âgende ki na��ından alur/Reng-i �ayret �alem-i na��ger-i Çîn ü �ı	â”�

�	
�“Bu resme na�� ider ezhâr-ı med�in lev�-i �â	ırda/�uvar bend-i �ayâlüm eyledükçe �âme cünbânî”�

�

��once-i �a	ıru
 açma� hevesiyle �alemü
/Oldı ta�vîr-i dem-i �azle bu yüzden ressâm”�

��
�“Kâvi�-i vîrâne-i dil �ılsa kilk-i tî�e-kâr/Her bucaında nice gencîne-i medfûn bulur”�

��
�“Nemî�a-dih e�er-i �âme-i müna��a�umuz/Olur nümûne-ber-i �â	ır-ı mü�evve�ümüz”�

��
�“�âmenü
 �ev�i devâta o �adar kim Nâbî/Görmeden âbı da�ı çîde ider dâmânın”�

��
�“Egerçi fâ’i�i a�mazsa da 	amar Nâbî/Devâtdur �alemü
�mâlikânesin bilürüz”�

��
�“�urmaz siyâh-rûylıa yine me�� ider/Bî-çâre �âmenü
 bir ayaı çu�urda”�

��
�“Devât aldı dehânına �âme engü�tin/Olup o cehl-i mürekkeb �a	u
la �ayret-yâb”�

��
�“�âdir mi ide mezra�a-i �af�ayı sîr-âb/Fey� almayıca� �âme midâdu
 mededinden”�

��
�“�âbitâ sâ�iye-i �âmede ondan �ulanur/Çemen-i ma�rifetü
 mi�beredür dôllâbı”�
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186/K8-2978, 206/K13-30; Nâbî 1997: 1-135/K18-27, 2-838/G498-579) yanı sıra kırmızı 
mürekkeplerin kullanıldı�ı da anla�ılmaktadır (Sâbit, 1991: 206/K13-3180).  

Parma�ın co�kusunu gördükçe cızırtı çıkartarak yazan kalem (Nâbî, 1997: 2-
1025/G752-481),  makamlara benzeyen ney gibi sesiyle sır na�mesinden dem vurur 
(Nâbî, 1997: 1-443/MsX-182). Yazarken çıkardı�ı sesten ötürü kalem, �arkı söyleyen bir 
ecnebiye de benzetilir  (Nâbî, 1997: 1-113/K15-10483). Bazen bu ses kula�a süs olur 
(Nâbî, 1997: 1-455/G3-684). Arzularını yazmaya gücü olmayan �air, kararsızlı�ını 
kalemin cızırtısının söylemesini ister (Nâbî, 1997: 2-910/G596-585). E�er kalem, amansız 
bir ele dü�mü�se a�layıp, inler (Nâbî, 1997: 2-1055/G795-486). Bazen kalemin feryadı, 
�aire kasidenin dua bölümüne gelindi�ini bildirir (Sâbit, 1991: 252/K32-3687). 

Yazma i�i bitince kalemin ucunda kalan mürekkep yalanarak temizlenir (Nâbî, 
1997: 2-1055/G795-388). E�er mürekkep temizlenmezse, kalemin a�zında mürekkep 
kurur ve tekrar sulandırabilmek için çok çalı�mak gerekir (Nâbî, 1997: 2-767/G406-
1689). Zamanla kalemlerin güveler tarafından yendi�ine (Sâbit, 1991: 436/G171-590), 
mürekkebe parmak basıldı�ına (Nâbî, 1997: 2-777/G420-591), yazıların “rikdan” adında 
hokkaların içine koyulan kumlarla kurutuldu�una (Nâbî, 1997: 1-426/MsVIII-10792), 
kalemle imtihan olundu�una (Sâbit, 1991: 384/G69-593), sayfaların ahara çekildi�ine 
(Sâbit, 1991: 414/G128-694) ve kalem uçlarının tıra�lanarak açıldı�ına (Sâbit, 1991: 
314/Th1-3; Nâbî 1997: 1-184/Tr6-395) telmih yapılır.  

Nâbî ve Sâbit, kalem sözcü�üyle �iir ve �air hakkında bilgi verirken, kendi �iir 
özelliklerini ve dönemin �iir anlayı�ını da yansıtır. Sâbit, gönül sahipleri için de�il de 
kendisi için �iir yazmanın farz oldu�unu dile getirir (Sâbit, 1991: 177/K5-2896) ve “E�er 
kalemin meyli, yazma semtine yönelseydi, hep eskilerin eserlerini yazardı” �eklinde 
bilgi verir (Sâbit, 1991: 190/K9-2797). Sâbit’e göre �iir kaleminde, kutsal ruhun feyzi; 
ate�in rengi ve kokusu yaratılı� nefesinde gizlenmi�tir (Sâbit, 1991: 194/K10-2698). 
Sâbit, hatipler gibi �iir minberine çıkıp, kılıç gibi temiz üslûplu kalemine dayanır 
(Sâbit, 1991: 388/G76-799); ho� nefesli kalemin ucu, Hızır’ın ölümsüzlük suyu gibidir ve 
manalar ondan yardım ister  (Sâbit, 1991: 252/K32-32100); ancak aya�ı çabuk tabiat 
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�	
�“Nâfe-i men�abet-i �âmesi bâzârında/Kârını �ara boyâ gög çivid eyler sünbül”�

�

�“Bî-‘anber-i sevâd-ı su�an eylemem �arâr/Bilmem ki �âmeve� �afa�ânum mı var benüm”�

