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Bu kitap ad 2ndan da anlaÕ2laca2 gibi ö renciler için haz2rlanm 2Õ
Divan Edebiyat2nda kullan 2lan san’at ve terimleri tan 2tmak isteyen
bir k 2lavuzudur. BaÕka bir iddias2 yoktur.
Bir taraftan Divan Edebiyat2nda kullan 2lan Arapça ve Farsça
kelimelerin okullarda ö retilmemesi ve dier taraftan çabuk
geliÕen ve Türk diline yerleÕtirilen yeni kelimelerle Latince’den
dilimize giren kelimelerin, halk 2m 2z taraf2ndan hazmedilmeden,
geliÕmesi dolay2sle ortaya ç2kan bir ihtiyac2 karÕ2lamak için
haz 2rlanm 2Õt2r.
Divan Edbiyat2nda edebi san’atlar2 göstermek için kullan 2lan
2st2lahât2n (terimlerin) ço unun karÕ2l22 bugünkü dilimizde
yoktur. Bulabildiklerimizi kelimenin yan 2nda parantez içinde
dercettik. San’atta kesin kurallar olmad 22 için sadece san’at2n
tarifini yapt2k, nerelerde ve nas2l kullan 2ld 2klar2n 2 göstererek bol
bol örnekler verdik.
Aruz bizi maziye s2k 2 s2k 2 balayan kültür zincirlerden biridir.
Tarihimiz, kahramanl2klar2m 2z, efsânelerimiz, neÕ’eli ve s 2k 2nt2l2
günlerimiz aruzla yaz2lm 2Õ manzumelerle bize aktar2lm 2Õt2r. Aaruz
bilgileri Milli E itim Bakanl22 müfredat2nda mevcut oldu u halde,
okullar2m 2zda bu konuya ehemmiyet verilmemesinin sebeplerini
ara Õt2rmak gerekir.
Günlük hayat2m 2zda serbest hareket ettiimizi zannetsek bile
yemek, içmek, uyumek gibi hareketlerimizi bir ahenk ve nizam
içinde yapar2z. Yürüyü Õümüzde, ad 2mlar2m 2z2 atmam 2zda dahî bir
ritm, usul ve Õekil vard 2r. Nas2l ki yer çekiminin te’siri alt2ndan
kurtulam 2yorsak, inanc2m 2z ne olursa olsun, ahenkli bir ilahî
dü Õüncenin tesirinden de azade deiliz. ¤Õte bu ritm ve nizam2 aruz
veznindeki ahenkte daha bariz olarak görebiliriz. Aruzda bu vas 2f
vard 2r. Ôiir yazmada yeni nesil bilinen geleneklerden ayr2lm 2Õ,

Divan Edebiyat2 geliÕmelerine bigâne kalm 2Õt2r. Baz2 genç Õairler
gelenei yorumlama ad 2 alt2nda Õiiri yenileÕtirmee yönelen
çal2Õmalar yapmaktad 2rlar. Onlar2 alk 2Õlar2z.

Ôairin Õiir yazmak için kulland 22 malzeme konu Õtu u dilde kelime
hazinesi ve onlar2n kullan 2lacaklar2 yerleri bilmesidir. Ôair ne kadar
çok kelime biliyorsa dü Õüncelerini ve duygular2n 2 o kadar kolay
ifade eder. Bu kelime hazinesine bir ö renci, denemelerinde ifade
tarz2, usul ve edebi san’at bilgilerinden baz2lar2n 2 da ilave ederse
baÕar2l2 bir Õekilde manzumeler yazabileceine inan 2yoruz.
Divan Edebiyat2nda muntazam bir Õekilde olgunlaÕan nâz2m
Õekillerini derslerimizde basitleÕtirerek bir nizam içinde takdim
etmee çal2Õt2k. Manzumeleri beyit esas2na ve bend esas2na göre
ikiye ay 2rd 2k. Beyit esas2na göre olanlar2 da tek kafiyeli ve çok
kafiyeli diye ikiye böldük. Tek kafiyelilerde Gazel, Kaside,
Müstezad, K 2t’a, ve çok kafiyelilerde Mesnevi’yi inceledik. Bend
esas2na dayanan manzumelerde Rubaî, Murabba’, Musammat,
Terci-i bend ve Terkib-i bend diye s2n 2fland 2rd 2k. Bunlar2n
haricinde birbirinin içine kar2Õm 2Õ Ôark 2, Semai, Tuyu , Destan,
Mani, gibi dier manzume tiplerini de s2n 2fland 2rd 22m 2z
guruplar2n birinin içinde tetkik edebildik.
Edebi San’atlar2n s2n 2fland 2r2lmas2n 2 da Õekil bak 2m 2ndan Vezin,
Kafiye ve Redif ; söz bak 2m 2ndan da iki veya daha fazla söz
tekrarlamalar2; ses bak 2m 2ndan iki m 2sra aras2nda ses ahengini
yaratmak maksad 2yle Paralelizm ve Armoni’yi izah etmee
çal2Õt2k.
Aruz veznindeki kal2plar as2rlar boyunca devaml2 bir Õekilde
deiÕiklie u ram 2Õ, bilhasssa Tanzimattan sonra yeni vezinler ve
yeni nâz 2m Õekilleri, denemeler hal2nde bile olsa, ortaya ç2kmaa
baÕlam 2Õt2r. Abdulhak Hamid’in yapt22 denemelerinde üç aç2k
heceyi bir araya getirenler de vard 2r. Bu de iÕikliklere ilaveten
biz de bugünkü Türkçe kurallar2na uyabilmek için, mevcut düz ve

kar2Õ2k aruz kal2plar2 aras2nda olmayan ve aç 2k hecelere daha fazla
yer veren baz2 yeni kal2plarla denemeler yapt2k.
Mesai arkadaÕlar2m 2z2n ve ö rencilerin yard 2m 2 ile meydana gelen
bu kitapç2kta eksiklikler ve göremediimiz yanl2Õl2klar olabilir. Bu
eksiklikleri gören okuyucular2m 2z2n bizi uyarmalar2n 2
cesaretlendirmek isteriz. Böylece ilerideki bask 2larda daha
mükemmel bir eser yay2nl2yabiliriz.
Bu kitapla Divan Edebiyat2 Õiirlerinde yap 2lan edebî san’atlar2
ö renmek isteyen Lise ve yüksek okul ö rencilerine bir kolayl2k
sal2yabilirsek bahtiyar oluruz.. BaÕar2lar dileiyle,
Mehmet Fatin Baki
Austos 2006
*****

Sönmez seher-i haÕre kadar Õi’r-i kadîm
Bir meÕ’aledir devredilir elden ele.
Yahyâ Kemâl Beyatl2

5 A ustos 1942

Tut kandili sen, sarfederek cehd-i selîm
Her vezn-i aruz Õi’ri kal2r lem-yezele.
Mehmet Fatin Baki

*****

A

5 A ustos 2006

ABARTMA, Bir Õeyi oldu undan aÕ2r2 bir derecede göstererek
anlatmek veya olmas2 mümkün olmayan bir Õeyi olmu Õ gibi
tahayyül etmek san’at2na denir. (Bak Mübalaa)
Örnek:
Gece rü’yamda meleklerle berâber bunu yazd 2k
Yüce Rabb Õâhidim olsun ki selâmet var içinde.
Meleklerle beraber oturup bir kaside yazmak bir abartmad 2r.
AÇIK HECE, (Ünlü hece) Sesli bir harfle biten hecelere aç2k hece
denir. a, bo, ke, mi, su gibi. Bu heceler aruz vezni ile yaz2lm 2Õ
manzumelerde k 2sa bir Õekilde okunur ve vezin kal2plar2nda bir
nokta ile gösterilir. (.)
Temamile aç2k hecelerden yaz2lm2Õ bir Õiir yoktur. Divan
Edebiyat2nda böyle bir durumu ifade edcek bir kal2p olmamas2na
ramen, bugünkü Türkçemize uydurabilmek için, denemeler
yapmak maksad 2yla, aç2k heceleri çok olan baz2 manzumeler
yaz2lm 2Õt2r.
Örnek:
(. . . . . . /)
Seni atam 2yorum
Cana katam 2yorum,
Hiç unutam 2yorum.
Adanal2 Fadimem.
Gözüme su doluyor
Ac2 kay2b oluyor
Gene beni buluyor.
Adanal2 Fadimem.
Köz odu ile yanan
Öpücü üne kanan.

Benim o adam, inan.
Adanal2 Fadimem,

¤kimize de, elim
¤Õe ara verelim
Gel. Uzaya gidelim
Adanal2 Fadimem.
*****
(. / . . . /)
Ne da  nede belen
¤çin keder eder
Giden veya gelen
Ne iyd nede Õölen
¤çin keder eder
K 2ral veya kölen
Ne don nede kefen
¤çin keder eder
Kalan veya ölen ,
AÇIK ¤ST ¤ARE, ¤stiare bir benzetmedir. Aç2k istiarede yal2n 2z
benzetilen Õey söylenir, benzeyen söylenmez. Adam gibi, Aslana
benzer, Cennet misâlî gibi. (Bak: ¤stiare).
Örnek:
Sana gerdanl2k yapt2m onu kimse göremez
Kuyumcuda yap 2lmaz bahçelerde türemez
Öyle bir gerdanl2k ki benzemez hiç bir Õeye
Ben kendimde saklad 2m zayi olmas2n diye
Otuz üç tanesini ard 2 ard 2na dizdim

Gözlerimi kapay2p renkli resmini çizdim
Göz ya Õ2mla silerek p 2r2l p 2r2l parlatt2m
Yüre imin en ücra bir kö Õesine att2m

¤Õte orda kalacak sen dönünceye kadar
Veya içimde yanan kor sönünceye kadar
Ben göçmeden gelirsen gerdan 2na takar2m
Gerdanl2kla gerdana ha Õre kadar bakar2m
Burada öpücükler bir gerdanl22n boncuklar2na ve bu boncuklar
yan yana dizilerek bir gerdanl2a benzetilmiÕ.
A IT, Bir kimsenin ölümünden sonra sa kalanlar2n ac 2 hislerini
ve ölenin iyi hallerini belirtmek için yaz 2lan bir Õiir türüdür.
A 2ta SAGU da denir. (Bak Mersiye, Türkü)
ÂHENK, (Uyum, harmoni) Ôiir okundu u zaman, musikide
oldu u gibi, bir tempo ve name meydana ç 2karmas2na denir.
Divan Õiirinde musikinin ahengini görmek hiç te zor bir Õey
deildir. Aruz vezni, kafiyeler ve redifler yan 2nda söz ve ses
tekrarlamalar2, eda ve selaset bu nameyi ve ritmi temin eder.
M 2sralara dilin konu Õmalar2nda oldu u gibi ak 2c2l2a yer vermek
ve bilinen atasözlerin yan 2nda deyimler kullanmak ta bu ahengi
terennüm etmae yard 2m eder. (Bak Söz Tekrar2)
Örnek:
(Na meyi terennüm etmek için y2ld 2zlarda biraz durakl2yarak
okuyunuz)
Kâinattan*feyz alan her* Õeyde vard 2r*bir nizâm
Ger nizâm ek*sikse aslen*derc olur bir*den kiyâm.
Nazmda aruz *bir vezindir,* farzolan s2rf *anane

Çok denenmiÕ* bir makamd 2r* mûsikîden* fark 2 ne.
Veznden âri* dengesiz meb*nî binâ lar*var deil
Ölçüsüz â*hengi yok his*si kelâm â*sar deil.
Bir Õiirden *na ne gelmiÕ* Õark 2da â*henk gibi
Bir makâmdan* bir makâma *fâilâtün *denk gibi.
Her beyitten* ses gelirken* ho Õlan 2r dört *zâviye
Muttarid ritm*ler saçar her* k2t’ada tüm *kâfiye.
Özlü sözler*den yap 2lm 2Õ*her veciz m 2s*ra’ ya Õar
Vezni âruz,* na me mevcut * Õi’re tüm dün*yâ Õa Õar.
Böyle bir vezn*kullan 2lm 2Õ *alt2yüz y2l *muttas2l
Böyle makbul *vezni Õâir *kullan 2r bin*lerce y2l.
AHENG-¤ SELASET, (bak Armoni)
AKROST ¤Ô, (Uçlama) Bir Õiirde m 2sralar2n ilk kelimelerin baÕ
harflerinden meydana gelen bir isim veya bir kelime yapma
san’at2d 2r. Buna MuvaÕÕah ve ¤stihraç ta denir. (Bak MuvaÕÕah,
¤stihraç)
Örnek:
Y 2llarca güzel resmine bakmakla yetindim
Irmaktan akan sel gibi co Õtum ve sevindim.
Lâkin seni Õahsen görebilmek var emelde
Dürrât kadar ahterle bulu Õmak yaban elde.
Isrâra ne hâcet, kaderin yazd 22 buysa
Zevkyâb oluruz gökteki mahtâb bizi duysa.
Bu Õiirde m 2sra’lar2n ba Õ harfleri yan yana getirildiinde

YILDIZ kelimesi ç2kar.
AKS, AK ¤S, Bir beyitte kelime ve kelime topluluklar2n 2n yerini
deiÕtirmek suretiyle yap 2lan bir söz san’ad 2t2r. (Bak Aks-i müfret,
Paralelizm)
Örnek:
Deil sözle, deil dille anla Õal2m, hissedelim.
Sevgimizin heybetini k2skanacak hemrah 2m 2z
Hissedelim, anla Õal2m dille deil sözle deil
Hemrah 2m 2z k2skanacak sevgimizin heybetini.
Dille deil, sözle deil - deil sözle, deil dille
Hissedelim, anla Õal2m - anla Õal2m, hissedelim
Herah 2miz k 2skanacak - k 2skanacak hemrah 2m 2z
AKS-¤ MÜFRET, Bir kelimeharflerinin sondan baÕa do ru
yaz2lmas2 baÕka bir mana ifade etmesine denir.
Örnek:
Asuman*namusa, BeÕ* Õeb, Enin*nine, Felah*halef,
Naz*zan, Sakat*takas, Mey*yem, Rah*har, Âfak*kafa,
Anam*mana, Ayak*kaya, Yer*rey, Yolak*kolay, Ham*mah,
Sabit ki* iktibas, Koç*çok, Naz*zan, Baki– ¤kab gibi.
Örnek:

¤hsân edilen s2hhate Õükranlar2 ma’ruf
Gurbetzede BAK ¤’ye ¤KÂB eyleme yâ Rabb.
Baki-ikab aks-i müfrettir.
ALEGOR ¤, Temsili bir istiaredir. Herhangi bir konu normal
manalar2n 2 taÕ2yan kelimelerin yerine baÕka kelimelerle
anlat2lmaa çal2Õ2l2r. (Bak ¤stiare)
Örnek:

Söyle tabib. Ayr 2l22n derdine var mi çözüm
Sönmedi, yetmiÕ yedi y2ldan beri yand 2 közüm.
Avdete az kald 2 zaman der bana gizli sözüm
Sa  kula 2m ç2nlad 2 dün, Õimdi seirdi gözüm.
Mechul olan hiss-i derûn ba Õka neler biliyor
Kaç senedir gâib olan dost mu bugün geliyor
Belki ketûm duygular2m son günü müjdeliyor
Sa  kula 2m ç2nlad 2 dün, Õimdi seirdi gözüm.
Burada ölümden bahsedilmiyor fakat AYRILIK, AVDET ve
SON GÜN kelimeleri yaradana dönü Õü ya’ni ölümü kasdediyor.
AL ¤TERASYON, Beyitte bir ses uyumu ve ahenk olu Õturmak
dü Õüncesiyle m 2sra baÕ2nda ve içinde ses benzerlii olan kelimeleri
kullanmaa ve bunlar2n s2k s2k tekrarlanmas 2na denir. (Bak
Tekrarlama, Söz tekrar2)
Örnek:
Seksen sene esrar2m 2 sultan 2ma sundum.
Burada S sesinin tekrarlanmas 2 aliterasyon yap 2yor.
*****
Anadan do ma bebekler gibi ben de
Arar2m kabre kadar kendimi bende
Ne zaman benlik için Õeytana uysam
Yap 2yor benciliim hep beni bende.
Ömürüm bitse dahî köhne bedende
Yine nefs eyleyecek bendeni bende.
Yal2n 2z küflü kemik kalsa kefende
Bu kemik sa layacak nâ Õ2m 2 bende

Arasam hür kö Õe ben kendi içimde
Beni nefsim yapacak kendine bende.
Bu Õiirde K ve B harfleri s2k s2k geçiyor.
ANA KAF ¤YE, Bir gazelde veya bir Kasidede beyit sonlar2ndaki
kafiyelerdir. (Bak gazel, Kaside)
Örnek:
Pejmürde, perîÕân dola Õan bir sürü gümrâh,
Sanmakta mezardan kaçacak dün göçen ervâh.
Tuttuklar2 yollar ne yaz2k selvete ç2kmaz
Külhanda yat2p g 2ybet eden müfsid’e kem râh.
Zâhid geçinip wa’z vererek zenb eden eÕhâs
Bilsin ki güzergâh 2 cehennem yolu billah.
Bir do ru tarîk hangisidir bilmeden insan
Nefsiyle berâber kan 2yor Õeytana gâh gâh.
Hem sinn-i kebir hem daha genç hem ya Õ2 pencâh
Aff isteyen insanlara yard 2mc2d 2r Allâh.
Bu Õiirde gümrâh, ervâh, râh, billâh, gâh, Allah ana kafiyedir.
*****
Ya Õad 2m bilmeyerek hilkatimin hikmetini
Harcad 2m bo Õ yere ilk gençliimin k2ymetini

¤Õte y2llarca dola Õt2m gülerek kâm alarak
Almadan hiç bu acâip felein himmetini
Günbegün zillete düçâr bile kalsam yine hor

Göremem hilkatin ihsân 2 hayat nimetini
Bir an inkâr edemem çok seneler geçse dahi
PeriÕanl2k günü tüm dostlar2m 2n hizmetini
Ho Õça kal sen demeden dostlar2m ayr 2ld 2 çabuk
Umarak görmeyi ukbâda Hüdâ rahmetini
Geçti günler seneler, geldi ömür son demine
Ba Õlad 2m görmee ya Õlanman 2n âlâmetini
Sevinir ho Õnut olur Õen giderim âhirete
Kazan 2rsam ben eer dostlar2m 2n hürmetini
Burada hikmet, k 2ymet, himmet, nimet, hizmet, rahmet, alâmet ve
hürmet ana kafiyedir, ini de bu kafiyelere ektir.
*****
Foto-albümdeki sûrette hayâlin görürüm
O geçen neÕ’eli günlerdeki hâlin görürüm
Kuru bir çift duda 2n yand 22 bir Õehvet ile
Küçücük bûse için k2rm 2z2 lâlin görürüm
Yal2n 2z kald 22m akÕamlar2n avcunda bile
Yedi katmer gö ün üstünde hilâlin görürüm
Kara k2Õ gelmeden evvel bahar2n cilvesi var
Güle baksam bile her yanda nihâlin görürüm
Ya Õasam senden uzak beldede her leyl ve nehâr
Gecenin kapkara göksünde zühâlin görürüm

Gece durgun göle baksam göremem ba Õka kamer
Suda yaln 2z yüzen ay yüzlü cemâlin görürüm
Burada Hayâlin, hâlin, lâlin, hilâlin, nihâlin, zühâlin, cemâlin
kelimeleri ana kafiye ve görürüm ise rediftir.
*****
ARMON ¤, Ses ve söz san’atlar2ndan biridir. Bir veya birkaç
m 2srada seslerin birbirine uymas2na denir. Bu san’at ayni harflerle
yaz2lm 2Õ kelimelerin manal2 bir Õekilde gelmesiyle temin edilir.
(Bak Aliterasyon, Paralelizm)
Örnek:
Seksen sene saadeti sultan 2ma sundum
Sultan 2m 2n esrar2n 2 canan 2ma sundum.
S harfinin tekrarlanmas 2 ses uyumununu temin ediyor.
ARUZ HATALARI, (Kök yanl2Õlar2) M 2sra içindeki hecelerin
baz 2lar2n 2n vezindeki hecelerin aç 2kl2k ve kapal2l2klar2yle
uyu Õmay2Õ2na denir. (Bak: ¤mâle (uzatma), ve Zihaf (k 2saltma),
vasl (ulama)
ARUZ VEZN ¤, (Kök ölçüsü) Aruz vezni sistemi aç2k hecelerin
k 2sa ve kapal2 hecelerin uzun oknu Õlar2 esas2na dayanan bir naz 2m
ölçüsüdür. Kelimelerin yap 2ld 22 hecelerin sesleri, tempoyu ve
nameyi temin ederler. Hece kümeleri, kliÕe halinde cüzler, veya
Tef’ile dedikleri kal2plar meydana getirirler. Bu kal2plar Arapça
FAALA kökünden türetilmiÕtir. (Bak Aruz vezni kal2plar2n 2n
parçalar2, Tef’ile)
Örnek:
Divan edebiyat2 Õairleri taraf2ndan kullan 2lan aruz vezni
bahirleri (guruplar halinde) Õunlard 2r:
1- Hezec (NeÕ'e) :

a) Mefâîlün, mefâîlün, mefâîlün, mefâîlün.

b) Mefâîlün, mefâîlün, feûlün.
c) Mefâîlün, feûlün, mefâîlün, feûlün.
d) Mef'ûlü, mefâîlün, mef'ûlü, mefâîlün.
e) Mef'ûlü, mefâîlü, mefâîlü, feûlün.
g) Mef'ûlü, mefâîlü, feûlün.
2- Recez (Titrek):a) Müstef'ilün müstef'ilün müstef'ilün müstef'ilün.
b) Müfte'ilün, müfte'ilün, müfte'ilün, müfte'ilün.
c) Müfte'ilün mefâilün, müfte'ilün, mefâilün.
d) Müfte'ilün, müfte'ilün, fâilün.
e) Müstef'ilâtün, müstef'ilâtün.
f) Mefâilün, mefâilün, mefâilün, mefâilün.
3- Remel (Ko Õan):a) Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilâtün
Fâilâtün, fâilâtün, fâilâtün, fâilün.
b) Fâilâtün, fâilâtün, fâilün.
c) Feilâtün (2), feilâtün, feilâtün, feilâtün.
Feilâtün (2), feilâtün, feilâtün, feilün (1)
d) Feilâtün (2), feilâtün, feilün (1).
4- Münserih (Ak2c2): a) Müfte'ilün, fâilün, müfte'ilün, fâilün.
b) Müstef'ilün, feûlün, müstef'ilün, feûlün.
5- Muzari' (Benziyen):

a) Mef'ûlü, fâilâtü, mefâîlü, fâilün.
b) Mef'ûlü, fâilâtün, mef'ûlü, fâilâtün.

6- Müctes (Kopmu Õ): a) Mefâilün, feilâtün, mefâilün, feilâtün.
b) Mefâilün, feilâtün, mefâilün, feilün (1) .
7- Seri' (Çabuk): a) Müfte'ilün, müfte'ilün, .müfte'ilün, müfte'ilün,
Müfte'ilün, müfte'ilün, .müfte'ilün,
Müfte'ilün, müfte'ilün, fâilün.
8- Hafif:

a) Feilâtün (2), mefâilün, feilün (1)

9- Mütekarib (Yak 2n):

a) Feûlün, feûlün, feûlün, feûlün.
b) Feûlün, feûlün, feûlün, feûl.

10 - Kâmil: a) Mütefâilün, mütefâilün, mütefâilün, mütefâilün.
b) Mütefâilün, feûlün, mütefâilün, feûlün.
Uzun okunan hecelerin fazlal22 dolay2siyle baz2 vezinlerde (1)
feilün (fa’lun), ve (2) feilatün (fâilâtün) olarak kullan 2lmas2 ho Õ
görülüyor.
Bugünkü Türkçeye en çok uygun gelen aruz kal2plar2ndan
baz2lar:
1 - mef ü lü, me fâ i lü, me fâ i lü, fe ü lün
( / / . ) (. / / . ) (. / / . ) ( . / /)
2 - fe i lâ tün, fe i lâ tün, fe i lâ tün, fe i lün
( . . / /) ( . . / /) ( . . / /) (. . /)
3 - fâ i lâ tün, fâ i lâ tün, fâ i lâ tün, fa’ lun
( / . / /) ( / . / /) ( / . / /) ( / /)
4 - me fâ i lün, fe i lâ tün, me fâ i lün, fe i lâ tün
(. / . /) ( . . / /) (. / . /) ( . . / /)
5 - müf te i lün, müf te i lün, müf te i lün, fâ i lün
( / . . /) ( / . . /) ( / . . /) ( / . /)
Yukaridaki kal2plara ilave edilmesi mümkün olan yeni tef’ileler:
Fe ( . ) bu
mef ü lü ( / . . ) gel me si, yak ma l2
mef û lâ tün ( / / / / ) ¤s tan bul dan, (az kullan 2lan bir tef’ile)
me fe i lün ( . . . / ) ge li yo rum, (az kullan 2lan bir tef’ile)
ARUZ VEZN ¤ KALIPLARININ PARÇALARI, Bunlara
TEF’¤LE denir. (BaK Tef’ile., Takti’)
Örnek:

Tek heceli parçalar
Fâ’ ( / ) bay, den, bir
Fe ( . ) ve, ki, ya. (Böyle bir tef’ile yoktur fakat eklenebilir)

¤ki heceli paeçalar
fe ûl veya fe il (. /) ge lir, ci han, ka lem,
fâ’ lûn ( / /) gel dim, â lem, r2f’ at
Üç heceli parçalar
fe i lün (. . /) Ge le cek, u ke lâ, ko ru yan, va ta n 2m,
fâ i lün ( / . /) gel me sin, a  la d 2m, maksad 2m,
fe û lün ( . / /) ge lir sin, ni hâ yet, ne müm kün,
mef û lü ( / / . ) gel mez mi, mer dâ ne,
mef ü lü ( / . . ) gel me si, yak ma l2 (Bu tef’ile yoktur fakat
eklenebilir)
mef û lün (/ / /) gel mez sin, in sâ ni,
Dört heceli parçalar
fe i lâ tün ( . . / /) ge le cek sin, ne fe nâ Õey. ni çi nol maz,
fâ i lâ tü (/ . / . ) gel mi yor mu, hâ li miz ne, gitmiyordu,
fâ i lâ tün, ( / . / /) gel mi yor mu Õ, im ti han dan,
me fâ i lün (. / . /) ge lir mi sin, ha yâ t2 m 2n, gü nâ h 2 d 2r,
me fâ î lü (. / / . ) ge lir ler mi. Ni hâ yet te,
me fâ î lün ( . / / /) ge lir ler miÕ, ci han gör mü Õ,
müf te i lün ( / . . /) gel mi ye cek, pür he ye cân, al t2 da bir,
müs tef i lün ( / / . /) gel mez mi sin, câ nâ n 2 m 2n,
mef û lâ tün ( / / / / ) ¤s tan bul dan, (az kullan 2lan bir tef’ile)
me fe i lün ( . . . / ) ge li yo rum, (az kullan 2lan bir tef’ile)
BeÕ heceli parçalar
mü te fâ i lün (. . / . /) ge le cek mi sin, he ye can l2 d 2r,
müs tef i lâ tün ( / / . / /) gel mez mi bil mem,
müf te 2 lâ tün ( / . . / /) Tür ki ye miz den

mû fâ a la tün ( / / . . / ) Os man l2 la r2n
M 2sra sonundaki hece aç2k (k2sa) bile olsa kapal2 (uzun)
say2lacakt2r.
ARUZ VEZN ¤NDEN ÖRNEKLER,
1- DÜZ KALIPLARA ÖRNEKLER

Failâtün failâtün failâtün
. / / / . / / / . / / /
Bir y22n ben kimsesiz bir mâl-2 metrûk
Do du um köyden baid tenhâda kald 2m.
Mâl-2 metrûk = sahipsiz, terkrdilmiÕ mal
Baid = uzak
Tenhâ = boÕ yer

*****
Failâtün failâtün failâtün failâtün
. / / / . / / / . / / /. / / /
Elli y2ld 2r genç okuttun t2fl’a yol gösterdin ammâ
Hâla ümmîsin Fatin sen, zât2nâ mekteb bulunmaz.
T2fl = küçük çocuk

Ümmî = anadan doma cahil

*****
Feilâtün feilâtün feilâtün
. . / / . . / / . . / /
Senelerdir ne arar hiç te sorulmaz
Fatin’in sanc2l2 feryâd 2 da bo Õtur.
*****
Feilâtün feilâtün feilâtün feilâtün
. . / / . . / / . . / / . . / /
Senin ahvâlini, ey sevgili, rüzgâra dan 2Õt2m.

Dola Õ2rken garip ellerde de, küffâra dan 2Õt2m.
*****
2- KARIÔIK KALIPLARA ÖRNEKLER

Failâtün failâtün failâtün failün
. / / / . / / / . / / / / . /
Nazmda aruz bir vezindir, farzolan s2rf anane
Çok denenmiÕ bir makamd 2r mûsikîden fark 2 ne.
Böyle bir vezn kullan 2lm 2Õ alt2yüz y2l muttas2l
Böyle makbul vezni Õâir kullan 2r binlerce y2l.
Muttas2l = devaml2

*****
Feilâtün feilâtün feilâtün feilün
. . / / . . / / . . / / . . /
Gam 2 sor kendine, esbâb 2n 2 sen serde ara.
Gama derman veren edviyyeyi kiÕverde ara.
Esbâb2n2 = sebeplerini
Edviyye = ilaçlar

Ser = baÕ, kafa
KiÕver = memleket, ülke

*****
Mefâîlü mefâîlü mefâîlü feilün
. / / . . / / . . / / . . . /
Seksen ya Õa dek, çok Õükür, âlemde duyulmu Õ
Mehmet Fatin’in, merhemi yok, yâresi yoktur.
*****
Müfteilün müfteilün müfteilün failün
/ . . / / . . / / . . / / . /

Derd ile kasvet dolu meyhânede sen her akÕam
Sermest olan dostlar2 bir kez daha mest edersin.
*****
Failün, feilün, feûlün, feûl bazan yer deiÕtirebiliyor.

3- YEN¤ DENEME ARUZ KALIPLARINDAN ÖRNEKLER

Fei fei feilün
. . . . . . /
Seni atam 2yorum
Cana katam 2yorum,
Hiç unutam 2yorum.
Adanal2 Fadimem.
*****
Feûlü feilün
. / . . . /
Ne da  nede belen
¤çin keder eder
Giden veya gelen
Ne don nede kefen
¤çin keder eder
Kalan veya ölen
*****
Feilâtü feilün fei fei feilün
. . / . . ./ . . . . . . /
Kuru gövdeyi beyaz kefene sar2yorum
Bedenimle yal2n 2z mezara var2yorum.

Kara ta Õ2na.
Kanayan yüreimin yaras2na dokunup
Koyacak ba Õ2m 2 ben bir omuz ar2yorum.
Bo Õu bo Õuna.
*****
Mütefeilün feilün
. . . . / . . /
Is2ramad 22m eli
Öpece im, öpeceim.
Diye sanan,
Yeremiyeceim el’i
Öveceim, öveceim.
Diye kanar.
*****
A ÔK, (Sevgi, muhabbet) Divan edebiyat2nda aÕk mefhumu iki
yönde incelenebilir. Biri A Õk-2 mecazi dedikleri nefis ve Õehvet
tebli eden fani duygulara, dieri A Õk-2 hakiki dedikleri kâmil
kimselerin Allaha olan sevgilerini ve ona bal2l2klar2n 2 gösteren bir
muhabbetlere denir.
ATA SÖZLER ¤, Halka malolmu Õ fikirlerin öz bir Õekilde k 2saca
söylenmesine denir. (Bak Darb-2 mesel ve Berceste.)
Örnek:
Çekicin k2ymeti artmaz k 2zarak dövsede zerri
Deer alt2n’da kal2r. Dengeli k2ymet var içinde.
*****
Kederin söyleme hiç, dostlar2 gam-yâb edersin
Ama, yekten kamu dü Õmanlar2 kam-yâb edersin.
*****

Ôartlar2 hak gösteren, kem sözün varsa bile
Dü Õmana çok sövme kim, gün gelir dostun olur.
*****
Kelb-i vefâkâr da müfîd bir köpek amma
Etmesin Allâh bizi pest itlere mühtaç.
*****
AZADE, (Özgür) Birinci deyimle manal2 ve ölçülü tek m 2sradan
ibaret olan eserlere denir. (Bak Berceste).
Örnek:
Uçsada toz göklere dek, avdet eder topra a.
*****
¤dâma mahkûm olmadan ölüm dahî güzel gelir.
*****
¤kinci deyimle uzun m2sralara balanan baz 2 k 2sa m 2sralara da bu
ad verilir. (Bak Müstezad)
Örnek:
Sana ben söyleleyim sevgili dost. Sevgi çal2nmaz.
Sevilen pulla al2nmaz.
Uzakelden birinin varsa eer sevdii dilber
Ac2 gurbette kal2nmaz.
K 2namaz kimse severken sevenin sevdii kalbi
Sevilen kimse al2nmaz.
Yol al2rken gözünün gördü ü yollarda sevenler
Sonu yok râha sal2nmaz.
Uçu Õan renkli böcekler gibi ilk gördü ü anda
Yar 2 mest a Õka dal2nmaz.
K2sa m2sralar Azadedir.
*****

Olsayd 2 eer toplulu un verdii ahkâm,
Sâdece ma’kûl.

Yapmazd 2 hatâ, meclis-i millet denen avâm,
Böylece mebzûl.
*****

Sâkî bana dün dans ederek sundu Õarâb 2
Unutturdu harâb 2
Hat2rlatt2 turâb 2.
Sâkî gene Õen Õark 2 ile çald 2 rebâb 2
Ç 2kartt2rd 2 nikâb 2
Unutturdu hicâb 2.
B
BEND, BaÕ2ndan sonuna kadar ayni vezinli belli say 2da (üç ile on
beÕ aras2) beyitlerin teÕkil ettikleri demetlere denir. Gazel tarz2nda
kafiyelenir. (Bak: Musammat, Terc-i bend ve Terkib-i bend.)
BENZETME, (TeÕbih), Bir Õeyin nitelikliini bilinen baÕka bir
Õeyin niteliini örnek olarak göstermek suretiyle izah etme
san’at2d 2r. Divan Õiirlerinde çok kullan 2lan söz san’atlar2ndan
biridir. Benzeyen, benzetilen, benzetme yönü ile benzetme
edat2ndan ibarettir. TeÕbihte bu özeliklerden biri, veya ikisi eksik
olabilir. (Bak ¤stiare)
Örnek:
Gece rakseylediin meskene meyhâne demiÕler
Kimi meyhâne deil zevk da 2tan hâne demiÕler
Ço u gurbetzede olmu Õ bu harâretli mekanda
Sana meftûnlara, dil-beste-i pervâne demiÕler
Gözucundan yeni hayranlara bakt2kça yak2ndan
Eminim, sendeki gök gözlere mestâne demiÕler

Bize mecliste hakîkatleri nakleylediin gün
Yak 2Õ2k hüsn-i mekâl zikrine, efsâne demiÕler
Yar 2 mahzûn birinin kavline aldanma sak2n sen
Fatin’in Õi’rine onlar, lafz-2 divâne demiÕler.
meskene= meyhâne, meftûn=pervâne, gök gözlere= mestâne,
zikrine= efsâne, Fatin’in Õi’rine = lafz-2 divâne’ye benzetilmiÕ.
Tenbeldeki haslet kedilerden mi bula Õm 2Õ
Mâhî yemek ister tüyün 2slatmadan aslâ.
Bi-cehd inan 2r kendine bir bah ÕiÕ ula Õm 2Õ
Mülk toplamak ister bir emek katmadan aslâ.
Kedi=tenbel insan, Bal2k tutmak=mülk toplama a benzetilmiÕ.
*****
Felekte neÕ’e veren ses güzin rübab gibidir
Ölüm rahatl22 ukbâda tatl2 hab gibidir
Uzun yaÕant2 umumun talebi olsa bile
Geçinme kay2gs2 hiç bitmeyen azab gibidir
K2l2ç misali kesen sözlerin saç2ld22 yer
K2z2l dudakla a2z, süslü bir kirab gibidir
Sevenlerin çabucak sislenen gözündeki nem
Firuze gökteki rat2p gezen sehab gibidir
Nihâni meclise her geldiinde sevgilinin
Hafif s2cak nefesi çölde bir serab gibidir
Baharda bahçivan2n bahçesinde gül kokusu
Gülen kad2n didesinden gelen gülab gibidir
Aarmayan gecenin zulmetinde gaybubetin
Kederli kalbimi örten siyah hicab gibidir
Mahalleden gelerek mâÕuku ve mâÕukay2
ÇekiÕtiren kiÕiler havlayan kilab gibidir

.

Küçük iken gelin olmuÕ bekar ve bakireler
Kütüphanemde okunulmam2Õ kitab gibidir
Uzunca tatl2 ömür muhubeyle bir yaÕamak
Zamanla eskiyip k2ymetlenen Õarab gibidir

.

