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H 01
ÖN SÖZ
2002 ilâ 2008 yılları arasında okulda öğrencilerin Divan Edebiyatı
hakkındaki sorularını cevaplandırmak için haftalık bir hasbıhal saatı ayırdık.
Bu gayri resmi toplantılarda konuşulan mevzular arasında aruz vezni, tam
kafiyr, edebi sanatlara ait sorularıın cevaplarını araşırmağa ve bulmağa
çalıştık. Bilmediğimiz cevapları sonra konuşmak üzere ertesi celseya
bıraktık.
Okuldan ayrılan öğrencilerle hasbıhal konuşmalarını bilgisayarda e-mail ile
devam ettirdik.
Bu bir bakıma bir öğretim sistemidir. E-posta vasıtasıyle geliştirilerek
mhtelif disiplinlerde dünya çapında inkişaf ettirilebilir.
Bu çalışmalarda bahsi geçen bilgilerin kaybolmaması için bir kitapta
toplamayı planladım. İşte bu kitapta olan bilgiler ve hasbıhallerin hulasasıdır.
2002 ilâ 2008 seneleri arasında hasbıhallere iştirak eden öğrenciler;
Recep
Bahadır

Kemal
Mustafa

Hüseyin
Derrviş

Ahmet
Kerim

H 02
Başlangıç.

.

Bilgisayar vasıtasile Hsbıhale katılmak
isteyen öğrencilere E-mail ile yapılan teklif.
Bu hasbıhalin size hiç bir mâli bir mesuliyeti yoktur.
Çalışmalarımız E mail ile olduğu için dersler öğrencinin
durumuna, mevcut bilgisine, tahsis edeceği zamanına ve
arzusuna göre tertib edilmiştir.
Onlara tavsiye edilenler şöyle idi.
Evvela Divan edebiyatına ait yazılmış veya Aruz vezni ile
yazılmış bir şiir kitabı bulunuz. Kitabın önsözünü
okuduğunuz zaman aklınıza gelecek ve öğrenmek
istediğiniz ilk soruyu hiç vakit kaybetmeden bize
gönderiniz. Cevabını diğer öğrencilerle birlikte birkaç
gün içinde alacaksınız.
Acele etmyiniz. Diğer sorulunularınızı teker teker
sorduğunuzda tafsılatlı cevabi bilgileri bilgisayarınızda
bulacaksınız. Başarılar dilerim
E-mail ile iştirak eden öğrenciler;
Davud
İbrahim
Üsküdarlı Nesrin

Zehra Can
Adil
Mete Mustafa 2

Hasbıhal 03
GELENEĞİ YORUMLAMA
Geçmiş ve biz. Geleneğimiz, bizim karakterimizdir.
Onu inkâr şahsiyetimizi inkârdır. Şiirimizde yapılması gereken,
geleneğin yaşadığımız çağa göre yorumudur.
Her şiir bilinçli veya bilinçsiz, bu gelenek duvarının üstüne bir
tuğla koyar ve onu sağlamlaştırmağa çalışır.
Şiirdeki şekil ve mâna, insandaki beden ve ruh
kavramına benzer. Şeklin önemi, onu taşıyan ruhla güzeldir.
îşte gelenek, beden ile rûhu bir arada tutan harç gibidir. Eğer
şiirde şekil ve mâna, gelenekten kopuk olursa birbirini
tamamlayamaz. Gelenek kavramı geçmiş kültürün hepsini
( tarihi, sosyal olayları, söylenmiş ve yazılmış bütün eserlari,
dili, dini, mimariyi...) kapsar.
Ondan kopmak demek, köksüz kalmak demektir. Günümüz
şiiri, gelenği çağdaş tarzda yorumlayacak şairleri bekliyor.
Ne mutlu bu yolda çalışan şair ve san'atçılara.
Mehmet Nuri Parmaksız
17 Temmuz 2003
76 ci yıl yayınlarından