	�
�“La�line nevk ile �alem-i sür�-i onca-pâ�/Mi�râb-ı fa�la �em�i buhûr-ı �evâb olur”�

	�
�“Gelür �âme �arîre cünbi�-i engü�ti gördükçe/Me�el çatlar piyâde itmese �ande süvâr üzre”�

	�
�“Nây-ı ma�âmât-nevâz-ı �alem/Urdı bu gûne naam-ı râza dem”�

	�
�“Kendü nûr-ı ba�aru
dur ne tekellüf k’idesin/Ecnebîvâr ney-i �âmeye teklîf-i naam”�

	�
�“Zîb-i gû� itdüm �arîrinden bu râzı �âmenü
/Bir devât u bir vara�dur me�reb u me�heb ba
a”�

	�
�“Bende yo���udret edâya �arf-i �ev�i Nâbiyâ/�âme-i rengîn-�arîr-i bî-�arârum söylesün”�

	�
�“�ârîr-i �âme �anma �arf-rîz oldu�ça evrâ�a/Olur nâlân u giryân �âme dest-i bî-emânında”�

	�
�“�âbitâ güstâ�î-i ta�dî�i �o �imden gerü/�âme hengâm-ı du�â geldi diyü feryâd ider”�

		
�“Midâdâsâ sevâd-ı dîde re�kümden olur cârî/Mürekkeb no�	asın gördükde la�l-i dil-sitânında”�

	

�“Çalı�dı bu azel-i âbdâr ey Nâbî/Dehân-ı �âme-i �u�ki �ulandırıncaya dek”�


�
�“Yapı�dı dîvçe-i �âme-i su�en �âbit/Devâtu
�itmek içün �ûn-ı fâsidin ten�î�”�


�
�“Sâde engü�t ü büzâ��ile biter kârları/�alem olmazsa devâtında mühürdârlaru
”�


�
�“�â�-ı gül aldı deste �âme-i cûd/Rîkdân �undı destine emrûd”�


�
�“�alemle bâzî-i �irfânda imti�ân oldu�/Bilindi �âbit olup ûstâd ile tilmî�”�


�
�“Ahâra çekdi gül-vara�-ı âlı jâleler/�âbit alınca destine kilk-i vara�-nigâr”�


�
�“Yapduı �âme tırâ� olmı� idi/Re�k-fermâ-yı nigâh-ı ser-tîz”�


�
�“Kendüye cümle olur yazmaı far� itmi�dür/Yazmaz ol ehl-i dile kilk-i güher bâr olmaz”�


�
� “Eger imâle-i kilk itse semt-i ta�rîre/�derdi hep �udemânu
 e�erlerin ta��îf”�


	
�“�âme-i na�mında fey�-i rû�-ı �udsî mu�tefî/Nef�a-i �ul�ında mu�mer reng ü bûy-ı â�erî”�




�“�u	ebâ gibi çı�up minber-i na�ma �âbit/Tî-âsâ �alem-i pâk-edâya 	ayanur”�

���
�“Nevk-i kilk-i �ô�-demi Mâ’ü’l-�ayât-ı �ı�rdur/Fey�i rû�ul’llâh-ı ma�nî andan istimdâd ider”�
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atına, kalem yeti�emez (Sâbit, 1991: 418/G134-5101). �iirlerinin gayb âleminden 
geldi�ini “Dü�üncenin eline kalem alsam, hayal Cebrail’i, vahy müjdesi ile müjdeler” 
olarak ifade eder (Sâbit, 1991: 246/K31-4102). �airin sihirli eserler ortaya koyan 
kalemine Mânî ve Erjeng “Aferin” der (Sâbit, 1991: 279/K39-41103). E�er, �air asasını 
hokka ta�ına vurursa, Musâ’ya benzeyen kalem, ölümsüzlük suyu akıtır. Musa’nın 
asasına ve Tur da�ında Allah ile konu�ması hadisesine telmih yapılır (Sâbit, 1991: 
200/K11-68104). Sâbit, kendini Fatih Sultan Mehmet’e benzetince, kalemini mana 
tepesinin en yüksek yerine bayrak gibi diker (Sâbit, 1991: 218/K17-56105). Ancak kalem, 
ne kadar hüner ku�a�ını ku�ansa da olgunluk sarayının zirvesine çıkamaz (Sâbit, 1991: 
218/K17-52106). Kalem cevherinin ortaya koydukları hiç alıcı bulmaz (Sâbit, 1991: 
177/K5-27107). Sâbit, kendi �iirini anılan özellikleriyle be�enmekle birlikte döneminde 
istedi�i de�eri göremedi�inden söz eder.  

Sâbit, etkileyici sözler yazan kalemini cadıya benzetir ve sihir yapılırken tütsü 
yakılmasına telmihte bulunur (Sâbit, 1991: 313/G51-13108); di�er �airlere üstün geli�ini, 
kalemini Musa’nın asasına benzeterek verir (Sâbit, 1991: 435/G169-5109). Bazen 
konu�an gönül, asa kalemini ejdehaya çevirir (Sâbit, 1991: 225/K19-37110). Böylece Hz. 
Musa’nın asasının büyük bir yılana dönü�erek, Firavun’un sihirbazlarının yaptı�ı 
yılanları yutması mucizesine telmih yapılır.  