Acuzlar2n yaÕ2 hakk2nda kim ne derse Fatin
Senin bu günlerin eyyâm-2-eÕ-Õebab gibidir

*****
BERCESTE, (Ertin) Bir eserin en kuvvetli ve ince anlaml2, latif,
m 2sra’2na M 2sra-2 berceste denir. Dilden dile dolaÕan baz2 beyitler
ata sözü halinde ezberlenir. Manzumede en kuvvetli beyte beyt-i
berceste denir. (Bak Atasözleri, Darb-2 mesel, Azade)
Örnek:

¤dâma makkum olmadan ölüm dahi güzel gelir,
Do al bir Õekilde ölmek, idam edilmekten daha iyidir
*****
Zannetmeki cennetle cehennem çok uzakta
Beklenmedik an mevt bizi bekler bu tuzakta.
*****
A yara çuvald 2z sokacaksan, daha evvel
Kendin dene bir kez, kanat2r ine bat2nca
*****
Bir esb sanacaks2n ne vakit nefsimi görsen
Hem tekme atar hem de san 2r kendini tevsen
*****
Bir defa rü Õvet alan 2n, çarp 2c2dan fark 2 nedir?
Nân’2 fakirden çalan 2n, ismine sârik mi denir?
*****
Bu gün ölsem bu benim mâzimin en son günüdür
Ya ya Õarsam bu gün istikbâlimin, ilk dünüdür
*****

Serbâz meyi içtikçe de küfretmee ba Õlar.
*****
Bundan yana insanl2a k2ymet veriyorsan
Öksüz ve yetimlerle de payla Õ ne yiyorsan
*****
Baz2 dü Õman baz2 Õeytan seni etmiÕ periÕan
Sonu gelmez kibirindir sana güçlük ç 2karan
*****
Fatin’in Õark 2lar2 beste deerli
Baz2 m 2ra’lar2 berceste deerli.
*****
Fayda vermez çok direnmek sâbir ol sen, gam yeme
Kimse dünyâ hanesinden sa  ve sâlim ç2kmad 2.
*****
Kara toprak bile bilmez, ölümün verdii vehm’2
Kaz2lan kabre inen sand 22n uzlet var içinde.
*****
Mah Õerde ç2k2p kimleri mes’ul tutar2z biz
Dünyâda bizim yapt22m 2z kirli çamurdan.
*****
Ma’sum yalan 2n te’siri hiç yok mu san 2rlar
Artt2kça dürû  sözleri her zikr utan 2rlar.
*****
Müfidse eer kelb ile it nef’i demektir
Tâhir ve temiz sâd 2k it’in hepsi köpektir.
*****
Sahte bir Õeyler yaparken do ru söz gelmez dile
Do rulur mârân dahî bir kez girerken menzile.
*****
Vezn-i âruzla Õiir yazmas2 derdim zor olay
Dediler cevheri yerden ç2kar2m çok mu kolay.
BEY ¤T, (Dizik) Ayni vezinde ardarda dizilmiÕ iki m 2sral2k
demetlere denir.Her eser beyit say 2s2yle ölçülür. Genel olarak her

beyit müstakil bir mana taml22 halindrdir. (Bak: Gazel ve
Kasidede Ôah beyit, Byetül gazel, Beytül kasid, Musarra, Matla’,
Makta’- Tac beyit.)
BEYTÜL GAZEL, Gazelin en güzel beytine denir. Buna bazan
Ôah beyit te denir.. (Bak gazel, Kaside)
Örnek:
Bu gün ölsem bu benim mâzimin en son günüdür
Ya ya Õarsam bu gün istikbâlimin, ilk dünüdür
*****
Bir esb sanacaks2n ne vakit nefsimi görsen
Hem tekme atar hem de san 2r kendini tevsen
*****
Gam yemem, kalbim k2r2lmaz füc’eten göçsem bile
Zira son y2llarda sonsuz sevgi sundun sen bana
*****
Hükemâ! Her ne kadar yoksa müsâvât zamanda
Var e Õit rütbe mezarl2ktaki hâkî mekanda.
*****
Hem sinn-i kebir hem daha genç hem ya Õ2 pencâh
Aff isteyen insanlara yard 2mc2d 2r Allâh.
*****
Bu beyitler gazellerin güzel beyitlerinden baz2lar2d 2r.
BEYTÜL KAS ¤DE, Kasidenin kastettii en güzel beytine denir.
(Bak Kaside ve Bercesteler)
Yüce meclisteki k2rkbeÕ senelik sevgili Õûh
Küçücük k 2z gibi ya Õ haddini nihân edecek

*****
Sorar2m gökteki mehtâba ve y2ld 2zlara hergün.
Hem uçan ku Õlara, hem yerde yatan mâra dan 2Õt2m.
*****
MüteÕair geçinirken latin elfâz2 çalanlar
Feilâtün’le yaz2lm 2Õ zarif eÕ’âr2 unutmu Õ.
*****
Nice ins ba Õ sokacak hâne ararken
Bir evin varsa eer, hamd ü senâ et.
*****
Gerçek kaderin yazd 22 s2hhatl2 bir insan
Yüz y 2l ya Õar ammâ, ölümün çâresi yoktur
*****
Bu beyitler Kas 2delerin güzel beyitlerinden baz2lar2d 2r.
B ¤LE Ô¤K HECELER, Baz2 heceler Arapça ve Farsça
kelimelerden geldii için biraz uzunca okunur ve aruz vezninde
bir aç2k ve bir kapal2 hece k 2ymetinde hesaplan 2r (/ .), fakat bu
günkü Türkçemizde bu bileÕik kelimeler Türkçe söyleniÕlerine
göre vezinle mutabakat yap 2l2r.
Örnek:
BileÕik kelime olan
Rûz (/ .) gâr (/ .)r kelimesi bugün rüz (/) gar(/) ve
a Õk (/ .) kelÕmesi bugün a Õk (/)
sabr (/ .), kelimesi bugün Sab 2r (. /) veya sabr (/) sabr2m yaz2l2sa
(/ /) fakat sab 2r2m yaz2l2rsa (/ . /) olarak kullan 2lmaktad 2r.
Nefs (/ .) Kelimesi bugünkü Türkçede ne-fis (. /) olur

B ¤LMECE, Bir Õeyin ad 2n 2 anmadan vas2flar2n 2 üstü kapal2 bir
Õekilde söyleyerek o Õeyin ne oldu unu sorma san’at2d 2r. (Bak
Muammâ, Lûgaz)
B ¤KR, (Bekar) Hiç dokunulmam 2Õ demektir. Güzel kelimelerle
yeni bir söyleyiÕ tarz2na Elfaz-2 bikr ve ilk defa ortaya at2lan yeni
bir fikirleri dercetmee Efkâr-2 bikr denir.
Örnek:
Geleceksin, göreceksin, gideceksin denecek.
Direnirsen bile, bir gün kara toprak yenecek.
*****
Ar2yorsan sözü, mânâs2 derin bir k2sa lâf
Ôiirin vezni aruz, fikri kavî, lehçesi sâf,
Oku, elfâz2n 2 ö ren, lugat2n fark 2n 2 bil
Yan 2l2p sanma sak2n bâkire efkâr2, güzâf.
*****
C - Ç
CEVAP, Baz2 hallerde Õairler birbirlerinin Õiirlerine nazireler
yazmakla beraber k 2sa dörtlükler halinde cevap verdikleri de
görülmü Õtür. (Bak Nazire)
Örnek:
And 2k seni, yâd eyledik Õi’rini üstâd
Cennete de Hakk eyleyecek Tal’at2 Õâd
Makberde Õükür feyz ile yatt2kça ecdâd
Dünya kalacak böylece tab’2na mûtâd.
Üsküdarl2 Tal’at’a

*****

Ôairlerin ünvân 2 ma âbit gibidir
Yazd 2klar2 insanl2a âit gibidir

Ôefkat da 2tan kalbi büyük yolda Õ2m 2n
Lutf ¤NCE’leyen dostlu u SAB ¤T gibidir
Sabit ¤nce’ye
*****
Hemen ¤MDÂD’a cevap, zevk-i zarâfetle geldi
K 2sa bir sözdü fakat harfleri âfâk2 deldi.
San 2r2m, ben gibi gurbetçiye gönderdiin lafz,
Vecîz olmakla berâber dizelerden ‘GÜZELD ¤’
Mehmet Bardakç2’ya
*****
Beni z2mnen k2nayan dostlara bir tatl2 sözüm var
Utan 2p piÕman olanlar küçücük z2ndana gelsin.
Bir Dost’a
Kader evlatlar2 insanlar için haz dolu gün var.
Büyüyen gençlere bayram, deliren dosta dü ün var.
Arayan kimseye elencelerin her türü mevcut
Ama çok neÕ’eli günlerde dahî bizde hüzün var.
Ôiirlerimin çok karamsar oldu unu söyleyen talebeme.
*****
Kendim gibi ahret suçu fâillerine
S 2r köprü ç2kar geçmee mevt illerine.
Göçtükte bu ten postac2 bey lutfederek
Gönder geri mektuplar2 mürsillerine.
Postac2’ya
*****
C ¤NAS, (BenzeyiÕ) Yaz2l2Õ ve söyleyiÕi ayni olan fakat mana
bak 2m 2ndan ayr2 sözleri birbirine yak 2n bir Õekilde kullanma
san’at2d 2r. Bu san’at Divan Edebiyat2nda çok kullan 2lm 2Õt2r. (Bak
Cinasl2 kafiyeler)

Örnek:
Al-al
Aks2rmas2- ak s 2rmas2
Asmaya-asmaya
Ay neye- ayneye
Bahane- bahe ne
Baltas2-bal tas2
Bende-bende
Bir bende-bir bende
Bir yüzden-biryüzden
Bu seni-bûseni
Bo mas2-bo mas2
Budar günde-bu dar dünde
Da da yand 2-da  dayand 2
Derdim yar-derdim yâr
Deri ne-derine
Dilince-dil ince
Dü Õte gör-dü Õ te gör
El ba Õ2na-el ba Õ2na
Elmas2-elmas’2
Gazel-gazel
Gönderi-gön deri
Gülen az- güle naz
Günah-gün ah
Güzel oya-güzel o ya
¤ncidir-inci dir
Kanarya-kanar ya
Kanay2m-kanay2m
Karadan-kara dan
Karagözü-kara gözü
K 2r-k 2r
Kuleden-kul eden
Ku Õa 2-ku Õ a 2

Kuzusu-kuzu su
Maltas2-mal tas2
Nem al2r-nemal2r
Oda yanmez-o dayanmaz
O ya-oya
Sürüne-sürü ne
Ter sinemi-tersine mi
Tokat’2-tokat2
Yakamaz-yakam az
Yakar2nca-ya kar2nca
Yal2n 2z-yal2’n 2z
Yar asar-yara sar
Yara bir-yâra bir
Yaradan-yara dan
Yaramaz-yaram az
Yay 2lan-ya y2lan
Yay 2n 2-yay2n 2
Yer-yer
Y 2karlar-y 2karlar
Yüzden-yüzden
Yüz e er-yüze er

C ¤NASLI KAF ¤YE, (Cinasl2 uyak) Ma’nâca (anlamlar2) ayr2 fakat
ses ve yaz2l2Õlar2 ayni olan kelimelerden yap 2lm 2Õ kafiyelerdir.
(Bak Cinas)
Örnek:
Bütün âlemdeki gül bahçelerinden gülü soldurdu isek
Emin ol sen güzelim, râihan 2n verdii bû, sende kal2r.
Ne ç2kar kem felein verdii üç beÕ günü doldurdu isek
Duyulan zevkle berâber duda 2n ho Õ tad 2 bûse’nde kal2r.
*****
Pâk bir hayât ya Õad 2m hem da da hem yaz2da,
Lâkin Õehir kirletti ak2 da beyaz2 da.
K 2Õ gibi ya Õad 22m bahar2 da yaz2 da
S 2d 2rd 2m bir k2t’aya dört m 2sral2k yaz2da.
*****

Ôu fâni vücudunda kemik nedir, deri ne?
Kimse deer vermiyor kemiine derine.
BeÕ para etmedi dün, beÕ para etmez yar2n,
Gömülünce vücûdun, iki metre derine.
*****
Bütün âlem geçecek râh-2 kurdan
O h 2yâbân koca yoldur duran yok.
Görünür her gece hem-vâre burdan
Kara tâbût gidiyor durduran yok.
*****
Kalbur alt2na dü Õtüm. S 2dk ü hakk ele beni
Gizli kalmad 2 s2rr2m, verdi nefs ele beni
Gam keder dolu yetmiÕ y2ld 2r aÕka tutuldum
Olmas2n diye vuslat, sürdü baht ele beni.
*****

Gece rü’yamdaki âb-hufte ya ya mur veya karm 2Õ,
Fakat âb-nâr ile iblis bedi’ evrâk2 yakarm 2Õ.
Bu fecî cürmüne piÕmân olan iblîs ile nefsim,
Suçunun aff2 için nâfile Allâha yakarm 2Õ.
*****
Mü Õtak2m ben bûsene
Güz gelmeden gelsene
Deryâlar2 a Õarak
Gelemezsen bu sene
Bekliyorum gel sene
Eyub sabr2m ta Õarak
*****
Seninçin bir gül ald 2m
Dikenini paklad 2m
Bana f2rsat verirsen
Sama gülü vereyim.
Gülü Õünü dün çald 2m
Haf2zamda saklad 2m
Bana f2rsat verirsen
Sana gülüvereyim.
*****
Kimbilir ben nerdeyim, yâhut kimim yâ ben neyim
Asgar imkân belli bir leyl üflenilmiÕ benneyim.
Dal deil, yaprak deil, ya Õ bir kütük kalm 2Õ gibi
Girdiim külhanda seksen y2l yanan bir nesneyim.
ÇAPRAZ KAF ¤YE, Tek say 2l2 m 2sralar ve çift say 2l2 m 2sralar
kendi aralar2nda kafiyelidir. Abab, cdcd, efef, gibi.
Örnek:
Bütün âlemdeki gül bahçelerinden gülü soldurdu isek
Emin ol sen güzelim, râihan 2n verdii bû, sende kal2r.

Ne ç2kar kem felein verdii üç beÕ günü doldurdu isek
Duyulan zevkle berâber duda 2n ho Õ tad 2 bûse’nde kal2r.
*****
Hiç kimsenin umrunda deil gelse vefât2n
Mescitte iken sâdece dostlar bilecekler.
Gelmez geri ömründe biten senevât2n
Akranlar2n 2n bâz2s2 ‘Eyvâh’ diyecekler.
Rahmet dileyip kabre gömüldükte memât2n
Evlâd ü iyâl hât2ralardan silecekler.
*****
Sevgim artt2 gittikçe
Bunda bir maharet yok
Fitre ihsân ettikçe
Verdi Allâh 2m pek çok
Gençleri eittikçe
Bilgim artt2. Gönlüm tok
*****
Bütün âlem geçecek râh-2 kurdan
O h 2yâbân koca yoldur duran yok.
Görünür her gece hem-vâre burdan
Kara tâbût gidiyor durduran yok.
D
DARB-I MESEL, (Bak Ata sözleri, Berceste)
DESTAN, Kelime anlam 2 hikaye, masal demektir. Ciddi
hadiselerin savaÕ, isyan, kahramanl2k, felaket, yang 2n seyyahat ve
bazan da gülünç mevzular2 uzun uzaduya anlatan bir naz 2m
Õeklidir. Mevzuu bazan tememen hayali olup efsane Õeklinde
masallar da olabilir. Destanlar ferdi deil içtimaidir. Cemiyetin

çeÕitli duygular2 iÕlenir. Mesnevi tip 2nde yaz2l2r. Göktürk
Destanlar2 ve Battal Gazi Destan 2 gibi. (Bak Hikaye, Masal,
Efsane)
Örnek:
Bundan yetmiÕ sene evvel bahçemizde bir meÕe
A ac2nda körpe yaprak bak2yordu güneÕe
O, a ac2n tepesinde görüyordu her yeri
Etraf2n 2 seyrederdi bir ileri bir geri
Gözlerini alamazd 2 ormanlardan, da lardan
Derelerden, tepelerden o güzelim ba lardan
Ruzgarlarla zarif yaprak dans ederdi bütün gün
Her geçen gün onun için hem bayramd 2 hem dü ün
Dala konan ku Õlar ile konu Õurdu durmadan
Yüksek yerde gün geçmezdi güzel hayal kurmadan
Gündüzleri bütün vakti türkülerle dolmu Õtu
Geceleri karanl2kta aya a Õ2k olmu Õtu
Ays2z gece yaln 2zl22 kendisini s2kard 2
Tüylerini ya murlar2n damlalar2 y2kard 2
Bulutlar2 gözetlemek gözlerini yorard 2
Fakat yine hiç b 2kmadan birkaç soru sorard 2
¤Õte böyle gams2z geçti otuz sene aradan
YeÕil yaprak gürbüzleÕti kuvvet verdi yaradan
Fakat neden sonra gördü etraf2nda büyüyen
Genç yapraklar ba Õka dallar asker gibi yürüyen
Yeni dallar ve yapraklar engelliyor güneÕi
Gölgeliin ç2kartt22 üzntünün yok eÕi
Ruzglar2 kesiyordu ufuklar2 kap 2yor
Ya murlar2n damlalar2 ba Õka yere sap 2yor
Bu günlerde uçan dostlar daha seyrek geliyor
Bir taraftan kurt böcekler vücudunu deliyor
Geceleri sevgilisi ay2 görmez olunca

Feryad ile isyan etti hemen sabr2 dolunca
Ne yaz2k ki elden bir Õey gelmiyordu. Ne çare?
A l2yordu, s2zl2yordu kimsesizdi biçare
Neden sonra bu yepyeni hayat2na al2Õt2
Elde olan nimetlerden zevkalma a çal2Õt2
Etraf2nda ba Õka dallar ço ald 2kça ço ald 2
Kom Õularla geçinmesi samimi ve do ald 2
Otuz sene daha sonra art2k yaprak olgundu
Bilgisinin ha Õmetiyle akl2 zihni dolgundu
Hareketsiz ya Õay2Õ2 etti onu az ÕiÕman
Gençliinde yapt22ndan oluyordu çok piÕman
Sevgilisi dolunay2 görmedii geceler
Rüyas2nda y2ld 2zlar2n adlar2n 2 heceler
Vücudunda a r2 s2z2 eÕit dengi dengine
Koyu yeÕil rengi döndü aç2k sar2 rengine
Hiç bir yard 2m beklemedi ne a adan ne de beyden
¤liÕkisi çoktan beri kesilmiÕti her Õeyden
Titriyordu bütün beden ufac2k bir ruzgardan
Ayr2lman 2n zaman 2d 2r bu a açtan bu yardan
Toplad 22 yetmiÕ beÕ y2l saklad 22 bir kozdu
En sonunda elde kalan üstündeki bir tozdu
Zay2f yaprak kopacak bir hale geldi dal2ndan
¤stemedi bir Õey meÕe a ac2n 2n mal2ndan
Neticede dü Õecekti erken veya biraz geç
Kendi dedi kendisine “Gömülecek yeri seç”
Fatin, sana o kadar çok benziyor ki bu yaprak
Ne dü Õtüyse gökten kabul eylemedi bu toprak?
D ¤DAKT ¤K Ô¤¤R, Ö retme amac2yla yaz2lm 2Õ manzumelere denir.
(Bak Ö üt, Nutuk)
Örnek:
Pek Õikâyet etme kim senden de dûn bin kiÕi var.
Çok böbürlenmek te bo Õtur. Kimse vermez i’tibar.

¤ç güzellik d 2Õ güzellikten de evlâd 2r, Fatin
Mûteberdir gösterirsen kendini dengin kadar.
*****
Akranlar2n ergeç ba Õ ederler seni Dâvut
Mâzîdeki önderleri ders/örnek al2rsan
Lâkin göremezsin büyüyen gölgeni Dâvut
Bir ba Õkas2n 2n gölgesi alt2nda kal2rsan.
*****
Oku o lum. Oku yaz. Her Õeyi bilmen gerekir
Ne kadar zor sorular sorsa da Münkir ve Nekir
Acaip dünyadas2n. Ba Õkas2 tutmaz kolunu
Okumazsan kölelik meslei bekler yolunu.
*****
Çok varsa gücün âlemi bir karmakar2Õ yap
Gâyen ödül almaksa rakiplerle yar2Õ yap
Sarhos, dolu meyhanede zevk almak için sen
Nefsinle bo u Õsan bile kom Õunla bar2Õ yap.
DIÔ SAN’ATLAR, (Bak Nâz2m türleri, Vezin, Kafiye, Redif)
D ¤VAN, Herhhangi bir Divan Õairinin bütün Õiirlerinin topland 22
kitaba denir. Tertipli bir divanda Kasideler, Tarihler, Gazeller,
Musammatlar, K 2t’alar, Ôark 2lar, Beyitler, M 2sralar, Müfretler,
Bercesteler, Lugazlar ve dier Õiirler s2ras2yle yer al2rlar. Birçok
Õairlerin divanlar2 Õair öldükten sonra tertiplenmiÕtir. Küçük
divanlara Divançe denir.
D ¤VAN EDEB ¤YATI, 12 ci as2rdan sonra Arapça bilim dili ve
Farsça da kültür ve san’at dili olarak benimsenmee baÕlanm 2Õ ve
Lehce-i Osmanî denilen bir karma dil ortaya ç2km 2Õt2r. Bu dille

yaz2lan manzum ve mensur eserlere Divan Edebiyat2 eserleri denir.
Divan Edebiyat2n 2n özünü teÕkil eden ve tesir alt2nda kald 22 bilgi
malzemeleri çok çeÕitlidir. Bunlar aras2nda Dini inançlar, ¤slam
dini ilimleri, Tarih, Tasavvuf, Mitoloji, Efsaneler, Peygamberler,
Milli kültür, Ata sözleri, Türkçe yan 2nda Arapçça ve Farsça
dillerinin özellikleri vard 2r.
DÖRTLÜK, Dört m 2sradan ibaret olup bir fikri veciz bir Õekilde
ifade etmee çal2Õ2r. Rubai, K 2t’a ve Tuyuk Õekilleri vard 2r. (Bak
Rubai, Tuyu , Murabba’)
Örnek:
1975 te:
Resmimde ne ku Õ var ne de lâle
Ammâ, yok esef, yok kötü nâle
YetmiÕ beÕi a Õk2n Fatin amcan,
El-hamd-ü-lillah, erdi kemâle.
*****
1976 da:
Bu y2l da geçti Fatin, yetm Õ alt2 mutlu bahar
Bu mutluluk ne kadar çok devam eder, ne kadar?
Azald 2 eldeki dermân, ço ald 2 ba Õtaki kar
Kaderde varsa eer, bir kaç y 2l iyd-kebir daha var.
*****
1977 de:
On yedi Temmuz iki bin dört görünür
Bir yazar2n yazd 22 defter dürülür
Amca Fatin dostlara manzum dil ile
Der ki ‘Bir insan gibi bir y2l gömülür.’
*****
1978 de:

YetmiÕ sekizin Temmuzu bitti
Sevmek te sevilmek te eÕitti.
Bir lahza dal2p göz kapay2nca,
Çok neÕ’eli bir y2l daha gitti.
*****
1979 da:
Varsa ger bimar beden, yorgun ba Õ2n
Baki’yâ yetmiÕ dokuz y2ld 2r ya Õ2n
DercedilmiÕ bir kaderden beklenen
Gün gelir dostlar diker makber ta Õ2n.
*****
RAMAT ¤K Ô¤¤R, ¤nsanlar2n ac 2ma ve trajik duygular2na hitab
eden mevzular2 içine alan manzumelerdir.
DUA, (Allaha yalvar2Õ ve yakar2Õ) Allaha Õükretmek için yaz 2lan
bu konu ayr2 ayr2 Õiirler halinde iÕlendii gibi kasidelerin
son k 2sm2nda da Münâcât ad 2 alt2nda yer al2r. (Bak Münâcât)
Örnek:
Merhametli Õefkatli yaradan 2n ismiyle
Dünyan 2n âhiretin tüm âlemin cismiyle,
Mah Õer günü maliki bizler sana tapar2z
Senden yard 2m umar 2z emrinizi yapar2z
Sap 2tanlara deil sevdiin insanlara
Lutfettiin düz yolu göster bize bir ara.
Ne do ar ne do urur eÕiti yoktur diye
Varl2klar aras2nda benzemez hiç bir Õeye.
Gelin mü’min kardeÕler Allah tektir diyelim
Varl22na 2nan 2p O’nu tekbirliyelim.
Sana s22nd 2k Yâ-Rabb Õeytan 2n amelinden
Gece karanl22ndan, mücrimlerin elinden
Kurtar bizi Allah 2m, kullar2n 2z biz senin

K 2skançl2k h 2slerinden hased eden kimsenin
Varl2klar2n sahibi, insanlar2n Allâh 2
Ancak sensin dü Õenin en son ilticagâh 2
Ôeytan kötülü ünden, müfsitlerin elinden
Ara açan fitneci insanlar2n dilinden.
Kazan 2l2nca zafer, insanlar birer birer
Allah 2n yard 2m 2yla ¤slâm dinine girer
Öyleyse Fatin Baki O’na yalvar af dile
¤Õtiyakla dua et, ömrün az kalsa bile.
*****
Sana her gün sunulan nîmeti fâd 2l
Bulabildiysen eer, hamd ü senâ et.
Tadarak zevkini ömrün bu kadar y 2l
Ya Õabildiysen eer, hamd ü senâ et.
Nice ins ba Õ sokacak hâne ararken
Bir evin varsa eer, hamd ü senâ et.
Ço unun kâr getiren meslei yoktur
Bir iÕin varsa eer, hamd ü senâ et.
Bulamaz beldede can yolda Õ2 herkes
E Õinin kadrini bil hamd ü senâ et.

¤ki milyar kiÕi bir lokmaya muhtaç
Doyuyorsan bu günen hamd ü senâ et.
Giyecek çul bulamazken ço u halk2n
Caketin var diye sen hamd ü senâ et.
Kara zulmette kalan kör, kötürüm çok

Bakarak yol yürüsen hamd ü senâ et.
Kimi müsteÕfede bîmâr, kimi mecnun
Bu gün akl2n var iken hamd ü senâ et.
Bize gurbette keder, derd mi bulunmaz
Ya Õasan gamdan uzak hamd ü senâ et.
O kadar çok kiÕi var tahsili noksan
Okuyorsan bunu sen, hamd ü senâ et.
Dîn-i islâm 2 bilen kalmad 2 art2k
K 2l2yorsan namaz2n hamd ü senâ et.
Ana, karda Õ, baba, dost mevt ile gitti
Uyan 2rsan bu sabah hamd ü senâ et.
*****
Yalvarmalar Allâha temâmiyle vakûrdu.
Mescitte duâm savt2m 2 Mevlâya duyurdu.
Meçhûle gidenler, bana, Allâh 2n ad 2yle ,
Ikra’ dedi Kur’ân 2. Resul böyler buyurdu.
*****
Kurtar beni nefsimden azâb eyleme yâ Rabb
Affeyle kabâheti, gazâb eyleme yâ Rabb
Cismiyle ve nefsiyle günah iÕleyen âciz,
Abid kulu geç ya Õta turâb eyleme yâ Rabb
Mü’minlerin ahfâd 2na yard 2m hevesiyle
¤rfan dolu bir kalbi harâb eyleme yâ Rabb

¤hsân edilen s2hhate Õükranlar2 ma’ruf

Gurbetzede BAK ¤’ye ¤KÂB eyleme yâ Rabb.
*****
DURAK, Hece vezniyle yaz2lm 2Õ Õiirlerde m 2sralar2n belli
bölümlere ayr2ld 22 yerlere denir. Aruz veznindeki takti’ler gibi.
Okurken o noktalarda hafifçe duraklama yap 2l2r. (Bak Hece
vezni, Durgulama, Tef’ile, Takti’)
Örnek:
6 + 5 = 11
Doduun diyara - dönmezsen geri
Söyle bana RUZGAR - geldiin yeri
Denizde karada - bilirler seni
Tan2rlar tad2nca - ölüm buseni
Belli birçok ismin - unvan2n vard2r
DüÕmanlar2n kadar - hayrân2n vard2r
Üstüne biçilmez - bir Õân2n vard2r
Bin çeÕit hayat2n, - bin can2n vard2r
Gezdiin yerlerden - biri Hindistan
Oradaki ismin - insafs2z TUFAN
Amerika denen - yerlerde iken
Senin yeni ad2n - olur HÜRRIKEN
Baz2 günler olup - deli FIRTINA
Yüklersin aac2 - evi s2rt2na
Y2kars2n bentleri - suyu taÕ2r2p
Basars2n kentleri - köprüler y2k2p
Fakat bugün vard2r - baÕka bir hâlin
Birini sevmee - vard2r mecâlin
AkÕam YEL’i gibi - odama girdin
S2cak duda2n2 - bana deirdin

Oturduk sabaha - kadar diz dize
Bak2Õt2k, gülüÕtük - yaln2z biz bize
Sar2l2p dolaÕ2p - hudut aÕmadan
ÖpüÕtük, seviÕtik - hiç konuÕmadan
Fakihi Õafakta - uykuya dald2
HAVA’n2n sevgisi - ask2da kald2.
*****
4+3=7
Mü Õtak2m ben - bûsene
Güz gelmeden - gelsene
Deryâlar2 - a Õarak
Gelemezsen - bu sene
Bekliyorum - gel sene
Eyub sabr2m - ta Õarak
*****
4+4=8
Mevt Allâh 2n - emri derler
A Õk ta böyle - deil midir ?
Yas tutarlar - gam ederler
A Õk ta böyle - deil midir ?,
Evde gelir - handa gelir
Tende gelir - canda gelir
Beklenmedik - anda gelir
A Õk ta böyle - deil midir ?
Mekân bilmez - zaman bilmez
Kazâ gibi - aman bilmez
Hatâ etsen - affeylemez
A Õk ta böyle - degil midir ?

Gündüzleri - gece olur
Kelimeler - hece olur
Basit sözler - bilmecolur
A Õk ta böyle - degil midir ?
Havadisler - haber vermez
Dost melekler - kanat germez
ErmiÕlerin - akl2 ermaz
A Õk ta böyle - deil midir ?
Pusudad 2r - sessiz durur
Ne ahlâk var - ne de gurur
Masumlara - sille vurur
A Õk ta böyle - deil midir ?
Hem a lat2r - hem güldürür
Hislerimi dört - böldürür
Benim ya Õta - pir öldürür
A Õk ta böyle - deil midir ?
*****
4 + 4 + 4 + 4 = 16
Muammâd 2r - bu cihanda - gülen de var - a layan da
Keder, hüzün - içimizde, - neÕ’e varken - öte yanda
Ebeveynim - gülüyordu, - a l2yarak - gelirken ben
Evlatlar2m - h 2çk2racak - bu dünyadan - giderken ben
Kader budur, - gelen gider, - do an ölür - geç ya erken
Teker teker - göçeceiz - son nefeste - Hudâ derken
Mefaki der - hiç deiÕmez - gülsen de bir - a lasan da

Birkaç sene - kirac2yken - ya sarayda - ya da handa
*****
7 + 7 = 14
Pak olmak gereklidir - temiz Õahsiyet pek az
Bütün renkler içinde - çabuk kirlenir beyaz
Mecliste ra bet görür - kazan 2r çok imtiyaz
Bütün renkler içinde - çabuk kirlenir beyaz

¤yilik yapan insan - mumla aran 2r fakat
Aleyhinde söylenen - sözler geliÕir on kat
EleÕtirilir her an, - sa dan soldan yer tokat
Bütün renkler içinde - çabuk kirlenir beyaz
Öksüz, yetim yoksula - Mefaki yard 2m eder
Gece gündüz çal2Õ2r - a Õ2lmad 2k yol gider
¤yilikler yapt2kça - gece gündüz dayak yer
Bütün renkler içinde - çabuk kirlenir beyaz
*****
DURGULAMA, M 2sra’2n durgu dediimiz baz 2 bölümlere
ayr2larak orada hafifçe durma ameliyesine denir. Mesela: 4+4+4
veya 6+5 Bu duraklar m2sra’2n okunu Õunda tabii lüzumlu bir
duraklamadan daha uzun sürmez. K 2sa m 2sralar2n ço u
durgusuzdur veya buna tek durgulu denir. (Bak Hece Vezni,
Durak)
Duraks2z 7 ' li
Erken ba Õlad 2 tela Õ
Büyüdü yava Õ yava Õ
Ana, baba, bac(2)karda Õ
Köyde dü ün var bugün
Bazlamalar aç2ld 2

Sofralara geçildi
Üste ayran içildi
Köyde dü ün var bugün
Davulla zurna çals2n
Oynayacaklar gelsin
Seyirciler halka olsun
Köyde dü ün var bugün
(Ertesi gün)
Mefaki dün çok yoruldun
Yataklara serildin
Sabahleyin dirildin
Köyde dü ün vard 2 dün
*****
4 + 4 + 4 + 4 = 16
Muammâd 2r* bu cihanda *gülen de var* a layan da
Keder, hüzün* içimizde,* neÕ’e varken *öte yanda
Ebeveynim * gülüyordu, * a l2yarak * gelirken ben
Evlatlar2m* h 2çk2racak *bu dünyadan* giderken ben
Kader budur,* gelen gider,* do an ölür* geç ya erken
Teker teker* göçeceiz * son nefeste* Hudâ derken
Mefaki der *hiç deiÕmez *gülsen de bir *a lasan da
Birkaç sene* kirac2yken* ya sarayda* ya da handa..
*****
6 + 5 = 11
Ayr2ld 2m köyümden * ederek merak
Dola Õt2m illeri* birÕeyler için
Bu merak götürdü* beni çok 2rak

Yerlere: Hint, Japon,* Burma, Tibet, Çin
Acaip ellerde* dola Õ2r iken
Gurbette tükettim* hayat2m 2 ben
Domuzla köpekle* dala Õ2r iken
Temanen unuttum* memât2m 2 ben
Yapt22m Õeylerin* edebi vard 2
Bunca iyilikler* bo Õa gitmez ki
Ne eyledi isem *sebebi vard 2
Hepsini yapma a *ömrüm yetmez ki
Füc’eten ölürsem *görmeden seni
Vatan 2m. HAKKINI* HELAL ET derim
Garipler gömmeden* mezara beni
Dostlar2 namaza *davet ederim
Mefaki ilm için *Çine de gittin
E rildi bü rüldü *ilk bildiklerin
Y 2llarca gençleri *ö dün eittin
Billahi sevapt2r* eylediklerin.
*****
DÜZ KAF ¤YE, Her beyit kendi aras2nda kafiyeli naz 2m Õeklidir.
Aa, bb, cc, dd, gibi. Buna mesnevi Õeklinde kafiyeleme de denir.
(Bak Mesnevi, Destan, Hikaye,)
Örnek:
Ben ne bir kahraman 2m ne de bir kabaday2
Senelerce dola Õt2m Kuzey Amerikay2
Her gittiim Õehirde Türklerle karÕ2la Õt2m
Birkaç2yla anla Õt2m, birkaç2yla dala Õt2m
Ço u muhacir gelmiÕ Orta Anadoludan

Kimisi Kayseriden kimisi de Boludan
Baz2s2 doktor olmu Õ baz2s2 olmu Õ diÕçi
Talebelerden ba Õka ekserisi de iÕçi
Bir gün geldim Texas’a tan 2Õt2m Ahmet ile
¤ngilizcesi zay2f yabanc2s2d 2r dile
Uzun uzun konu Õtuk sonra arkada Õ olduk
Kalbini açt2 bana sanki biz karda Õ olduk
Saz çalar Õark 2 söyler bazan da Õiir yazar
Yazd 22 Õiirlerden okudu azar azar
Dosyas2n 2 aç2nca ah çekti derin derin
Ôöyle bir k2t’a vard 2 sayfas2nda defterin
Hasretim köyüme geldim geleli
Do um yerim benim Konya Ereli
Bir güzel k2z sevdim burya gelmeden
Ad 2 AyÕe asl2 da Darendeli.
Uzuncad 2r boyu incedir beli
Herkes onu san 2r dünya güzeli
NiÕanlanacakt2k köyden ç2kmadan
Ad 2 AyÕe asl2 da Darendeli.
Gözleri ya Õar2nca ba Õka bir Õey demedi
Bana öyle geldi ki okumak istemedi
Neden sonra do ruldu uzun oturu Õundan
Ben de hafiften ald 2m konu Õtuk bundan Õundan
Plan 2nda yok imiÕ Amerikaya gelmek
Ne Okyanosu a Õmak ne kaderini çelmek
Ôans2 onu gezdirmiÕ tayfa iken vapurda
Dola Õt2rm 2Õ kendini Burma’da Singapur’da
Yük dolusu gemisi Miami’ye gelince
Vapurdan atlamay2 dü Õünmü Õ ince ince
Bakmadan neticeye kara veya zarara
Neden sonra ula Õm 2Õ maceral2 karara

Texas sahillerine gemisi yakla Õt2kça
Yüre i yan 2yormu Õ binalara bakt2kça
Vapur demirleyince kendini suya atm 2Õ
Yüzüp sahile gelmiÕ gece kumlarla yatm 2Õ
Ertesi gün sabahtan Houston sokaklar2nda
Dola Õm 2Õ aç olarak havayla su var kar2nda
Rastlam 2Õ istasyonda muhtaç ekmee a Õa
Az2c2k Türkçe bilen bir ¤ran’l2 dinda Õa
Doyurmu Õ onu o gün yat2rm 2Õ hanesinde
Ertesi gün bir Türkle tan 2Õm 2Õ sayesinde
Orada benzin satan o Türk iÕ vermiÕ ona
Bir yatak odas2na ve kar2n toklu una
Çal2Õm 2Õ onbeÕ saat etmeden hiç Õikayet
Allaha Õükür etmiÕ istememiÕ inayet
BeÕ ay önce burdaki fabrikada iÕ bulmu Õ
¤ngilizce ö renip sefaletten kurtulmu Õ
Ôimdi yeÕil kart almak için u ra Õ2yormu Õ
Kendisinden beklenen limiti a Õ2yormu Õ
Sigaras2n 2 yakt2 nefes çekti bir iki
Yava Õ sakin bir sesle çekinerek dedi ki
‘Ôimdi ba Õ2m derttedir köydeki sevgiliyle
Cevap alam 2yorum mektupla e-mail ile
Bundan bir müddet önce bir gün ço ald 2 derdim
Çok sevdiim AyÕeye Õu kyt’ay2 gönderdim
‘Sevgili AyÕe, ben burda kalacam
Pek yak2nda sana para salacam
Hükümetten ye Õil kart2 al2nca
Uçak ile seni burya alacam.’