H 04

İNCELTME
Kemal soruyor.
İnceltme ve kesme işaretlerini artık kullanmıyoruz. Bunları öğrenmekten maksadımız n
Biz bukelimeleri söylerken kelimelerin üzerlerine bir vurgu vurarak söyleriz, böylece
meramımız anlaşılır.
İyi ki bu noktaya dokundun. Kesme ve inceltme işareleri kelimenin ma'nasın değiştirir
Meselâ, her gün ve hemen herkes tarafından kullanılan --yani-- kelimesini ele alalım.
Yani = erkekler için kullanılan bir isim.
Ya'ni = sözün kısası, hulâsa,başka deyimle
YânÎ pişmiş, kıvama gelmiş manasına kullanılır.
Başka bir misal vereyim.
Alem = nişan ve bayrak demektir.
Kesme işaretli Â'lem = çok bilen manasını taşır.
Fakat inceltmeli Âlem = dünya, cihan yerine kullanılır.
Görüyorsunuz ki bu kesme ve inceltme işaretlerini kullanmamakla ifademizin anlamını
muğlaklaştırıyor, hem Türkçemizi kısırlatıyor, hem de kelimenin hakiki ma'nalarını ifa
etmekte kendimize güçlük çıkarıyoruz. Diğer bir bakımdan da kelime hazinemizi daral
Sorunuzun ikinci kısmına gelince, yanımızda olmayan kimseler mektuplarımızı, yazılar
okuyan ve lisanımızı öğrenmek isteyen yabancılar bu kelimelerin ma'nalarını nasıl tefti
ederler yazdıklarımızı nasıl anlayabilirler.
Onun için kesme ve inceltme işaretlerini bazı mühüm hallerde kullanmak mecburiyetin

Hasbıhal 05
Recep : Aruz veznini öğrenmek zordur. Hece vezni ile yazmak, hele serbest
şiir yazmak çok kolaydır. Kolay bir yol varken niçin zor bir sistemle
duygularımızı ifade etmeğe çalışalım. Sonra duygularımızı ve
düşüncelerimizi vezin ve kafiyeye uyduracağız diye duygularımızdan bszı
kıymetler kaybetmiyor muyuz?
Haklısın, tabii ki hece vezni aruz vezninden daha kolaydır. Kolay işlerle zor
işlerin kıymeti ayni midir? Muhakkak zor işler daha kıymetlidir.
Vezn-i aruzla şiir yazmak derdim zor olay
Dediler, cevheri yerden çıkarım çok mu kolay?
Feilâtün feilâtün feilâtün feilün
Duygularınızı kaybetmek hususuna gelince, bir insanda fikirler, duygular
derûni hisler ya vardır veya yoktur. Var olanlar kolayca kaybolacaksa o
duyguların aslı esası yok demektir veya çok zayıf duygulardır. Duygularınızı
bir ipek kumaşa benzetelim. Bu kumaşı boynunuza atararak bir şal şeklinde
kullanmak mı, yoksa bu ipek kumaşa bazı işlemeler yaparak bir bluz dikerek
giymek mi daha makbuldir ve kıymetlidir. Duygularmnız altın külçe gibi
kıymetlidir. Kolay kolay kaybetmeyiz. İşlenmiş duygular altın külçeden
yapılmış mücevherler gibi kendi kıymetlerini arttırırlar.
Kemal:
Kesme ve inceltme işareti başka bir şeydir, vurgu apayrı bir konudur. Kesme
ve inceltmelerle vurgu yapılamaz, diyorsunuz. Vurgu yapacağımız kelimeleri
okuyucuya nasıl bildireceğiz? Benim bildiğim kadarıyle ya BÜYÜK
harflerle veya altını çizerek ifade edebilirsiniz. Mesela:
Olmaz OLMAZ demeyiniz.
Söylelenenler hoş değildir, hepsi birden kil ü kâl.
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Recep: Hocam, şiir nrdir? Bize bir tarifini yapar mısınız?
- Dünyada söylenmemiş bir şey yoktur derler. ‘Şiir söyleneni daha güzel bir
şekilde ifade etmek san’atır.’ gibi deyimler arasında bu güne kadar şiirin bir
çok tarifi de yapılmıştır.
Bu tariflerin çoğu da muhtelif kimselerin bir DEVE KUŞUNUN tarifini
yapmalarına benzer. Kuştur, devedir, kazdır, ördektir, kartaldır, daha neler
nelerdir diye tarif edildiği gibi, her yazar şiirin bir veya birkaç yönünü ele
almakla yetinmiştir.
Biz şiirin tarifinden ziyade neye benzediğini anlamağa çalışalım. Şiir zevkle
düzenlenmiş ahenkli bir kelime demetine benzer. İnsanların birbiriyle
konuşabilmeleri ve anlaşabilmeleri için, kullanılan kelimelerin kendilerine
mahsus manaları olduğu gibi kendilerine ait güzellikleri ve söylenişinde
çıkarttıkları seslere dayanan özel melodileri vardır. Bir meram anlatabilmek
için bu kelime guruplarının birbiri arkasına dizilmesiyle cünleler yapılır. Bu
cümlelerin
kullanılacakları yerlere göre çeşitleri çoktur. Bu cümleler ne
kadar iyi bir manaya ve ses uyumuna göre sıralanmışsa o
kadar insanların anlaşmasını kolaylaştırır ve çıkarttıkları
nağmeler okuyanların ruhlarına tesir eder.
Bu cümleler yardımı ile bir kimsenin duygularını ifade eden ahenkli mısralar
yapması ve mısrların iyi bir şekilde düzenlenmesi şiiri meydana getirir.
Şimdi bu cümle demetini bir çiçek buketinedeki
benzerliklere bakalım: Kelimeler (Sözcükler) = çeşitli
çiçeklerdir; kelimelerin manaları = çiçeklerin insanlar
üzerinde bıraktıkları tesirlerdir; kelimelerin söylenirken
çıkarttıkları muhtelif seslerin uyumu = çiçeklerin çeşitli
renklerin uyumudur; kelimelerin harf sayısına göre büyüklük ve küçüklükleri
= çiçeklerin cesameti ve şekilleridir; kelimelerden yapılmış mısralar =
çiçekler buketidir. Bu buketlerin görülmesi istenilen yerlere göre çeşitleri de
muhteliftir. Bu buketler renk uyumuna göre ne kadar güzel yapılmışsa
insanların ruhlarına o kadar çok tesir eder, okuyanların ve dinleyenlerin
içinde maksada göre bir ferahlık, bir hüzün veya bir sevgi yaratır. Bu