Nâbî’ye göre �iir, yüksek tabiatın kaleme telkinidir (Nâbî, 1997: 1-569/G146-
1111). Kalem âleme hayat vermekte ve fakirli�in elinden onu kurtarmaktadır (Nâbî, 
1997: 1-403/MsVII-119112). Nâbî’nin elinde kalem �arkı söylemeye ba�ladıkça, söz gelini 
açılıp saçılmaya, dans etmeye ba�lar (Nâbî, 1997: 2-1052/G790-5113); âlemi söz kadehi 
ile sarho� eder (Nâbî, 1997: 2-1120/G880-5114). Yazma yükü, �airin kalem gibi düzgün 
boyunu, parmak gibi büker (Nâbî, 1997: 1-51/K8-11115). 

Nâbî, uzun süre �iir yazamayı�ını “Atın aya�ı çamurlu mu kalmı�tır” diye 
hüsn-i talil sanatıyla verir (Nâbî, 1997: 1-589/G171-5116); ayrılık kö�esine esir olup, 
kalemini ba�kalarının ayıplamasına fırsat vermek istemez (Nâbî, 1997: 2-1038/G771-
3117) ve sevinçli �arkılar söyleyen kalemine “Ne oldu da böyle suskunla�tın” der (Nâbî, 
1997: 1-457/G5-5118). 

������������������������������������������������������������
���
�“Esb-i çâpük-rev-i 	ab�a yeti�ilmez �âbit/E�heb-i kilki �ı�up bî-hûde it�âb iderüz”�

���
�“�alem alsam kef-i endî�eye Cibrîl-i �ayâl/Müjde-i va�y ile rû-kerde-i teb�îrümdür”�

���
�“�âme-i si�r-e�er-i na�muma �âbâ� eyler/Na��-ı nev-beste-i Erjeng ü nigâr-ı Mânî”�

���
� “Eger �a�âsını �arb itse seng-i ma�bereye/Kelîm-i �âmesi Âb-ı �ayât ider tefcîr”�

���
�“Ben Ebu’l-fet�-i cihân-gîr-i kemâlüm �alemüm/Dikdi küngüre-i �ulle-i ma�nâya �alem”�

���
�“Zirve-i �a�r-ı kemâle çı�amaz n’eyliyeyüm/Ne �adar �edd-i ni	â�-ı hüner eylerse �alem”�

���
�“Yem döker kâleye terîbe güherden deryâ/Cevherî-i �alemi hîç �arîdâr olmaz”�

��	
�“Su�en fehmânı bî-hû� itdi �âbit �ı	r-ı fitneyle/Meger �em�-i bu�ûr-ı si�r imi� bu kilk-i câdû-fen”�

��

�“�âbit gibi pîrâne dü�üp vâdî-i na�ma/Pây-ı 	alebi �âme �a�âsın �a�ara� ba�”�

���
� “Helâk itdi yine �ayyât-ı si�r-i �a�m-ı Fir�avnı/Kelîm-i dil �a�â-yı kilk-i na�mın ejdehâ �ıldı”�

���
�“�i�r kim 	ab��ı bülendü
 �âmeye tel�înidür/Tâziyâne nükte-fehmânu
 a
a ta�sînidür”�

���
�“�alemi �âleme �ayât virür/Pençe-i fa�rdan necât virür”�

���
�“Olur �arûs-ı su�an pây-kûb u dest-ef�ân/Zebân-ı �âme-i Nâbî terennüm itdükçe”�

���
�“Mest eylemege �âlemi �a�bâ-yı su�enden/Ey �âme-i Nâbî yine himmet sa
a �aldı”�

���
�“Hep bilürsüz ki �ad-ı râstumı �âme gibi/�tdi engü�t gibi �am-zede bâr-ı ta�rîr”�

���
�“Nedendür cilve-i ma�nîye çı�maz �ayli müddetdür/�Aceb Nâbî kümeyt-i �âme pâ-der-gil mi �almı�dur”�

���
�“��tiyâru
la olup gû�e-i hicrâna esîr/Va��-ı �âme
 hedef-i 	a�ne-i��uddâm itme”�

��	
�“Oldu
 ey �âme-i Nâbî ço�dan �âmû�/Bilmem ey zemzeme-pîrây-ı 	arab n’oldı sa
a”�
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�iir için bilginin önemi üzerinde her iki �air de birle�ir ve bilgi veren kalemin 
her bir damlası, zamanın parlak, beyaz incisi gibidir (Sâbit, 1991: 222/K18-30119). Bilgi 
ırma�ını orijinal �iirin ba�ından esirgememek gerekir (Nâbî, 1997: 2-905/G588-7120). 

Sâbit, �iirlerini hikmet tarzında yazdı�ını “Hikmet eliyle tutup kalemin nabzını 
yokladı, âlimlerin en de�erlileri aynı fikirdedir” (Sâbit, 1991: 337/Tr25-5121) ifadesiyle 
verir. Nâbî de mecaz kalemini, hakikat gelinini süsleyene benzetir (Nâbî, 1997: 1-
611/G201-7122). Nâbî, �iirlerinde �arap ve güzellerin vasıflarını anmasının uygun 
olmayaca�ını ve kalemini hikmet yazmaya alı�tırması gerekti�ini belirtir (Nâbî, 1997: 
1-494/G49-11123).  