¤Õte tam düne kadar karanl2klarda kald 2m
Ne bir mektup ne haber nede e-mail ald 2m
Sabahleyin erkenden çrvirdim telefonu

Birkaç saat içinde s2k s2k arad 2m onu
Her nedense AyÕecik telefona gelmedi
Onun küçük kardeÕi de bir Õey söylemedi
Nihayet bir arkada Õ cevap verdi telime
¤Õte Õu telgrafta yazm 2Õ birkaç kelime
Ahmet. ¤Õ iÕten geçti. Tela Õ etmen nafile
AyÕe evlendi. diyor köyün muhtar2 ile.’
Saz2n 2 ald 2 Ahmet ve Õunlar2 söyledi
Kendi kendime ettim Õimdi ben bittim dedi.
Kader Õekerdi bald 2
Beni gurbete sald 2
Bu çekilmez gurbetin
Ac2s2 bana kald 2.
Onu böyle söyleten içindeki mihnetti
Saz2n 2 b 2rakmadan Õunu ilave etti.
Kalbimi AyÕe çald 2
AyÕemi muhtar ald 2
AyÕe gelin olunca
Ac2s2 bana kald 2.
Ahmedin defterine bir defa daha bakt2m
Kalbi k2r2k Ahmed’i kederiyle birakt2m.
*****
DÜZ KALIPLAR, (Bak Aruz vezni)
Örnek:
Feilâtün feilâtün feilâtün, feilâtün,
Mefâilün, mefâilün, mefâilün, mefâilün,
Müstefilün, müstefilün, müstefilün ,

Müstefilâtün, müstefilâtün,
gibi
DÜZ YAZI, Divan edebiyat2nda Õairler Õiire ehemmiyet vermekle
beraber, Nesir dedikleri düz yaz2 ile de yazanlar çoktur. Bu yaz 2lar
amaçlar2na göre üç k 2s2mda incelenebilir.
1- Süslü yaz2, Bu tür yaz2lar Õairin ustal22n 2 göstermek için yaz 2l2r
Õiir gibidir. Buna san’atl2 nesir, ¤N ÔA da denir.
2- Orta yaz2, Bu tür yaz2lar genellikle tarih kitaplar2nda olaylar2
ve vak’alar2 tasvir eden yaz 2lard 2r. Baz2 hallerde a 2r dil de
kullan 2ld 22 görülmü Õtür.
3- Sade yaz2, Ôairin san’at2n 2 göstermek maksad 2yle deil, bir
konuyu iyice anlatabilmek için yaz 2lan nesirlerdir.
(SÜSLÜ NES ¤R - ¤N ÔÂ)
Örnek bir mektup: (*)
Ans2z2n bana bir gün gelirsen (1) seni nas 2l karÕ2l2yaca2m 2
planl2yorum. Nasl karÕl2yaca2m 2 ve seni nas 2l kucak 2layaca2m 2
tahayyül ediyorum. Seni görmeyeli çok zaman oldu. (2). Kim bilir,
eski günlerde oldu u gibi ve duvarlar2mdaki resimlerin kadar
güzelsin. (3). Sanki bir put.(4). Belki daha da güzelleÕtin.(5).
Beklenmedik bir anda bana gelirsen evimde en güzel kö Õeyi sana
ay2raca2m. En lezzetli yemekleri teklif edece im, kavalt2n 2
yatakta yapabilmen için erken kalk 2p kahveni istediin biçimde
yapaca2m. Ben senden ö rendim bunlar2. Bir gün bana gelirsen
ellerim ellerine deer diye hayeller kuruyorum. Etraf2nda
kelebekler gibi (6) neÕ’eyle dolaÕmak istiyorum. Durmadan
uçuyor gibiyim. (7). En nadide duygular2m 2 sana sakl2yorum.
Ans2z2n gelirsen ÕaÕ2r2r2m diye de korkuyorum. Ya dilim tutulur
heyecendan kekelemee baÕlarsam diye içime bir havf geliyor.
Uzun bir zamand 2r görü Õemedik. Birdenbire bana gelirsen, beraber
geçirdiimiz yal2n 2z iyi günleri hayalleyeceim. Rüyalar2m var

sana dair. Çok oldu görü Õmüyeli. Senden ayr2lmak kolay olacak
san 2yordum. Sensiz kal2nca sanki gök yüzü karard 2 y2ld 2zlar2n
a2rl22n 2 omuzlar2mda h 2ssettim (8). Seni bilmem amma ben
epey deiÕtim. Bendeki deiÕiklikleri, ho Õgörülü oldu umu,
mülayimleÕtiimi ve baÕar2lar2m 2 sana nas2l anlataca2m 2
dü Õünüyorum. Hakikatlerin uza2nda abart2l2 olarak söylediklerimi
itiraf edecek miyim? (9) . Etmeli miyim? diye çeliÕmezliklerle
doluyum. Henüz kestiremedim.
Ya sen. Ya sen bana bir gün gelirsen ne yapacaks2n? Bana neler
söyliyeceksin? (10). H 2rç2nl22m 2, huysuzlu umu, geçimsizliimi
ve hatalar2mla beraber daha neler neler (11) yapt2klar2m 2 bir anda
az2ndan kusarcas2na (12). ç 2karacak m2s2n? ¤Õte bildiim budur.
Bildiim seninle geçinmenin zor oldu udur. (13). Dur. Gelmesen
iyi olur. (14)
(*) Bu mektup ö rencilerden Recep’in ayr2ld 22 kar2s2na yazd 22
bir in Õâ denemesidir.
Notlar:
1 - Tekrarlama = Ans2z2n bana bir gün gelirsen defalarca
söyleniyor
2 - Palalelizm = Seni görmeyeli çok oldu.
3 - Benzetme = Duvardaki resimler kadar güzelsin .
4 - Mazmun = Sanki bir put. Put güzellik semboloudur.
5 - ¤ltifat = Beklki de daha güzelsin.
6 - TeÕbih = Kelebekler gibi
7 - ¤stiare = Uçuyor gibiyim.
8 - Abartma = Y 2ld 2zlar2n a 2rl22n 2 omuzlar2mda hissettim.
9 - Tecâhül-i ârif = Bildii halde bimemezlikten gelme san’at2.
10- ¤stfhâm. = Soru Õturma
11 - Kinaye = Çabuk konu Õmay2 kusmak kelimesiyle ifade ediyor.
12 - Ha Õv (Doldurma), H 2rç2n, huysuz, geçimsiz, kusurlu ve daha
neler neler.
13 - Terdit = Sonunda beklenmedik bir karara vararak okuyucuyu
hayrette b 2rakmak. .

14 - Seci = Budur - do rudur - dur - olur. kelimeleri kafiyelidir.
E
EBCED, Bu da bir edebî san’att2r. Arap harflerini numaralayan
(a=1, b=2, c=3, d=4, gibi) bir sistemdir. M 2sra’daki harflerin
karÕ2l22 olan say2lar2n toplam 2 yap 2ld 22nda bir rakkam ortaya
ç2kar ki bu say2 Hicri bir tarihi veya istenilen bir rakamd 2r. Bu
hesaplara Ebced hesab 2 denir.
Örnek:
VEFAT ETT ¤ AL ¤
yaz2ld 22nda bu harflerin karÕ2l22 olan rakkamlar Õöyledir: V=6,
E=1, F=80, A=1, T=400, E=1, T=400, T=400, ¤ =10,
A=1, L=30, ¤= 10
Toplam 1340 .
Ali’nin bu tarihte ya’ni Hicrî 1340 senesinde vefat ettiini veya
do du unu söylemiÕ olur.
EDEBÎ SAN’ATLAR, Kusursuz ve beli olan sözleri gösteren
san’at eserleridir. Bugünkü dilde mecazlar, (TeÕbih, ¤stiare,
Kinaye, Ta’riz, ¤ntak, gibi) anlamla ilgili san’atlar, ( Mubalaa,
Tezad, ¤ltifat, Telmih gibi) ve sözle ilgili san’atlar ( Cinas, Ters,
Mecaz, Tevriye, Tenasüp Terdid, Muamma, Lugazü Hüsn-ü Talil
AkrostiÕ) gibi sesle ilgili san’atlardand 2r. (Bak ad 2 geçen
san’atlara)
EFSANE, Olaan üstü özellikler gösteren insanlar2n hayatlar2n 2 ve
yapt2klar2n 2, hat2ralar2n 2 ifade eden hikayeler ve masallara denir.
Bazan da temamen hayal mahsulü olabilir. (Bak Hikaye, Masal,
Mesnevi)
Örnek:
Amerikan 2n güzel yerlerinden biri de
Kentucky eyaleti, hiç te kalmaz geride

Toroslar2 and 2r2r suyuyla havas2yla
Menek Õe da lar2yla, yemyeÕil ovas2yla
Öyle bir yerdedir ki eyaletler aras2
Görülmee çok deer umumi manzaras2
Ormanlar aras2nda bir yerde duruverdik
Bir mola vermek için kilimi yere serdik
Hem istirahat ettik hem etraf2 dola Õt2k
Birkaç köprüden geçtik renkli tepeler a Õt2k
Epey gezdikten sonra yürümekten yorulduk
Henüz güneÕ batmadan bir kafeterya bulduk
Yolustü lokantaya kafeteriya derler
Bazan kahve içerler bazan da yemek yerller
Çok erken oldu undan kafeteriya bo Õtu
Garson hizmet etmee masaya do ru ko Õtu
Hizmet eden efendi sevinçten kekeledi
Güzel bir Türkçe ile ‘Siz Türk müsünüz?’ dedi
Biz de ‘Evet’ deyince hemen bana yakla Õt2
Bir kardeÕ bulmu Õ gibi benimle kucakla Õt2
Benim ad 2m Hüseyin bana ‘Hose’ diyorlar
Asl2m 2 Meksikal2 ¤spanyol biliyorlar
Bu kara ka Õ kara göz onlar2 aldat2yor
Bu da benim nefsime neÕ’e ve zevk kat2yor
Yemek yedikten sonra kapat2nca kepeni

Evine davet etti arkada Õ2mla beni
Koltu una oturup sodas2na buz att2
Birkaç yudum içerek geçmiÕini anlatt2.
‘Turist olarak geldim maksad 2m okumakt2
¤Õim yolunda gitti Allah yüzüme bakt2
Bir gün sabah erkenden oturuyordun parkta
Futbol oynuyorlard 2 iÕçiler ortal2kta
Top bana yakla Õ2nca kuvvetli bir Õut att2m
Al2Õkanl2kla topu uzaklara f2rlatt2m
Ben de ister istemez onlarla oynuyordum
¤stirahat an 2nda Õefle konu Õuyordum
Hakem bir ara bana kim oldu umu sordu
Gel istersen beraber çal2Õal2m diyordu
Çivi fabrikas2nda bana bir iÕ verdiler
Bundan böyle ismim de Hose olsun dediler
Futbol bildiim için beni hemen kapt2lar
Maa Õ2m 2 artt2r2p tak2ma Õef yapt2lar
Biz her gün fabrikada normal çal2Õ2yorduk
Az2ndan birkaç saat eksersiz yap 2yorduk

¤Õte Õimdi on ayd 2r orda çal2Õ2yorum
AkÕam da lokantada garsonluk yap 2yorum
¤ki yerde çal2Õ2p toplad 2m biraz para
Beni Allah Taala hiç dü Õürmedi dara.

Ben halimden memnundum yapt22m güzel iÕti
Ama ne yapal2m ki Õimdi iÕler deiÕti
Geçen gün müdür beni ça 2rd 2 odas2na
Söyledii kafamda kopard 2 bir f2rt2na
Çal2Õmak için iÕçi vesikan yok diyordu
Muhacir ofisinden bir belge istiyordu
Muhaceret ofisi müsaade vermiyor
Sen turist vizesiyle çal2Õamazs 2n diyor
Vizemin bittiini resmen bildiriyorlar
A.B.D.den ç2kmazsan suç iÕlersin diyorlar
Bir kaç gündür Õa Õ2rd 2m ne yapsam bilmiyorum
Baz2 ihtimalleri defterden silmiyorum
Aceba avukat tutup bütün param 2 versem
Vizemi uzatt2r2p bir vesika al dersem
Yoksa burda evlenip bir yeÕil kart istesem
Böyle bir maceraya muhakkak yetmez kesem
Burda kaçak ya Õamak akl2mdan hiç geçmiyor
Kanunsuz iÕ yapmay 2 gönlüm dahi seçmiyor
Böyle tenakuz dolu yolda bana ne dersin
Benim gibi Õa Õk2na ne tavsiye edersin’
Sana ne söyleyeyim elinden ç2km 2Õ kozlar
Karar2 sen verirsin yere dü Õünce tozlar
Yabanc2 kimselere etmektense müdare

Türkiyeye dönmekten kalmad 2 ba Õka çare.
Hüseyinle beraber yats2 namaz2 k2ld 2k
Candan vedala Õarak bir hüzünle ayr2ld 2k.

F
FAHR ¤YE, Ôairlerin kendilerini övmesidir. Her türlü
manzumelerle yaz2ld 22 gibi kasidedenin belirli bir yerinde Õairin
kendisini öven k 2sm2na denir. (Bak Kaside, Gazel)
Örnek:
Bahar2n lutfuna hürmet, Fatin elenmee bak
Özenip yazd 22n eÕ’âr yine Õenlikle ya Õar.
***
Yeter irfân 2m 2z, ho Õ bilgimiz hep f2traten mevcut
Mükemmel bir gazel yazd 2k Fatin, bir derdimiz yoktur.
***
Acuzlar2n ya Õ2 hakk2nda kim ne derse Fatin
Senin bu günlerin eyyâm-2-eÕ-Õebâb gibidir.
***
FERD, Tek baÕ2na kalan ve baÕka bir beyite bal2 olmayan ve bir
m 2sra’dan ibaret olan Õiirlere denir. (Bak Azade)
Örnek:
Kimse dünyâ hanesinden sa  ve salim ç2kmad 2.
*****

¤dâma makkum olmam 2Õ insana, ölüm bile güzel gelir,
*****
Tâhir ve temiz sâd 2k itlerin hepsi köpektir.
*****

G
GAZEL, En çok kulan 2lan bir naz 2m Õeklidir. Sohbet etmek
güzellik, hüsran, Õarap, ve a Õ2kane mevzular2 kapsad 22 gibi her
mevzuda yaz2l2r. Her kafiye müstakilen mana taÕ2r.
¤lk beytine matla’, son beytine Makta’ en güzel beytine Beytülgazel ve Õairin isminin bulundu u beyte de tac beyit denir.
Manzumede konu birliini salamak zordur, fakat büyle bir konu
birlii yap 2l2rsa bu gazele Yekâhenk ve her beyti ayni güzellikte
olan gazellere de Yekâvaz gazel ad 2 verilir. Her türlü vezinle
yaz2l2r. Dört ile onbeÕ beyit uzunlu unda olabilir. Çok uzun
gazellere Mutavvel gazel denir. Kafiye örgüsü olarak aa, ba, ca, da,
gibidir. Beyitlerde m 2sra içi kafiyeler bulunursa böyle gazellere
Musammat ad 2 verilir. (Bak Mutavvel Gazel, Yekâhenk Gazerl,
Yekâvaz Gazel, Musammat Gazel)
Örnek:
Yana 2ndan bir öpü Õ dertlere merhem oluverdi (Matla)
Ama bir bûs-ü kenar herkese mahrem oluverdi (Musarra)
Senelerden beri gurbette kalan ma’suma bir gün
Sulanan gözde bi-baht eÕk-i surûr dem oluverdi
Saç2n 2n rengini bir kez bana göstermedin amma
Ôaka 2ndan sal2nan saç teli perçem oluverdi
Daha dün âleme Õark 2yle gazel söyleyen a z2n
Konu Õan gonca-dehenden de güzel fem oluverdi
Felein sundu u a Õk vard 2r ezelden beri lâkin
Seni sevmek ve sevilmek daha akdem oluverdi
Nice y2llar bana gurbette bir ahbab bile yokken
Gülü Õün lutfuna herkes bana hemdem oluverdi

Mesaj2n geldii gün Mehmede bir baht aç2l2nca (Tac beyit)
Yal2n 2z kald 22 nursuz gece subhdem oluverdi. (Makta’)
*****
Yar 2Õ2rken beni görsen deli divâne san 2rs2n
Ama halvette iken bendeni mestâne san 2rs2n.
Sen eer Türkçeyi sâf kalb ile hatm edemezsen
Bu beyitlerde geçen sözleri efsâne san 2rs2n.
Gece elencede hamr içmeyi dostlarla yaparken
Ôeb ü rûz Õi’r okunan yerleri meyhâne san 2rs2n.
Yaz 2lan laflar2n anlamlar2n 2 bir bilebilsen
GeliÕen bilgini girdap gibi pervâne san 2rs2n.
Atik Osmanl2can 2n vard 22 yerden bak2l2rsa
Edebî Mehmet’i sen kültüre bîgâne san 2rs2n.
*****
Anadan do ma güzel cilvelisin Bosnal2 k2z
Süzülüp hazla bakan gamzelisin Bosnal2 k2z.
S 2ladan gurbete gelmiÕ gibi ürkek görünüp
Sabah erkenden esen tan yelisin Bosnal2 k2z.
Heyecandan yana birdenbire içten do arak
Derenin durmaz akan çay selisin Bosnal2 k2z.
Ne zaman meclise gelsen sar2l2p dâmenine
Sar2 gülden daha çok neÕ’elisin Bosnal2 k2z.
Dokununca Õaha kalkm 2Õ kabaran hislerine

Yumu Õak na me çalan saz telisin Bosnal2 k2z.
Seni her dem severim ben, kölen oldum, diyene
¤nan 2p kahkakalarla gülmelisin Bosnal2 k2z.
Ya Õamak köyden uzak herkese zor geliyor
Bir an olsun yal2n 2z gelmelisin Bosnal2 k2z.
Beni ba Õtan ç2kar2p neyleyeceksin güzelim
Bu Fatinden güç umarsan delisin Bosnal2 k2z.
*****
Metrûk gurebân 2n s2z2s2ndan feci feryâd 2 da vard 2r
Feryâtlar2n en çok kötüsünden daha berbâd 2 da vard 2r
Zalim kiÕiler bilmeli kim bir kötülük kendine kalmaz
Eyyâm gelecek hep kötü mahsüllerin ihsâd 2 da vard 2r
Yazm 2Õsa kader, çok defa evden ç2kan evlat köye dönmez
Yâdelde ölen yolcular2n karyede ecdâd 2 da vard 2r
Gurbette s2cak korla yanan sâdece bizler deiliz ki
Her gün köyü hasretle anan genç, ana evlâd 2 da vard 2r
Tenhâ garibellerde bugün gam çekerek sabredelim biz
Kasvet dolu sâkin geceden sonra seher bâd 2 da vard 2r
Bir çok gidenin gittii, birçok gezenin gezdii yerde
Dünyây2 saran gamla berâber Fatin’in yâd 2 da vard 2r
*****
Bir eziyyet ve meÕakkat yeridir derh ü zemin
Çekecek cevrini insan olamaz kimse muin

Kötü bir nefs-i derûn herkese güçlük ç 2karan
Onu yenmek bile mü Õkül. Edemez sahs2 emin
Tutal2m kald 2r2verdik eziyetten birini
Yeni zorluk ç 2kacak ku Õkusu etmekte yemin
Çekilen vec’ine katlanmal2 derlerse dahî
Kimi sabreyleyecek zannediyor ehl-i karin.
Al2Õ2r sanc2s2n 2 sakl2yarak kabre kadar
Ne Õikâyet ne de s2zlanma gerek bunda Fatin
*****
Can, bana ‘Gitmem’ deme. Bir gün gideceksin
Nefsine k 2rg 2n, bana küskün gideceksin.
Ummad 22n bir gece kasvette kal2nca
Ôeytana uydun diye üzgün gideceksin.
Bir fidan 2n körpe dal2ndan kopar2lm 2Õ
Gonca gülün zevkine dü Õkün gideceksin.
Eyle duâ vakt-i hesap gelmeden önce
Dest uyu Õuk, gözleri süzgün gideceksin.
Yetti hayât mihneti seksen sene Mehmet
Sonsuza dek, zindana sürgün gideceksin.
*****
G ¤R ¤ZGAH, Kasidede övme bölümüne geçerken ve mevzua
girmeden evvel yaz2lan baz2 nükteli beyitlerin yeridir. Girizgahtan
sonra Õair maksad 2na kolayca girebilir. (Bak: kaside)

H
HAMSE- BeÕ ayr2 mevzuda yaz2lm 2Õ mesnevilerin topland 22 beÕ
bentlik esere denir. BeÕ mesnevi yazmak ve onlar2 bir defterde
toplamak pek kolay olmas22 için Hamse yazan Õairler çok muteber
say2l2rlar. TaÕl2cal2 Yahya bu Õairler aras2ndad 2r. (Bak Bend)
HA ÔV, HA Ô¤V, Bo Õ yerleri doldurmak için yaz 2da e Õ anlaml2 ve
gereksiz kelimeleri s2k s2k kullanarak bilhassa (ve) manas 2na gelen
(ü) veya (vü) gibi edatlarla kelimeleri ço altarak m 2sralar2
doldurmaya haÕiv denir. Baz2 haÕv’ler metnin manas2n 2 bozar ve
ifadeyi çirkinleÕtirir. Bunlara HaÕv-i kabih denir. Baz2lar2 da
ifadeyi güzelleÕtirir. Bunlara da HaÕv-i melih denir.
Örnek:
Tadarak zevkini ömrün bu kadar y 2l
Ya Õabildiysen eer, hamd ü senâ et.
Nice ins ba Õ sokacak hâne ararken
Bir evin varsa eer, hamd ü senâ et.

¤ki milyar kiÕi bir lokmaya muhtaç
Doyuyorsan bu günen hamd ü senâ et.
Dîn-i islâm 2 bilen kalmad 2 art2k
K 2l2yorsan namaz2n hamd ü senâ et.
Ana, karda Õ, baba, dost mevt ile gitti
Uyan 2rsan bu sabah hamd ü senâ et.
Burada Hamd Tanr2ya olan Õükran duygular2n 2 bildirmek ve
Sena ise övmek manas2na kullan 2lm 2Õt2r.
*****

Aruz vezninden ayr2ld 2k, kay2ts2z vezni derc ettik
Biz âhenkten de vazgeçtik, müzikten na me ferc ettik
Esef-nâkt2r, say2n Õair, firâk2ndan hemen sonra
‘Evet, tarz-2 kadim-i Õi’ri bozduk herc ü merc ettik.’ (1)
(1) Abdülhak Hamit Tarhan’2n k2t’as2ndan (1937)
Burada Herc-ü merc Bozup karmakar2Õ yapmak manas2nad 2r.
*****
Para payla Õmak için bo Õ yere kavga yerine
Mant2kiyyât ve ak2l kullanarak kâr edelim
Burada mantik ve akil ayni manada kullan 2ld 22 halde m 2sra’2
doldurmak için tekrar edilip Ha Õiv yap 2lmiÕtir.
*****
HECE VEZN ¤, Hece say 2s2na göre tertiplenmiÕ bir ölçüdür. Buna
Parmak heab 2 ölçüsü de deenir. Uzun m2sralar okunurken baz2
yerlerde duraklama veya kesilme olur ki buna durgulama denir.
6+3 = dokuzlu, 4+4 = sekizli, 4+4+4 = on ikili, 6+5 = onbirli, 7+7
= on dörtlü, gibi. Yirmi iki hecelik Õiirler olmakla beraber, bu ölçü
çok az miktada kullan 2lm 2Õt2r. (Bak Durak, Durgulama)
Örnek:

Ôiir yazmak duygu iÕi
Bir manas2 varsa eer
San’atkarsa Õair kiÕi
Ôiirleri bulur deer
Duygu dolu serbest Õiir
¤çinde var bir letâfet
Serbest Õi’ri, nesirle bir
Yorumlamak bir marifet
Nesir, naz2m, Õiir diye
Ayr2 ayr 2 taranmal2

Mana vezin ve kafiye
Her Õiirde aranmal2

Ôiirlerin yay2nlan 2r
Sen topra a gömülünce
Dinleyenler ayd 2nlan 2r
Aruz vezni de ölünce
Mehmet Fatin geldi gitti
Çok geliÕti fikirleri
YetmiÕ beÕ y2l çabuk bitti
Bâki kald 2 Õiirleri
4 + 4 = 8 li
*****
Ayr2ld 2m köyümden ederek merak
Dola Õt2m illeri birÕeyler için
Bu merak götürdü beni çok 2rak
Yerlere: Hint, Japon, Burma, Tibet, Çin
Acaip ellerde dola Õ2r iken
Gurbette tükettim hayat2m 2 ben
Domuzla köpekle dala Õ2r iken
Temanen unuttum memât2m 2 ben
Yapt22m Õeylerin edebi vard 2
Bunca iyilikler bo Õa gitmez ki
Ne eyledi isem sebebi vard 2
Hepsini yapma a ömrüm yetmez ki
Füc’eten ölürsem görmeden seni
Vatan 2m. HAKKINI HELAL ET derim
Garipler gömmeden mezara beni
Dostlar2 namaza davet ederim

Mefaki ilm için Çine de gittin
E rildi bü rüldü ilk bildiklerin
Y 2llarca gençleri ö dün eittin
Billahi sevapt2r eylediklerin.
6 + 5 = 11 li
*****
Bir zamanlar mutlydum pederimle yan yana
K 2ymetini bilmedim, babam gitti kayboldu
Ninem okuttu beni, e itim verdi bana
K 2ymetini bilmedim, anam gitti kayboldu
Dünyan 2n dört yönünde insanlarla tan 2Õt2m
K 2ymetini bilmedim, yolda Õ gitti kayboldu.
BeÕ ah-l2ebeveynle kah küstüm kah bar2Õt2m
K 2ymetini bilmedim, karda Õ gitti kayboldu.
Dost oldum, dost edindim, dostça Õem’alar yakt2m
K 2ymetini bilmedim, yarân gitti kayboldu.
Gurbette göz ucuyla bezm-i hubana bakt2m
K 2ymetini bilmedim, canân gitti kayboldu.
Allâh verdikçe verdi, servet kesemi deldi
K 2ymetini bilmedim, f2rsat gitti kayboldu.
Mefaki art2k uyan, akl2n ba Õ2na geldi
K 2ymetini bilmedim, s2hhat gitti kayboldu.
7 + 7 = 14 lü
*****
Hayret-hayrân kefenin iki gözü
Biri azal2nca dieri artar
¤limdir bunlar2n esas2 özü
Temkinli tahminin deeri artar

Zâhire inanmak ne iÕe yarar
¤Õin memba’2n 2 ö renmek gerek
Ara Õt2r asl2n 2 vermeden karar
O iÕi yapana kiymet vererek
Hayret-hayrân, bunlar birer muamma
¤nsan ya Õ2yorsa hayret’i olur
Hayrânkâr olanlar bilirler amma
Hayret olmay2nca hayat son bulur
Mefaki’nin ömrü bilgiyle doldu
Hayrân’2 artt2kça hayret’i yitti
Hayret’i gidince ögrenmez oldu
Ôa Õk2nl2k yolunda takat2 bitti
6 + 5 = 11 li
*****
Sana gerdanl2k yapt2m onu kimse göremez
Kuyumcuda yap 2lmaz bahçelerde türemez
Öyle bir gerdanl2k ki benzemez hiç bir Õeye
Ben kendimde saklad 2m zayi olmas2n diye
Otuz üç tanesini ard 2 ard 2na dizdim
Gözlerimi kapay2p renkli resmini çizdim
Göz ya Õ2mla silerek p 2r2l p 2r2l parlatt2m
Yüre imin en ücra bir kö Õesine att2m

¤Õte orda kalacak sen dönünceye kadar
Veya içimde yanan kor sönünceye kadar
Ben göçmeden gelirsen gerdan 2na takar2m
Gerdanl2kla gerdana ha Õre kadar bakar2m

Öyle bir gerdanl2k ki benzemez hiç bir Õeye
Öpücüklerden yapt2m sana yak2Õs2n diye
7 + 7 = 14 lü
*****
H ¤CV - H ¤CV ¤YE, (Yergi)Tenkid demektir. Edebsizlik yap 2p
küfür etmek deildir. Toplumlar2n veya insanlar2n kötü veya
gülünç taraflar2n 2 eleÕtirmek için yaz2lan mubalaal2 manzumelere
denir. Baz2 çeÕitlerine Ta’riz (taÕlama), baz 2lar2na Tehzil (alaya
alma) denir. Divan edebiyat2nda Nef’i, E Õref ve Neyzen Tevfik
hicviye yazan Õairler aras2ndad 2r. (Bak Tehzil, Ta’riz, Ôathiye)
Örnek:
Bilmem ki neden hem ko Õar2z yoklu a burdan
Hem saklan 2r2z biz güneÕin verdii nurdan
Toprakla mezar. Belkide kurtulma a çâre
Dünyâda bizim yapt22m 2z kirli çamurdan.
Mihmân olarak beÕ gün için burda var2z biz
Aç gözlü bir insan gibi her Õey yutar2z biz
Mah Õerde ç2k2p kimleri mes’ul tutar2z biz
Dünyâda bizim yapt22m 2z kirli çamurdan.
*****
Yeni dünyâda yahûd d 2Õ siyaset dönderiyor
Koca bir devleti Texastaki genç önderiyor.
Çocuk öldürmee Ba datla Kudüs cephesine,
Gavurun leÕkerini York’lu ç2f2t gönderiyor.
*****
Varsa kulüp ba Õkan 2 gurbette, imâm nerdedir.
Geçti mübârek Ramazan, bizde siyâm nerdedir.

Sakl2 durur rafta, lû atlarla berâber, temiz
Bir iki Kur’ân cüzü, furkân 2 kelâm nerdedir.
Âlem-i fânîdeki insanda hasâil gibi
Olsa bir a Õk tutkusu, Allâha garâm nerdedir.
Köyler uzakla Õt2 da gündüz gece hep yolday2z
Camiye vakt kalmad 2, salâta k2yâm nerdedir.
ÇarÕ2da ahlâka riâyet bile kaybolmada,
Ôimdiki gençlerde edep nerde, zimâm nerdedir.

¤nsan 2 çok yordu hayât kayg 2s2, hiç Õüphesiz
Lûtfile göster bana dünyâda arâm nerdedir.
*****
Utanmak iyi hasletse, bu dünyâdan utand 2m
Dünen yapt22m 2z herze için nâ’dan utand 2m.
Ya bir sürçü lisandan kime ettikse eziyet
Edebsiz söz için yâr ile gavgâdan utand 2m.

¤laçs 2z baz2 köylerde kad 2nlarla çocuklar
Dü Õüp hastalan 2rken, tüm ettibbâdan utand 2m.
Siyâsetçilerin kasd ederek meclis önünde
Vatanda Õlar2 haks2z yere Õekvâdan utand 2m.
Ezelden beri var banka soyanlar ammâ ve lâkin
Bu hortumcular2n yapt22 ya mâdan utand 2m.
*****
Felein câhili ey gâfil-i edyân
Hoca sen gaybet edip küfre yap 2Õt2n.

K 2larak mü’mine k 2zb ile bühtân
Köyü tüm ya ma edip mülkü kap 2Õt2n.
*****
Yar 2 üç cümleyi nâz2m diye neÕre salanlar
Atam 2zdan bize kalm 2Õ bedi’ âsâr2 unutmu Õ.
MüteÕair geçinirken latin elfâz2 çalanlar
Feilâtün’le yaz2lm 2Õ zarif eÕ’âr2 unutmu Õ.
Edebiyyat edebinden çok uzklarda kalanlar
Dile hürmet ve hicâb etmeyerek âr2 unutmu Õ.
*****
H ¤KAYE: Olmu Õ veya tahayyül edilmiÕ bir duraumu veya bir
vak’ay2 anlatma Õeklidir. Umiyetle mensur olarak yaz2l2r fakat
manzum Õekilleri de vard 2r. (Bak Mesnevi, Masal, Destan, Efsane)
Örnek:
Bundan yetmiÕ sene evvel bahçemizde bir meÕe
A ac2nda körpe yaprak bak2yordu güneÕe
O, a ac2n tepesinde görüyordu her yeri
Etraf2n 2 seyrederdi bir ileri bir geri
Gözlerini alamazd 2 ormanlardan, da lardan
Derelerden, tepelerden o güzelim ba lardan
Ruzgarlarla zarif yaprak dans ederdi bütün gün
Her geçen gün onun için hem bayramd 2 hem dü ün
Dala konan ku Õlar ile konu Õurdu durmadan
Yüksek yerde gün geçmezdi güzel hayal kurmadan
Gündüzleri bütün vakti türkülerle dolmu Õtu
Geceleri karanl2kta aya a Õ2k olmu Õtu
Ays2z gece yaln 2zl22 kendisini s2kard 2
Tüylerini ya murlar2n damlalar2 y2kard 2
Bulutlar2 gözetlemek gözlerini yorard 2

Fakat yine hiç b 2kmadan birkaç soru sorard 2
¤Õte böyle gams2z geçti otuz sene aradan
YeÕil yaprak gürbüzleÕti kuvvet verdi yaradan
Fakat neden sonra gördü etraf2nda büyüyen
Genç yapraklar ba Õka dallar asker gibi yürüyen
Yeni dallar ve yapraklar engelliyor güneÕi
Gölgeliin ç2kartt22 üzntünün yok eÕi
Ruzglar2 kesiyordu ufuklar2 kap 2yor
Ya murlar2n damlalar2 ba Õka yere sap 2yor
Bu günlerde uçan dostlar daha seyrek geliyor
Bir taraftan kurt böcekler vücudunu deliyor
Geceleri sevgilisi ay2 görmez olunca
Feryad ile isyan etti hemen sabr2 dolunca
Ne yaz2k ki elden bir Õey gelmiyordu. Ne çare?
A l2yordu, s2zl2yordu kimsesizdi biçare
Neden sonra bu yepyeni hayat2na al2Õt2
Elde olan nimetlerden zevkalma a çal2Õt2
Etraf2nda ba Õka dallar ço ald 2kça ço ald 2
Kom Õularla geçinmesi samimi ve do ald 2
Otuz sene daha sonra art2k yaprak olgundu
Bilgisinin ha Õmetiyle akl2 zihni dolgundu
Hareketsiz ya Õay2Õ2 etti onu az ÕiÕman
Gençliinde yapt22ndan oluyordu çok piÕman
Sevgilisi dolunay2 görmedii geceler
Rüyas2nda y2ld 2zlar2n adlar2n 2 heceler
Vücudunda a r2 s2z2 eÕit dengi dengine
Koyu yeÕil rengi döndü aç2k sar2 rengine
Hiç bir yard 2m beklemedi ne a adan ne de beyden
¤liÕkisi çoktan beri kesilmiÕti her Õeyden
Titriyordu bütün beden ufac2k bir ruzgardan
Ayr2lman 2n zaman 2d 2r bu a açtan bu yardan

Toplad 22 yetmiÕ beÕ y2l saklad 22 bir kozdu
En sonunda elde kalan üstündeki bir tozdu
Zay2f yaprak kopacak bir hale geldi dal2ndan

¤stemedi bir Õey meÕe a ac2n 2n mal2ndan
Neticede dü Õecekti erken veya biraz geç
Kendi dedi kendisine “Gömülecek yeri seç”
Fatin, sana o kadar çok benziyor ki bu yaprak
Ne dü Õtüyse gökten kabul eylemedi bu toprak?
*****
New York Õehri uyumaz, her zaman hareket var
Yani ba Õka deyimle ‘Geç yatar, erken kalkar’
Daha akÕam olmadan ortal2klar kar2Õ2r
Tiren, taksi, otobüs birbiriyle yar2Õ2r
Küçük büyük binalar lambalar2 yakarlar
Y 2ld 2zlarla 2Õ2klar birbirine bakarlar
New York her akÕam giyer gece elbisesini
Sabaha dek duyars2n 2Õ2klar2n sesini
Bamba Õa bir alemdir Manhattan’2n gecesi
¤Õte burda çözülür felein bilmecesi
Dükkanlar kapan 2rken hemen aç2l2r barlar
Alt2n, elmas, mücevher gibi binalar parlar
Yan 2p sönen 2Õ2kÕar kama Õt2r2r gözleri
¤lk defa görenlere unutturur sözleri
Gök yüzünden Galexi dü Õmü Õtür Manhattana
Zannedersin böyle bir manzara verir sana

Nurlu iÕ2klar yüksek binalardan geliyor
Bayram kandili gibi göklere yükseliyor
Günün ba Õlang 2c2nda gecenin ortas2nda
Sevgililer bulu Õur Empire binas2nda
Hiç te yaln 2z deilsin günün her saat2nda
Her zaman turist vard 2r yüz üçüncü kat2nda
En üstünden görünür her taraf2 adan 2n
Tad dama 2nda kal2r böyle zevki tadan 2n
Avrupada Asyada büyük Õehirler çoktur
Ama o Õehirlerde bu kadat 2Õ2k yoktur
IÕ2klar2n alt2nda ba Õka bir heyecan var
K 2zlar gece canlan 2r dans eder fecre kadar
New York ba Õka bir âlem Christmas’la Y 2lba Õ2
P 2rlanta veya elmas benzeri cevher ta Õ2
Y 2lba Õ2nda her taraf ay-y 2ld 2z gibi parlar
Meydanlarla caddeler gece gündüz par2ldar
Y 2lba Õ2 gecesinde herkes saata bakar
On ikiye gelince hayk2r2r, na ra atar
Bir k2sm 2 Õark 2 söyler, gülü Õür baz2lar2
Birço u kucakla Õ2r, öpü Õür baz2lar2
York’u ziyaret etmek verir ba Õka heyecan
Heyecanla beraber vücuda kan katar can

Columbus Circle’inden yollar gider her yöne
Arabalar, taksiler dola Õ2r döne döne
BirleÕmiÕ milletlerin elçilerinin yeri
Nehrin bir kenar2nda adan 2n serin yeri
Greenwich Village yolu san’atkarlar yoludur
Ôair, yazar, ve artist ressamlarla doludur
Yeni gelen artistlar bir otelde yatarlar
Yap 2lan resimleri sokaklarda satarlar
Bazan güzel resimler çok ucuza sat2l2r
Baz2lar2 da küçük sergilere kat2l2r
Park Avenue yolunda hep zenginler oturur
Kuzey Do u k2sm 2nda yüksek binalar durur
Kuzey Bat2 k2sm 2d 2r okumu Õlar2n yeri
Burda ya Õar adan 2n ileri gelenleri
Duch askeri doldurmu Õ güney kanal2, nehri
Dü Õman ¤ngilizlerden korumak için Õehri
Kanal2n kuzeyine Küçük ¤talya denir
¤Õte her gün burada etli makarna yenir
Melberry caddesini Napolide san 2rs2n
Hayallenip uyursan Romada uyan 2rs2n
Çinlilerin merkezi güneyde Mott yoludur
Bu m 2nt2ka temamen Çinlilerle doludur
Güney Do u k2sm 2d 2r yahudilerin yeri

¤lk gelenler burada ya Õar y2llardan beri
Kapal2 s2por yeri Madison Square Garden
Girince de hiç ç2kmak istemezsin bu yerden
Dünyada Amerika muhaceret diyâr2
Avrupada Asyada yoktur onun ayar2
Arap, Japon, ¤ngiliz, Çinli ziyaret eder
Birçoklar2 k2skan 2r bir k2sm 2 hayret eder.