Sâbit ve Nâbi, hiciv �iirlerinin yaralayıcı oldu�unu kalemi, dü�manın sinesine 
i�leyen çelik hançere (Sâbit, 1991: 252/K32-33124), dü�manın boynunu saran zincire 
benzeterek verir (Nâbî, 1997: 1-401/MsVII-95125). Nâbî, hiciv �iirlerini “rû-siyeh” olarak 
niteler ve “varlı�ımı, bu hiciv tarafım yazacak” der (Nâbî, 1997: 1-457/G49-10126). 
Kalem, kâ�ıt gibi beyaz olmadı�ı için, fırsatı eline geçirirse kimseye acımaz, ayaklar 
altına alır (Nâbî, 1997: 1-533/G99-6127). Kalemin her bir damlası, ejderhanın a�zındaki 
zehir ve yazı yazan kalemin sivri ucu da yazıları diken i�ne gibidir (Sâbit, 1991: 
219/K17-68128). E�er bir �air, kahır halini yazarsa fitile benzeyen kalemi, ate�ten bir 
elbise giyer (Nâbî, 1997: 1-154/K24-36129). Yazılan bu tarz �iirlerden ötürü halk onlara 
bazen dost, bazen de dü�mandır (Nâbî, 1997: 1-487/G42-6130). 

Nâbî, kendi �iiri üzerine yaptı�ı de�erlendirmede, �iirini yeni bir üslup, tarz 
anlamına gelen “taze-edâ” olarak niteler ve eski �airler arasında böyle kalem oynatanın 
olmadı�ını belirtir (Nâbî, 1997: 1-417/MsVIII-5131). Döneminde di�er �airlerin yazmı� 
oldu�u �iirleri be�eniyle okudu�unu; kalemin de bu durum kar�ısında sevinerek dans 
etti�ini ifade ederken, bu yeni lisanın kendisine u�urlu olması dile�inde bulunur 
(Nâbî, 1997: 2-1159/Kıt’a 74132). Mana meclisinde bu �evk ile dans edip, gönül çeken 
ses kalemiyle taze bir �iir yazar  (Sâbit, 1991: 250/K32-13133); �iirlerinde yeni manalar 
ortaya çıkmayacaksa, kalemin yanak suyunu dökmeye kıyamaz (Nâbî, 1997: 2-
763/G402-7134); kendisi gibi di�er �airler, �iirlerinde yeni manalar ortaya çıkaramaz 
(Nâbî, 1997: 2-919/G608-13135). Nâbî’nin yeni, taze kalemi �iir bahçesine süs olup, 
kerem bulutları Kalemiyye verir (Nâbî, 1997: 1-423/MsVIII-64136). Nâbî, kendi �iiriyle 
eski �airlerin �iirlerini, sözlerini hükümsüz kıldı�ını; kendi üslûbuyla �iirin derinli�ine, 
inceli�ine ula�tı�ını “Yenili�e i�aret eden kalem sa�lam yer buldu, eski a�açları 
������������������������������������������������������������
��

� “Cevher-i ferd-i kelâmı gû�-vâr-ı iftihâr/Re��a-i kilk-i beyânı dürr-i nâb-ı rûzgâr”�

���
�“Sedd itme cûy-ı fey�i ser-i �i’r-i tâzeden/Nâbî �o sâye-i �alemü
 zâ’il olmasun”�

���
�“Dest-i �ikmetle 	utup yo�ladı nab�-ı �alemi/Mu�tedildür �arekâtında fü�ûl-ı �ulemâ”�

���
�“Nâbî zebân-ı 	ab�um iden �âme-i mecâz/Me��âte-i �arûs-ı �a�î�at degül midür”�

���
�“�imden girü dü�mez sa
a va�f-ı mey ü ma�bûb/Nâbî dehen-i �âme
i �ıl �ikmete mu�	âd”�

���
��âmemi ya bir dü-dem �em�îr-i âte�-tâbıdur/Sîne-i a�dâya kâr-ı �ançer-i pûlâd ider”�

���
�“Gerden-i �a�ma itmede ta�rîr/�âme-i �ahrı �ûret-i zencîr”�

���
�“Ol rû-siyehüm kim yazıca� �arf-i vücûdum/�erm eyledi ref�-i serine��âme-i îcâd”�

���
�“Dü�ince fır�atı virmez emân ider pâ-mâl/Meger ki �âme vara� gibi rû-sefîd midür”�

��	
�“Re�e�ât-ı �alemi semm-i dehân-ı ejder/Nevk-i kilk-i ra�amı sûzen-i nî�-i er�am”�

��

�“�u�leden câme gibi �âmesi mânend-i fetîl/�tse bir �â�ir eger �âlet-i �a�rın imlâ”�

���
�“�al� Nâbî gizlik-i �âme gibi geh �a�m olur/Gâh hem-�âb-ı �alemdân gâh ceng ü gâh �ul�”�

���
�“Böyle bir nev-zemîn ü tâze-edâ/Olmamı�dur �alem-rev-i �udemâ”�

���
�“Âferîn �ullandu
 ey Tâ’ib eyü tî-i zebân/Na�mu
a gülbang-ı ta�sîn çekdi cümle �â�irân 

�ırs-bâzâne �alem ra�� eyledi �âdî-künân/Sa
a meymûn u mübârek ola bu tâze lisân”�
���
�“Bezm-i �a��-ı ma�nîde bu �ev� ile ra��â� olup/�âme-i dil-ke�-nevâ bir �i�r-i ter in�âd ider”�

���
�“Tâze bir ma�nî-i nâ-güfte �uhûr itmeyicek/�ıyamam âb-ı ru�ın dökmege Nâbî �alemü
”�

���
�“Olma ol gûne ki �a��u
da lisân-ı �u�arâ/�opara �âme-i Nâbî gibi bir tâze zemîn”�

���
�“Zeyn olup 	arf-ı bâa tâze �alem/�alemiyye virür se�âb-ı kerem”�
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geçersiz kıldı” ifadesiyle verir (Nâbî, 1997: 1-426/MsVIII-102137). Ancak geçmi�teki 
�airleri tamamen yok saymadı�ını, önceki �airleri ve eserlerini inceledi�ini; kalem gibi 
önüne ve arkasına baktı�ını belirtir (Nâbî, 1997: 2-682/G300-5138) ve kaleminin eski 
�airlerin söylediklerini yazmamasını da ister (Nâbî, 1997: 1-481/G35-9139). Nâbî, 
�iirlerinde halk dilini kullanmayı�ını hüsn-i talil sanatıyla “Yazının yüzünü siyah 
eyledi�i için, kalemin halk lisanını kestiler” olarak ifade eder (Nâbî, 1997: 2-
1031/G761-1140) 

Nâbî, üslup güzelinin doktoruyken, kalemin nabzından parma�ını bir an bile 
ayırmaz (Nâbî, 1997: 1-647/G252-3141) ve ho� bir üslubunun oldu�unu “kalem-i ho�-
edâ” tamlamasıyla verir (Nâbî, 1997: 1-437/MsIX-32142). Sâbit ise üslubunu pâk olarak 
niteler (Sâbit, 1991: 494/G282-8143). Nâbî, kalem ile saf, temiz bir suya benzeyen 
�iirlerini yazmakta, temiz bir dil kulanmaktadır. Nâbî, kendi �iirlerinin lezzetli 
oldu�unu, hüsn-i talil sanatıyla kalemin a�zının lezzetten yarılmasına ba�lar (Nâbî, 
1997: 2-758/R263-7144). Sâbit, â�ıklara bahçe e�lencesinde kalem sakisi ile �eker da�ıtır 
(Sâbit, 1991: 521/G334-5145). Nâbî’nin kaleminin diline de �ekerci dükkânı derlerse, 
�iirlerin lezzetinin ayarına eksiklik gelmez (Nâbî, 1997: 2-965/G672-5146).  

Nâbî, orijinal mazmun bulu�unu, �iire yeni anlamlar katı�ını kalemin mana, 
dü�ünce âleminin casusu olmasına dayandırır (Nâbî, 1997: 2-909/G594-5147). 
Kaleminden dökülen her bir damla mürekkep, Kevser suyu damlası gibidir, mana 
âlemine yeni bir hayat verir (Sâbit, 1991: 214/K16-44148). E�er kalem, yeni manalar 
ortaya çıkartamazsa, çocuk do�uramayan kadın gibi olur (Nâbî, 1997: 2-837/G496-
12149). Her ne kadar harf zinciri, �airin aya�ını ba�lasa da anlam kalem gibi onun 
kararını alır (Nâbî, 1997: 2-844/G507-2150). Kalem, mana suyunun kayna�ı (Nâbî, 1997: 
2-890/G570-3151),  mana bahçesinin bülbülü (Sâbit, 1991: 200/K11-64, 280/K40-1152; 
Nâbî 1997: 1-391/MsVI-4), güvercinidir. Bu güvercin, mana gülüne ve sözlerin dalına 
yakalanmı�tır (Nâbî, 1997: 2-655/G263-5153). Kalem, tatlı sözler söyleyen papa�ana 
benzetilirken, papa�ana konu�manın �ekerle ö�retilmesine telmih de yapılır (Nâbî, 
1997: 1-294/Tr96-3154). Mazmun çocu�u, kalem memesi verilerek, dü�ünce sütüyle 
beslenir (Sâbit, 1991: 510/G313-5155). �air, mazmun besleyen kalem atını gezdirmeli, 
hayallerin öteye beriye ko�u�turmasından sıkılmamalıdır  (Sâbit, 1991: 526/G342-6156). 

������������������������������������������������������������
���
�“�alem-i nev-ni�ânda buldı rüsû�/�tdi e�câr-ı köhneyi mensû�”�

��	
�“Nâbî iderüz �âni’ ü ma�nû’ı temâ�â/�âme gibi �â�ib-na�ar-ı pî� ü pesüz biz”�

��

�“Nâbî dökerse böyle güher dökse yâdigâr/Evrâ�-ı �âme dökmese na��-ı �adem �abe�”�

���
�“Rûyını siyâh eyledüginden ra�amu
 da/�a	� eylediler �al� lisânın �alemü
 de”�

���
�“Olsun mı nab�-ı �âmeden engü�tümüz cüdâ/Biz kim mizâc-ı �üsn-i edânu
 	abîbiyüz”�

���
�“�ıssa-güzâr-ı �alem-i �o�-edâ/Eyledi bu �îve ile ibtidâ”�

���
�“Tel ehlinden geçenler ri�te-i ma�nâyı �arsunlar/Müzer-ke� �âme-i �âbit gibi bir pâk minvâle”�

���
�“Â�ârını �er�den vücûd ü ‘ademü
/Çâk oldı dehânı le��etinden �alemü
 

Mânend-i gencîne-i dil genc-i devât/Gencîne-i aybıdur �urûf u ra�amu
”�
���
�“�âbit yine erbâb-ı dile bezm-i çemende/A�sent ki sâ�î-i �alem �ükker içürdi”�

���
�“�Iyâr-ı le��et-i e��âra no��ân gelmez ey Nâbî/Zebân-ı �âmeye oldu�ça �ekker-�âne dirlerse”�

���
�“Nâbiyâ ister ise
 tâze peyâm-ı ma�nâ/�alemü
 ‘âlem-i endî�ede câsûs olsun”�

��	
�“Vire feyâ�a-i ma�nâsı câna tâze �ayât/Ola re�â�e-i a�lâmı re��a-i Kev�er”�

��

�“�ıfldan mün�ati’ olmı� zene benzer gûyâ/Ma’nî-i tâze 	ourmazsa eger �a��-ı �alem”�

���
�“Ma’nâ ider rübûde �alemve� �arârumı/Zencîr-i �arf ile ne �adar pây-pest isem”�

���
�“Olma� engü�t-i �alem menba�-ı âb-ı ma�nâ/Yegdür engü�tde göstermeden âb-ı güherin”�

���
�“�alem kim bülbül-i dil-ke�-nevâ-yı bâ-ı ma�nâdur/Terennüm-rîz-i va�l-ı Â�af-ı �ahd-i rezîn râdur”�

���
�“Giriftedür gül-i ma’nâ vü �â�-ı elfâ�a/Kebûter-i �alemü
 dâm u dânesin bilürüz”�

���
� “Zihî �ân ki te’�îri a�lâ�ınu
��der �âmeyi 	û	î-i �and-�ây”�

���
�“�âbit bu �îr-�are-i ma�mûnı beslerüz/Pâkîze �edy-i �âme virüp fikr-i süd ile”�

���
�“�âbit �ı�ılmasun tek ü tâz-ı �ayâlden/Gezdür kümeyt-i �âme-i ma�mûn-perverî”�
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E�er kalem me�alesi rehberlik etmezse, sözün manalara yol göstermesi mümkün 
olamaz (Nâbî, 1997: 1-141/K20-40 157). 

Yetenekli �airin kalemi, nükte dolu keseyi parçalar; zaman zaman ölçülü, 
vezinli sözler bu yırtıktan dü�er (Nâbî, 1997: 2-896/G577-5158). Alıcısı olan �iir 
yazılmalıdır, �iir kuma�ı bo� yere ölçülmemelidir (Nâbî, 1997: 2-904/G587-5159). 

Sâbit ile Nâbî’nin üretkenli�i “Kalemini, kalemtıra� ile açtıkça, fesat ki�iler 
kıskançlıktan çatlar” (Sâbit, 1991: 263/K35-41160) ve “Hiç kimseye düzgün söz 
söylemeye, fasih konu�maya fırsat vermeyen kalemin konu�masını bir kesebilsem” 
(Nâbî, 1997: 2-863/G533-6161) ifadelerinden anla�ılmaktadır. Nâbî ne kadar sarho� olsa 
da, kalem arzu ve ne�esini elden bırakmaz (Nâbî, 1997: 2-946/G647-5162). Nâbî, 
dönemindeki insanların kulaklarını �iir cevheriyle doldurdu�unu (Nâbî, 1997: 2-
825/G483-5163) ve yazma arzusunun kalemin kursa�ına, midesine sı�madı�ını belirtir 
(Nâbî, 1997: 2-852/G517-5164). 

Nâbî, �airlik bakımından Sâbit’in kendisinden etkilendi�ine, ona öncülük 
etti�ine de de�inir (Nâbî, 1997: 2-831/G489-14165). Sâbit de Bâkî’nin �airli�ini takdir 
etti�ini “Bâkî’ye nakkâd desek ne olur, buna �a�ılır mı; bizim dü�üncemiz onun 
puludur; arta kalan mazmunlarını dü�ürdü�ünde, kalem bunları tahsil etmekte 
Bâkî’nin kuludur” ifadesiyle verir (Sâbit, 1991: 541/Kt6166). Sâbit, kalemini Emîr-i 
Dehlevî’nin yüre�inde yaralar açaca�ını belirtip överken, parlak ve taze anlamlarına 
gelen “âbdâr” kelimesiyle niteler (Sâbit, 1991: 310/G48-6167). Sâbit, �iirde Ârif 
Efendi’nin kendisini takip etti�ini (Sâbit, 1991: 474/G245-7, 524/G339-7168); hatta 
söyledi�i bazı beyitlerin mucize söz söyleyen Nef’î’nin �iirlerine benzedi�ini ifade eder 
(Sâbit, 1991: 218/17-50169).  

Sevgi söz konusu edildi�inde yazacak o kadar çok �ey vardır ki kalemin a�zına 
bunlar sı�maz (Nâbî, 1997: 2-687/G307-1170). Güzellik kitabı yazılmaya ba�lanınca, 
kalemin ba�ı, aya�ı fıskıye gibi olur (Nâbî, 1997: 2-1283/Muamma 58171). Gönüldeki 
sevda, kalemin a�zında dile geldi�inde peri�an hal, sevda, hüzünlü mektuptan 
anla�ılır (Nâbî, 1997: 2-891/G571-1172). Nâbî ve Sâbit, �iirde sevgiliden söz etmeyi fazla 
tercih etmemi�lerdir. E�er sevgiliden söz etmeye kalkarlarsa kalemin boyu bükülür, 
sözün aya�ı gev�er (Nâbî, 1997: 2-867/G539-1173). O i�veli güzelin so�uk duru�u 
yazırsa, kalemin ate�li a�zında söz titrer (Nâbî, 1997: 1-556/G127-6174). Bazen sevgilinin 

������������������������������������������������������������
���
�“Me��al-fürûz-ı �âmesi rehberlik itmese/Olmaz �arîm-i ma�nîye laf�u
 delâleti”�

��	
�“�âmesi erbâb-ı 	ab�u
 çâk-�orde kîsedür/Kim �ikâfından dem-â-dem na�d-i mevzûndur dü�en”�

��

�“Bî-mü�terî �alem-zen-i na�m olma Nâbiyâ/Kâlâ-yı �i’r yo� yire endâzelenmesün”�

���
�“�alem-tırâ� ile �a�� eyledükçe �âmesini/�Aceb mi zehre-i ehl-i fesâd olursa dü-nîm”�

���
�“Virmez su�an-ârâlıa hîç kimseye nevbet/Nâbî dehen-i �âmeyi �âmû� idebilsem”�

���
�“Nâbî ne de
lü olsa siyeh-mest ü ser-girân/Elden �omaz �alem yine �ev� ü �e	âretin”�

���
�“�tmekdedür mesâmi�-i eyyâmı pür-güher/Nâbî ‘aceb mi olsa zebân-ı �alem �alîl”�

���
�“�ev�umuz �av�ala-i �âmeye �ımaz Nâbî/Anı vâbeste-i hengâm-ı mülâ�at idelüm”�

���
�“Peyrevlük ile �âbit Efendi’ye Nâbiyâ/K’olmı� �arîr-i �âmesi �â	ır-gü�â-yı gül”�

���
�“N’ola na��âd disek Bâ�îye in�âf budur/Ki bizüm nu�re-i endî�emüz anu
 pulıdur 

N’ola dü�ürse be�âyâsını ma�mûnlarınu
/�âme ta��îl-i kemâlâtda Bâ�î �ulıdur”�
���
�“�âbitâ bu �âme-i âte�-ni�âr-ı âb-dâr/Dâlar ya�sa n’ola cân-ı Emîr-i Dehleve”�

��	
�“Çün �Arif Efendinü
 olup peyrevi �âbit/Pîrâne �a�â-yı �alem ile yola dü�di”�

��

�“�anki bu beyt-i dil-ârâyı benüm azumdan/Söylemi� Nef�î-i �îrîn-su�en-i mu�ciz-dem”�

���
� “Ev�âf-ı ma�abbet dehen-i �âmeye �ımaz/Ta’bîr-i mezâyâ-yı nihân nâmeye �ımaz”�

���
� “Ta�rîr idicek kitâb-ı �üsnü
 ey �âh/Oldı ser ü pây-ı �âme fevvâre-i mâh”�

���
�“Oldı cârî dildeki sevdâ dehân-ı hâmeden/A
lanur �âl-i perî�ânum sevâd-ı nâmeden”�

���
�“�am olur �add-i �alem cevrini ta�rîr itsem/Süst olur pây-ı su�an nâzını ta�rîr itsem”�

���
�“O �û�u
 sa
a dem-serdâne va��ın eylesem ta�rîr/Dehân-ı âte�în-i �âmede Nâbî sü�an ditrer”�
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güzelli�inden kalem yanar (Nâbî, 1997: 2-779/G422-3175); duda�ının çevresinde yeni 
çıkan ayva tüylerini yazmaya kalkarsa da kalemin lezzetten a�zı sulanır (Nâbî, 1997: 1-
509/G69-4176). Sevgilinin ayva tüylerinin siyahlı�ının yazılmasının arzusuyla, kalem 
mürekkepten yardım ister (Nâbî, 1997: 1-543/G110-5177); ayva tüylerinin kıvrımını 
kıskanıp, yârin a�zından mektup yazar (Nâbî, 1997: 2-711/G341-2178). E�er kalem, 
sevgilinin yüzündeki ayva tüylerine benzeyen bir yazı yazmaya, benine benzeyen bir 
nokta yapmaya çalı�acaksa, bu haliyle kendini bilmez bir avareden farksızdır (Nâbî, 
1997: 1-643/G245-4179). Gerçi güzellik sayfasını sevgilinin yüzündeki ayva tüyleri 
karalamı�tır; ama kaleme benzeyen kirpikler henüz naz etmektedir (Nâbî, 1997: 2-
664/G275-2180) ve a�lamaların yazılı oldu�u tahtada, ilgisizce çalı�ma yapan ö�renci 
gibidir (Nâbî, 1997: 1-613/G204-6181).  

Bakı� kaleminin meyli kâ�ıda, taze gözün meyli de sade yana�adır (Nâbî, 1997: 
2-806/G458-1182); kalemin aya�ı güzelin gözünün vasıflarını yazarken, satırdan çıkmı�, 
sanki bu etkileyici gözden ötürü sarho� olup, yolunu �a�ırmı�tır (Nâbî, 1997: 2-
709/G338-3183). Kalemin parlatılmı� kâ�ıtlara yüz sürmesi, güzellerin yüzünün 
arzusuyladır (Nâbî, 1997: 2-1006/G729-7184). Kalemin sivri ucu �airin elinde Düldül, 
güzelin yana�ının üstündeki bene kar�ı da bülbüldür (Sâbit, 1991: 565/Beyt 126185). 
Nabi, güzelin duda�ının kendisine kalem gibi inciler saçmasını ister (Nâbî, 1997: 1-
455/G3-7186). Kalem açgözlü olup, yârin gümü�e benzeyen avcunun içini öpmek ister 
(Nâbî, 1997: 2-802/G451-3187). Nâbî, anlam kaleminin aya�ına aniden dolanan bu 
konuları yazmaya yönelen kalemi (Nâbî, 1997: 2-1012/G736-7188), “Ey beyinsiz kalem, 
her adım atı�ında bu bo�una secde edi� nedir, güzelin yüzünden mi gelirsin?” diyerek 
onaylamaz (Nâbî, 1997: 2-951/G654-5189) ve “E�er kalem, sevgilinin tesirinde 
yanmasaydı, ayrılı�ın macerasını yazardı” der (Nâbî, 1997: 2-797/G444-6190). Sâbit de 
sevgilinin vasfını yazarken, kendinden geçen ney mizaçlı kalemin, kâ�ıt üzerinde semâ 
ederek döndü�ünü hüsn-i talil sanaytıyla verir (Sâbit, 1991: 445/G189-5191).  