¤kiz binalar denen dünyan 2n iÕ merkezi
Yeri bombo Õ duruyor kalmam 2Õ hiç bir izi
Fakat daha güzel bir Center yapacaklarm 2Õ
Bu merkez de dünyada çok meÕhur olacakm 2Õ
Bu ikiz binalar2n yerini bir Õey tutmaz
On bir Eylül gününü York’lu asla unutmaz
World Ticaret Merkezi hürriyet semboluydu
E Õitlie dayanan ölmez ümit yoluydu
New York’a a Õ2k olmak zor bir Õey deil amma
Ôartlar2na uyarak ya Õamak bir muamma
New York uzakta deil ister isen gelirsin
Arzda duracak yerde semâya yükselirsin.
*****
HÜSN-¤ MATLA’ Bir gazelin veya bir kasidenin MATLA’dan
sonra gelen ikinci beytine denir. (Bak Gazel, Kaside)
HÜSN-¤ MAKTA’, Bir gazelin vaya bir kasidenin Makta’

beyinden evvel gelen beyte denir. (Bak Gazel, Kaside)
HÜSN_ ¤ TAL ¤L, (Güzel nedenleme) Anlamla ilgili bir san’at
türüdür. Bir olay2 as2l nedenleriyle deil de baÕka, hakikatle
alakas 2 olmayan, hayali ve güzel nedenlerle izah etme san’at2d 2r.
Örnek:
Ya Õamaktan ço alan zevki tahayyül ederiz.
Ne kadar haz dolu anlar.
Ve hayât derdi olan zahma tahammül ederiz.
Ne acâiptir insanlar.

¤
¤ADE, (Geri çevirme) Ôiirde her m 2sra’2n sonuna gelen kelimeyi,
müteakip (arkas 2ndan gelen) m2sra’2n ilk kelimesi olarak tertip
etm e denir. Halk aras2nda buna zincirleme ko Õma da denir.
¤CAZ, Az sözle çok Õey anlatma. M 2sra’lar2n as2l kasdedilen
manas 2n 2 kaybetmemek Õart2 ile bir fikri az kelimelerle izah etmeye
¤caz denir. Yaz2da sözü az, anlam2 çok olmal2d 2r. Atasözleri bu
türdendir. (Bak mesel, Atasözü, Berceste)
Örnek:
Zannetmeki cennetle cehennem çok uzakta
Beklenmedik an mevt bizi bekler bu tuzakta.

¤Ç KAF ¤YE, Beyit içinde yap 2lan kafiyelere denir. Böyle yaz2lan
manzumelere Musammat denir.
Örnek:

Ey sevgilim, lûtfeyleyip âgû Õuna ald 2n beni
Yaln 2z küçük bir bûseyle sevdâlara sald 2n beni
Bir uhrevî derde dü Õen Õâirlere dostum diyen
Â Õ2ka derman vermeyen hülyâlara sald 2n beni
Köyden uzak illerde ben, bir tek suçum sevmek iken
Husûmetin bilmem neden dünyâlara sald 2n beni
Da  deldirip Ferhat gibi, yol kaybeden Mecnun gibi
¤klimlerin en çirkini sahrâlara sald 2n beni
Söz verdiin vuslat için yüzlerce kez ettin yemin
‘Yar 2n dedin birgün dedin ferdâlara sald 2n beni’ (1)
Gurbetzede Mehmet Fatin göz ya Õlar2nla hasretin
Doldurdu u, en çok derin deryâlara sald 2n beni
(1) Baki’nin gazelinden
Bu gazelde sevdâlara, hülyâlara, dünyâlara, sahrâlara, ferdâlara, deryâlara ana
kafiyedir, sald2n beni rediftir ve düÕen-diyen-vermeyen, ben-iken-neden, gibi-gibiçirkini, için-yemin-dedin, Fatin-hasretin-derin kafiyeleri kendi aralar2nda her beyitte
ayr2 ayr2 iç kafiyedir.

*****
Dünyâya nizam verdin, halk2n önüne serdin
Rabbim Sana çok Õükür, do ru yolu gösterdin.
Önce esirdik kulduk, hak dinine sokulduk
Rabbim Sana çok Õükür, tükenmez nimet bulduk.
Kalbimizi saf ettin, hükmünde insaf ettin
Rabbim Sana çok Õükür, suçumuzu affettin

Kullar2n 2 aç etme, zalime araç etme
Rabbim Sana çok Õükür, nâ-merde muhtaç etme.
Lutfunuz bana cand 2r, damar 2mdaki kand 2r
Rabbim Sana çok Õükür, r2zk2m bana ihsand 2r.

¤nanc2m hep dindedir, vücudum da zindedir
Rabbim Sana çok Õükür, s2hhat2m yerindedir.
Bilmem neydi murad 2m, yürüdüm ad 2m ad 2m
Rabbim Sana çok Õükür, seksen sene ya Õad 2m.
Burada verdin, kulduk, ettin, etme, cand2r, dindedir, murad2m, iç kafiyelerdir.

*****

¤LAH ¤, Allah 2n varl22n 2 ve azametini ikrar etmek, onu övmek ve
ona yalvarmak maksad 2yla yaz2lan Tekke edebiyat2n 2n kulland 22
bir naz 2m Õeklidir. Muhtelif dergahlarda ¤lahiye Nefes, Ayin,
Cumbur denildii de olur. (Bak Dua, Na’t, Munaca’t, Tevhid)
¤LÂN, (Yayma) Herhangi bir mevzuuu umuma bildirme Õeklidir.
Örnek:
Ârif bilir Eyvâh’lar2 manzum sözümüzden
Lâkin yine firkat ya Õ2 dinmez gözümüzden
Çoktan beri gurbet-zedeyiz. ¤Õte bu yüzden
Bayram yapar2z gelse misâfir köyümüzden

¤L ¤M: ¤lim okuyarak ö renilen bilgi demektir. Divan edebiyat2nda
kullan 2lan ilimlerden baz 2lar2 Õunlard 2r: ¤lm-i aruz, (Aruz
vezniyle alakal2), ¤lm-i bedi’, (Güzel söz söyleme ve yazma ile
ilgili), ¤lm-i belâgat, (Düzgün ve malal2 konu Õma ile ilgili), ¤lm-i
beyan, (¤fade etme ile ilgili) ilimlerdir.
Örnek:

Bilmediin bilmiyorsan, sak2n gelme bu yana.
Bildiin bilmeyen cahil, uykusundan uyana.
Biliyorsan bilmediin, ö retirim ben sana.
Bildiini bilen ârif, gel önder ol sen bana.
*****
E lenmek için yâr2n 2 yârâr2n 2 ö ren
Çindeysede, lûtf ilmini irfân 2n 2 ö ren
Mah Õerdeki menzilde hesap vermeden önce
Dünyâda iken diynini iymân 2n 2 ö ren
*****

¤L ¤M ÇE Ô¤TLER ¤, Ôair Õiirlerini hem bildii ilimlerle hemde
kendi kültürünün mant22 ile derinleÕtirir. Bildii ilimler yan 2nda
kelime hazinesini dolduran ve ayni manaya gelen kelimelerin
kullan 2l2Õ yerlerini bilmesi Õiir yaz2Õ2n 2 kolaylaÕt2r2r.
Divan edebiyat2nda ad 2 geçen baz2 ilim çrÕitleri Õunlard 2r:
¤lm-i aklî, ¤lm-i aruz, ¤lm-i aÕk, ¤lm-i edyân, ¤lm-i felsefiye, ¤lmi f2kh, ¤lm-i gayb, ¤lm-i enbiyâ, ¤lm-i hesab, ilm-i hikmet, ¤lm-i
imlâ, ¤lm-i lugat, ¤lm-i manâ, ilm-i nücûm, ¤lm-i Õeriat, ¤lm-i
tasavvuf, ¤lm-i tefsir, ¤lm-i t2b gibi ilimlerdir.

¤LT ¤FAT, Hat2r sorup gönül alma mealinde nükteli bir Õekilde
yap 2lan edebi san’atlardan biridir.
Örnek:
Kemâl der Fatin’e fâtin
Kal2r medresede cahil.
Fatin der ki buna, lâkin
Kemâl “Fatn-2 mütegâfil”
Kemal’in bilgili olup ta bilmemezlikten geldiini belirterek iltifat edilmiÕtir.

¤MÂLE, ¤mâle bir aruz hatas2d 2r. Vezne uydurmak için k 2sa (aç2k)
bir heceyi kapal2 bir heceymiÕ gibi uzun okunmas2ndan meydana
gelir.
Örnek:
Unutup derdimiziiii Õükredelim halimize
Feilâtun feilâtun feilâtun Feilun
. . / / . . / / . . / / . . /
(¤ii uzun okunmas2 laz2m olduu için imâledir ve vezni bozmaktad2r.)

*****
Kur’an okuyup tesbih ileeee besmele çekti
Mefulu Mefailu Mefailu Feulun
/ / . . / / . . / / . . / /
(Eee uzun okunmas2 laz2m olduu için imâledir ve vezni bozmaktad2r.)

*****

Ôanl2 taht2n çoktan uçtuuu, Õimdi toprak yerdesin
Fâ i lâ tün fâ i lâ tün fâ i lâ tün fâ i lün
/ . / / / . / / / . / / / . /
(Uuu uzun okunmas2 laz2m olduu için imâledir ve vezni bozmaktad2r.)

¤RSAL, Bir beyitte iki Õey aras2nda yap 2lan bir mukayesedir. (Bak
TeÕbih, ¤stiare)
¤ST ¤ARE, (¤retileme) Benzetmenin bir türüdür. Ayni
zamanda hem mecaz hem de benzetme niteliklerini taÕ2r. ¤ki Õey
aras2ndaki benzerlik, benzeyen ile benzetilen ve benzetme yönü ve
edat2 birarada bulunur. Aç2k istiarede yal2n 2z benzetilen söylenir.
Kapal2 istiarede yal2n 2z benzeyen söylenir. Temsili istiarede
(allegori) Konu baÕka bir Õeyle anlat2lmaa çal2Õ2l2r. ¤stiareden
maksat söylemek istenilen fikri daha canl2 bir Õekilde ifade etmek

istenmesidir. (Bak Mecaz, Benzetme, TeÕbih)
Örnek:
Bir tuhaf dü Õ rü’yet ettim muttas2l bir kaç gece
Olmu Õum ben bir ya 2z at. Halli mü Õkil bilmece.
Ol kadar benzer ki enfüs, lafz2 denktir zikrime
Farkedilmez bir konu Õsan, fikri benzer fikrime.
Esb miyim ben yoksa bir rü’yâ gören insan m 2y2m?
¤ns miyim ben yoksa bir rü’yâ gören hayvan m 2y2m?
*****
Ezilen lûgat-2 Osmani’ye râhil diyelim mi ?
Ya, Latin laflar2 öz Türkçeye dâhil diyelim mi ?
Senelerden beri kullan 2lan Osmanl2ca sözler
ÜretilmiÕ yeni elfâza mümâsil diyelim mi ?
Dile yerleÕtirilen Farsça’y2 dilden ç2kar2p
Kökü eksik yar2 kültüre tâil diyelim mi ?
TüretilmiÕ sözü Asyadaki Türkmen bile bilmez
Anayurtta ya Õayan Türklere gâfil diyelim mi ?
Yüce Kur’andaki âyetleri tefsir ile ma’ruf
Din-i ¤slâm 2 eiten mektebe zâil diyelim mi ?
Ata’n 2n nutkunu bilmek, Akif’in mar Õ2n 2 bilmek,
Onu fehm eylemeyen gençlere bâhil diyelim mi ?
Özü tarihte yaz2lm 2Õ Õan 2m 2z kültüre ba l2
Diyen öz duygulu askere câhil diyelim mi ?

Edebiyyat eitim dersleri vermekle muvazzaf
Bu veciz hicvi yazan Õaire zâhil diyelim mi ?
*****
Yar 2Õ2rken beni görsen deli divâne san 2rs2n
Ama halvette iken bendeni mestâne san 2rs2n.
Sen eer Türkçeyi sâf kalb ile hatm edemezsen
Bu beyitlerde geçen sözleri efsâne san 2rs2n.
Gece elencede hamr içmeyi dostlarla yaparken
Ôeb ü rûz Õi’r okunan yerleri meyhâne san 2rs2n.
Yaz 2lan laflar2n anlamlar2n 2 bir bilebilsen
GeliÕen bilgini girdap gibi pervâne san 2rs2n.
Atik Osmanl2can 2n vard 22 yerden bak2l2rsa
Edebî Mehmet’i sen kültüre bîgâne san 2rs2n.
*****
Her türlü muammâ doludur kendi içimde
Nefsim-dili, kalbim-sesi bir ba Õka biçimde
Nefsim beni aldatmada, kalbim bana mür Õid
Ôehvet dolu Õeytâni karanl2klara hurÕid
Matlub-u vücud sâdece ekmekle biraz su
Lâkin susam 2Õ nefsimi tatmin edemez cu
Bir esb sanacaks2n ne vakit nefsimi görsen
Hem tekme atar hem de san 2r kendini tevsen
Gönlümle tenâkuzlar2 gördükçe yan 2mda

Sand 2m k2z2Õan öfkesi nefsin yak2n 2mda
Kald 2rmak için güçlü tenâkuzlar2 Mehmet
Art2k ediver kendini Allâha emânet.
*****
Felekte neÕ’e veren ses güzin rübâb gibidir
Ölüm rahatl22 ukbâda tatl2 hâb gibidir
Uzun ya Õant2 umumun talebi olsa bile
Geçinme kay2gs2 hiç bitmeyen azâb gibidir
K 2l2ç misali kesen sözlerin saç2ld 22 yer
K 2z2l dudakla a 2z, süslü bir kirâb gibidir
Sevenlerin çabucak sislenen gözündeki nem
Firuze gökteki rat2p gezen sehâb gibidir
Nihâni meclise her geldiinde sevgilinin
Hafif s2cak nefesi çölde bir serâb gibidir
.
Baharda bahçivan 2n bahçesinde gül kokusu
Gülen kad 2n didesinden gelen gülâb gibidir
A armayan gecenin zulmetinde gaybubetin
Kederli kalbimi örten siyah hicâb gibidir
Mahalleden gelerek mâ Õuku ve mâ Õukay2
ÇekiÕtiren kiÕiler havlayan kilâb gibidir
Küçük iken gelin olmu Õ bekar ve bâkireler
Kütüphanemde okunulmam 2Õ kitâb gibidir.

Uzunca tatl2 ömür mahbubeyle bir ya Õamak
Zamanla eskiyip k2ymetlenen Õarâb gibidir
.
Acuzlar2n ya Õ2 hakk2nda kim ne derse Fatin
Senin bu günlerin eyyâm-2-eÕ-Õebâb gibidir.
*****

¤ST ¤FHÂM, (Soru) Bilinmiyen Õeyleri ö rernmek için s2k s2k
sormak. (Bak Techâül-i ârif)
Örnek:
Ezilen lûgat-2 Osmani’ye râhil diyelim mi ?
Ya, Latin laflar2 öz Türkçeye dâhil diyelim mi ?
Senelerden beri kullan 2lan Osmanl2ca sözler
ÜretilmiÕ yeni elfâza mümâsil diyelim mi ?
Dile yerleÕtirilen Farsça’y2 dilden ç2kar2p
Kökü eksik yar2 kültüre tâil diyelim mi ?
TüretilmiÕ sözü Asyadaki Türkmen bile bilmez
Anayurtta ya Õayan Türklere gâfil diyelim mi ?
Yüce Kur’andaki âyetleri tefsir ile ma’ruf
Din-i ¤slâm 2 eiten mektebe zâil diyelim mi ?
Ata’n 2n nutkunu bilmek, Akif’in mar Õ2n 2 bilmek,
Onu fehm eylemeyen gençlere bâhil diyelim mi ?
Özü tarihte yaz2lm 2Õ Õan 2m 2z kültüre ba l2
Diyen öz duygulu askere câhil diyelim mi ?

Edebiyyat eitim dersleri vermekle muvazzaf
Bu veciz hicvi yazan Õaire zâhil diyelim mi ?
*****
Varsa kulüp ba Õkan 2 gurbette, imâm nerdedir.
Geçti mübârek Ramazan, bizde siyâm nerdedir.
Sakl2 durur rafta, lû atlarla berâber, temiz
Bir iki Kur’ân cüzü, furkân 2 kelâm nerdedir.
Âlem-i fânîdeki insanda hasâil gibi
Olsa bir a Õk tutkusu, Allâha garâm nerdedir.
Köyler uzakla Õt2 da gündüz gece hep yolday2z
Camiye vakt kalmad 2, salâta k2yâm nerdedir.
ÇarÕ2da ahlâka riâyet bile kaybolmada,
Ôimdiki gençlerde edep nerde, zimâm nerdedir.

¤nsan 2 çok yordu hayât kayg 2s2, hiç Õüphesiz
Lûtfile göster bana dünyâda arâm nerdedir.
*****

¤ST ¤HRAÇ, (Bak AkrostiÕ)
¤ÔT ¤KAK, (Türetme) Manalar2 ayni olmasa dahi ayni kökten veya
yak 2n 2 bir kökten gelen kelimerinden türetilip bir beyitte kullanma
san’at2d 2r. Bu san’at ses aç2s2ndan bir ahenk ç2kartt22 için divan
edebiyat2nda çok kullan 2lm 2Õt2r. Esb, eser, buse, beste, hasret,
husus, nefes, eser, esbab, sade, askerhadis, nefs gibi (Bak Söz
san’atlar2)
Örnek:

Seksen sene s2rlar2m 2 sultan 2ma sundum.
Sultan 2m 2n esrar2n 2 canan 2ma sundum.
¤çinde s harfi olan kelimelerden yap2lm2Õ bir beyit.

K
KAF ¤YE, (Uyak), ¤ki m 2sra sonunda tekrarlanan ses benzerliidir.
Ayr2 ayr2 manalarda olan kelimelerin sonlar2ndaki harflerin en az
bir tanesinin ayni sesi ç2kartmas2 zarureti vard 2r. Ayni manaya
gelen ve görevi ayni olan eklerle müstakil kelimelerin
tekrarlanmas 2 kafiye say2lmaz. Kafiye çeÕitlerine göre tasnif edilir.
(Bak Redif)
Yar2m kafiye, Tek harf benze Õmesidir.
Örnek:
Erken ba Õlad 2 tela Õ
Büyüdü yava Õ yava Õ
Ana, baba, bac(2)karda Õ
Köyde dü ün var bugün
Bazlamalar aç2ld 2
Sofralara geçildi
Üste ayran içildi
Köyde dü ün var bugün
Davulla zurna çals2n
Oynayacaklar gelsin
Seyirciler halka olsun
Köyde dü ün var bugün

(Ertesi gün)
Mefaki dün çok yoruldun
Yataklara serildin
Sabahleyin dirildin
Köyde dü ün vard 2 dün
Burada ekler nazar2 itibara al2nmazsa aç-geç-iç, çal-gel-ol,
yor-ser-dir, kökleri yar2m kafiyedir.
Tam kafiye, Biri sesli biri sessiz iki harf benze Õmesidir.
Örnek:
Mevla çok menek Õe vermiÕ
KeÕke toplasayd 2m ondan
Koklay2nca mest edermiÕ
KeÕke koklasayd 2m ondan
Geldi alt2 bint uzaktan
Birbiriyle oldu reÕke
Buse verdiler dudaktan
KeÕke öpmeseydi keÕke
Ben günah 2 iÕleyince
Nefsimin çok oldu kayb 2
Vicdan 2m “Hay 2r” deyice
KeÕke söyleseydim ayb 2
PiÕman olma fayda vermez
Dünya çark 2 etmez iyab
Bâki Mehmet a Õk2 yermez
KeÕke sevgi olasa sevab
Burada ekleri nazar2 itibara almazsak ver-eder,
uzak-dudak, iÕle-de, ver-yer, iyab-sevab,

tam kafiyedir.
Zengin kafiye, ¤ki harften fazla harflerin benze Õmesidir.
Örnek:

Ôair deilim sadece manzum yazar2m
Hâ Õâ bu deildir ki benim yok nazar2m
Öz Türk dili aruzla yaz2lmaz diyenin
KurÕunlu kalemlerle mezar2n kazar2m
Burasa 2m ekini nazar2 itibara almazsak yazar-nazar-kazar
zengin kafiyedir.
Cinasl2 kafiye, (Bak. cinas)
Örnek:
Kalbur alt2na dü Õtüm. S 2dk ü hakk ele beni
Gizli kalmad 2 s2rr2m, verdi nefs ele beni
Gam keder dolu yetmiÕ y2ld 2r aÕka tutuldum
Olmas2n diye vuslat, sürdü baht ele beni.
Burada
Ele = elekten geçirme
Ele = yabanc2ya verme
Ele = gurbete
yaz2l2Õlar2 ayni fakat manalar2 ayr 2 oldu u için Cinasl2 kafiyedir.
Redifli kafiye, Redif arkadan gelen manas2na gelir.
Kafiyedeki son harften sonra gelen eklere veya kelimelere denir.
Bu kelimeler hatta bir m 2sra bile olabilir. ( Bak Redif)
Örnek:
Felekte neÕ’e veren ses güzin rübâb gibidir
Ölüm rahatl22 ukbâda tatl2 hâb gibidir

Uzun ya Õant2 umumun talebi olsa bile
Geçinme kay2gs2 hiç bitmeyen azâb gibidir
K 2l2ç misali kesen sözlerin saç2ld 22 yer
K 2z2l dudakla a 2z, süslü bir kirâb gibidir
Sevenlerin çabucak sislenen gözündeki nem
Firuze gökteki rat2p gezen sehâb gibidir
Nihâni meclise her geldiinde sevgilinin
Hafif s2cak nefesi çölde bir serâb gibidir
.
Baharda bahçivan 2n bahçesinde gül kokusu
Gülen kad 2n didesinden gelen gülâb gibidir
A armayan gecenin zulmetinde gaybubetin
Kederli kalbimi örten siyah hicâb gibidir
Mahalleden gelerek mâ Õuku ve mâ Õukay2
ÇekiÕtiren kiÕiler havlayan kilâb gibidir
Küçük iken gelin olmu Õ bekar ve bâkireler
Kütüphanemde okunulmam 2Õ kitâb gibidir.
Uzunca tatl2 ömür mahbubeyle bir ya Õamak
Zamanla eskiyip k2ymetlenen Õarâb gibidir
.
Acuzlar2n ya Õ2 hakk2nda kim ne derse Fatin
Senin bu günlerin eyyâm-2-eÕ-Õebâb gibidir.
Bu manzumede â ile biten kelimeler kafiye ve gibidir kelimesi bir
redftir.
*****

KALB, MAKLUB-2 MUAVVEC, (Çevirmece) Bir kelime
tersinden okundu u zaman ayr2 anlaml2 kelime ç2kar2rsa ve bu
kelimeleri bir beyitte kullan 2l2rsa Kalb san’at2 yap 2lm 2Õ olur. Buna
Ters de denir. (Bak Ters)
Örnek:
Afak*kafa, Anam*mana, Abid*diba, Vas2ta*at2 sav, Koç*çok,
Enis*sine, Felah*halef, ¤ktibas*sabit ki, Mey*yem, Rah*har,
Fas*saf, Naz*zan, Baki*ikab, gibi
Örnek:

¤hsân edilen s2hhate Õükranlar2 ma’ruf
Gurbetzede BAK ¤’ye ¤KÂB eyleme yâ Rabb.
*****
KALENDER ¤, Halk Õairleri taraf2ndan aruzun Mefûlü, mefâilü,
mefâilü, feûlün kal2b 2 ile yaz2lan ve gazele benzeyen manzumelere
denir. (Bak Gazel)
KAPALI ¤ST ¤ARE, Bir benzetmedir. Kapal2 istiarede yal2n 2z
benzeyen söylenir. Aslan gibi, Cennete benzer. (Bak ¤stiare)

KAPALI HECE, (Ünsüz hece) Heceler sessiz bir harfle biterse
buna kapal2 hece denir. at, bal, kim, sat , kurt, alt kalk Türk gibi.
Kapal2 heceler bir çizgi ile gösterilir. ( / )Arapçadan ve Farsçadan
gelen kelimeler daima uzun okunur ve kapal2 say 2l2r ki bunlar
umumiyyetle inceltme ve kesme iÕaretleri ile ay2rd edilir.
Âb ( / ), mehtâb ( / / ), rüzgâr( / / ), san’at (/ /) gibi. (Bak Aruz)
Bu hecelerin m 2srada aç2k hece gibi k 2sa bir Õekilde okunmas2 bir
vezin hatas2d 2r. (Bak Zihaf).
Bunun aksi olan bir aç2k hecenin kapal2 gibi uzun okunmas2 da

vezin hatas2d 2r. (Bak ¤male).
KARIÔIK KALIPLAR, Ayni türden olamayan Tef’ilelerin bir
araya getirilerek bir ölçü birimi yapmaa denir. (Bak Aruz vezni)
Örnek:
Mefûlü mefâilü feûlün,
Mefâilün feûlün mefâilün feûlün,
Feilâtün mefâilün feilün,
Mütefâilün feûlün mütefâilün feûlün, gibi
KAS ¤DE, Niyet etmek, kasd etmek manas2na gelir. Yaz2l2Õ2 bir
kasde dayand 22 için bu ismi al2r. Kafiyeler aa, ba, ca, da....
Õeklidedir. Kasidenin maksad 2na göre muhtelif beyitler Nesib,
TeÕbih, Tegazzül, Girizgah, Fahriye ve Dua adlar2 al2r. ¤lk beytine
Matla’ ve son beytine Makta’ denir. Ôairin isminin geçtii beyte de
Tac beyit denir. Kaside muhtelif mevzularda (din, tasavvuf,
hikemî, felsefî, estanî didaktik, hicviye, mersiye, nitelikte) olabilir.
Kasideler her mevzuda olaca2 gibi, Allah övülüyorsa Tevhid,
Allaha yalvar2l2yorsa Munacaat, Peygamber övülüytorsa Naa’t
ad 2n 2 al2r. Bir gazelde tasvir bölümünden sonra son bölümünde
övünme ile övdü ü Õah 2s için Dua beyitleri yer al2r
Örnek:

¤smi VAR ¤Ç ¤NDE KAS ¤DES ¤
(Musarrâ beyti, ana kafiye)
Sözüm ibret doludur. Sanma hikâyet var içinde
Göreceksin, ne kadar ders-i hakîkât var içinde.
(Güzergah)
Ac2 fürkat ta Õ2yan sözlerim azc 2k kat2 lâkin
Kalemin kavli kibâr, hem de halâvet var içinde.

Gece rü’yamda meleklerle berâber bunu yazd 2k
Yüce Rabb Õâhidim olsun ki selâmet var içinde.
(Nasib)
Laf2 manzum bu beyitlerde redif kâfiyelerle
Aruzun verdii âhenge sadâkat var içinde.
Emelim burdaki efkâr2m 2 göstermeden ayr 2
Edebî gençlere yard 2m ve delâlet var içinde.
Felein verdii dünyâdaki Õehvetli hayâta
Kimi çok ra bet eder amma, nedâmet var içinde.
Ba Õ2 bo Õ dostlar2 iÕrette ve meyhânede gördük
¤yi bir hâne deil gizli felâket var içinde.
Senelerden beri zahmet ve zarûretle bo u Õmu Õ
Nice gurbetçilerin sâdece mihnet var içinde.
Saman otlar ve çamurlarla yap 2lm 2Õ yere girdik
Fakir insanlara ihsân ve inâyet var içinde.
Âdemiyyet güdülen duygulu sosyal kurulu Õta
El uzatmakla beraber çok atiyyât var içinde.
Kuru dallardan örülmü Õ yedi dershâne gözettik
Ar2 san’atl2 ilim, bilgili hikmet var içinde.
(Beytül gazel)
Çekicin k2ymeti artmaz k 2zarak dövsede zerri
Deer alt2n’da kal2r. Dengeli k2ymet var içinde.

Yüce k 2ymet verilen devletin izzetli makâm 2
Görünür herkese kasr amma harâbât var içinde.

¤lim ö retmek için herkese beÕ yüz sene evvel
Kurulan medresenin ser-kitabiyyat var içinde.
Sen eer görmez isen sevgiyi kalbinde yak2ndan
Yine bak gönlüne, bir s2rr-2 muhabbet var içinde.
Uzak illerde mukaddes say2lan mâbede girdik
Ulu Kur’ân-2 Kerîm’den yüce âyet var içinde.
Yaradan hikmeti, her cümlede Kur’ân 2 Kerîm’in
Ço alan kuvve-i kudsîyeli Õevket var içinde.
Bir ibâdet yeridir, kû Õede metruk bile olsa
O nazargâh-2 ilâhinin uhuvvet var içinde.
Kamu insanlar2n iymân 2n 2 ahlakça yücelten
Mütenevvir kö Õelerdir ki ibâdet var içinde.
Yüce rûhî heyecanlarla bir akÕam namaz 2nda
Hele bir secdeye gel, sabr-2 selâmet var içinde.
Koca dünyâda fütursuz ya Õar2z bir süre amma
Ecelin geldii gün, cebren azîmet var içinde.
Hem uzak hem de garip yerde ya Õam zor ve çekilmez
Ac2 gaybûbiyetin sâdece zahmet var içinde.
(Ôah beyit)
Kara toprak bile bilmez, ölümün verdii vehm’2
Kaz2lan kabre inen sand 22n uzlet var içinde.

Bu derin hisleri vahdet duyarak beyt’lere kazd 2m
Olamaz lâf-2 güzâf, kavl-i mücerret var içinde.
(Makta,ve tac beyit)
Bu atîk Õi’ri kim anlar diye hiç gam yeme Bâki
Kalemin çizdii san’at ve fazîlet var içinde.
*****

¤smi: EDECEK KAS ¤DES ¤
Musarra beyti
Hele bir gelsin o büt herkesi hayrân edecek
May içen dostlar2 birbirine dü Õmân edecek
PeriÕân sarho Õu divâne eden raks 2 ile
Gece meyhâneyi tüm hâk ile yeksân edecek
Girizgah
Yal2n 2z bir gece rakkâs olarak geldi diye
Bizi rüsvâ ederek âleme destân edecek
Gece neÕ’eyle Õaraphânede meynâb götüren
Yeni sâkî harâbât ehlini neÕvân edecek
O gül endaml2 güzel bahçeye hiç gelmez ise
Bahar2n gülleri, bübülleri figân edecek
Caka göstermek için cilveli k2p k2rm 2z2 gül
Ötü Õen bülbül-i Õeydây2 gazelhân edecek
Nasib
Kurumu Õ bahçeye â Õüfte güzel geldii gün
Ôak2yan gülmesi sahrây2 gülistân edecek

Yüce meclisteki k2rkbeÕ senelik sevgili Õûh
Küçücük k 2z gibi ya Õ haddini nihân edecek
Sinemin yang 2n 2 bir damla su muhtâc2 için
E er isterse Hüdâ katreyi bârân edecek
Ama bir kez yüregim kö Õküne bir gel görelim
Yaramaz günleri akl2m yine nisyân edecek
Leb-i nârdan bana bir bûse verirken de veli
Ki Õarap içmek için hem beni hirmân edecek
Esir oldum diye art2k Õarap içmezsem eer
Beni dar kalbine binbir gece mihmân edecek
Dilinin verdii sözden gece gündüz kanayan
Yüre im, gizli olan s2rr2m 2 âyân edecek
Beytül gazel
Sonu gelmez ac2 rü’ya gibi y2llarca süren
Bu firâk sanc2s2 çok yazlar2 hâzân edecek
Ecelin gel dii gün dilberi hâk etmesine
Bu Õaraphânede sarho Õ bile giryân edecek

Ôah beyit
Ey ecel! Nâfile geldin yine cân almak için sen
Bu güzel cân 2n 2 hayranlara kurbân edecek
Tac beyit ve Makta’
¤ki dünyâ aras2ndan geçerek yâre giden
Sonu yok gam dolu yol Mehmedi natvân edecek
*****

¤smi: GEREK ¤R KAS ¤DES ¤
Ya Õayan mahluka s2hhat ve saâdet gerekir
¤nanan mü’mine kuvvetle metânet gerekir.
Do u Õundan sana Allâh taraf2ndan verilen
Nefesin bitmeden evvel de Õahâdet gerekir.
Yedi kat gökten inen Hazret-i Kur’ân-2 Kerim
Ve o âyetlere sayg 2yla riâyet gerekir.
Kulun Allah taraf2ndan verilen nîmetine
¤çi el-hamd ile Õükran dolu minnet gerekir.
Namaz2n hükm-i kazâ farzedilen secde için
Kitab 2n kavline tâatla ibâdet gerekir.
Yal2n 2z bayrama mahsus iyi günlerde deil
Gücü az yoksuna her demde inâyet gerekir.
Günâh iÕler ve fesat sözleri yaymak yerine
Yasak olmu Õ bir amelden kaç2Õ elbet gerekir.
Birinin Õeytana bir kez kanarak ba Õlad 22
Günâh eylemlere bin kerre nedâmet gerekir.
Seneler sonras2 birden hür olan millet için
Yeni devlette mecâl, halkta hamiyyet gerekir.

Çal2Õan millete yâ Rabb bir akâmet yerine
Ona r2f’at, ona hakkettii nusret gerekir.

Yeni asr 2n kuduran dü Õman 2 def’etmek için
Cesur askerde Õecâat millette de vahdet gerekir.
Ac2maz zâlime dünyâda cezâ olmasa da
Rezil insafs2za mah Õerde musîbet gerekir.
Su-i tefsirde hatâ yapmadan Ey âlim-i dehr
Daha çok fehm için elfâzda selâset gerekir.
Küçücük hânede evlâd-2 ayâl, ced, ebeveyn
Gibi tüm fertlere ikrâm ile izzet gerekir.
Fukarâ kom Õuya dünyâ mal2 bahsinde felek
Kuru bir va’d-2 tehî fevki, mürüvvet gerekir.
Ta ezelden beridir küskün olan kimselerin
Bar2Õ2p birbirinin aff2na gayret gerekir.
K 2sac2k ömrünü ho Õnut ya Õay2p gülmek için
Sevilenlerle sevenlerde muhabbet gerekir.
Yaratan Hakk taraf2ndan verilen gün ya Õad 2n
Ve nihâyet sana Bâkî, bir azîmet gerekir.
*****
KIT’A, Parça anlam 2na gelir. Dört m 2radan ibaret olan bu eserler
tam bir mana ifade etmek için yaz 2l2r. ¤ki, üç beyitlik gazel
Õeklindedir. Umumiyyetle felsefi, tavassufi fikirleri ifade etmek
için kullan 2l2rsada her mevzuda da yaz2labilmektedir.
Örnek:
Mesken kiras2 vermeyen iskâns2z olur

Mümkün bile bir tembele imkâns2z olur.
Tenhâya gidip k2rk seneden fazla kalan
Gurbetçi, cefâ-keÕ gibi furkâns2z olur.
*****

Ôehvetle berâber ba Õ2 bo Õ gençlie kand 2k
Sayr2ll2 zamanlardaki her derde dayand 2k
Allâh o kadar fazla ömür verdi ki bizler
Mihnet çekerek pîr ya Õamaktan da usand 2k.
*****
Vard 2r kimimiz hiç göremez kendine e Õ
T 2rt2l’sa semender görünür dahl-i ateÕ.
Bir çifte güzel göz bile yetmez kimine
Tek gözle görür koskoca dünyây2 güneÕ.
*****
Enhârda su âheste akar b 2kmadan, Ey mâh.
Ömr böyle biter, âlemi hiç s2kmadan, Ey mâh.
Gel, Õevk içelim âb-2 hayât zevk kadehinden
Miâd 2 gelip tendeki rûh ç2kmadan, Ey mâh.
*****
K ¤NAYE, Fikirleri do rudan do ruya deil fakat dolay2siyle
anlatmak isteyen edebi bir söz san’at2d 2r. Söz hem gerçek hem de
mecazl2 anlamda kullan 2l2r. Hakiki manas2 nazara al2nmas2
mümkün iken mecazi manas 2n 2n pekiÕtirilmesi san’at2na denir.
(Bak Mecaz, Telmih, Mazmun)
Örnek:
Köyümün muhtar2, yok zerre kadar âr2, uzundur bir eli.
Okumu Õ bir sene Almanyada, olmu Õ s2radan bir De Pe’li.