Sonuç 

Siyasî ve sosyal alanda meydana gelen her türlü de�i�im, bir �ekilde edebî 
hayata yansımakta, �airlerin mizaçlarının da etkisiyle sanat anlayı�larına yön 
vermektedir. Bu bakımdan Nâbî ve Sâbit, içinde ya�adıkları dönemin olumsuzlarının 
yanı sıra mizaçlarının gere�i hikemî tarza, hiciv ve hezle yönelmi�; Sebk-i Hindî’nin de 
bazı dil ve üslup özelliklerini benimsemi�; hayat felsefesi ve �iir anlayı�larıyla insanlara 
yol göstermeyi amaç edinmi�; �iirde bilginin önemi üzerinde durmu�; iyi bir �air ve 

������������������������������������������������������������
���
�“E�er-i �âme-i ta�vîr-i �udâvendîdür/A
la ey teng-na�ar �üsnini rûy-ı �ûbu
”�

���
�“Gird-i lebde �a	-ı nev-�îzini ta�rîr itsem/�âmenü
 le��et-i ta�rîrden azı �ulanur”�

���
�“�ev�-i ta�rîr-i sevâd-ı �a	-ı cânâne ile/Nâbiyâ �âme meded-�vâh-ı midâd olmadadur”�

��	
�“�düp ta�lîd �a		-ı nîm-�âm-ı dilbere dü�men/Lisân-ı yârdan bir nâme yazmı� �âme uydurmı�”�

��

�“�arf-i �a		 u no�	a-i �âlü
 �ayâlin me�� ider/�âme-i âvârenü
 ba�ındaki sevdâ budur”�

�	�
� “Gerçi �a	 �araladı �af�a-i �üsnin ammâ/Me��-i nâz itmededür �âme-i müjgânı henûz”�

�	�
�“O �ûhu
 �âme-i müjgânı lev�-i �ism-i zârumda/�Aceb mi me��-i istinâ iderse 	ıfl-ı mektebdür”�

�	�
�“‘�zâr-ı sâdeyedür inci�âbı çe�m-i terü
/�a	âyî kâıdadur meyli �âme-i na�aru
”�

�	�
�“Yazarken va�f-ı çe�min pây-ı �âme sa	rdan çı�mı�/Meger mestânelik te’�îr idüp güm-kerde-râh olmı�”�

�	�
�“�ev�-i ru�sâre-i �ubân iledür ey Nâbî/�âme yüz sürdügi evrâ�-ı cilâ-dâdelere”�

�	�
�“Nevk-i �âme ba
a destümde begüm Düldüldür/�âl- ru�sârına �ar�u giceci bülbüldür”�

�	�
�“Leb midür Nâbî k’ola ney gibi leb-rîz-i hevâ/�âmeve� gevher-fe�ân ola olursa leb ba
a”�

�	�
�“Bûs itmek umarsın kef-i sîmînini yârü
/Bilmem yine ey dil 	ama�-ı �âme mi dü�dü
”�

�		
�“�od-be-�od ma�nî olur pîçîde pây-ı �âmeye/Vâdî-i ma�nâda Nâbî türk ü tâz itmezse de”�

�	

�“Bu secde-i bîhûde nedür her �ademü
de/Ey �âme-i bî-maz li�âdan mı gelürsin”�

�
�
�“‘Ar�-ı �âl eylerdi Nâbî mâcerâ-yı �asretin/�âme sûzân olmasa te’sîr-i �uyu
dan senü
”�

�
�
�“�âbitâ va�fın yazarken far	-ı istirâ�den/Döndi kâı�da idüp bu kilk-i ney-me�reb semâ�”�
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�iirde olması gereken nitelikleri, kendi sanat anlayı�larını ve dönemin be�enisini; 
kendilerini etkileyen veya etkiledikleri �airleri “kalem” etrafında olu�turdukları 
hayallerle vermi�lerdir.  

Nâbî ve Sâbit, �iirlerinde kalemi, söz, �iir, edebiyat, ilim anlamlarına gelecek 
�ekilde kullanırken, kalemin önemini, fonksiyonunu, yapılı� ve çe�itlerini, nasıl 
korunması gerekti�ini ifade etmi�; kalemin boyu, ucundaki yarıklı�ı ve yazı yazarken 
çıkardı�ı ses üzerinde yo�unla�arak; divit, mürekkep, yazı ve kâ�ıdın yanı sıra 
sevgilinin boy, yanak, ayva tüyleri ve kirpikleri gibi bazı güzellik unsurlarıyla ilgili 
benzetme ve mecazlar yapmı�; çe�itli adet ve inanı�lara telmihte bulunmu�lardır. 

Edebî metinlerde bu tarz unsur taramaları, �airlerin içinde ya�adıkları 
toplumun bir parçası olduklarını, ya�amın gere�i her �eyi payla�tıklarını; üstelik 
dönemin siyasî, sosyal ve sanatsal özelliklerini edebî bir üslupla gelecek ku�aklara 
aktardıklarını açıkça göstermektedir. 
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