Onu biz seçtik aday dört sene evvel, bilirim. Belki de o,
Koca bir bankada hortumcu müdürdür veya milletvekili.
*****
KO ÔMA, Manas 2 ko Õmak mastar2ndan gelip Õiirde yar2Õma ve
karÕ2l2kl2 sözleÕme manas2na gelir. Halk edebiyat2nda yayg 2n bir
naz 2m Õeklidir. Dört m 2sradan yap 2lm 2Õ bentler halindedir. Kafiye
düzeni bbba, ccca, ddda gibidir. Ko Õmalar2n Müstezad olan
Õekilleri de vard 2r. Halk aras2nda buna Ayakl2 veya Yedekli Ko Õma
denir. (Bak Müstezad)
L
L ¤R ¤K Ô¤¤R, Bir kimsenin aÕk duygular2n 2 içli bir dille yaz2d 22
manzumeler bu tiptendir. Maddi dü Õüncelerden çok hissiyata
dayanan Õiirlerdir. Divan Õiirlerdindeki gazellerde bu Õeklin
nümuneleri çoktur. (Bak Gazel)
Örnek:
Çerkez k2z2 Sultan, ne kadar çok deerin var
Cânân olarak gel, sana kalbimde yerin var.
Y 2llar y 2l2 gurbette kalan sevgili yolcu
Mihmân olarak gel, sana kalbimde yerin var
Dans etmek için köydeki meyhâneye bir kez
Raksân olarak gel, sana kalbimde yerin var
Y 2ld 2zlar2n alt2nda Õafak sökmeden önce
Nihân olarak gel, sana kalbimde yerin var
Sa l2kla heman gel, e er istersen, görevli
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Derbân olarak gel, sana kalbimde yerin var
Hâk olmadan evvel Fatin’in gönlüne girdin
Sultân olarak gel, sana kalbimde yerin var
*****
Anadan do ma güzel cilvelisin Bosnal2 k2z
Süzülüp hazla bakan gamzelisin Bosnal2 k2z.
S 2ladan gurbete gelmiÕ gibi ürkek görünüp
Sabah erkenden esen tan yelisin Bosnal2 k2z.
Heyecandan yana birdenbire içten do arak
Derenin durmaz akan çay selisin Bosnal2 k2z.
Ne zaman meclise gelsen sar2l2p dâmenine
Sar2 gülden daha çok neÕ’elisin Bosnal2 k2z.
Dokununca Õaha kalkm 2Õ kabaran hislerine
Yumu Õak na me çalan saz telisin Bosnal2 k2z.
Seni her dem severim ben, kölen oldum, diyene
¤nan 2p kahkakalarla gülmelisin Bosnal2 k2z.
Ya Õamak köyden uzak herkese zor geliyor
Bir an olsun yal2n 2z gelmelisin Bosnal2 k2z.
Beni ba Õtan ç2kar2p neyleyeceksin güzelim
Bu Fatinden güç umarsan delisin Bosnal2 k2z.
*****
Ey bâd-2 seher, lûtfile dildâre dokunma
Cânân 2ma el sürme sak2n, yâre dokunma

Dilber ki siyah saçl2 çak2r gözlü yüzünde
Esved beni görsen bile dîdâre dokunma
Ben nefs-i perîÕâna deil, yâre selâm ver
Zülf okÕar iken Õehv ile rûhsâre dokunma
Gül bahçesi gez, bülbül-ü Õeydâ ile söyleÕ
Gülhânede gül koklar isen, hâre dokunma
Bâki! O güzel, meclis-i handâna gelince
Efkâra dal2p sehv ile güftâra dokunma
*****
Aya baksam görürüm vechini saçlar aras2nda.
Sana baksam görürüm kevkebi bir Õeb karas2nda.
Kamerin Õavk 2n 2 ölçsem gece etraf karar2nca
Yüzünün nûru gelir fazlaca revnak daras2nda.
Seni and 2kça uzaktan yüreim parçalan 2r hep
Kanayan cerhay2 gel gör Fatin’in kalb yaras2nda.
*****
Firkat-zede ben fakr-ü garip, sen de bir eldin
Deryâlar a Õ2p vuslat için sen bana geldin
Akl2mda yer etmiÕ, hiç unutmam sen o akÕam
Y 2ld 2z gibi göklerde melekten de güzeldin.

¤kbâli hemen biz kaderin seyrine sald 2k
A Õk âlemi derken gece hülyâlara dald 2k
Biz böylece geç vakte kadar bir süre kald 2k
Meltemli o seherde melekten de güzeldin

Rüzgarl2 semâlarda bulutlarla görü Õtük
Ay nûrunun alt2nda harâretle öpü Õtük
Hûrî dolu âlemde ye Õil cennete dü Õtük
Cenneteki her yerde melekten de güzeldin.
*****
LUGAZ, Manzum bir Õekilde yaz2lm 2Õ bir bilmece gibidir. ‘Nedir
ol kim’ diye baÕlar ve bilmecede insan ad 2ndan baÕka her Õeyi
sorar. Bilin bak 2m bu nedir. (Bak Muamma)
Örnek:
Bilin bak2m bu nedir
Manzum bir bilmecedir.
Ya beni takip eder
Ya benden evvel gider
Ya önüme tak2l2r
Ya da yere çak2l2r.
Yok kendisinde gurur
Dur deyince de durur.
Hep güneÕte görünür
Gece ‘z2ll’a bürünür.
Ko Õtukça ben o ko Õar
‘Saye’mde o da ya Õar.
Cevabi GÖLGE’dir. Burada ZILL ve SAYE kelimeleri
cevab2 kolaylaÕt2rmak maksad2yla ipucu olarak
kasden yaz2lm2Õt2r.

D¤VAN EDEB¤YATINDA KULLANILAN
MAZMUNLARDAN BAZILARI
ÂBI-ATE Ô-PARE = K 2rmiz2 ve keskin Õarap
ÂFET-¤ AYNÜL-KEMAL = Göz demesi, Nazar demesi
A IR BASMAK = Uykuda kabûs
ÂTE Ô-TER = K 2rm2z2 Õarap ve sevgilinin duda2
AYA KEMENT ATMAK = Olmayacak iÕlerle u raÕmak
BÂKIL = Ku Õ beyinli
BÛS U KENAR = Öpüp kucaklamak (1)
D ¤L GET ¤RMEK = Esir almak
DOLMA TÜFEK = A 2zdan dolma, Kendini bilmeden bilgin
sayan
EL ¤F CAN = boy, bos
GIDÂ-YI RÛH = Müzik
GÖZ SEY ¤RMEK, SE ¤RMEK = Hay2r veya Õerre delalaet eder
HATT = Sevgilinin yana2ndaki ince tüyler
KEBÂB = A Õ22n sevgilisi için vücudunun yanmas2
LÂF OYINLARI = Manznun bulam 2tan Õairlerin uydurma sözleri
OSMANLI = Genç, güzel, kahraman, sözünü tutan cesur Türk
RUTÛBET = Zengin olma
SEMENDER = AteÕ içinde yaÕ2yan bir kertenkele tipi
SER-ÇE ÔME = Zab 2ta memuru
SOFRA Ç ¤ÇE ¤ = Ôarap
SUYA VERMEK = Heder etmek
ÔAH ¤D = Güzel kad 2n
TABANCE = Tokat, Õamar demektir.
TERL ¤K = Bir çeÕit f2stan
UYKU BA LAMA = Büyü yapma
VA’D-¤ KEMMÛN = Yerine getirilmeyen vaitler
YAKA YIRTMAK = Birinden nefretle Õikayet etmek

MAHLAS, Ôairin m 2sra içinde yazd 22 isminine veya müstear
olarak kulland 22 ad 2na denir. Umimiyyetle Makta’ (son) beytinde
yer al2r. Buna taç beyti, imza beyti veya mühür beyti de denir. (Bak
Kaside, Gazel, Tac beyit)
Örnek:
Bunca y2ld 2r durmadan zevk eyledin Mehmet Fatin
Bâki kalmaz kimseye, mürg-i hezâr elden gider
*****
Bu atîk Õi’ri kim anlar diye hiç gam yeme Bâki
Kalemin çizdii san’at ve fazîlet var içinde.
*****
Vuslat d 2Õ2 kalb a r2s2 çin doktora gitme
A Õk derdini Mehmet bilir, erbâba ne hâcet.
*****
Dost arayan nazl2 Sultân gönlünü vermiÕ sana
Bâki Fatin sen de gönder sevgini Sultân 2na.
*****
MAKLUB, Harfler tersten okudu umuz zaman ayni mana
ç2k 2yorsa bu kelimelere Maklub denir. Makluba benzer TERS,
MAKLUB-I MUAVVEC san’at2nda harfler tersten okundu u
zaman baÕka bir mana ç 2kar2r. (Bak TERS, Kalb)
Örnek:
Mum, kabak, damad, rûm gibi.
Anastas kabak satsana., deyimi de Maklub say2l2r.
MAKTA’,
Gazelin son beytine denir. Ôairin ad 2 (Mahlas2) da bu beyitte geçer.

(Bak Gazel, Kaside, Tac beyit)
Ya Õad 2m her günü bir gün sayarak neÕ’e ile
Yeter art2k bu yalan dünyaya muhtaç deilim. (Makta’)
*****
Son bahar2n sonras2 mevsim sonu bir bahçede
Renkli çiçekler gibi Õûh gövdeni Õeyh neylesin. (Makta’)
*****
Yar 2 mahzûn birinin kavline aldanma sak2n sen
Fatin’in Õi’rine onlar, lafz-2 divâne demiÕler. (Tac beyit)
*****
Senelerden beri gurbette kal2p ya Õlanm 2Õ,
Kendi derdiyle yanan, Mehmedi Õeydâ gördüm. (Tac beyit)
*****
Bu atîk Õi’ri kim anlar diye hiç gam yeme Bâki
Kalemin çizdii san’at ve fazîlet var içinde. (Tac beyit)
*****
MÂNA, (Anlam), Mana yaz2lan her eserin eas2d 2r. Manas 2 yok bir
Õey yazman 2n da manas2 yoktur. Her beyitte mana tamamlan 2r.
Bazan bir eserin bütün beyitleri bir mana veya bir tema etraf2nda
dolaÕ2r.
Örnek:
Beklenir mazbut Õiirden, bikr-i mânâ zikri, ba Õtan
Fark 2 yok mânâs2 eksik sâde hissin tuzsuz a Õtan.
*****
Yeni bir gâye ve ma’nâl2 fikir yoksa beyâna
Sorar2m var m 2 beyaz defteri kirletmede ma’na.
Yaz 2lan nüktede mazmunlu zikir yoksa beyâna
Yok olur neÕre lüzüm, Õi’ri beyân etmede ma’na.
*****

MAN ¤, Halk edebiyat2nda en çok kullan 2lan bir naz 2n Õeklidir. Her
çeÕit konularda yaz2l2r. ¤lk m 2sralar2n son m2sralarla alakas 2
olmuyabilir. Umumiyyetle bu ilk m 2sralar kafiyeyi ve nameyi
tutturmak için taz2l2r. As2l maksad 2 son iki m 2srada söylenir.
Örnek:
Dola Õt2m dünyâ gördüm
Sahrayla deryâ gördüm
Seksene vard 2 ya Õ2m
Ömrümü rü’yâ gördüm.
3 + 4 lü hece

*****
Hakkedenler cezâya
Ölür gider fezâya
Mu’cizeye inan 2r
¤nananlar kazâya.
4 + 3 lü hece

*****
Dusturlar2 herkes bilsin
Yarg 2lara ba Õ eilsin
Yanl2Õ2n 2 düzeltmee
Fatin henüz geç deilsin.
4 + 4 lü hece

*****
Hikayeler Õakalar
Söylenir vak2alar
Bir ünüversitedir
NeÕ’eli dakikalar.
7 li hece

*****

Tokat2
Tarlaya sürdüm at2
Dola Õ2rken Tokat’2
Ben o semte hiç gitmem
Orda yedim tokat2.
Tokat cinasl2

*****
Yaz
Gündüz s2cak Õeb ayaz
¤ster oku ister yaz
Defterde ka 2t beyaz
Gece gündüz çal2Õ2p
Diploman 2 al bu yaz.
Yaz kelimesi cinast2r.

*****
MANZUM, MANZUME, (Dizim) Naz2m. Ölçülü ve ahenkli
sözler demektir. Divan Edebiyat2ndaki bütün Õiirler Manzume
Õeklinde yaz2lm 2Õt2r. (Bak Ôiir)
MASAL, Olaan üstü olaylar2 veya bir hikayeyi zaman ve mekan
göstermeden ifade eden manzumelerdir. Umumiyetle mensur
Õeklinde yaz2ld 22 gibi baz 2 manzum Õekilleri de vard 2r. Eser uzun
oldu u için kafiyeleri Mesnevi Õeklinde aa, aa, cc, dd..yaz2l2r.
(Bak Mesnevi)
Örnek:
Ünlü ¤skenderun’un canl2l22na gel bak
¤nsana neÕ’e verir cana can katar ancak.
Hiç bir yerde bulunmaz tabiat güzellii
¤klimin nerminlii, hayat lemyezellii.

K 2Õlar2 yeÕil bahar, bahar2 yaz gibidir
Körfezin suyu oynak, bir cilvesaz gibidir.
Tanr2 nas2l yaratt2 çiçekleri bûlarla
Bu beldeyi süsledi p 2narlarla sularla.
Bir yanda mavi deniz, bir tarafta mor da lar
Firuze gök alt2nda renkli bulutlar a lar.
Hercai menek Õesi gibi dönen havas2
Az zamanda deiÕir ya murla f2rt2nas2.
Ya mur, güneÕ, f2rt2na, istersen dolu iste
Hepsi bir günde olur, garip gelir turiste.
Denizden gelen yeller herkesi serinletir
Yar 2kaya ruzgar2 kavaklar2 inletir. (*)
Yaz 2n 2l2k denizde dalga köpü ü akt2r
Sahildeki kumlarla çak2llar s 2ms2cakt2r.
Yaylalarda ya Õan 2r tabiat duygular2.
Hem ötü Õen ku Õlar2 konu Õan kumrular2
Güzellii emsalsiz y2l2n her mevsiminde
Turistik bak2m 2ndan bir tanedir yüz binde
Siz de buyurun gelin görün gözlerinizle
Duygunuzu anlat2n kendi sözlerinizle.
Mevlam ¤skenderun’u koru k2Õkanç gözlerden
Yektâ Õehri uzak tut yalan yanl2Õ sözlerden

Gece gündüz her yerde e lenceye doyulmaz
Ya Õamak Õöyle dursun orda do mak imtiyaz.
Öz vatana kavu Õtuk ö ün Hatayl2 ö ün
BeÕ Temmuz sabah 2nda izci idim ben o gün.
Ben asla unutmad 2m serin P 2narba Õ2n 2
Suyunu, çamurunu, topra 2n 2 ta Õ2n 2.
HemiÕe gurbet elde, tüter âteÕ-i derun
Hasretinle yanar2m sevgili ¤skenderun.
*****
MATLA’, (Aç2m) Gazelin ilk beytine denir. Do u Õ veya ç2k 2Õ
manas 2na gelir. ¤ki m 2sra aras2nda umumiyetle tam ve zengin
kafiye ile süslendii için bu beyte Musarra’ da denir. (Bak Gazel,
Kaside, Musarra’)
Örnek:
Bülbülün firkat dilinden serçe bilmezden gelir
Dert kazanda kaynar ammâ, kepçe bilmezden gelir
*****
Varsa kulüp ba Õkan 2 gurbette, imâm nerdedir.
Geçti mübârek Ramazan, bizde siyâm nerdedir.
*****
Utanmak iyi hasletse, bu dünyâdan utand 2m
Dünen yapt22m 2z herze için nâ’dan utand 2m.
*****
Öyle câhilsin ki Mehmet, zât2nâ mekteb bulunmaz.
Ôems’e istid’a’ yazarsan kâmil-ül-âm Õeb bulunmaz.
*****

Gece rakseylediin meskene meyhâne demiÕler
Kimi meyhâne deil zevk da 2tan hâne demiÕler
*****
MAZMUN, (Simge, gizli anlam, sembol) Herhangi bir fikri
do rudan do ruya deil z2mnen yani kapal2 ve dolambaçl2 bir
Õekilde bir sembol vas2tas2yle ifade etme sa’at2na denir. Kavram,
anlam ve nükteli manzumeler, Divan Edebiyat2nda muhtelif
Õiirlerde muhtelif Õairler taraf2ndan kullan 2lm 2Õ olup maksad 2
dolay2s2yle anlat2lan söz san’atlar2 çoktur. Kelimenin as 2l manas 2
yan 2nda z2mnen kasdedilen sembolik manas2 olan kelimeler Õiirde
daha mühim yer al2r. ¤lk defa söylenilen mazmunlara B ¤KR-i
MAZMUN denir. Divan edebiyat2nda fazla kullan 2lan
Mazmunlardan baz 2lar2:
ÂBI-ATE Ô-PARE = K 2rmiz2 ve keskin Õarap
ÂFET-¤ AYNÜL-KEMAL = Göz demesi, Nazar demesi
A IR BASMAK = Uykuda kabûs
ÂTE Ô-TER = K 2rm2z2 Õarap ve sevgilinin duda2
AYA KEMENT ATMAK = Olmayacak iÕlerle u raÕmak
BÂKIL = Ku Õ beyinli
BÛS U KENAR = Öpüp kucaklamak (1)
D ¤L GET ¤RMEK = Esir almak
DOLMA TÜFEK = A 2zdan dolma, Kendini bilgin sayan
EL ¤F CAN = boy, bos
GIDÂ-YI RÛH = Müzik
GÖZ SEY¤RMEK, SE ¤RMEK = Hay2r veya Õerre delalaet eder (2)
HATT = Sevgilinin yana2ndaki ince tüyler
KEBÂB = A Õ22n sevgilisi için vücudunun yanmas2
KÜLHAN = dünya
LÂF OYINLARI = Manznun bulam 2tan Õairlerin uydurma sözleri
MÜRG-¤ HEZAR = Gençlik günleri (3)
OSMANLI = Genç, güzel, kahraman, sözünü tutan cesur Türk

RUTÛBET = Zengin olma
SEMENDER = AteÕ içinde yaÕ2yan bir kertenkele tipi
SER-ÇE ÔME = Zab 2ta memuru
SOFRA Ç ¤ÇE ¤ = Ôarap
SUYA VERMEK = Heder etmek
ÔAH ¤D = Güzel kad 2n
TABANCE = Tokat, Õamar demektir.
TERL ¤K = Bir çeÕit f2stan
UYKU BA LAMA = Büyü yapma
VA’D-¤ KEMMÛN = Yerine getirilmeyen vaitler
YAKA YIRTMAK = Birinden nefretle Õikayet etmek
Bu sembolik manada kullan 2lan mazmunlar2 (Bugünkü deyimle
S ¤MGE’leri) daha da teferruatl2 incelersek Õunlar2 görürüz.
SAKÎ ile ilgili mazmunlar2 Melek, peri, bülbül, mah, sultan, taze,
mihriban, kamuran, fitnedil, iÕvekar kelimeleri ile karÕ2laÕ2r2z.
ÔARAP için kullan 2lan mazmunlar için Güher, lal, nur, cila, ate Õ,
can, saf, zer, yakut, nar, tab, lale, kimya, miftah, efzun, kan, deva,
Õifa, kelimeler gibi nicelerini buluruz.
(Bak Mecaz, ¤stiare)
Örnek:
Yana 2ndan bir öpü Õ dertlere merhem oluverdi
Ama bir bûs-ü kenar herkese mahrem oluverdi (1)
(ÖpüÕüp kucaklaÕma manas2na gelen Bus-u-kinar iki
kelimeden yap2lm2Õ bu tabir edebiyat2m2zda Nedim,
Baki, Vecdi, Ahi, Bursal2 Beli, ¤zzet PaÕa taraf2ndan kullan2lm2Õt2r.)

*****
Söyle tabib. Ayr 2l22n derdine var mi çözüm
Sönmedi, yetmiÕ yedi y2ldan beri yand 2 közüm.
Avdete az kald 2 zaman der bana gizli sözüm

Sa  kula 2m ç2nlad 2 dün, Õimdi seirdi gözüm. (2)
Mechul olan hiss-i derûn ba Õka neler biliyor
Kaç senedir gâib olan dost mu bugün geliyor
Belki ketûm duygular2m son günü müjdeliyor
Sa  kula 2m ç2nlad 2 dün, Õimdi seirdi gözüm. (2)
( Göz seyirmek veya seyrimek zaman2na göre hayra veya Õerre
delalet edermiÕ t2pk2 kula2n ç2nlamas2 gibi)
Avdet ve son gün kelimeleri de ölümü kapal2 bir Õekilde ima ediyor.

*****
Bunca y2ld 2r durmadan zevk eyledin Mehmet Fatin
Bâki kalmaz kimseye, mürg-i hezâr elden gider (3)
(Gençlik manas2na gelen Mürg-i-hezar, çok güzel öten ve gençliinde
elenip Õark2 söyleyen bülbül demektir. )

*****
Vard 2r kimimiz hiç göremez kendine e Õ
T 2rt2l’sa semender görünür dahl-i ateÕ.
Bir çifte güzel göz bile yetmez kimine
Tek gözle görür koskoca dünyây2 güneÕ.
Semender ateÕ içinde yaÕayan bir t2rt2l.

*****
Bir kez bile dünyâdaki her kârun evinde
Ôeddâd’2n ¤rem bahçesi fevvâresi yoktur
Ôeddâd’2n ¤rem bahçesi = Ad kavminin hâkimi Ôeddad
taraf2nda Ôam’da yap2lan ve Cennete bezetilmek istenen bahçesi.

*****
Gel göstereyim gel sana zevk bahçesi nerde
Dün bakt22m 2z pencereler durdu u yerde
Bir kez daha hiç bilmediin zevki hayelle
Meçhulleri ilk tatt22m 2z pencerelerde.

¤çten gelen ilk söz bile her derde devâ
Gel gör güzelim burdaki bir ba Õka hevâ
Var böylesi bir tutkuya, var kalpte mevâ
Gel bir daha hemkeyf olal2m bo Õ kö Õelerde.
(Hevâ = tutkunluk hoÕlanma, mevâ = mekan, mevki, yer
Pencereler = hayata bak2Õ aç2lar2, BoÕ köÕelerde = f2rsat
buldukça tenha yerlerde)

*****
Et lûtf, ¤lâhî bir a Õka
Nefs kand 2ran sahte çarkt2r.
¤nsan, gönülden de ba Õka,
Yaprakla toprak ve parkt2r.
Mü’min biziz Hakka döndük
Nurduk, karanl2kta söndük
Ahlâkla örf a latan yük
Yaprakla toprak ve parkt2r.
Dünyâda sevmek yalan mey
Ukbâda rûhtan çalan ney
Defterde Bâkî kalan Õey
Yaprakla toprak ve parkt2r.
Burada yaprak, toprak ve park mazmun olarak kullan2lm2Õt2r.

*****
Kimbilir ben nerdeyim, yâhut kimim yâ ben neyim
Asgar imkân belli bir leyl üflenilmiÕ benneyim.
Dal deil, yaprak deil, ya Õ bir kütük kalm 2Õ gibi
Girdiim külhanda seksen y2l yanan bir nesneyim.
Külhan kelimesi dünya manas2nda sembolik olarak kullan2lm2Õt2r.

*****
MECAZ, Kendi öz manas 2yla kullan 2lmay2p sözü baÕka anlamda
kullanarak fikir ve dü Õünceleri ifade etme san’at2d 2r. (Bak

Mazmun, ¤stiare)
Örnek:
Söyle tabib. Ayr 2l22n derdine var mi çözüm
Sönmedi, yetmiÕ yedi y2ldan beri yand 2 közüm.
Avdete az kald 2 zaman der bana gizli sözüm
Sa  kula 2m ç2nlad 2 dün, Õimdi seirdi gözüm.
Mechul olan hiss-i derûn ba Õka neler biliyor
Kaç senedir gâib olan dost mu bugün geliyor
Belki ketûm duygular2m son günü müjdeliyor
Sa  kula 2m ç2nlad 2 dün, Õimdi seirdi gözüm.
(Buradaki Avdet kelimesi geldiimiz yere geri dönmek ve Son gün
ÖLÜM’ ü kasdetmektedir.)

*****
MECAZ-I MÜRSEL, Bir sözü benzetme gayesi gütmeden kendi
anlam 2n 2n d 2Õ2nda bir manada kullanmaya denir. (Bak Allagori,
¤stiare)
Örnek:
Gül dal2nda güzeldir kopar2nca üzülür
Çelenge koysan bile orda çabuk büzülür
Allah onu yaratm 2Õ dikenler aras2nda
¤yi kötü günlerin ak2nda karas2nda
Ona dokunmak deil yaln 2z bakmak isterim
E er f2rsat bulursam “Seni severim” derim
Olgun gülün yan 2nda üç tane gonca gül var
Üç tane de tomurcuk, ateÕ böcegi kadar

Hepsi ona muhtaçt2r, hepsi eline bakar
Birbirinden ay2rmak yüreklerini yakar
Ama çok istiyorum yan 2mda olmas2n 2
Gözüm gibi bakar2m önlerim solmas2n 2
Fakat bir gün gelecek o gülümle yan yana
Oturup içeceiz vuslat2 kana kana

Ôimdi kadere küsüp a lar2m güle güle
Bu ihtiyar halimde a Õ2k oldum o güle
(Burada GÜL sevilen kad2nd2r. Gonca güller sevilen
kad2n22n çocuklar2d2r AteÕ böcei kadar küçük olan
tomurcuklar torunlar2d2r).

*****
Onu bi-s-sehl ana karn 2ndaki yerden ç2kar2p
Koca deryâda sabun sandala bindirdi felek.
Denizin dertlerinin verdii cerhây2 sar2p
Seneler sonras2 son sanc2y2 dindirdi felek.
Kay22n kaptan 2 esmâk tutacak ya Õta idi
Ya Õay2Õ tarz 2 onun renk dolu bir film Õeridi
Do u Õundan beri kulland 22 Õem’-fülk eridi
Ne yaz2k sandala son darbeyi indirdi felek.
(Burada O bebektir. Deryâ dünyâd2r. Sabundan yap2lm2Õ sandal
eriyen hayatt2r. Felek kaderdir. Kaptan olgun insand2r. Esmâk,
(bal2klar) mahsuldür, verimliliktir. Eriyen Õem’-i fülk mumdan
yap2lm2Õ gemi ise ömürdür.)

*****
Can, bana ‘Gitmem’ deme. Bir gün gideceksin
Nefsine k 2rg 2n, bana küskün gideceksin.

Ummad 22n bir gece kasvette kal2nca
Ôeytana uydun diye üzgün gideceksin.
Bir fidan 2n körpe dal2ndan kopar2lm 2Õ
Gonca gülün zevkine dü Õkün gideceksin.
Eyle duâ vakt-i hesap gelmeden önce
Dest uyu Õuk, gözleri süzgün gideceksin.
Yetti hayât mihneti seksen sene Mehmet
Sonsuza dek, zindana sürgün gideceksin.
Gideceksin öleceksin manas2na kullan2lm2Õt2r.

MEDH ¤YE, (Övme) Büyük ve unvanl2 kimseleri padiÕah 2, veziri,
veya cemiyetin ileri gelenlerini öven manzumedir. Müstakil
Õiirlerde oldu u gibi baz 2 Kas2delerin Fahriye bölümünde de yer
al2r. (Bak Kaside, Övme)
MENSUR Ô¤¤R, Hislerin ve hayellerin vezin ve kafiye kurallar2na
bal2 kalmadan düz bir lisanla yaz2lmas2na denir. Bu tür yaz2larda
gramer kaidelerinden ziyade ahenge ve ses uyumuna dikkat edilir.
(Bak Süslü nesir, Düz yaz2)
MERS ¤YE, Ölmü Õ bir kimsenin meziyyetlerini belirten ve
kalanlar2n teessürünü göstermek isteyen manzum ederlere denir.
Ekseriya kaside Õeklinde yaz2l2r. Divanlarda Münacaat, Naat,
yan 2nda yer al2r. (Bak Kaside, A 2t)
MESNEV ¤, (Dizgi) ¤kiÕer anlam 2na gelir. Her beyit kendi m 2sralar2
aras2nda kafiyelendirilir. Umumiyyetle k 2sa kal2plarla yaz2lan bir
naz 2m türüdür. Kafiye s2k 2nt2s2 olmad 22 için uzun konulara ve
ö retici mevzulara (Destanî, Lirik, ve Hikayeler için )
uygun gelir. Hat2ralar, tasavvufî ve ahlakî mevzular, ve hikayeler

mesnevi Õeklinde düz kafiye ile yaz2l2r. BeÕ ayr2 mevzuda yaz2lm 2Õ
mesnevilerin topland 22 eserlere de HAMSE denir. (Bak Masal,
Destan, Efsane, Hamse)
Örnek:
Ben ne bir kahraman 2m ne de bir kabaday2
Senelerce dola Õt2m Kuzey Amerikay2
Her gittiim Õehirde Türklerle karÕ2la Õt2m
Birkaç2yla anla Õt2m, birkaç2yla dala Õt2m
Ço u muhacir gelmiÕ Orta Anadoludan
Kimisi Kayseriden kimisi de Boludan
Baz2s2 doktor olmu Õ baz2s2 olmu Õ diÕçi
Talebelerden ba Õka ekserisi de iÕçi
Bir gün geldim Texas’a tan 2Õt2m Ahmet ile
¤ngilizcesi zay2f yabanc2s2d 2r dile
Uzun uzun konu Õtuk sonra arkada Õ olduk
Kalbini açt2 bana sanki biz karda Õ olduk
Saz çalar Õark 2 söyler bazan da Õiir yazar
Yazd 22 Õiirlerden okudu azar azar
Dosyas2n 2 aç2nca ah çekti derin derin
Ôöyle bir k2t’a vard 2 sayfas2nda defterin
Hasretim köyüme geldim geleli
Do um yerim benim Konya Ereli
Bir güzel k2z sevdim burya gelmeden
Ad 2 AyÕe asl2 da Darendeli.
Uzuncad 2r boyu incedir beli
Herkes onu san 2r dünya güzeli
NiÕanlanacakt2k köyden ç2kmadan
Ad 2 AyÕe asl2 da Darendeli.
Gözleri ya Õar2nca ba Õka bir Õey demedi
Bana öyle geldi ki okumak istemedi

Neden sonra do ruldu uzun oturu Õundan
Ben de hafiften ald 2m konu Õtuk bundan Õundan
Plan 2nda yok imiÕ Amerikaya gelmek
Ne Okyanosu a Õmak ne kaderini çelmek
Ôans2 onu gezdirmiÕ tayfa iken vapurda
Dola Õt2rm 2Õ kendini Burma’da Singapur’da
Yük dolusu gemisi Miami’ye gelince
Vapurdan atlamay2 dü Õünmü Õ ince ince
Bakmadan neticeye kara veya zarara
Neden sonra ula Õm 2Õ maceral2 karara
Texas sahillerine gemisi yakla Õt2kça
Yüre i yan 2yormu Õ binalara bakt2kça
Vapur demirleyince kendini suya atm 2Õ
Yüzüp sahile gelmiÕ gece kumlarla yatm 2Õ
Ertesi gün sabahtan Houston sokaklar2nda
Dola Õm 2Õ aç olarak havayla su var kar2nda
Rastlam 2Õ istasyonda muhtaç ekmee a Õa
Az2c2k Türkçe bilen bir ¤ran’l2 dinda Õa
Doyurmu Õ onu o gün yat2rm 2Õ hanesinde
Ertesi gün bir Türkle tan 2Õm 2Õ sayesinde
Orada benzin satan o Türk iÕ vermiÕ ona
Bir yatak odas2na ve kar2n toklu una
Çal2Õm 2Õ onbeÕ saat etmeden hiç Õikayet
Allaha Õükür etmiÕ istememiÕ inayet
BeÕ ay önce burdaki fabrikada iÕ bulmu Õ
¤ngilizce ö renip sefaletten kurtulmu Õ
Ôimdi yeÕil kart almak için u ra Õ2yormu Õ
Kendisinden beklenen limiti a Õ2yormu Õ
Sigaras2n 2 yakt2 nefes çekti bir iki
Yava Õ sakin bir sesle çekinerek dedi ki
‘Ôimdi ba Õ2m derttedir köydeki sevgiliyle
Cevap alam 2yorum mektupla e-mail ile

Bundan bir müddet önce bir gün ço ald 2 derdim
Çok sevdiim AyÕeye Õu kyt’ay2 gönderdim
‘Sevgili AyÕe, ben burda kalacam
Pek yak2nda sana para salacam
Hükümetten ye Õil kart2 al2nca
Uçak ile seni burya alacam.’

¤Õte tam düne kadar karanl2klarda kald 2m
Ne bir mektup ne haber nede e-mail ald 2m
Sabahleyin erkenden çrvirdim telefonu
Birkaç saat içinde s2k s2k arad 2m onu
Her nedense AyÕecik telefona gelmedi
Onun küçük kardeÕi de bir Õey söylemedi
Nihayet bir arkada Õ cevap verdi telime
¤Õte Õu telgrafta yazm 2Õ birkaç kelime
Ahmet. ¤Õ iÕten geçti. Tela Õ etmen nafile
AyÕe evlendi. diyor köyün muhtar2 ile.’
Saz2n 2 ald 2 Ahmet ve Õunlar2 söyledi
Kendi kendime ettim Õimdi ben bittim dedi.
Kader Õekerdi bald 2
Beni gurbete sald 2
Bu çekilmez gurbetin
Ac2s2 bana kald 2.
Onu böyle söyleten içindeki mihnetti
Saz2n 2 b 2rakmadan Õunu ilave etti.
Kalbimi AyÕe çald 2
AyÕemi muhtar ald 2
AyÕe gelin olunca
Ac2s2 bana kald 2.

Ahmedin defterine bir defa daha bakt2m
Kalbi k2r2k Ahmed’i kederiyle birakt2m.
*****
Bundan yetmiÕ sene evvel bahçemizde bir meÕe
A ac2nda körpe yaprak bak2yordu güneÕe
O, a ac2n tepesinde görüyordu her yeri
Etraf2n 2 seyrederdi bir ileri bir geri
Gözlerini alamazd 2 ormanlardan, da lardan
Derelerden, tepelerden o güzelim ba lardan
Ruzgarlarla zarif yaprak dans ederdi bütün gün
Her geçen gün onun için hem bayramd 2 hem dü ün
Dala konan ku Õlar ile konu Õurdu durmadan
Yüksek yerde gün geçmezdi güzel hayal kurmadan
Gündüzleri bütün vakti türkülerle dolmu Õtu
Geceleri karanl2kta aya a Õ2k olmu Õtu
Ays2z gece yaln 2zl22 kendisini s2kard 2
Tüylerini ya murlar2n damlalar2 y2kard 2
Bulutlar2 gözetlemek gözlerini yorard 2
Fakat yine hiç b 2kmadan birkaç soru sorard 2
¤Õte böyle gams2z geçti otuz sene aradan
YeÕil yaprak gürbüzleÕti kuvvet verdi yaradan
Fakat neden sonra gördü etraf2nda büyüyen
Genç yapraklar ba Õka dallar asker gibi yürüyen
Yeni dallar ve yapraklar engelliyor güneÕi
Gölgeliin ç2kartt22 üzntünün yok eÕi
Ruzglar2 kesiyordu ufuklar2 kap 2yor
Ya murlar2n damlalar2 ba Õka yere sap 2yor
Bu günlerde uçan dostlar daha seyrek geliyor
Bir taraftan kurt böcekler vücudunu deliyor
Geceleri sevgilisi ay2 görmez olunca
Feryad ile isyan etti hemen sabr2 dolunca
Ne yaz2k ki elden bir Õey gelmiyordu. Ne çare?

A l2yordu, s2zl2yordu kimsesizdi biçare
Neden sonra bu yepyeni hayat2na al2Õt2
Elde olan nimetlerden zevkalma a çal2Õt2
Etraf2nda ba Õka dallar ço ald 2kça ço ald 2
Kom Õularla geçinmesi samimi ve do ald 2
Otuz sene daha sonra art2k yaprak olgundu
Bilgisinin ha Õmetiyle akl2 zihni dolgundu
Hareketsiz ya Õay2Õ2 etti onu az ÕiÕman
Gençliinde yapt22ndan oluyordu çok piÕman
Sevgilisi dolunay2 görmedii geceler
Rüyas2nda y2ld 2zlar2n adlar2n 2 heceler
Vücudunda a r2 s2z2 eÕit dengi dengine
Koyu yeÕil rengi döndü aç2k sar2 rengine
Hiç bir yard 2m beklemedi ne a adan ne de beyden
¤liÕkisi çoktan beri kesilmiÕti her Õeyden
Titriyordu bütün beden ufac2k bir ruzgardan
Ayr2lman 2n zaman 2d 2r bu a açtan bu yardan
Toplad 22 yetmiÕ beÕ y2l saklad 22 bir kozdu
En sonunda elde kalan üstündeki bir tozdu
Zay2f yaprak kopacak bir hale geldi dal2ndan
¤stemedi bir Õey meÕe a ac2n 2n mal2ndan
Neticede dü Õecekti erken veya biraz geç
Kendi dedi kendisine “Gömülecek yeri seç”
Fatin, sana o kadar çok benziyor ki bu yaprak
Ne dü Õtüyse gökten kabul eylemedi bu toprak?
*****
MISRA, (Dizi) Manzum yaz2lardaki tam bir vezinle yaz2lm 2Õ
beyitteki sat2rlardan birine denir. BaÕl2baÕ2na bir mana taÕ2yan
m 2sralara M 2sra-2 azade ve ustaca yaz2lm 2Õ m 2sralara da M 2sra-2
berceste denir. (Bak Azade, Berceste, Beyit)

MUAMMÂ, (Bilmece) Muamman 2n lugazlardan fark 2 usulune
göre tertiplenmiÕ insan ismi için düzenlenen bilmecelerdir.
Bilmeceyi çözerek istenilen ismi olu Õturan harfleri bir araya
getirmee denir. (Bak Lugaz)
Örnek:
Acemin lafz2 ‘yok’un kalbini oydum
Temizin sâfi beyaz rengini koydum.
Acemlerin Yok manas2na gelen lafz2 BÎ’dir.
BÎ nin kalbini oyarak ikiye ay2rd2m. B-Î
TEM¤Z’in safi beyaz rengi AK’ t2r
AK’2, B-Î n in içine koyarak BAKÎ yapt2m.

*****
Ya l2 karn 2mdan ç2kard 2m faydas2z BÂ harfini
Vezn-i âruzdan bulup vasl eyledim FÂ harfini.
Yal2 büyük kar2na BÂT¤N derler.
BÂ harfini BÂT¤N’dan ç2kar2p yerine
Aruz vezninlerinden biri olan FA¤LATUN’un
FA’s2n2 T¤N’e ekleyerek FAT¤N yapt2m.

*****
Senenin âhiri bo Õ kalmas2n art2k diyerek
Sunar unvân 2n 2 bald 2z aselinden yiyerek
Senenin ya’ni YIL’2n sonu boÕ kalmas2n diye
BALDIZ kendindeki BAL’2 yiyerek isminde
geriye kalan DIZ’2 YIL’a verdi ve YIL’2n sonuna ekledi.
Böylece YIL, YILDIZ oluverdi.

*****
MUA ÔÔER, (Onlu) Herhangi bir beyte ayni vezin ve kafiyede
sekiz m2sra daha ilave ederek on m 2sra’l2 bentler yap 2l2rsa

MuaÕÕer olur. (Bak Musammat)
MUHAMMES, (BeÕli) Herhangi bir beyte ayni vezin ve kafiyede
üç m 2sra daha ilave ederek beÕ m 2sral2 bentler yap 2l2rsa
Muhammes olur. (Bak Musammat)
MURABBA, (Dörtlü) Dörder m 2sral2k bendlerden yap 2lm 2Õ
musammatlard 2r. Türlü Õekilleri vard 2r. Üçten fazla fakat yediden
az bentlerden yap 2l2r.Kafiye düzeni muhtelif Õekillerde olabilir.
(Bak Musammat, Tuyu , K 2t’a)
MUSAMMAT, Gazelde ve kasidede iç kafiyeli m 2sralarla
yaz2lm 2Õ beyitlere denir. (Bak iç kafiye).
MUSAMMAT, Ayni zamanda üç m 2sra ile yedi m 2sra aras2nda
yaz2lm 2Õ bentlere de bu ad verilir. Musammatlarda bentlerin
sonundaki m 2sralar ayni kafiyede olursa buna Müzdeviç denir.
Musammatlarda bendlerin sonundaki beyit nakarat gibi (birinci
bentteki gibi) aynen tekrar ederse buna Mükerrir denir.
Bu bentler Murabba’ (dörtlü), Muhammes (beÕli), Müsaddes
(alt2l2), Müsenna’ (yedili), Müsemma (sekizli), Mütessa’ (dokuzlu),
MuaÕÕer (onlu), Terci-ibend, Terkib-i bendler beyit say 2s2na göre
tasnif edilir.
MUSARRA, Ayni vezin ve ayni kafiyeli olan bir beyitten ibaret
olan beyitlere denir. . Her gazelin ve her kasidenin ilk beyitleri
mussarad 2r. (Bak Gazel, Kaside, Beyit)
Örnek:
Pejmürde, perîÕân dola Õan bir sürü gümrâh,
Sanmakta mezardan kaçacak dün göçen ervâh.
*** **

Beri gel sevgili ins, Õeytan 2 inkâr edelim.
Bize ahbab görünen nefsi de enzâr edelim.
*****
Tadarak zevkini dünyâya al2Õt2k.
Felein döndü ü girdâba a 2Õt2k.
*****
Hasret yaras2n sarmak için câna dan 2Õt2m.
Y 2ld 2zlara sordum gece asmâna dan 2Õt2m.
*****
Yana 2ndan bir öpü Õ dertlere merhem oluverdi
Ama bir bûs-ü kenar herkese mahrem oluverdi
Bunlar Musarra beyitleridir.

***
MUTAVVEL GAZEL, Yirmiden fazla beyitli olan uzun
gazellerin ad 2d 2r. (Bak Gazel)
Örnek:
“Ger derse Fuzuli ki ‘Güzellerde vefâ var’
Aldanma ki Õâir sözü elbette yaland 2r” (1)
Derler ki bu m 2srâda yalan yoksa hatâ var
Mant2kla deil, Õâir, odu eÕkle yazand 2r
Bâzan gam 2 neÕ’eyle yazar, neÕ’eyi kayg 2
Bâzan gülerek yazd 22 harf, dertli figand 2r
Efkâr2n 2 m 2srâlara nakÕettii yerde
Hem â Õ2k2 hem mâ’Õuku kalpten okuyand 2r
Beytindeki kan teÕbihi al renkli Õarapsa
Mecâzi meâlinde, akan göz ya Õ2, kand 2r

Mâhir ve derin duygulu Õâir kaleminde
Yaz günleri k2Õ, k2Õlar2 bâzan da hazând 2r
Bir dil ki bu ifrât ile tefrit aras2nda
Ôair dili kalpten konu Õan gizli lisand 2r

Ôefkatle, zarif beytine resmettii meçhul
Asker, vatan u runda ölüp yerde yatand 2r
Pejmürde k2yâfetli bu gurbet zede Õâir
Doktor gibi her yâreye bir çâre buland 2r
Mestâne, hazin günleri meyhânede geçmiÕ
Bir Õâire dünyâ bile uydurma vatand 2r
Hiçbelli deil do du u yer, geldii belde
Gurbette ölen Õâirin öz yurdu cihand 2r

Ôâirlerin ekser defa ho Õland 22 lahza
Bo Õ vaktini divân 2na vakfettii and 2r
Serbest hece vezniyle de Õâir yazar amma
Aruzdaki a Õk sözleri ezberde kaland 2r
Ahraz, gözü kör â Õ2k2 dillendiren elfâz
M 2srâlara yerleÕtiren Õâir mi yaland 2r ?

Ôâir yazacakt2r. Bunu dert eyleme Bâki
HüzneyleyiÕin bo Õ yere feryad-u figand 2r.
(1) Fuzuli’nin gazelinden

*****
Ya Õayan mahluka s2hhat ve saâdet gerekir

¤nanan mü’mine kuvvetle metânet gerekir.
Do u Õundan sana Allâh taraf2ndan verilen
Nefesin bitmeden evvel de Õahâdet gerekir.
Yedi kat gökten inen Hazret-i Kur’ân-2 Kerim
Ve o âyetlere sayg 2yla riâyet gerekir.
Kulun Allah taraf2ndan verilen nîmetine
¤çi el-hamd ile Õükran dolu minnet gerekir.
Namaz2n hükm-i kazâ farzedilen secde için
Kitab 2n kavline tâatla ibâdet gerekir.
Yal2n 2z bayrama mahsus iyi günlerde deil
Gücü az yoksuna her demde inâyet gerekir.
Günâh iÕler ve fesat sözleri yaymak yerine
Yasak olmu Õ bir amelden kaç2Õ elbet gerekir.
Birinin Õeytana bir kez kanarak ba Õlad 22
Günâh eylemlere bin kerre nedâmet gerekir.
Seneler sonras2 birden hür olan millet için
Yeni devlette mecâl, halkta hamiyyet gerekir.
Çal2Õan millete yâ Rabb bir akâmet yerine
Ona r2f’at, ona hakkettii nusret gerekir.
Yeni asr 2n kuduran dü Õman 2 def’etmek için
Cesur askerde Õecâat millette de vahdet gerekir.
Ac2maz zâlime dünyâda cezâ olmasa da

Rezil insafs2za mah Õerde musîbet gerekir.
Su-i tefsirde hatâ yapmadan Ey âlim-i dehr
Daha çok fehm için elfâzda selâset gerekir.
Küçücük hânede evlâd-2 ayâl, ced, ebeveyn
Gibi tüm fertlere ikrâm ile izzet gerekir.
Fukarâ kom Õuya dünyâ mal2 bahsinde felek
Kuru bir va’d-2 tehî fevki, mürüvvet gerekir.
Ta ezelden beridir küskün olan kimselerin
Bar2Õ2p birbirinin aff2na gayret gerekir.
K 2sac2k ömrünü ho Õnut ya Õay2p gülmek için
Sevilenlerle sevenlerde muhabbet gerekir.
Yaratan Hakk taraf2ndan verilen gün ya Õad 2n
Ve nihâyet sana Bâkî, bir azîmet gerekir.
On sekiz beyitli uzun bir kasidedir.

*****
MUVA ÔÔAH, (Bak AkrostiÕ)
MÜBALA A, (Abartma, aÕ2r2ya varma ), Herhangi bir Õeyin
etkisini kuvvetlendirmek için fazla yükselterek veya fazla aÕ2r2 bir
derecede alçaltarak anlatma san’at2d 2r. Bir san’at deeri olmas2 için
nükteli ve kibar kelimelerden ibaret olmas2 laz2md 2r. Umumiyyetle
övmede (Medhiye), yermede (Hiciv), övünmede (Fahriye) Õair
mübalaa yapar.
Örnek:
Ünlü Peygamber Süleyman din ve ahlak getirdi

Osmano lundan Süleyman hayli kanun yetirdi
¤ltimaslar yapt2, servet kapt2, rü Õvet verirken
Ba Õkan 2m cumhur Süleyman mülk-ü devlet bitirdi
(Mülk-ü devlet bitirdi bir abartmad2r.)

*****

Görmedim âlemde müÕkil hastal2k sevdâ gibi
Ben de düÕtüm derd-i aÕka görmeyen âmâ gibi
Mâvi gözlüm bir taraftan uykusuzluktan yana
Gözlerin mestâneleÕmiÕ âÕ2k-2 Õeydâ gibi
Neyledin döndün sözünden, alam2Õs2n dün gece
Döktüün bir katre yaÕ gönlümde bir deryâ gibi
Hasretinden hastaland2m, çöktü gökler üstüme
Sanki dünyâ oldu birden kimsesiz tenhâ gibi
Çölde kalm2Õ dertli Mehmet iltifât2n görmeden
Serseri Mecnuna dönmüÕ sen de kal Leylâ gibi
*****
Akrabam, nefsim ve Õeytan tende cân 2m s2kt2lar,
Tâ ezelden hattedilmiÕ do ru yoldan ç2kt2lar.
Baht2m 2n bir lûtfudur bu. Hasma hâcet kalmad 2
Hep berâber birleÕip toplam hayâlim y2kt2lar.
(Akrabam,nefsim, Õeytan birleÕip hayalimi y2kt2lar mübalaad2r.)

*****
MÜFRED, Bir m 2sral2 baÕl2baÕ2na bir mana ifade eden eserlere

denir. Baz2 hallerde kafiyeli olmayan müstakil beyitlere de Müfred
denildii görülmü Õtür. (Bak Azade, Beyit, Berceste).
Örnek:
Kimse dünyâ hanesinmden sa  ve salim ç2kmad 2.
*****
Bugün ölsem bu benim mazimin en son günüdür.
Ya ya Õarsam bu gün istikbalimin ilk dünüdür.
*****
MÜLEMMA, Manzumede bir m 2sran 2n baz2 kelimelerinin hatta
baz 2 beyitlerinin deiÕik dillerle yaz2lmas2na denir.
Örnek:
Sûretin gördüm resimden nazl2 handân 2m k2z2m
Sanki YILDIZ gökten inmiÕ sevgi sultân 2m k2z2m
Bekliyordum vuslat2ndan bir haber cân 2m k2z2m
Ho Õ gelirsin yâr-2 cân 2m, cân 2mâ han 2m k2z2m
Bülbülümsün sen benim, a latmas2n Mevlâ seni
NeÕ’e dolsun hep hayât2n, gülle doldur gülÕeni
K 2lmas2n Allah cüdâ hiç bir vakit senden beni
Ho Õ gelirsin yâr-2 cân 2m, cân 2mâ han 2m k2z2m
Gurbet elde bir hayât2n ma’mur olmaz dört yan 2
Günlerim geçmez kolay, yaln 2z ya Õam kalp dü Õman 2
Gökte kevkeb, yerde YILDIZ’lar hat2rlar amcan 2
Ho Õ gelirsin yâr-2 cân 2m, cân 2mâ han 2m k2z2m
(Sûretle resim ve kevkeble y2ld2z mülemmad2r. Fakat baz2 manzumelerde
tüm bir m2sa’ veya bir beyit Arapça veya Farsça yaz2ld22 da vard2r.)

*****
MÜNACÂT, Tanr2ya dua ve yalvarma terennüm eden

manzumelerdir. (Bak Dua, Na’t)
Örnek:
Hamdüke Yârabb diyerek Õükrederim
Kullara gösterdii yoldan giderim
Dü Õman elinden beni kurtar diyerek
Yalvar2r2m Rabbim-ad 2n zikrederek
GeçmiÕim azg 2nca günahlarla dolu
Lûtfile göster bana en do ru yolu
Dertlere sabreyleyecek kuvveti ver
Nefsime bir hadd koyacak kudreti ver
Girmedi kalbim sap 2tanlar tas2na
Eyleme yâ Rabb, beni kul, ba Õkas2na
Aç bilirim, ben de felâketzedeyim
Ver bana nan, yoksula ben avn edeyim
*****
Dünyâya nizam verdin, halk2n önüne serdin
Rabbim Sana çok Õükür, do ru yolu gösterdin.
Önce esirdik kulduk, hak dinine sokulduk
Rabbim Sana çok Õükür, tükenmez nimet bulduk.
Kalbimizi saf ettin, hükmünde insaf ettin
Rabbim Sana çok Õükür, suçumuzu affettin
Kullar2n 2 aç etme, zalime araç etme
Rabbim Sana çok Õükür, nâ-merde muhtaç etme.

Lutfunuz bana cand 2r, damar 2mdaki kand 2r
Rabbim Sana çok Õükür, r2zk2m bana ihsand 2r.

¤nanc2m hep dindedir, vücudum da zindedir
Rabbim Sana çok Õükür, s2hhat2m yerindedir.
Bilmem neydi murad 2m, yürüdüm ad 2m ad 2m
Rabbim Sana çok Õükür, seksen sene ya Õad 2m.
*****
MÜSEBBA’, (Yedili) Herhangi bir beyte ayni vezin ve kafiyede
beÕ m 2sra daha ilave ederek yedi m 2sral2 bentler yap 2l2rsa Musebba
olur. (Bak Musammat)
MÜSEDDES, (Alt2l2) Herhangi bir beyte ayni vezin ve kafiyede
dört m 2sra daha ilave ederek alt2 m 2sral2 bentler yap 2l2rsa
müseddes olur. (Bak Musammat)
MÜSEMMEN, (Sekizli) Herhangi bir beyte ayni vezin ve
kafiyede alt2 m 2sra daha ilave ederek sekiz m2sral2 bentler
yap 2l2rsa müsemmen olur. (Bak Musammat)
MÜSTEAR, Geçici olarak al2nm 2Õ takma isimlere denir. Mahlas
olarak da bilinir. Gazel ve kasidelerde yazar2n ismi veya müstear
ad 2 umumiyyetle son beyitlerden biri olan Tac beyittedir. (Bak
Gazel, Kaside, Tac Beyit)
Örnek:
Kald 2rmak için güçlü tenâkuzlar2 Mehmet
Art2k ediver kendini Allâha emânet.
*****
Acuzlar2n ya Õ2 hakk2nda kim ne derse Fatin

Senin bu günlerin eyyâm-2-eÕ-Õebâb gibidir.
*****
Ol Fuzuli’den de fazla ben senin hayrân 2n 2m
Kim bu Bâki? der Nediim. Hep suâl eyler beni.
*****
Mefaki der, Ey nefsim “Ne yapt2n? Ne eyledin?”
Ecdad 2n 2n gittii yolda beklemedesin.
*****
MÜSTEZAD, M 2sra 2n birinci kal2b 2 ile sonuncu kal2b 2 ile yaz2lan
küçük m2sralar birinci m 2sra’a eklenince müstezad olur. Bu küçük
m 2sraa Ziyade denir. Müstezadlarda beyit iki büyük ve iki küçük
m 2radan teÕekkül eder. Kafiye Õekli muhteliftir. Halk edebiyat2nda
buna Ayakl2 Semai’ye benzer. (Bak Azade)
Örnek:
Sâkî bana dün dans ederek sundu Õarâb 2
Unutturdu harâb 2
Hat2rlatt2 turâb 2.
Sâkî gene Õen Õark 2 ile çald 2 rebâb 2
Ç 2kartt2rd 2 nikâb 2
Unutturdu hicâb 2.
*****
Sana ben söyleleyim sevgili dost. Sevgi çal2nmaz.
Sevilen pulla al2nmaz.
Uzakelden birinin varsa eer sevdii dilber
Ac2 gurbette kal2nmaz.
K 2namaz kimse severken sevenin sevdii kalbi

Sevilen kimse al2nmaz.
Yol al2rken gözünün gördü ü yollarda sevenler
Sonu yok râha sal2nmaz.
Uçu Õan renkli böcekler gibi ilk gördü ü anda
Yar 2 mest a Õka dal2nmaz.
*****
Olsayd 2 eer toplulu un verdii ahkâm,
Sâdece ma’kûl.
Yapmazd 2 hatâ, meclis-i millet denen avâm,
Böylece mebzûl.
*****
Kuru gövdeyi beyaz kefene sar2yorum
Bedenimle yal2n 2z mezara var2yorum.
Kara ta Õ2na.
Kanayan yüreimin yaras2na dokunup
Koyacak ba Õ2m 2 ben bir omuz ar2yorum.,
Bo Õu bo Õuna.
*****
Ya Õamaktan ço alan zevki tahayyül ederiz.
Ne kadar haz dolu anlar.
Ve hayât derdi olan zahma tahammül ederiz.
Ne acâiptir insanlar.
*****
Her ateÕ yanarken sahih
Yakar yakt22 yerleri.

Bu ma’lum ise.
Çok kimse ya Õarken kabih
Bozar yatt22 yerleri
De ma’lum ola.
Alevden kalan köz söner
Nihayette artar külü.
Bu ma’lum ise.
Do an fâni hâke döner
Nefessiz vücudu ölü
De ma’lum ola.
*****
NA’AT, Peygamberin ve Hazreti Ali’nin vas2flar2n 2 ifade eden ve
onlardan Õefaat dileyen manzumelerdir. (Bak munacaat, Dua)
Örnek:
Dünyâya nizam verdin, halk2n önüne serdin
Rabbim Sana çok Õükür, do ru yolu gösterdin.
Önce esirdik kulduk, hak dinine sokulduk
Rabbim Sana çok Õükür, tükenmez nimet bulduk.
Kalbimizi saf ettin, hükmünde insaf ettin
Rabbim Sana çok Õükür, suçumuzu affettin
Kullar2n 2 aç etme, zalime araç etme
Rabbim Sana çok Õükür, nâ-merde muhtaç etme.
Lutfunuz bana cand 2r, damar 2mdaki kand 2r
Rabbim Sana çok Õükür, r2zk2m bana ihsand 2r.

¤nanc2m hep dindedir, vücudum da zindedir
Rabbim Sana çok Õükür, s2hhat2m yerindedir.
Bilmem neydi murad 2m, yürüdüm ad 2m ad 2m
Rabbim Sana çok Õükür, seksen sene ya Õad 2m.
NA ME, Vezin, kafiye ve redif gibi ritmik ak 2c2l22 salayan
Õekillerle söz ve ses san’atlar2 yan 2nda elfaz, eda, selaset gibi
kavramlara da yer verilirse, Õiir bir musikiye benzer, ve Õark 2 gibi
terennüm edilir ki buna name denir. Nameyi temin etmek için
ses uyumuna çok dikkat edilir. Reddi m 2sra ve tecdidi matla’ gibi
tekrarlar nameyi perçinleÕtirir. (Bak Tekrarlama)
NAKARAT, Bir manzumede tekrarlanan son m2sralara ve
beyitlere denir. Bu umumiyettle Õark 2larda görünür. (Bak Ôark 2)
Örnek:
Y 2ld 2zlara sordum sevgilimi ben buradan
Ay yüzlü güzel “ Ôimdi gelir, bekle” dediler (Nakarat)
Günler gibi, aylar, seneler geçti aradan
Ay yüzlü güzel “ Ôimdi gelir, bekle” dediler (Nakarat)
Ferhat gibi da 2 delmek yok ki hevesimde
Mecnundaki titrek o seda yok ki sesimde
Duydum, yine dydum son ümit son nefesimde
Ay yüzlü güzel “ Ôimdi gelir, bekle “ dediler (Nakarat)
Mefaki k2rk-yedi y2l önce köyünden göçtü
Ôehrini terketti diyar-2 gurbeti seçti
Kamerru k2z2 bulmak için fezay2 geçti
Ay yüzlü güzel “ Ôimdi gelir, bekle.” dediler (Nakarat)
*****

Nice bayamlara herkesle berâber ko Õal2m
Bu mukaddes günü tebcîl ile bayramla Õal2m.
Köyümün sahn 2na tez varma a bir yol bularak
Bu mukaddes günü tebcîl ile bayramla Õal2m.
Kalarak nefs ile ho Õnut, iyilikler yeri ver
Ramazan bayram 2d 2r, mutlu saâdetleri ver
Me Fatin, Köydeki eshâba selâm gönderiver
Bu mukaddes günü tebcîl ile bayramla Õal2m.
*****
Pak olmak gereklidir temiz Õahsiyet pek az
Bütün renkler içinde çabuk kirlenir beyaz
Mecliste ra bet görür kazan 2r çok imtiyaz
Bütün renkler içinde çabuk kirlenir beyaz

¤yilik yapan insan mumla aran 2r fakat
Aleyhinde söylenen sözler geliÕir on kat
EleÕtirilir her an, sa dan soldan yer tokat
Bütün renkler içinde çabuk kirlenir beyaz
Öksüz, yetim ve yoksula Mefaki yard 2m eder
Gece gündüz çal2Õ2r a Õ2lmad 2k yol gider
¤yilikler yapt2kça gece gündüz dayak yer
Bütün renkler içinde çabuk kirlenir beyaz
*****
Dostuna dü Õman 2na habis gözlerle bakma
Esenlikle ya Õars 2n rahat eder vicdan 2n
¤htiyac2 halinde dostu yaln 2z b 2rakma
Esenlikle ya Õars 2n rahat eder vicdan 2n

Fesat sözler söyleme seda çabuk yay2l2r
Alçak gönüllü olan mütevazi say2l2r
G 2pta etme kimseyi yürein temiz kal2r
Esenlikle ya Õars 2n rahat eder vicdan 2n
Yoksulun gönlünü al, dü Õkünlere selâm ver
Arkada Õ ol garibe, fakire dostluk göster
Tenkid etmek yerine tatl2 söylersen eer
Esenlikle ya Õars 2n rahat eder vicdan 2n
Varl2a önem verme payla Õ her yediini
Sözlerinin eri ol infâz et dediini
¤lim irfân yolunda ö ret ö rendiini
Esenlikle ya Õars 2n rahat eder vicdan 2n
Mefaki bahtiyar ol etraf2na neÕ’e sal
As2k surat yerine daim güler yüzlü kal
Ömrün hitâm bulmadan felekten bir gece çal
Esenlikle ya Õars 2n rahat eder vicdan 2n
*****
NAZIM, (Dizem) Dizmek manas 2na gelir,. Maksad 2m 2z2 ritimli,
kafiyeli ve ölçülü bir Õekilde anlatma yoludur. Bu suretle yaz2lm 2Õ
eserlere Manzum denir.Nâz2mla u raÕanlara Nâz2m denir. Nâz2m
duygular2 ifade etmee daha uygun gelir. Nâz2mda musikide
oldu u gibi ritmi salayan Vezin (ölçü), Kafiye (uyak), söz uyumu
ve Õekil (biçim)dir. Nâz2mda en küçük birim m2sra’d 2r. Dier
birimler beyit, k 2t’a, benttir. Nâz2m her zaman Õiir deildir. (Bak
Vezin, Kafiye)
NAZIM ÔEK ¤LLER ¤, (Dizem Õekilleri) Divan Edebiyat2nda
ölçülü M 2sra en küçük naz 2m Õeklidir. Buna Azade m 2sra denir.

BEY ¤T, ¤ki m 2sran 2n bir araya gelmesiyle beyit, KIT’A, Üçlü,
dörtlü, beÕli ve alt2l2 m 2sralardan yap 2l2r. BENT, dört ile onbeÕ
m 2sralardan meydana gelir. Bu m 2sralar2n kafiyeleri muhtelif
Õekillerde ayarlan 2r. Nâz2m Õekilleri aras2nda Gazel, Kaside,
Mesnevi, Ôark 2, Müstezad, ve Bendler vard 2r. (Bak Gazel, Kaside,
K 2t’a, Bend, Musammat)
NAZIM TÜRLER ¤, (Dizem türleri) Nâz2m Divan Edebiyat2nda
Tevhid, Na’at, Mersiye, Medhiye, Hicviye, Fethiye, Nazire, Tezhil,
Halk edebiyat2nda Ag 2t, TaÕlama, Koçaklama, Güzelleme ve
Tekke edebiyat2nda ¤lahi, Nefes, Nutuk, Devriye ve Ôathiyat gibi
türleri vard 2r.
NAZÎRE, E Õ deer manas 2na gelir. Nazîre bir taklit deildir ancak
Õairler sevdikler Õiirlere duyduklar2 sayg 2 ve hürmeti göstermek
için yazd 2klar2 cevap Õeklidir. Bir esere karÕ2l2k olarak yaz2lan
manzum bir esere denir. Kaside ve gazellerde nazirenin vezni,
kafiyesi ve varsa redifi orijinal gazeldeki gibi kalmas2 Õartt2r.
Nazîrelere benzer CEVAP’lar da vard 2r. (Bak Cevap).
Örnek:
(Üsküdarl2 Talat beyin gazeline nazire)

Her gün hepimiz her zaman etsek te feryâd
Mecmu’ ya Õayanlar, olamaz mevten âzâd
‘GeçmiÕlerin eylemez isek rûhunu Õâd
Etmez gelecekler de bizi elbet yâd ’ (1)
Dünya kalacak böylece tab’2na mûtâd.

¤nsan dü Õerek nefsine etmekte münkâd
Hakk eylemesin bizleri fâil-i bîdâd
H 2fzeylesin Allah sizi âmil-i bünyâd
Dünya kalacak böylece tab’2na mûtâd.

And 2k seni, yâd eyledik Õi’rini üstâd
Cennete de Hakk eyleyecek Tal’at2 Õâd
Makberde Õükür feyz ile yatt2kça ecdâd
Dünya kalacak böylece tab’2na mûtâd.
(1) Üsküdarl2 Ahmet Tal’at Onay’2n bir k2t’as2ndan
(Üsküdarl2 Tal’at2n k2t’as2)

‘GeçmiÕlerin eylemez isek rûhunu Õâd
Etmez gelecekler de bizi elbet yâd
Mahmud Kemâl-i din buyurdu böyle
Hak feyzini eylesin hemiÕe müzdâd.’
Üsküdarl2 Tal’at

*****
(Nef’i nin gazeline Nazire)

Zulme kâdir dü Õman 2ndan a Õk2 vâkîdir gönül
Eylemek yok derdin izhâr. S 2rr2 hâkîdir gönül.
Nem birikmiÕ gözlerinden damlayan ya Õ gösterir
Her zaman gam yüklü bir gurbette âkîdir gönül
Hem sevenden hem güzelden duydu um hasret dolu
Y 2l geçer, bir gün gelir, yârdan da Õâkîdir gönül.
Mâha benzer vechinin her günde bir kez geldii
Meclisin koynunda yatm 2Õ nazl2 sâkîdir gönül.
Bâkî der ki, durmadan kalbim yanarken kor gibi,
‘Ben ölürsem âlemî ma’nâda bâkîdir gönül.’ (1)
(1) Nef’î nin gazelinden

*****
Nef’i nin Gazeli

Hem kadeh hem bâde hem bir Õûh sâkîdir gönül.

Ehl-i a Õk2n hâs2l2 sahip-mezâk2d 2r gönül.
Bir nefes dîdâr için bin cân fedâ etsem n’ola
Nice demlerdir esir-i iÕtiyâk2d 2r gönül.
Dildedir mihrin ko hâk olsun yolunda cân u ten
Ben ölürsem âlem-i ma’nâda bâkîdir gönül.
Zerredir ammâ ki tâb-2 afitâb-2 a Õk ile
Rûzigâr2n Õemse-i tâk u revâk2d 2r gönül.
Etse Nef’i n’ola ger gönlüyle dâ’im bezm-i hâs
Hem kadeh hem bâde hem bir Õûh sâkîdir gönül.
Nef’i

( 1635)

*****
(Fârisi’nin gazekine nazire)

Bunca y2ld 2r gurbet elde bekleyen meftun benim
A Õka dü Õmü Õ, çölde kalm 2Õ, kaybolan Mecnun benim
Vuslat2nçin hergün akÕam derde derman bekledim
‘Sen dururken meyl ider mi kimseye gönlüm benim’ (1)
Özledim dostum seni, hiç görmeden gitsem bile
Dü Õtü üm gökten derin deryâda ben yitsem bile
Varl22m son haddedir. Cans 2z kal2p bitsem bile
‘Sen dururken meyl ider mi kimseye gönlüm benim’ (1)
(1) Sultan (Genç) Osman II (Fârisî) nin bir k2t’a s2ndan
Fârisi’nin KIT’A’s2

Musfaf-2 hüsnüne iki ka Õun iki râ gibi
Ol rûhun üstinde mûyun anber-i sârâ gibi
Sen dururken meyl ider mi kimseye gönlüm benim
Yoluna kurbân ola nice güzel havrâ gibi
Sultan (Genç) Osman II (Fârisî) 1622

*****
(Fuzuli’nin ve Baki’nin gazellerine nazire)

Hasretinden sarho Õum. Gurbet zevâl eyler beni.
“Kim gören âb-2 hayât içmiÕ hayâl eyler beni.” (1)
Meclis-i yâranda hergün durmadan söz söylerken
Arz-2 endâm 2n senin, hâmu Õ ve lâl eyler beni.
Ben senin a Õk2nla ger göklerde uçsam bir defa
Â Õ2k-2 biçare nefsim pây(2)mâl eyler beni.
Geç vakit boy gösterip mecliste naz etsen bile,
“Ikd-i zülfün çözme kim â Õüfte-hâl eyler beni.” (2)
Gün gelir bir gün seninçin zillete dü Õsem, ne gam
¤ltifât2n her vakit sâhib celâl eyler beni.
Ol Fuzuli’den de fazla ben senin hayrân 2n 2m
Kim bu Bâki? der Nediim. Hep suâl eyler beni.
(1) Nedim’in nazire’sinden

(2) Fuzuli’nin gazel’inden

*****
FUZUL¤’nin GAZEL¤

Hayret ey büt, suretin gördükte lâl eyler beni;
Suret-i hâlim gören, suret hâyal eyler beni.
Mihr salmazs 2n bana, rahm eylemezsin, bunca kim,
Sâye tek sevdâ-y2 zülfün pâymâl eyler beni
Za’f-2 tâli’ mâni’-i tevfik olur, her nice kim,
¤ltifât2n ârzumend-i visâl eyler beni.
Ben gedâ sen Õâha yâr olmak yok ammâ, neyleyim,

Arzu ser-geÕte fikr-i muhâl eyler beni!
Tir-i gamzen atma kim, ba r2m deler, kan 2m döker,
Ikd-i zülfün çözme kim, â Õüfte-hâl eyler beni.
Ey Fuzuli k2lmazam terk-i tarik-i fakr kim,
Bu fazilet dâhil-i ehl=i kemâl eyler beni
Fuzuli (1556)

*****
NED¤M’in NAZ¤RES¤

Bus-i la’lin Õöyle sirâb-2 zülâl eyler beni,
Kim gören ab-2 hayât içmiÕ hayâl eyler beni.

Ôaire söz bulma a minnet ne ammâ. Neyleyim,
Ah kim hayret, seni gördükte lâl eyler beni.
Ba da zülf-ü ruhun and 2kça, bu kimdir? deyu
Sümbül ü gül birbirinden suâl eyler beni.
GerdiÕin gördükçe sâki-i mülâyim meÕrebin
“ Arzu ser-geÕte fikr-i muhâl eyler beni!
Ben kulun lâik deildir vasl2na ammâ, yine
“ ¤ltifât2n ârzumend-i visâl eyler beni.”
Guyyâ bilmez, efendim bende-i dirinesin,
Kim: Nedimâ bu mudur? Deyu suâl eyler beni.
Nedim (1730)

*****
BAKI’ye NAZ¤RE

Ey sevgilim, lûtfeyleyip âgû Õuna ald 2n beni
Yaln 2z küçük bir bûseyle sevdâlara sald 2n beni

Bir uhrevî derde dü Õen Õâirlere dostum diyen
Â Õ2ka derman vermeyen hülyâlara sald 2n beni
Köyden uzak illerde ben, bir tek suçum sevmek iken
Husûmetin bilmem neden dünyâlara sald 2n beni
Da  deldirip Ferhat gibi, yol kaybeden Mecnun gibi
¤klimlerin en çirkini sahrâlara sald 2n beni
Söz verdiin vuslat için yüzlerce kez ettin yemin
‘Yar 2n dedin birgün dedin ferdâlara sald 2n beni’ (1)
Gurbetzede Mehmet Fatin göz ya Õlar2nla hasretin
Doldurdu u, en çok derin deryâlara sald 2n beni
(1) Baki’nin gazelinden

*****
Baki’nin Gazeli

Hatt2m hîsab 2n bil dedin gavgalara sald 2n beni
Zülfüm hayalin k2l dedin sevdalara sald 2n beni
Geh ebr veÕ giryan edip geh bâd veÕ püyân edip
Mecnun-2 sergerdan edip sahralara sald 2n beni
Vasl2m dilersin çün dedin lûtf edeyin olsun dedin
Yâr 2n dedin birgün dedin ferdâlara sald 2n beni
Yusuf gibi izzette sen Yakub ve Õ mihnette ben
Dîl sakin-î beytül hâzen tenhalara sald 2n beni
Bakî s2fat verdin elem ettin gözüm ya Õ2n 2 yem
K 2ld 2n gârik-î bahr-î gâm deryalara sald 2n beni
Baki (1600)

*****

Zati’nin gazeline nazire:

‘Gül üzülsün gonca açulsun, bana sen gül yiter’ (1)
Her tataftan kayg 2 saç2ls2n, bana sen gül yeter
Bir hazânî bahçede zambak ile sümbül yeter
Zevk verir gurbetteki hayrân 2na sen gül yeter.
Dostu mecnûn etmee zülfündeki kakül yeter
A las2n bülbül gül için, dostuna sen gül yeter.
Sahte bir dünyâda benimçin bu kadar zül yeter
Suçlar2m yüz kerre yaz2ls2n, bana sen gül yeter
Çaresiz gurbette kalan Mehmede bir gül yeter
Makberim gönlünde kaz2ls2n, bana sen gül yeter
(1) Zâtî’nin gazelinden

*****
Zati’nin gazeli:

Gül üzülsün gonca açulsun, bana sen gül yiter
A lasun bülbüllerin ey gonca, tek sen gül yiter
Ey kamer-ruh fi-l-mesel bir bende-i ferzâne-veÕ
At2 önince piyâde sen Õehün ben kul yiter
Mutribâ kaanûn odur kim sâzun 2 al çengüne
Bizi söyletme sürâhi didü i kul kul yiter.
Bir nedür ben bülbülün zahm 2 hezâr ur cân 2na
Didum ol gonca ay2td 2 ârife bir gün yiter
Aç2lub gül kalmasa hergiz negam bülbül ne gam
Câm gül Zâtî surâhi kulkul-i bülbül yiter.
Zâtî, 1575

*****

(¤brahim Yavuz’un naziresi)

Sevdiim zülfün tarar gel gör ne hâl eyler beni
Gah ki dilbaz, gah ki suskun, gah ki lâl eyler beni.
Ben günahkâr bir kulum, bilmez ve lâkin her gören
Sanki cennet müjdelenmiÕ kul hayâl eyler beni.
Elli y2ld 2r çölde kald 2m kimse bilmez derdimi
Yapsa her kim tasvirim mecnun misâl eyler beni.
Baht2m 2n hiç Õans2 yoktur, bir güzel gün görmedim
Hangi dertten muzdaripsem hep muhâl eyler beni.
Tahsilim yüksek deil gözlemlerim keskincedir
Ôimdi câhil der fakat y2llar kemâl eyler beni.
Kim ki yâran kim ki hemrâz kim ki sohbet yok dese
¤brahim der ‘Dostlar2m her dem suâl eyler beni.’
¤brahim Yavuz

*****
Fatin’in Gazeli

Ya Õad 2m bilmeyerek hilkatimin hikmetini
Harcad 2m bo Õ yere ilk gençliimin k2ymetini

¤Õte y2llarca dola Õt2m gülerek kâm alarak
Almadan hiç bu acâip felein himmetini
Günbegün zillete düçâr bile kalsam yine hor
Göremem hilkatin ihsân 2 hayat nimetini
Bir an inkâr edemem çok seneler geçse dahi
PeriÕanl2k günü tüm dostlar2m 2n hizmetini
Ho Õça kal sen demeden dostlar2m ayr 2ld 2 çabuk
Umarak görmeyi ukbâda Hüdâ rahmetini

Geçti günler seneler, geldi ömür son demine
Ba Õlad 2m görmee ya Õlanman 2n âlâmetini
Sevinir ho Õnut olur Õen giderim âhirete
Kazan 2rsam ben eer dostlar2m 2n hürmetini
Mehmet Fatin Baki

*****
( Mehmet Fatin BAK¤’ye Nazire)

Verdi Allah size dünyâda ya Õam ni’metini,
Dileriz burda da, ukbâda da bol rahmetini.
Yetilerle, iyi ünler vererek techiz edip
Yöresinden ötesinde sevilen Mehmet’ini
Ya Õat2p hep iyilerle, iyiliklerle her an,
Bize göstermesin Allah beÕerin g 2ybetini
Geçti y2llar diyerek üzmeyiniz kendinizi,
Görürüz verdiimiz sevgimizin k2ymetini.
Sevilip sayg 2 gören evsaf ile Õen ya Õay2n,
Yeni dost Nâmi de arz etmededir hürmetini
Numan Nâmi KESK¤NBORA
(Mersin, 26 May2s 2006)

*****
Fatin’in Gazeli

Ba Õ2 bo Õ hat2ran 2n Õâd 2 da bo Õtur
Günü geçmiÕ ya Õam 2n yâd 2 da bo Õtur
Felegin verdii nîmetlere mühtaç
Kulun isyân 2 da bîdâd 2 da bo Õtur
Yeni dünyâda adâlet yok olurken
Yasan 2n yazd 22 ba Õ dâd 2 da bo Õtur

Yüce ahlâk ve hamiyyet gibi örfün
Yenilik mucibi bünyâd 2 da bo Õtur
Büyüyen havf ile bir âlem ya Õar2z ki
Ekilen mahsülün ihsâd 2 da bo Õtur.
Senelerdir ne arar hiç te sorulmaz
Fatin’in sanc2l2 feryâd 2 da bo Õtur.
*****
Ôemseddin YaÕar2n Fatin’in Gazeline naziresi

Maziyi anman 2n Õad 2 da ho Õtur.
Ac2s2-tatl2s2yla yad 2 da ho Õtur.
Kimi nimet içre, kimi lokmaya muhtaç.
Kullar2n ecram 2, dad 2 da ho Õtur.
Zalimin elinden sak2n adil bekleme.
¤nsan 2n Õükrü ho Õ, bidad 2 naho Õtur.
Hamiyyeti mum ile arar olsak da
¤manl2 hayat2n bünyad 2 da ho Õtur.
Serapa kötüler dünyay2 sarsa da
Ekilen iyiliin hasad 2 da ho Õtur.
Vatandan uzakta garip kalsakta
Gurbetin ac2l2 feryad 2 da ho Õtur.
Mü Õteki olsak da a aran saçlar2m 2zdan
Ömür sürecinin evveli de ho Õ, miad 2 da ho Õtur.

Ôemseddin YaÕar,

*****
¤HSAN Can Eti’nin NAZ¤RES¤
(Mehmet Fatin Baki’nin VAR ¤Ç¤NDE KAS¤DES¤NE)

Bir böyle Õiir yazm 2Õ olan sevgili dostum
Elbette melekler gibi haslet var içinde.
Sevda çeken insanlar, o sevda ile mutlu
Her sevgilinin amma, ac2 hasret var içinde.
Bizler edebiyat2 edeb san’at2 sayd 2k
Elhamd. O inanç ve kanaat var içinde.
Vareste bizim gönlümüz enva-2 garazdan
¤nsanl2a hizmet gibi niyyet var içinde.
Naçiz emelin maksad-2 ulvisi aç2kt2r
Üstadlara mahsus nice halet var içinde.
Biz öyle gönül sahibiyiz ki, iki kardeÕ
Her birimizin ayn 2 asalet var içinde.
Gönderdiin eÕ’ar bana bercestedir, El-Hak
Bir gün gelir elbet an 2l2r Õöhret var içinde.
Bir lûtf-i ilâhi olarak devreden ömrün
En son, ac2 ya tatl2 nihâyet var içinde.
Geldik, gider olduk, ne yitirdik ne kazand 2k
Bir devri acaip ki melâmet var içinde.

¤hsan Can Eti

4-4-2004 - Ankara

*****
NEFES, Tekke edebiyat2n 2n kulland 22 ve umumiyetle BektaÕi
tekkelerinde okunan nükteli, müstehzi ve bazan da lâûbâlî bir nevi
naz 2m Õeklidir.
NES ¤B, Kasidenin baÕlang 2c2nda durumu tasvir eden ve kasidenin
gayesini bildiren beyitlere denir. (Bak Kaside)
NES ¤R (Düz yaz2) Saçmak manas2na gelir. Gramer kaidelerine
uyarak yaz2lan düz yaz2lara Mensur denir Maksad 2m 2z2 düz ve
tabii olarak anlatma yoludur, Sade nesir, Süslü nesir gibi tasnif
edilebilecei gibi Eski nesir-yeni nesir diye iki bölümde
inceleyenler vard 2r. Bu süslü nesirler uzun ömürlü olmam 2Õlar ve
unutulup gitmiÕlerdir. Hikaye, roman, masal, makale, ve biyografi
sade nesirle yaz2l2r. (Bak Düz Yaz2)
N ¤NN ¤, Annelerin çocuklar2n 2 yat2rmak için söyledikleri
türkülerdir. Sabit bir Õekli olmad 22 gibi edebi bir k 2ymeti de
yoktur.
NUTUK, Tekke edebiyat2nda müritlere ve tarikat idarecilerine
edeb ve terbiye maksad 2yla derviÕler taraf2ndan ö üt verme
maksad 2yla yaz2lan manzumelerdir. (Bak Ö üt).

O-Ö
Ö ÜT: (Nasihat) ¤nsanlara do ru yol göstermek, ve ö üt verme

maksad 2yla yaz2lan mensur veya manzum ederlere denir.
Örnek:
Kesme garip parma 2n gün gelir dest’in olur
Kayma 2 yersen bu gün yüzdü ün postun olur
Ôartlar2 hak gösteren, kem sözün varsa bile
Dü Õmana çok sövme kim, gün gelir dostun olur.
*****
Sendeki BEN’lik seni kem rü’yaya dald 2r2r.
Dost dahi dü Õmanla berâber sana sald 2r2r.
Gönlünü alçalt biraz, at kibrini, kardeÕim
Zor yere dü Õsen bile Mevlâ seni kald 2r2r.
*****
Alarak mülkünü arz2n, nekes âlemde ya Õars 2n.
Bölü Õ emlâkini, âdem ya Õat2r hem de ya Õars 2n.
Hasis âlemde sen ancak k2sa birkaç sene vars 2n.
Vererak fitre zekât, hem ya Õat2r hem de ya Õars 2n.
*****
Ey o ul! Kendine gel, dü Õme sak2n gaflete sen de
Bir atom kan bile kalmaz kuru gövdendeki tende.
Yemeden toplad 22n mülkü nas2l sakyayacaks 2n
En ufak Õey koyacak ceb bile yoktur kefeninde.
*****
P
PARALEL ¤ZM, (Belirli dizeler) Ôiirde nameyi temin etmek için
kullan 2lan bir ses ve söz tekrarlamas2d 2r. M 2sralar aras2ndaki
benzer sözlerin ses eÕitliine denir. (Bak Tekrarlama, Akis,
Tarsiye)
Örnek:

Anadan do ma bebekler gibi ben de
Arar2m kabre kadar kendimi bende
Ne zaman benlik için Õeytana uysam
Yap 2yor benciliim hep beni bende.
Ömürüm bitse dahî köhne bedende
Yine nefs eyleyecek bendeni bende.
Yal2n 2z küflü kemik kalsa kefende
Bu kemik sa layacak nâ Õ2m 2 bende
Arasam hür kö Õe ben kendi içimde
Beni nefsim yapacak kendine bende.
*****
Kalbur alt2na dü Õtüm. S 2dk ü hakk ele beni
Gizli kalmad 2 s2rr2m, verdi nefs ele beni
Gam keder dolu yetmiÕ y2ld 2r aÕka tutuldum
Olmas2n diye vuslat, sürdü baht ele beni.
*****
PARMAK HESABI, (Bak hece vezni)
PASTORAL Ô¤¤R (Tasvirler), Mevzular2n 2 ba, bahçe, bahar yaz
gibi mevsimlerle k 2r ve tabiat güzelliini anlatmak için yaz 2lan
manzumelerdir. Süsten ve kelime oyunlar2ndan uzak sade bir dille
yaz2l2r.
Örnek:
Bu bahar mevsimi gülzâr yine Õenlikle ya Õar
Eserek bahçede rüzgâr yine Õenlikle ya Õar

Sabah erken bile bülbüller öter, güller açar
Çimen üstündeki ezhâr yine Õenlikle ya Õar
Gece âlemleri hem neÕ’elidir, hem de kibar
Kamerin verdii nevvâr yine Õenlikle ya Õar
Yeni bir dostla berâber yal2n 2z kald 22 gün
Mehi vech sevgili dildâr yine Õenlikle ya Õar
Kelebeklerle dolan bahçede beklenmedik an
Yana 2ndan öpülen yâr yine Õenlikle ya Õar
Bahar2n lutfuna hürmet, Fatin elenmee bak
Özenip yazd 22n eÕ’âr yine Õenlikle ya Õar.
*****
Doduun diyara dönmezsen geri
Söyle bana RUZGAR geldiin yeri
Denizde karada bilirler seni
Tan2rlar tad2nca ölüm buseni
Belli birçok ismin unvan2n vard2r
DüÕmanlar2n kadar hayrân2n vard2r
Üstüne biçilmez bir Õân2n vard2r
Bin çeÕit hayat2n, bin can2n vard2r
Gezdiin yerlerden biri Hindistan
Oradaki ismin insafs2z TUFAN
Amerika denen yerlerde iken
Senin yeni ad2n olur HÜRRIKEN
Baz2 günler olup deli FIRTINA
Yüklersin aac2 evi s2rt2na
Y2kars2n bentleri suyu taÕ2r2p
Basars2n kentleri köprüler y2k2p

Fakat bugün vard2r baÕka bir hâlin
Birini sevmee vard2r mecâlin
AkÕam YEL’i gibi odama girdin
S2cak duda2n2 bana deirdin
Oturduk sabaha kadar diz dize
Bak2Õt2k, gülüÕtük yaln2z biz bize
Sar2l2p dolaÕ2p hudut aÕmadan
ÖpüÕtük, seviÕtik hiç konuÕmadan
Fakihi Õafakta uykuya dald2
HAVA’n2n sevgisi ask2da kald2.
*****
PELTEKNAME, Kekeleme Õiirine denir. Kelimeleri kekeliyerek
yazmakt2r. Ne,, ne, ne, derse desin gibi.
Örnek:
Sana dede di diyene
De de deme ba bana ne
De de dede benim neme
De nene de dede deme
Sana dede diyene bana dede deme ben neneyim de.
R
REDD-¤ MATLA’, Gazelde Matla’n 2n yani birinci m 2sra’2n
Makta’da yani son m2sra’ yan 2nda tekrarlanmas 2na Redd-i matla’
denir. Nakarata benzeyen bu san’at Õekli ses uyumunu temin
etmek içindir. (Bak Gazel)
Örnek:
Tadarak zevkini dünyâya al2Õt2k.
Felein döndü ü girdâba a 2Õt2k.

Biz edepten ve hayâdan çok uzakta
Kö Õe çöplükteki nefhâya al2Õt2k.
Unutup fark 2n 2 mûbahla harâm 2n
Dalarak bâdeye hamrâya al2Õt2k.
Mal2 payla Õmada öz kardeÕi âdû
Bilerek, bo Õ yerre gavgâya al2Õt2k.
Kara sevdal2 gönüllerde yatan bir
Gül için, kalp ac2tan hâra al2Õt2k.
Bir al2Õkanl2a dü Õtük köyümüzde
Törenin verdii mu’tada al2Õt2k.
Biz edepten ve hayâdan çok uzakta
Tadarak zevkini dünyâya al2Õt2k.
(Bu son m 2sra’ ilk m 2sran 2n ayn 2d 2r.)
RED ¤F, (Tak 2) Kafiyeden sonra simetrik olarak tekrarlanan
kelimelere ve eklere denir. (Bak gazel, Kaside)
Divan edebiyyat2nda en çok kullan 2lan rediflerden baz 2lar2:
Bana, sana, eyler, senin, benim, yeter, gül,
gel, ola, geçer, eder, çeker. var, yok, eyler,
Örnek:
Bazan da iki üç kelimeden müteÕekkil guruplar ve onlara eklenen
ekler Redif olabilir.
‘Gül üzülsün gonca açulsun, bana sen gül yiter’ (1)
Her tataftan kayg 2 saç2ls2n, bana sen gül yeter
Bir hazânî bahçede zambak ile sümbül yeter
Zevk verir gurbetteki hayrân 2na sen gül yeter.

Dostu mecnûn etmee zülfündeki kakül yeter
A las2n bülbül gül için, dostuna sen gül yeter.
Sahte bir dünyâda benimçin bu kadar zül yeter
Suçlar2m yüz kerre yaz2ls2n, bana sen gül yeter
Çaresiz gurbette kalan Mehmede bir gül yeter
Makberim gönlünde kaz2ls2n, bana sen gül yeter
(1) Zâtî’nin gazelinden Burada sen gül yeter rediftir.
*****
Berrak denizin dalgas2 s2k s2k soluyorsa
Asude bahar mevsiminin Õuh sesidir. A Õk
Ba larda May2s akÕam 2 renk renk oluyorsa
Asude bahar mevsiminin Õuh sesidir. A Õk
Dilberleri cennetteki y2ld 2z gibi parlak
Göklerde yüzen bir melein cilvesidir. As,k
K 2zlar görünen canl2 bulutlar kadar oynak
Göklerde yüzen bir melein cilvesidir. A Õk

Ôen türkülerin verdii zevk izleri mutlak
Köy Õairinin duydu u saz na mesidir. A Õk
O lak güden özgür çoban özler yeÕil otlak
Köy Õairinin duydu u saz na mesidir. A Õk
Erken gelin olmu Õsa utangaç küçücuk k 2z
Bir sevgilinin verdii ilk busesidir. A Õk
Geç kalm 2Õ öpü Õten kimi yanl2Õ kimi haks2z
Bir sevgilinin verdii ilk busesidir. A Õk
Aslen ana ba r2nda vatan sevgisi varken
Ra bette olan sevgilerin meyvesidir. A Õk
KardeÕ, baba, hep aile kan sevgisi varken

Ra bette olan sevgilerin meyvesidir. A Õk
Mehmet Baki a Õktan yerinen kimseye söyle
Sonsuz felein ereti bir neÕ’esidir. A Õk
A Õk, sevgi, gönül, kalp denilen Õey nedir öyle?
Sonsuz felein ereti bir neÕ’esidir. A Õk
Burada görülen k2t’alardaki ikinci ve dördüncü m 2sralar rediftir
Asude bahar mevsiminin Õuh sesidir. A Õk
Göklerde yüzen bir melein cilvesidir. A Õk
Köy Õairinin duydu u saz na mesidir. A Õk
Bir sevgilinin verdii ilk busesidir. A Õk
Ra bette olan sevgilerin meyvesidir. A Õk
Sonsuz felein ereti bir neÕ’esidir. A Õk
REV ¤, (Sonuç) Kafiyenin kuruldu u kelimenin son harfine denir.
Örnek:
Senin ahvâlini, ey sevgili, rüzgâra dan 2Õt2m.
Dola Õ2rken garip ellerde de, küffâra dan 2Õt2m.
Sorar2m gökteki mehtâba ve y2ld 2zlara hergün.
Hem uçan ku Õlara, hem yerde yatan mâra dan 2Õt2m.
Gece rüyâma giren yerde, hayâller kö Õesinde
¤ki üç zenne yan 2ndan geçen ebkâra dan 2Õt2m.
Gene sa l2k durumundan haber almak niyetiyle
Kimi doktorlara, hattâ dil-i bîmâra dan 2Õt2m.
Ve nihâyet Õa Õ2r2p dün gece zülmette kalan ben
Senin adres ile ahvâlini a yâra dan 2Õt2m.
Bu Õiirde rüzgara, küffara, mara, ekbara, bimara, a yara

dan 2Õt2m kafiyesinde
R harfi Revidir. A harfi ektir. Dan 2Õtim kelimesi ise rediftir.
R ¤TM, Ôiirde ahengi salayan söz tekrarlanmas 2 yan 2nda vezin,
kafiye ve redif bir ritmi meydana getirir. Ritmi salayan
özelliklerden biri de do al söyleyiÕtir. Musikide USUL ne ise
Õiirde de ritm odur. Uzun ve k 2sa hecelerin düzenli bir deyiÕi
aruzda oldu u gibi ritmi salar. Mümkün oldu u kadar konu Õma
diline yanaÕmak okuyuculara bir rahatl2k verir. Ara s2ra bir Ata
sözüne benzer bilinen kal2planm 2Õ sözlerden bir Õey yazmak bu
havay2 temin eder. (Bak Aruz, Azade, Berceste)
RÜBA ¤, Dört m 2sral2 manzumelerdir, Ata sözleriyle mühim bir Õey
söylemek için kullan 2l2r. Felsefeye ve nükteli fikerlere pek
uygundur. Dört m 2sra da kafiyeli olan rubailere Murassa rubai
denir. Muhtelif vezinlerde yaz2labilir. (Bak Berceste, Ata sözleri,
K 2t’a, Murabba’)
Örnek:
Tercihim servet deil, varsa eer, s2hhat derim
Kö Õkü devlet olmas2n meclisteki birtek yerim
Kavl-i mebusan galat, tatbikat2 sah isterim
Baki Mehmet fanidir, bekleyemez, Allah Kerim.
*****
Her gün hepimiz her zaman etsek te feryâd
Mecmu’ ya Õayanlar, olamaz mevten âzâd
‘GeçmiÕlerin eylemez isek rûhunu Õâd
Etmez gelecekler de bizi elbet yâd ’ (1)
Dünya kalacak böylece tab’2na mûtâd.
(1) Üsküdarl2 Ahmet Tal’at Onay’2n bir k2t’as2ndan
*****
Bu nazar boncu u dercetmee yetmez bu kenar

Nazar2n neÕveder erzhar, geliÕirken gülizar.
O Õefik çeÕmini, enzâr2n 2 h 2fzeyleye Hakk
Var iken hüsn-i sülûk bizlere demez ki nazar.
*****
Duyamazsan vezin âhengini câri
Okuyup Õi’rimi gör falsodan âri
Demesen do ruyu bir kez bile olsa
Alenen Hakka yalan söyleme bâri.
*****
Kimbilir ben nerdeyim, yâhut kimim yâ ben neyim
Asgar imkân belli bir leyl üflenilmiÕ benneyim.
Dal deil, yaprak deil, ya Õ bir kütük kalm 2Õ gibi
Girdiim külhanda seksen y2l yanan bir nesneyim.
*****
Dünyâdaki uygunlu u gördükçe kusursuz
Bahçemde büyür hâr ile her gonca futûrsuz.
¤hsân edilen y2llar2, aptalca, neden biz
Oldukça düzensiz ya Õar2z, hem de Õuûrsuz.
*****
Sanma Bâkî gidiÕin herkese yas tuturacak
Dilciler Türkçe Latin’dir diyerek yutturacak
Dediler Fars ve Arap dilleri kayboldu bugün
Yazd 22n köhne Õiirler seni unnutturacak.
*****
Manzum yazarak duygumu kalpten saçar2m
Mecliste duraks2z konu Õandan kaçar2m
Dünyâya dokuz kerre dahî gelsem eer
A z2m kapay2p gözlerimi dört açar2m
*****

Peymân-Õikeniz. Hem utan 2r âr ederiz, nefs
Hem yapt22m 2z suçlar2 inkâr ederiz, nefs
H 2rs2z gibi suçüstü kaçarken tutulursak
Rüsvâ ile nâdim görünür zâr ederiz, nefs.
*****
Ey nazl2 bulut, a la için gönlün aç2ls2n
Bol bol sulanan topra a bir neÕ’e saç2ls2n
Bizler gibi gurbetçi olan kaçt2 feleken
Topraktan ucuz ba Õka mekân yok ki kaç2ls2n.
*****
Hayat irsî maraz oldukça bu âlemde bize
Babadan vaslile geçmekte bebek bünyemize.
Bilinen belli devâ yok bu muzir hastal2a,
Esefâ! Bir de memât dercedilir künyemize.
S-Ô
SAGU, Ölen kimselerin faziletlerini göstermek için arkas 2ndan
yaz2lan Õiirlere denir. Umumiyetle dörtlükler halinde düzenlenir.
(Bak A 2t)
SEBK-¤ H ¤ND ¤, Hind tarz2 ve üslubu manas2na gelir. Onyedinci
yüzy 2lda orijinal mazmunlar, teÕbihler ve mecazlar yap 2larak bu
Hindistan usulu ç22r aç2lm 2Õ. Ôairler bu usulde derin manal2
kelimeler kullanmaa, fazla sözden kaç2nmaa, ve dünyevi
maddiyattan uzak kalmaa çal2Õm Õ2Õlard 2r. Bilaahere bu usulden
vazgeçilmiÕ (Bak ¤stiare, Mecaz, Berceste)
SEC ¤’, Nesirde kullan 2lan kafiyelerdir. (Bak ¤ç Kafiye, süslü nesir,
Düz yaz2)

SEKT-¤ MISRA’, M 2sra’da bir hecenin (dü Õmesiyle)
eksilmesiyle meydana gelen ahenk bozuklu udur.
SEKT-¤ MEL ¤H, M 2srada bir hecenin dü Õmesine ra men nameyi
deiÕtirmeyen bir hatad 2r.
SEHL-¤ MÜMTEN ¤, Söylenmesi kolay göründü ü halde fakat
benzerini yapmak çok zor olan deyimlerdir.
Örnek:
Bu gün ölsem bu benim mâzimin en son günüdür
Ya ya Õarsam bu gün istikbâlimin, ilk dünüdür
*****
Zannetmeki Õöyle böyle bir söz
Gel sen dahî söyle, böyle bir söz.
Ôeyh Gâlip ( 1757 - 1799 )
*****
SEL ¤S, Aruzla Õehirli aÕ2klar taraf2ndan yaz2lan halk tipi bir Õiir
yazmak usulüdür. Umumiyyetle Feilâtün Feilâtün Feilâtün Feilün
kal2b 2yla yaz2l2r. Ondokuzuncu as2rdan sonra denemeler yap 2lan
bu nâz 2m Õekli aruzla yaz2lanlar yan 2nda hece vezni ile yaz2lanlar
da vard 2r.
Örnek:

¤skenderunun topra 2 kumsal suyu berrak
Âlâ Amanos da lar2n 2n s2rt2na ç2k bak
Elbet göreceksin denizin rengini mos mor
Gündüzleri ayd 2n geceler benzeri fosfor
Antakya basar ba r2na efsânelerinden
Âsî suyu inler müziin na melerinden

K 2rkhan gibi Reyhanl2 da Õenlikli Õehirler
¤hsan ile ikbâl ile en ba Õta gelirler

¤skenderun ismiyle Hatay dünyada önder
Gitmek nasib olmazsa eer na Õ2m 2 gönder
Gurbetteki dem fazlaca bes, yüz yedi aydan
Mehmet Baki bir mutlu haber bekle Hataydan
Bugün konu Õulan Türkçe ile yaz2lmiÕt2r.
*****
SEMA ¤, Sevgi ve güzellik konular2n 2 ifade eden halk edebiyat2nda
ko Õmaya ve varsa2ya benzeyen ve güzel bir ahenkle yaz2lan bir
naz 2m Õeklidir. (Bak Gazel)
SEMBOL, (Simge) Bir Õeyin baÕka bir Õeyle ifade etmektir.
Sembol Divan Edebiyat2nda remia, timsal, alem, misal diye bilinir.
Selvi = boy, Yay = kaÕ, Ok = kirpik gibi. (Bak Mazmun, Mecaz)
Örnek:
Bir kez bile dünyâdaki her kârun evinde
Ôeddâd’2n ¤rem bahçesi fevvâresi yoktur
Burada Kârun çok zengin kimse yerine ve
Ôeddâd’2n ¤rem bahçesi de Ad kavminin hâkimi Ôeddad
taraf2nda Ôam’da yap 2lan ve Cennete bezetilmek
istenen bahçesi yerine sembol olarak kullan 2lm 2Õt2r.
SERBEST MISRA, BaÕka m 2sra ile kafiye balanmas 2 olmayan
m 2sralard 2r. (Bak azade, Berceste)
SERBEST NAZIM, (Serbest Õiir) Divan ve Halk edebiyat2ndaki
naz 2m yaz2l2Õ2ndaki vezin, kafiye ve redif kurallar2na bal2
olmayan Õiirlere denir. Ôekil itibariyle de bir kural2 yoktur, fakat

baz 2lar2nda bir düzen ve kafiye görünmektedir. Bu düzen bir
sisteme bal2 deildir. Bat2 edebiyat2ndan al2nan bu usul Yirminci
asr2n ikinci yar2s2ndan sonra revaç bulmu Õtur.
Örnek:
YaÕ2m, boyum s2kletim
Ayni deil hiç
Dostlar2m bak 2Õ2ndan.
Ne hazin.
Bütün mant2ki efkar2n deiÕti
DeiÕiyor hiç durmadan
Zaman 2n ak 2Õ2ndan.
Ne yaz2k.
Kurtuldum yâr yaras2ndan
Amma ve lâkin, mesrûrum
Yüreimdeki cerha nak 2Õ2ndan.
Ne kadar haz.
S ¤YER, (Sire, Siret), Peygamberin tavr2n 2, gidiÕini, ahlak 2n 2, veya
hayat2n 2 anlatan eserlere denir. (Bak Nât, Münacât)
SÖZLÜK: Sözlerin mana’s 2n 2 baÕka bir dilde söylemektir.
Örnek:
Kisvet-i g 2ybet giyenin
Nâm’2 denî’den daha zir.
Hakk-2 yetimden yiyenin
Fitnecilerden de muzir.
Fazla gurur besliyene
Nefsi kebir, akl2 fakir,
Gözle bak2p, görmiyene

Âma detirtmek gerekir
Bir defa rü Õvet alan 2n
Çarp 2c2dan fark 2 nedir?
Nân’2 fakirden çalan 2n
¤smine sârik mi denir?
Manzum Õekilde ya 2lan bu gibi sözlükler çocuklar2n yabanc2 dil
ö renmelerine yard 2mc2 olabilir.
SÖZ VE SES TEKRARI, Ôiirin belli yerlerinde kelime ve kelime
guruplar2n 2n tekrarlanmas 2na denir. Bir m 2srada geçen bir söze
dier m 2sralarda da tekrar etme san’at2d 2r. Fazla kullan 2l2rsa çirkin
kaçar. (Bak Aliterasyon, Tekrarlama, Paralelizm)
Örnek:
K 2z sen nesin? Sen nesin? ¤lk bahar yeli misin?
Deli dolu akan bir 2rma 2n seli misin?
K 2z sen nesin? Sen nesin? Yüzü gamzeli misin?
Manal2 gülü Õünle her gün neÕ’eli misin?
K 2z sen nesin? Sen nesin? Gözü sürmeli misin?
Güzel na me ç2karan kemençe teli misin?
K 2z sen nesin? Sen nesin? Her an cilveli misin?
Mefakiyi mahvettin. K 2z2m sen deli misin?
Nesin ve misin her beyitte tekrsrlanm 2Õt2r.

ÔAH BEY ¤T, Herhangi bir eserin en güzel beytine denir.
(Bak Gazel, Kaside)
Örnek:
Biz edepten ve hayâdan çok uzakta
Kö Õe çöplükteki nefhâya al2Õt2k.

*****
MüteÕair geçinirken latin elfâz2 çalanlar
Feilâtün’le yaz2lm 2Õ zarif eÕ’âr2 unutmu Õ.
*****
Aram 2zdan giden ecdâd 2 anar yâd ederiz
Öte yandan ne okur rahm, ne de evrâd ederiz
*****
Tedris ve tederrüsle ya Õ2m sekseni buldu
Tekmil-i irfân eyledi intâk2m 2 ta yir.
*****
Para payla Õmak için bo Õ yere kavga yerine
Mant2kiyyât ve ak2l kullanarak kâr edelim.
*****

ÔARKI, A Õk konusunda dörtlüklerle yaz2l2r baz 2lar2 bestelenir. Son
m 2sra 2 umumiyyetle nakarat hal2nde tekrarlan 2r. (Bak Nakarat)
Örnek:
Nice günler sana vuslat haberin bekliyorum
E er akÕam gelemezsen bu seher gel güzelim.
Beni hasretle yakan günlere leyl ekliyorum
Beni bekletme günaht2r. Bu sefer gel güzelim.
Bana mektupta geliÕ vaktini ‘Sen söyle’ dedin
Gelirim belki sabah belkide asr-ö le dedin
Beni irÕâd ederek böyle deil Õöyle dedin
Beni bekletme haramd 2r. Bu sefer gel güzelim.
Az2c2k kald 2 vakit. Tatl2 ömür harcanacak
Sana vuslatla da birkaç günümüz ballanacak
Yal2n 2z böylece bir hât2ra bâkî kalacak
Beni bekletme yaz2kt2r. Bu sefer gel güzelim.
*****

Bunca y2ld 2r gurbet elde bekleyen meftun benim
A Õka dü Õmü Õ, çölde kalm 2Õ, kaybolan Mecnun benim
Vuslat2nçin hergün akÕam derde derman bekledim
‘Sen dururken meyl ider mi kimseye gönlüm benim’ (1)
Özledim dostum seni, hiç görmeden gitsem bile
Dü Õtü üm gökten derin deryâda ben yitsem bile
Varl22m son haddedir. Cans 2z kal2p bitsem bile
‘Sen dururken meyl ider mi kimseye gönlüm benim’ (1)
(1) Sultan (Genç) Osman II (Fârisî) nin bir k2t’a s2ndan
*****
‘Senden bilirim yok bana bir fâide. Ey gül’ (1)
Mecnun gibi gel etmeyelim biz de tegâfül
Bülbül bile etmez daha çok hâra tahammül
Mecnun gibi gel etmeyelim biz de tegâfül
Çoktan beri k2rg 2n sana bülbül ile sümbül
Meyhânede sümbülle beraber içiyor mül
Bülbül gelecektir diyerek etme tehayyül
Mecnun gibi gel etmeyelim biz de tegâfül
Senden yana bir neÕ’eli gün görmedi bülbül
Art2k yetiÕir bahçede gezmekle tedâvül
Bir kez daha ettim sizi Allâha tevekkül
Mecnun gibi gel etmeyelim biz de tegâfül
(1) Osman Nevres’in Õark 2s2ndan
*****
Verilen her nefes içten gelen âht2r denecek
Sana hasret kalan 2n baht2 teraht2r denecek.
Bu deyim çokça a 2r hem de günâht2r denecek
Sana hasret kalan 2n baht2 siyaht2r denecek.
Geçemem kumlu s2cak çöl, koca bir da  delemem

A Õamam dalgal2 deryâ, seni zinhâr çelemem
Bana mektub kaderin kavline karÕ2t gelemem
Sana hasret kalan 2n baht2 siyaht2r denecek
Ama bir gün geleceksen seni dil-dâr ederim
Yüre imden co Õan a Õktan daha candan severim
O zaman ho Õnut olup ‘Kalp kederim bitti’ derim
Sana hasret Fatinin baht2 salâht2r denecek.
*****
Selvi boylum dil ba 2ndan gül fidân 2ms2n benim
Nevnihâlim dünya-ahret sen revân 2ms2n benim
Hem yaz2ms2n, hem k2Õ2ms2n hem bahâr2ms2n benim
“Gizlesem de â Õikâr etsem de cân 2ms2n benim” (1)
Mâvi gök renk gözlerin tasvire yetmez bir lûgat
Süslü k2vr2k zülfü bir kez görmeden kalmam rahat
S 2rlar2m çok sakl2d 2r. Nefsim dahi bilmez, fakat
“Gizlesem de â Õikâr etsem de cân 2ms2n benim” (1)

¤sminin ba Õ harfi yok. BAK ¤’si yetmiÕ beÕ hece
Kimdedir gönlün senin? Mesken yerin bir bilmece
Sen benim kalbimdesin, akÕam sabah, gündüz gece
“Gizlesem de â Õikâr etsem de cân 2ms2n benim” (1)
(1) Ôeyh Gâlib’in Õark 2s2ndan

ÔATH ¤YE, Ciddi dü Õünceleri alayc2 bir uslupla anlatma san’at2d 2r.
Okuyanda bir tebessüm ve gülümseme uyand 2rmak maksad 2yla
yaz2lan manzumelere denir. A Õ2r2 dinciler için yaz 2lanlara
Ôethiyât-2sofiyane denir. (Bak Hiciv, Tenid, Tehzil)
Örnek:
Hayât-2 mahsusenin Õevki hür bir insana zâhir
Yeter ki kendi yönünden, efendisin ya da beysin.

Zamân 2n en yüce devletlerinde öyle güzel bir
Makâm-2 me’muriyet yok ki, nasb 2 azline desin.
*****
Fâili yoksa eer, ulumun Õahanesi
Labaratuvarlarda temiz bir kapta uyur
Tatbikatta deilse, kânunun bir maddesi
Avukathanelerde pak bir kitapta uyur
*****

Ô¤¤R, (DeyiÕ) Manzum olsun mensur olsun kalbe hitab eden ve
okuyanda bir duygu ve heyecan uyand 2ran yaz2l2 eserlere denir. Her
Õiir manzum bir Õekilde yaz2lm 2yaca2 gibi her manzume de Õiir
deildir. Manzum bir Õekilde yaz2lm 2Õ Õiirlerin nesre çevrilmesi
makbul say 2lmaz. Bugünkü dilimizde divan edebiyat2nda aruz
vezni ile yaz2lan bütün manzumelere Õiir denmekle beraber halk
edebiyat2nda manal2 deyiÕ, deyim, mani, türkü dizme gibi
manzumelere de Õiir dendii görülmü Õtür. (Bak Epik, Lirik
Didaktik Pastoral, Dramatik Õiir)
T
TÂC BEY ¤T, Kasidelerde ve gazellerde Õairin ad 2 veya takma ad 2
geçen beyittir. Ekseriyetle Makta’ beytinde Õairin ad 2 geçer. Bu
beyte ¤mza beyti, Mühür beyti dendii de görülmü Õtür. (Bak Gazel,
Kaside)
Örnek:
Ehl-i dil bahsinde art2k dinle Baki kalbini
‘Gençlik elden ç2kt2 çoktan’ söylemiÕtim ben bana
***
Fatin sen k2rg 2n isen söyle ki mevtâ iÕitsin
Yaz 2lanlar olacak. KeÕke bu iÕkence bitsin.
***
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YetmiÕinden sonra Mehmet Baki der ki
Hem sevilmek hem de sevmek ihtiyaçt2r
***
Mefaki k2rk-yedi y2l önce köyünden göçtü
Ôehrini terketti diyar-2 gurbeti seçti
*****
TAHM ¤S, (BeÕli), Beyitlere ayni vezin ve kafiyede üçer m2sra
ekleyerek beÕ m 2rral2 bentlerden yap 2lm 2Õ musammatlardand 2r.
Buna Muhammes te denir. (Bak Muhammes)
Örnek:
Yeni do dun diyerek Õimdi bebeksin denecek
Büyüyüp çok çal2Õ2rsan sen eÕeksin denecek
¤yi günler sana saf ball2 peteksin denecek
Geleceksin, göreceksin, gideceksin denecek.
Direnirsen bile her gün kara toprak yenecek.
Somla salât hacla zekât vâcibi yapt2n diyelim
Seneler beÕ vakit Allâh 2na tapt2n diyelim
Sana dün gösterilen düz yola sapt2n diyelim
Geleceksin, göreceksin, gideceksin denecek.
Direnirsen bile her gün kara toprak yenecek.
*****
(Üsküdarl2 Talat beyin gazeline nazire)

Her gün hepimiz her zaman etsek te feryâd
Mecmu’ ya Õayanlar, olamaz mevten âzâd
‘GeçmiÕlerin eylemez isek rûhunu Õâd
Etmez gelecekler de bizi elbet yâd ’ (1)
Dünya kalacak böylece tab’2na mûtâd.
(1) Üsküdarl2 Tal’at2n bir k2t’as2ndan.

*****
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TAKT ¤, Aruz kal2b 2n 2n parçalar2n 2 ay2rmak vr böylece kesik kesik
hafifçe duraklayarak okumaya denir. Hece veznindeki duraklar
gibidir. (Bak Aruz Vezni Kal2plar2n 2n Parçalar2, Tef’ile)
TAM KAF ¤YE, (Tam uyak) Ses benzerlii bir sessizle bir sessiz
harfe dayan 2r. (Bak Kafiye)
TANZ¤R, Bir manzumeye nazire yazmaa veya Õaire cevap
vermee denir. Alayl2 bir dille yaz2lan nazirelere Tehzil denir.
(Bak Nazire, Cevap, Tehzil)
TAR ¤H, Bir vak’an 2n olu Õ y2l2n 2 gösteren manzumelerdir. Har
do um, ölüm, bir çeÕmenin in Õa ediliÕ günü. Bu çe Õit manzumeler
Ebced hesab 2na göre yaz2l2r. (Bak Ebced)
TA’R ¤Z, (TaÕlama) Dokunakl2 sözler. TaÕlama. Birini alay etmek
ve onu küçük dü Õürmek maksad 2yla yaz2lan manzumelerdir. (Bak
Hiciv, Tehzil, Ôathiye)
Örnek:
Ne kadar ho Õ ki benim kursta deilsin
Arabî bilgine kep Õapkam eilsin.
O kadar çok verilen ders bo Õa gitse
Ediz’in tenkidi taltîf diye gelsin.
*****
Üzülü Õ hicvine ben sanma gücendim
Beni övdün diye dün yah Õi sevindim
Yüre imden sana yazmakla sitâyiÕ,
Bilerek ben de senin sevyene indim.
*****
Hiç kimsenin umrunda deil gelse vefât2n
Mescitte iken sâdece dostlar bilecekler.

Gelmez geri ömründe biten senevât2n
Akranlar2n 2n bâz2s2 ‘Eyvâh’ diyecekler.
Rahmet dileyip kabre gömüldükte memât2n
Evlâd ü iyâl hât2ralardan silecekler.
*****
TA’Ô¤R, (Onlama) Bir gazelin beitlerine anyi vezin ve kafiyede
sekizer m 2sra ekleyerek yap 2lan on m 2sral2 bende denir. (Bak
Musammat)
TASAVVUF, (¤slam gizemcilii) Sofular2n gönüllerini Allah
sevgisine balamalar2 bak 2m 2ndan tetkik ve tedris edilerek Mutlak
Varl2k, Tanr2, Tanr2n 2n vahdeti, ahiret, cennet, cehennem üzerinde
yaz2lan manzumelerdir. ¤nsan 2n varl22 bahsinde baz 2 dü Õünceler.
Örnek:
Kimbilir ben nerdeyim, yâhut kimim yâ ben neyim
Asgar imkân belli bir leyl üflenilmiÕ benneyim.
Dal deil, yaprak deil, ya Õ bir kütük kalm 2Õ gibi
Girdiim külhanda seksen y2l yanan bir nesneyim.
*****
‘K 2smetimdir dehre geldim, zorla gitmem ben’ deme
Â Õikard 2r, kimse dünyâ âleminden b 2kmad 2.
Fayda vermez çok direnmek sâbir ol sen, gam yeme
Kimse dünyâ hanesinden sa  ve sâlim ç2kmad 2.
*****
Hayat irsî maraz oldukça bu âlemde bize
Babadan vaslile geçmekte bebek bünyemize.
Bilinen belli devâ yok bu muzir hastal2a,
Esefâ! Bir de memât dercedilir künyemize.
*** **

Onu bi-s-sehl ana karn 2ndaki yerden ç2kar2p
Koca deryâda sabun sandala bindirdi felek.
Denizin dertlerinin verdii cerhây2 sar2p
Seneler sonras2 son sanc2y2 dindirdi felek.
*****
Pejmürde, perîÕân dola Õan bir sürü gümrâh,
Sanmakta mezardan kaçacak dün göçen ervâh.
Tuttuklar2 yollar ne yaz2k selvete ç2kmaz
Külhanda yat2p g 2ybet eden müfsid’e kem râh.
Zâhid geçinip wa’z vererek zenb eden eÕhâs
Bilsin ki güzergâh 2 cehennem yolu billah.
Bir do ru tarîk hangisidir bilmeden insan
Nefsiyle berâber kan 2yor Õeytana gâh gâh.
Hem sinn-i kebir hem daha genç hem ya Õ2 pencâh
Aff isteyen insanlara yard 2mc2d 2r Allâh.
*****
TA ÔLAMA, Halk edebiyat2nda bir kimseyi veya bir cemiyeti
yermek bozuk yerlerini inelemek suretiyle Õiirle ifade etmektir.
(Bak Hiciv, Tehzil, Tenkid, Ta’riz)
Örnek:
Mektepte eleÕtirme Cemil bendeni sen
Ceddim dili Osmanl2ca dil oldu unu.
Bir sözlü e bak hüsn’ü, güzel gör seni sen
¤smin de güzel-yah Õi-cemil oldu unu.
TAZM ¤N, Bir Õairin, bir m 2sra veya beytinin baÕka bir Õairce
kullan 2lmas2na denir. Al2nan beytin sahibinin ismin aç 2klanmas 2

Õartt2r. (Bak Nazire)
Örnek:
Aruz vezninden ayr2ld 2k, kay2ts2z vezni derc ettik
Biz âhenkten de vazgeçtik, müzikten na me ferc ettik
Esef-nâkt2r, say2n Õair, firâk2ndan hemen sonra
‘Evet, tarz-2 kadim-i Õi’ri bozduk herc ü merc ettik.’ (1)
(1) Abdülhak Hamit Tarhan’2n k2t’as2ndan (1937)
*****
Söz verdiin vuslat için yüzlerce kez ettin yemin
‘Yar 2n dedin birgün dedin ferdâlara sald 2n beni’ (1)
Gurbetzede Mehmet Fatin göz ya Õlar2nla hasretin
Doldurdu u, en çok derin deryâlara sald 2n beni
(1) Baki’nin gazelinden
*****
Her gün hepimiz her zaman etsek te feryâd
Mecmu’ ya Õayanlar, olamaz mevten âzâd
‘GeçmiÕlerin eylemez isek rûhunu Õâd
Etmez gelecekler de bizi elbet yâd ’ (1)
Dünya kalacak böylece tab’2na mûtâd.
(1) Üsküdarl2 Ahmet Tal’at Onay’2n bir k2t’as2ndan
*****
TECÂHÜL-¤ ÂR ¤F, Bilinen bir Õeyi bilmemezlikten gelme
san’at2na denir. Çok hallerde bir nükteye dayan 2r. (Bak ¤stfhâm).
Örnek:
Bir tuhaf dü Õ rü’yet ettim muttas2l bir kaç gece
Olmu Õum ben bir ya 2z at. Halli mü Õkil bilmece.
Ol kadar benzer ki enfüs, lafz2 denktir zikrime
Farkedilmez bir konu Õsan, fikri benzer fikrime.

Esb miyim ben yoksa bir rü’yâ gören insan m 2y2m?
¤ns miyim ben yoksa bir rü’yâ gören hayvan m 2y2m?
TEF’¤LE, M 2sralardaki vezin parçalar2n 2n ad 2d 2r. Türk aruzunda
kullan 2lan tef’ile çeÕidi on beÕtaneyi geçmez. En çok kullan 2lanlar:
(Bak Aruz Vezni ve Kal2plar2n 2n Parçalar2, Takti’)
Fâilâtün, (/ . / / ),
feilâtün, ( . . / / ),
feûlün, (. / / ),
fa’lün, ( / / ),
mefâilün, ( . / . / ),
mef’ûlü, ( / / / ), fa,
( / ),
feûl, ( / / ),
müfteilâtün, ( / . . / / )
Klasik aruzda üç aç2k heceyi arka arkaya gösteren bir tef’ile
yoktur. Türkçemizdeki aç2k heceleri kullanabilmek için me fe i lün,
(. . . / ) diye yeni bir tef’ile kullan 2ld 22 görülmü Õtür. (
Anadolu, ¤nebolu, Karadeniz, gazeteler, sömürücü ve yiyeciler
gibi)
TEGAZZÜL, Kasidenin içine yerleÕtirilen bir gazeldir.
(Bak kaside)
TEHZ¤L, (Alaya alma) Ciddi bir Õeyi latife yoluyle tanzir etmee
denir. (Bak Hiciv, Tenkid, Nazire, Ôathiye)
Örnek:
Köyümün muhtar2, yok zerre kadar âr2, uzundur bir eli.
Okumu Õ bir sene Almanyada, olmu Õ s2radan bir De Pe’li.
Onu biz seçtik aday dört sene evvel, bilirim. Belki de o,
Koca bir bankada hortumcu müdürdür veya milletvekili.
*****
TEKRARLAMA, Manzumelere bir name vermek maksad 2yla
yap 2lan bir söz san’at2d 2r. M 2sra içinde bir kelimenin veya birkalime
toplulu unun tekrarlanmas 2 demektir (Bak Aliterasyon, Paralelizm,
Söz tekrar2)

Örnek:
A Õka dü Õmü Õ genç kad 2nlar dost ararken yâr olurlar,
Bir taraftan zevk al2rken bir taraftan zâr ederler.
Göz ya Õ2ndan gül sularken gül dal2ndan hâr olurlar,
Yâr olurlar, zâr ederler. Hâr olurlar, kâr ederler.
TELM ¤H, (¤mleme) Söz aras2nda bilinen bir olaya, bir atasözüne
veya bir kiÕiye at2f etmekle, Õiiri uzun uzad 2ya anlatmadan,
güzeleÕtirilen bir anlam san’at2d 2r. (Bak Kinaye, Mazmun, ¤stiare)
TEMA, Ôairin Gurbet, Ayr2l2k, Fânîlik, Ölüm, Romantik,
mevzular2n 2 ihtiva eden Õiirlerinde kuvvetli bir Õekilde gösterdii
hakim duygulard 2r. ¤lmi eserlerde tema aranmaz yal2n 2z san’at
eserlerinde aran 2r.
TEMS ¤L ¤ ¤ST ¤ARE, (Bak Alagori, ¤stiare)
TENASÜP, Aralar2nda mana bak 2m 2ndan alakal2 sözleri birarada
kullanma san’at2d 2r.
Örnek:
Doduun diyara dönmezsen geri
Söyle bana RUZGAR geldiin yeri
Denizde karada bilirler seni
Tan2rlar tad2nca ölüm buseni
Belli birçok ismin unvan2n vard2r
DüÕmanlar2n kadar hayrân2n vard2r
Üstüne biçilmez bir Õân2n vard2r
Bin çeÕit hayat2n, bin can2n vard2r
Gezdiin yerlerden biri Hindistan
Oradaki ismin insafs2z TUFAN
Amerika denen yerlerde iken

Senin yeni ad2n olur HÜRRIKEN
Baz2 günler olup deli FIRTINA
Yüklersin aac2 evi s2rt2na
Y2kars2n bentleri suyu taÕ2r2p
Basars2n kentleri köprüler y2k2p
Fakat bugün vard2r baÕka bir hâlin
Birini sevmee vard2r mecâlin
AkÕam YEL’i gibi odama girdin
S2cak duda2n2 bana deirdin
Oturduk sabaha kadar diz dize
Bak2Õt2k, gülüÕtük yaln2z biz bize
Sar2l2p dolaÕ2p hudut aÕmadan
ÖpüÕtük, seviÕtik hiç konuÕmadan
Fakihi Õafakta uykuya dald2
HAVA’n2n sevgisi ask2da kald2.
Burada rüzgar, tufan, hürriken, f2rt2na, yel, hava
kelimeleri mana bak2m 2ndan alakal2 kelimelerdir.
TENK ¤D: (EleÕtirme) (Bak Hiciv, Tehzil, Ôathiye)
Örnek:
Yar 2 üç cümleyi nâz2m diye neÕre salanlar
Atam 2zdan bize kalm 2Õ bedi’ âsâr2 unutmu Õ.
MüteÕair geçinirken latin elfâz2 çalanlar
Feilâtün’le yaz2lm 2Õ zarif eÕ’âr2 unutmu Õ.
Edebiyyat edebinden çok uzklarda kalanlar
Dile hürmet ve hicâb etmeyerek âr2 unutmu Õ.
*****
Olsayd 2 eer toplulu un verdii ahkâm,

Sâdece ma’kûl.
Yapmazd 2 hatâ, meclis-i millet denen avâm,
Böylece mebzûl.
*****
Ne kadar ho Õ ki benim kursta deilsin
Arabî bilgine kep Õapkam eilsin.
O kadar çok verilen ders bo Õa gitse
Ediz’in tenkidi taltîf diye gelsin.
Üzülü Õ hicvine ben sanma gücendim
Beni övdün diye dün yah Õi sevindim
Yüre imden sana yazmakla sitâyiÕ,
Bilerek ben de senin sevyene indim.
*****
Ezilen lûgat-2 Osmani’ye râhil diyelim mi ?
Ya, Latin laflar2 öz Türkçeye dâhil diyelim mi ?
Senelerden beri kullan 2lan Osmanl2ca sözler
ÜretilmiÕ yeni elfâza mümâsil diyelim mi ?
Dile yerleÕtirilen Farsça’y2 dilden ç2kar2p
Kökü eksik yar2 kültüre tâil diyelim mi ?
TüretilmiÕ sözü Asyadaki Türkmen bile bilmez
Anayurtta ya Õayan Türklere gâfil diyelim mi ?
Yüce Kur’andaki âyetleri tefsir ile ma’ruf
Din-i ¤slâm 2 eiten mektebe zâil diyelim mi ?
Ata’n 2n nutkunu bilmek, Akif’in mar Õ2n 2 bilmek,
Onu fehm eylemeyen gençlere bâhil diyelim mi ?

Özü tarihte yaz2lm 2Õ Õan 2m 2z kültüre ba l2
Diyen öz duygulu askere câhil diyelim mi ?
Edebiyyat eitim dersleri vermekle muvazzaf
Bu veciz hicvi yazan Õaire zâhil diyelim mi ?
*****
Yar 2Õ2rken beni görsen deli divâne san 2rs2n
Ama halvette iken bendeni mestâne san 2rs2n.
Sen eer Türkçeyi sâf kalb ile hatm edemezsen
Bu beyitlerde geçen sözleri efsâne san 2rs2n.
Gece elencede hamr içmeyi dostlarla yaparken
Ôeb ü rûz Õi’r okunan yerleri meyhâne san 2rs2n.
Yaz 2lan laflar2n anlamlar2n 2 bir bilebilsen
GeliÕen bilgini girdap gibi pervâne san 2rs2n.
Atik Osmanl2can 2n vard 22 yerden bak2l2rsa
Edebî Mehmet’i sen kültüre bîgâne san 2rs2n.
*** **
TENS ¤K, Bir Õey için birçok s2fatlar kullanma san’at2d 2r.
Bir sevgiliye, abart2larak ömrüm, refikim, can2m, sultan 2m diye
hitab etmek gibi.
TERC ¤-¤ BEND, Yedi sekiz beyitten yirmi beyte kadar müteÕekkil
müteddid bentlerden yap 2lm 2Õ bir musammat Õeklidir. Gazel
Õeklinde kafiyelenir. Bentleri birbirine bal2yan beyitlere bendiye
veya vas 2ta beyti denir. Bu beyit her bentte aynen tekrarlan 2r. (Bak
Terkib-i-bend)

TERD ¤T, Okuyucunun merak 2n 2 artt2rd 2ktan sonra sözü
beklenmedik bir sonunçla karÕ2laÕt2rmak san’at2d 2r.
(Ortal2kta Õair çok amma okunacak Õiir yok) gibi
Örnek:
Ezilen lûgat-2 Osmani’ye râhil diyelim mi ?
Ya, Latin laflar2 öz Türkçeye dâhil diyelim mi ?
Senelerden beri kullan 2lan Osmanl2ca sözler
ÜretilmiÕ yeni elfâza mümâsil diyelim mi ?
Dile yerleÕtirilen Farsça’y2 dilden ç2kar2p
Kökü eksik yar2 kültüre tâil diyelim mi ?
TüretilmiÕ sözü Asyadaki Türkmen bile bilmez
Anayurtta ya Õayan Türklere gâfil diyelim mi ?
Yüce Kur’andaki âyetleri tefsir ile ma’ruf
Din-i ¤slâm 2 eiten mektebe zâil diyelim mi ?
Ata’n 2n nutkunu bilmek, Akif’in mar Õ2n 2 bilmek,
Onu fehm eylemeyen gençlere bâhil diyelim mi ?
Özü tarihte yaz2lm 2Õ Õan 2m 2z kültüre ba l2
Diyen öz duygulu askere câhil diyelim mi ?
Edebiyyat eitim dersleri vermekle muvazzaf
Bu veciz hicvi yazan Õaire zâhil diyelim mi ?
TERS, (Bak Kalb)
TERK ¤B-¤ BEND, Yedi sekiz beyitten onbeÕ bende kadar yap 2lm 2Õ
bentlerden yap 2lm 2Õ bir musammat Õeklidir. Beyitleri birbirine
balayan vas 2ta beyti her bentte deiÕik kafiyelerle yaz2l2r (Bak

Terci-i bend)
TESD ¤S, (Alt2l2), Bir Õiirin beyitlerine ayni vezin ve kafiyede
dörder m 2sra ekleyerek yap 2lan bentlere denir. (Bak Musammat)
TE ÔB ¤B, Kasidenin baÕlang 2c2ndaki müjde verren baz2 beyitlere
denir. (Bask Kaside, Nesib)
TE ÔB ¤H, (Banzeti) Benzeyen, benzetilen benzetme edat2 ve
benzetme yönünü güsteren bir mukayese etme san’at2d 2r.
Kullan 2lan benzetme edatlar2ndan baz2lar2: gibi, nitekim, misillü,
veÕ, güya, sanki, meer ki, güya, nas2l. (Bak Benzetme, ¤stiare)
Örnek:
Gonca bir büt koklad 2m, gönlüm dayanmaz hasrete
¤Õte nefhâ böyle yel, bir gül kokar bin hâr batar
Ça la gözden sivri oklar parçalar tüm ba r2m 2
¤Õte nazrâ böyle re’y, göz yan bakar kirpik batar.
Burada nefha ile koku, nazra ile bakmak bernzetmedir.
*****
Tenbeldeki haslet kedilerden mi bula Õm 2Õ
Mâhî yemek ister tüyün 2slatmadan aslâ.
Bi-cehd inan 2r kendine bir bah ÕiÕ ula Õm 2Õ
Mülk toplamak ister bir emek katmadan aslâ.
Burada Tembel insan ile kedi, emek sarfetmeden ile tüyünü
2slatmadan ve mülk toplamak ile bal2k yemek birbirine
benzetilmiÕtir.
*****
TE ÔH ¤S VE ¤NTAK, E Õyalar hayvanlara, canl2 ve cans2z varl2klara
insan özellii vermee TeÕhis ve onlar2 konu Õturma san’at2na da
¤ntak denir.

TEVH ¤D, Tanr2n 2n varl22n 2 ve birliini terennüm eden
manzumelerdir. Divanlarda ve Mesnevilerde baÕ taraf konur. (Bak
Dua)
TEVR ¤YE, Birden fazla anlam 2 olan sözleri en yak 2n bir anlam 2n 2
kasdettiini gösterek en uzak ve zay2f bir manas 2n 2 kastedme
san’at2d 2r. (Bak Mazmun)
TEZAD, (KarÕ2tl2k) Birbirine ayk 2r2 sözlerin aras2nda ilgi kurarak
bir fikri anlatma san’at2d 2r.
Örnek:
Siyah-beyaz, do ru-eri, a 2r-hafif, ezel-ebed, günah,sevap,
kolay-zor, varl2k-darl2k, gibi.
Vezn-i âruzla Õiir yazmas2 derdim zor olay
Dediler cevheri yerden ç2kar2m çok mu kolay
Burada zor ve kolay kullan 2lm 2Õ.
*****
Varl2klara pek fazla deg(er verme cihanda
Allah sana s2hhat vere ömrünce bu handa
Varl2kl2 yedirmez ve yemez kendi a Õ2ndan
Mülkün seni yapmaz daha üstün dada Õ2ndan
Zengin daim oynar degiÕik çalg 2 telinde
Yoksul da 2t2r her ne kadar varsa elinde
Zengin para toplar daha çok can kuca 2nda
Ra bet göremez hiç te fakiran buca 2nda
Bundan yana insanl2a k2ymet veriyorsan

Öksüz ve yetimlerle de payla Õ ne yiyorsan
Yok tatl2 lokum, yoksa da biftek kilerinde
Allah 2na Õükret doyuyorsan bu evinde
Bol buldu un an fitre/zekat fikrediyorsun
Az geldii gün sabrederek Õükrediyorsun
Mehmet Baki al tekbiri, Peygamberi zikret
Dar2l2kta isen sen, yine Allâh?na Õükret
Burada varl2k-darl2k, zengin-fakir-yoksul, toplamak-payla Õmak
gibi tezat kelimeler kullen 2lm 2Õ.
TUYU , Bu eski manzum Õeklinde de Rubai gibi az sözle mühim
b Õr Õey ifade etmektir. Tuyuklarda ekseiyetle cinasl2 kafiyeler
kullan 2lmaa çal2Õ2l2r. Rubailere de bu ad verildii görülür. (Bak
K 2t’a, Rubai)
Örnek:
Bütün âlemdeki gül bahçelerinden gülü soldurdu isek
Emin ol sen güzelim, râihan 2n verdii bû, sende kal2r.
Ne ç2kar kem felein verdii üç beÕ günü doldurdu isek
Duyulan zevkle berâber duda 2n ho Õ tad 2 bûse’nde kal2r.
*****
Kader evlatlar2 insanlar için haz dolu gün var.
Büyüyen gençlere bayram, deliren dosta dü ün var.
Arayan kimseye elencelerin her türü mevcut
Ama çok neÕ’eli günlerde dahî bizde hüzün var.
*****
Bütün âlem geçecek râh-2 kurdan
O h 2yâbân koca yoldur duran yok.
Görünür her gece hem-vâre burdan

Kara tâbût gidiyor durduran yok.
*****

Ôehvetle berâber ba Õ2 bo Õ gençlie kand 2k
Sayr2ll2 zamanlardaki her derde dayand 2k
Allâh o kadar fazla ömür verdi ki bizler
Mihnet çekerek pîr ya Õamaktan da usand 2k.
*****
Kendim gibi ahret suçu fâillerine
S 2r köprü ç2kar geçmee mevt illerine.
Göçtükte bu ten postac2 bey lutfederek
Gönder geri mektuplar2 mürsillerine.
*****
TÜRKÜ, Halk edebiyat2nda manilerin bestelenmesiyle meydana
gelir. Bir veya birkaç dörtlük, nakaratl2 veya nakarats2z olabilir.
(Bak Ôark 2, Nakarat)
Örnek:
Memleketin topra 2na,
Ovas2na ve da 2na,
Al k2rm 2z2 bayra 2na
Bende hasret var diye mi?
Özledim ben Türkiyemi.
Çanakkale Gelibolu,
Trakyayla Anadolu,
Semtleriyle ¤stanbulu,
Orda nedret var diye mi?
Özledim ben Türkiyemi.
Hisarlar2 duvar2yla,

Atatürkün Bulvar2yla,
Dolmabahçe Saray2yla,
Kuvvet, Õevket var diye mi?
Özledim ben Türkiyemi.
Toroslar2n da lar2nda,
Üzüm dolu ba lar2nda,
Taze zeytin ya lar2nda
Çok bereket var diye mi?
Özledim ben Türkiyemi.
Köylüleri saban 2yla,
Koyunlar2 çoban 2yla,
Çiçeklerin yaban 2yla,
¤zzet, iffet var diye mi?
Özledim ben Türkiyemi
Ayd 2n 2n sümbüllerine,
Bursa ipek tüllerine,
Ispartan 2n güllerine,
Faszla ra bet var diye mi?
Özledim ben Türkiyemi.
Uluda 2n seyranlar2,
Bursadad 2r hayranlar2,
Tuzlu so uk ayranlar2,
Bir muhabbet var diye mi?
Özledim ben Türkiyemi.
Gelinlerin duva 2yla,
Kemeriyle bel ba 2yla,
K 2nalanm 2Õ parma 2yla,
Bir mürüvvet var diye mi?
Özledim ben Türkiyemi.

Çobanlar2n abas2nda,
Rençberlerin çapas2nda,
Dilberlerin dibas2nda,
Dil saadet var diye mi?
Özledim ben Türkiyemi.
Çengilerin zillerinde,
Kar2Õ2k sicillerinde,
Kendi argo dillerinde,
BeÕ marifet var diye mi?
Özledim ben Türkiyemi.
Hakkariden Antakyaya,
Trabzondan Antalyaya,
Zonguldaktan Alanyaya,
Muhaceret var diye mi?
Özledim ben Türkiyemi.
Gaziantep baklavas2,
Ôanl2 Urfan 2n helvas2,
Mara Õ2n meÕhur tavas2,
Tad ve lezzet var diye mi?
Özledim ben Türkiyemi.
Da larda kar olmal2yd 2m,
Bahçede nar olmal2yd 2m,
Güzele yar olmal2yd 2m,
S 2rf nedâmet var diye mi?
Özledim ben Türkiyemi.
Hatay benim Õan 2m als2n,
¤ster ise kan 2m als2n,

Vatan 2md 2r can 2m als2n,
Bir gün avdet var diye mi?
Özledim ben Türkiyemi.

¤skenderun do um yerim,
Hasretinden yand 2m derim,
F 2rsat bulunca giderim,
Kalpte niyyet var diye mi?
Özledim ben Türkiyemi.
Yaziyorsam sak2nmadan
Gidenlerden ve bekâdan
Pek yak2nda bu dünyâdan
Bir azimet var diye mi
Özledim ben Türkiyemi.
U
ULAMA, (VASL) Herhangi bir cümlede veya m 2sra’da sessiz
harfle biten kelimeler, kendisinden sonra gelen ve sesli bir harfle
baÕlayan kelimelerle birleÕir ki buna Vasl denir. Bu Türkçenin bir
özelliidir. Ulamalara dikkat edilmezse bir aruz vezni hatas2
yap 2lm 2Õ olur ki bu hataya ¤male denir. (Bak Aruz hatalar2, ¤male)
Örnek:
Nas2l olur ulaman 2n örnei cümlesi istenilen aruz vezni ile
mutabakat2n 2 temin etmek için heceler
na-s2l-o-lur-u-la-ma-n 2n-ör-ne-i diye ay 2rmay2z fakat
na-s2-lo-lu-ru-la-ma-n 2-nör-ne-i diye ay 2r2r2z
ki burada kelimeler birbirine ulanm 2Õt2r.
NASILOLURULAMANINÖRNE ¤ Bu özellik aruz vezninde
kapal2 heceleri aç2k hece haline getirir ve vezin hatas2 yap 2l2r. (Bak
Vezin Hatalar2)
Örnek:

Vechine hasret kala-nâ-Õ2klara pes-te-dersin
Yufka rakik kalpleri mecliste Õikes-te-dersin
Kahr2n 2 kimler çeke-ren- neÕ’eli günde dahi
Sermes-to-lan dostlar2 bir kez daha mes-te-dersin.
Yukar2da (-) tirelerle göterilen yerlerde ulama vard 2r. Bu ulamalar
sayesinde m 2sra veznu uymaktad 2r.
UYAK, (Bak Kafiye)
ÜSLUP, Güzel söz söyleme ve yazma sa’at2d 2r. Bir fikri söyleme
ve biçimlendirme özelliidir.
V
VARSA I, Yiitlik mevzual2n 2 iÕleyen bir naz 2m Õeklidir.
Baz2 halleriyle Semai’ye ve türkü’ye benzer
VASL, (Bak Ulama, Aruz hatalar2)
VEC ¤ZE, (Özlü söz) AnlaÕ2lmas2 kolay, k 2sa ve hikmetli sözlere
denir. Buna Kelam-2 kibar da denildii görülmü Õtür. . (Bak
Berceste, Ata sözü, Darb-2 mesel, Mecaz)
VEZ ¤N, M 2sralar2n ritmini salayan ölçü sistemidir.M 2sra’da
hecelerin adedi ve deerleri okunu Õundaki nameyi temin eder.
Hece vezni, Aruz vezni diye iki türlüdür, bunalara Serbest vezin ad 2
alt2nda vezinsiz bir tür daha ilave edebiliriz. . (Bak D 2Õ san’atlar,
Aruz Vezni, Hece Vezni)
Y
YARIM KAF ¤YE, (Yar2m uyak) Benzerlii bir tek sessiz harfe
dayan 2r. (Bak Kafiye)

YEK AHENK, Gazelin bütün beyitleri ayni mevzu (Konu birlii)
üzerinde geliÕir. (Bak Ahenk, Gazel)
Örnek:
Senelerdir do um eyyâm 2 dü ünden de güzel.
Bu ya Õ2n verdii bir gün bile, dünden de güzel.
Seni and 2kça k2z2m, tarlada sümbüller açar
Ama YILDIZ’l2 ad 2n bahçe gülünden de güzel.
Gö e ç2kt2kça encâm 2n duyulur kahkahas2
Yere indikçe, sadâ yok gülü Õünden de güzel.
Umar2m sevgili YILDIZ kaderin gösterecek
Sana neÕ’eli hayât en iyi günden de güzel.
Emin ol, hamd ile Allâha güven, bizler için
¤yi günler gelecek, belki dü Õünden de güzel.
Konu tek. K 2z2m 2n do um günü tebrii.
*****
Ezilen lûgat-2 Osmani’ye râhil diyelim mi ?
Ya, Latin laflar2 öz Türkçeye dâhil diyelim mi ?
Senelerden beri kullan 2lan Osmanl2ca sözler
ÜretilmiÕ yeni elfâza mümâsil diyelim mi ?
Dile yerleÕtirilen Farsça’y2 dilden ç2kar2p
Kökü eksik yar2 kültüre tâil diyelim mi ?
TüretilmiÕ sözü Asyadaki Türkmen bile bilmez
Anayurtta ya Õayan Türklere gâfil diyelim mi ?
Yüce Kur’andaki âyetleri tefsir ile ma’ruf

Din-i ¤slâm 2 eiten mektebe zâil diyelim mi ?
Ata’n 2n nutkunu bilmek, Akif’in mar Õ2n 2 bilmek,
Onu fehm eylemeyen gençlere bâhil diyelim mi ?
Özü tarihte yaz2lm 2Õ Õan 2m 2z kültüre ba l2
Diyen öz duygulu askere câhil diyelim mi ?
Edebiyyat eitim dersleri vermekle muvazzaf
Bu veciz hicvi yazan Õaire zâhil diyelim mi ?
Konusu dil üzerinde baz2 dü Õünceler.
YEK AVAZ, Bütün beyitlerinin ayni güzellikte olan gazellere
denir.
Örnerk:
Mestâne çivit gözleri asmâna deiÕmem
ÇeÕminden akan eÕki de ummâna deiÕmem
Gök gözlü güzel sevgilinin do du u yerde
Birlikte geçen günleri cihâna deiÕmem
Vuslat haberin duymay2 çok isterim amma
Firkat dü Õü’nün sundu u hicrâna deiÕmem
A Õk2n kap 2 kulluk gücünün verdii zevki
Azl korkusunun verdii hüsrâna deiÕmem
Y 2llar y 2l2d 2r Õefkat ilen beslediim bir
Âhû’yu da ormandaki ceylâna deiÕmem
Gönlümde yatan gonca vefâs2z bile olsa
Cânân 2m 2 New York’taki fettâna deiÕmem
*****

Metrûk gurebân 2n s2z2s2ndan feci feryâd 2 da vard 2r
Feryâtlar2n en çok kötüsünden daha berbâd 2 da vard 2r
Zalim kiÕiler bilmeli kim bir kötülük kendine kalmaz
Eyyâm gelecek hep kötü mahsüllerin ihsâd 2 da vard 2r
Yazm 2Õsa kader, çok defa evden ç2kan evlat köye dönmez
Yâdelde ölen yolcular2n karyede ecdâd 2 da vard 2r
Gurbette s2cak korla yanan sâdece bizler deiliz ki
Her gün köyü hasretle anan genç, ana evlâd 2 da vard 2r
Tenhâ garibellerde bugün gam çekerek sabredelim biz
Kasvet dolu sâkin geceden sonra seher bâd 2 da vard 2r
Bir çok gidenin gittii, birçok gezenin gezdii yerde
Dünyây2 saran gamla berâber Fatin’in yâd 2 da vard 2r
Z
ZENG ¤N KAF ¤YE, (Zengin uyak) Ses benzerlii ikiden fazla
harflere dayan 2r. (Bak Kafiye)
Z ¤HAF, Bir vezin hatas2d 2r. Arapçadan ve Farsçadan dilimize
geçen baz2 kelimelerde uzun okunmas2 icab eden heceler vard 2r. Bu
hecelerdeki harfler üzerine baz2 iÕaretler konmu Õtur. Bu iÕaretler
kelimenin manas2n 2 deiÕtirir. ¤nceltme iÕareti olan kelimelerle,
(Âlî yi Ali gibi), kesme iÕareti olan kelimelerin (NeÕ’e yi neÕe
gibi), uzun okunmas2 laz2m gelirken k 2sa hece olarak okunmas2na
Zihaf denir. Böyle okuma hem m2sra’da kasdedilen manay2 hem
de vezindeki nameyi bozar. Onun için çok hallerde Zihaf hata
say2l2r. Kesme iÕaretli olan kelimelerden k 2t’a, neÕ’e, eÕ’ar, ma’kul,
Kur’an, mennu’, mel’un, va’z, nef’i gibi. ¤nceltmeli kelimelerden

âlem, âdet, halâ, rüzgâr, lâz2m, lâkin, medenî, millî, ahlâkî, bûse,
âzâd, râh, rûh, Hüdâ, Mevlâ, lâf, Mûsâ, Allâh, âb-2 hayât gibi. (Bak
Aruz hatalar2)
Örnek:
Yedi kat gökten inen Hazret-i Kur’ân-2 Kerim
Ve o âyetlere sayg 2yla riâyet gerekir.
Feilâtün feilâtün
feilâtün feilün
. . / / . . / / . . / / . . /
Burada Ku ran (. /) deil Kur’ ân (/ / ),
ri a yet (. . /) deil ri â yet (. / / ) diye okunmas 2 laz2md 2r.
Z ¤YADE, (Fazlal2k, art2k) Müstezad 2n küçük m2sralar2na denir.
(Bak: Müstezad)

KEL¤ME OYUNLARI
A Õa2daki kelimelerden birini biliyorsan 2z, ayni manaya gelen,

kelimeleri de ö reniniz. Aruz vezni ile manzumeler yazarken
hem size yard 2mc2 olurlar hem de tan 2d 2klar2n 2zla kelime oyunu
oynars 2n 2z.
Âb- Mâ- SuAbd- Kul- Bende
Âfitâb- HurÕîd- Mihr- Ôems- GüneÕA 2z- Dehân- FemAhter- Sitâre- Necm- Kevkeb- Y 2ld 2zÂsumân- Semâ- Felek- Gök yüzüAy- Mâh- KamerAyak- Pây- KademAyn- Göz- Dîde- ÇeÕmBâb- Kap 2- DerBahr- Deniz- DeryâBaÕ- Ser- Re’sBenân- Parmak- Engü ÕtBende- Abd- Kul
Ber- Sadr- Gö üs- SîneBerr- Toprak- HâkBoy- Endâm- KaddBulut- Ebr- SehâbCânân- Mahbûb- Sevgili- YârCebel- Da- KûhÇehre- Rû- Vech- Yüz- DîdârÇeÕm- Ayn- Göz- DîdeCûy- Nehir- IrmakDa- Kûh- CebelDehân- Fem- A 2zDem- Kan- HûnDeniz- Deryâ- BahrDer- Bâb- Kap 2Deryâ- Bahr- DenizDest- Yedd- El-

Dîdâr- Çehre- Rû- Vech- YüzDîde- ÇeÕm- Ayn- GözDil- Zebân- LisânDil- Kalb- GönülDürr- Lü’lü- ¤nciEbr- Sehâb- BulutEl- Dest- YeddEndâm- Kadd- BoyEngü Õt- Benân- ParmakE Õk- SiriÕk- Göz ya Õ2Felek- Gök yüzü- Âsumân- SemâFem- A 2z- DehânGece- Ôeb- LeylGö üs- Sîne- Ber- SadrGök yüzü- Âsumân- Semâ- FelekGönül- Dil- KalbGöz ya Õ2- E Õk- SiriÕkGöz- Dîde- ÇeÕm- AynGün- Rûz- YevmGündüz- Rûz- Nehâr
GüneÕ- Âfitâb- HurÕîd- Mihr- ÔemsHacer- TaÕ- SengHâk- Berr- ToprakHûn- Dem- KanHurÕîd- Mihr- Ôems- GüneÕ- Âfitâb¤nci- Dürr- Lü’lüIrmak- Cûy- Nehir¤zâr- Yanak- RuhsârKadd- Boy- EndâmKadem- Ayak- PâyKalb- Gönül- DilKamer- Ay- MâhKan- Hûn- DemKap 2- Der- Bâb-

Kelâm- Söz- SuhanKevkeb- Y 2ld 2z- Ahter- Sitâre- NecmKûh- Cebel- DaKul- Bende- Abd
Leyl- Gece- ÔebLisân- Dil- ZebânLü’lü- ¤nci- DürrMâ- Su- ÂbMâh- Kamer- AyMahbûb- Sevgili- Yâr- CânânMihr- Ôems- GüneÕ- Âfitâb- HurÕîdMilh- Tuz- NemekNecm- Kevkeb- Y 2ld 2z- Ahter- SitâreNehâr- Gündüz- Rûz
Nehir- Irmak- CûyNemek- Milh- TuzParmak- Engü Õt- BenânPây- Kadem- AyakPerevîn- Süreyyâ- ÜlkerRe’s- BaÕ- SerRû- Vech- Yüz- Dîdâr- ÇehreRuhsâr- ¤zâr- YanakRûz- Yevm- GünRûz- Nehâr- Gündüz
Sadr- Gö üs- Sîne- BerÔeb- Leyl- GeceSehâb- Bulut- EbrSemâ- Felek- Gök yüzü- ÂsumânÔems- GüneÕ- Âftiâb- HurÕîd- MihrSeng- Hacar- TaÕSer- Re’s- BaÕSevgili- Yâr- Cânân- MahbûbSîne- Ber- Sadr- Gö üsSiriÕk- Göz ya Õ2- E Õk-

Sitâre- Necm- Kevkeb- Y 2ld 2z- AhterSöz- Suhan- KelâmSu- Âb- MâSuhan- Kelâm- SözSüreyyâ- Ülker- PerevînTaÕ- Seng- HacarToprak- Hâk- BerrTuz- Nemek- MilhÜlker- Perevîn- SüreyyâVech- Yüz- Dîdâr- Çehre- RûYanak- Ruhsâr- ¤zârYâr- Cânân- Mahbûb- SevgiliYedd- El- DestYevm- Gün- RûzY 2ld 2z- Ahter- Sitâre- Necm- KevkebYüz- Dîdâr- Çehre- Rû- VechZebân- Lisân- DilBu listeye siz de kelime ilave edebilirsiniz.
Örnek:
‘Bil bakal2m ÂB nedir?’ diye sorunuz. Bilenler cevap versin.

D ¤VAN EDEB ¤YATI HAKKINDA
DAHA FAZLA B ¤LG ¤ ED ¤NEB ¤LMEK ¤Ç ¤N
A ÔA IDA YAZILI KAYNAKLARA BAKINIZ.
ADNAN KARA ¤SMA ¤LO LU, Klâsik Dönem Türk Ôiiri
AHMET AYMUTLU, Aruz

AHMET DO AN, Aruz Bilgisi
AHMET TAL’AT ONAY, Türk Halk Ôiirlerinin Ôekil ve Nev’i
AL ¤ FUAT B ¤LKAN, Muammâ
AL ¤ KEMAL BELV ¤RANLI, Aruz ve Âhenk
FER ¤T DEVELL ¤O LU, Osmanl2ca-Türkçe Lûgat
HALUK ¤PEKTEN, Eski Türk Edebiyat2 Naz2m Ôekilleri
H ¤KMET ¤LAYDIN, Türk Edebiyat2nda Naz2m
HÜSEY ¤N GÜFTA, Divan Ôiirinde ¤lim
KEMAL KARAAL ¤O LU, Edebiyat2m 2zda Ôair ve Yazarlar
MEHMET ÇAVU ÔO LU, Divanlar Aras2nda
M. FAT ¤H KÖKSAL, Klâsik Türk Ôiiri AraÕt2rmalar2
MEHMET FA ¤N BAK ¤, YetmiÕ BeÕten Önce,
YetmiÕ Alt2nc2 Y 2l, Ôimdi YetmiÕ Yedi,
YetmiÕ Sekize Vard 2k, YetmiÕ Dokuzsay2z,
Seksen Sene.
M ¤LL ¤YET YAYINLARI, Edebiyat Ansiklopedisi,
M ¤NE MENG ¤, Divan Ôiiri Yazarlar2
MUAMMER YÜZBA ÔIO LU, Edebiyat Bilgileri
MUHS ¤N MEC ¤T, Divan Edebiyat2nda Âhenk Unsurlar2
MUSTAFA N ¤HAT ÖZÖN, Osmanl2ca Türkçe Sözlük
RIDVAN CANIM, Türk Edebiyat2nda Sakiname
TÜRK D ¤L KURUMU, Türkçe Sözlük
VARLIK YAYINLARI, K 2lavuz Sözlük