buketlerden yerine göre istenilen çelenkler ve dekorasyon yapılır. Bir çiçek
buketi insanlarda nasıl bir haz duygusu uyandırırsa, şiir de yazanla okuyan
arasında bir sevinç, üzüntü veya acıma hissi bağlantısı kurar. Şair evvela
yaptığı buketi beğenecek sonra okuyuculara sunacak yetenekte olmalıdır. Şiir
yazabilmek için şair hem duygulu hem bu duygularını ifade edebilecek
derecede kuvvetli bir bilgiye sahip olabilmelidir.
Şiir yazabilmek için duygulu ve bilgili olmak gerekirken,
manzume (yani tanzim edilmiş mısralar) yazabilmek sadece
edebiyat bilgisine sahip olmak yeterlidir diyenler de vardır.
Measela:
Şair değilim sadece manzum yazarım
Gerçi bu değildir ki benim yok nazarım.
Mefûlü mefâîlü mefâîlü feilün
.
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- Mustafa: Divan şiirine İslâm dininin tesiri hakkında neler
bilmemiz gerekir?
Divan şiirinde genlellikle dinî mevzular büyük bir yer kaplar.
Allah, peygamber, Kur’an-ı Kerim, hadisler, halifeler ve din
ilminde ileri gelenler hakkında yazılan manzumeler çoktur.
Münacaat, naat, medhiye ve dua şekline yazılan manzumeler
yanında doğum, ölüm, cennet ve cehennem hakkında da
kaleme alınmış şiirler de vardır. Meselâ: Kur’an-ı Kerim
mealinden:

Merhametli şefkatli yaradanın ismiyle
Dünyanın âhiretin tüm âlemin cismiyle,
Mahşer günü maliki bizler sana taparız
Senden yardım umarız emrinizi yaparız
Sapıtanlara değil sevdiğin insanlara
Lutfettiğin düz yolu göster bize bir ara. (1)
Ne doğar ne doğurur eşiti yoktur diye
Varlıklar arasında benzemez hiç bir şeye.
Gelin mü’min kardeşler Allah tektir diyelim
Varlığına ınanıp O’nu tekbirliyelim. (2)
Sana sığındık Yâ-Rabb şeytanın amelinden
Gece karanlığından, mücrimlerin elinden
Kurtar bizi Allahım, kullarınız biz senin
Kıskançlık hıslerinden hased eden kimsenin (3)
Varlıkların sahibi, insanların Allâhı

Ancak sensin düşenin en son ilticagâhı
Şeytan kötülüğünden, müfsitlerin elinden
Ara açan fitneci insanların dilinden. (4)
Kazanılınca zafer, insanlar birer birer
Allahın yardımıyla İslâm dinine girer

Öyleyse Fatin Baki O’na yalvar af dile
İştiyakla dua et, ömrün az kalsa bile. (5)
Kur’anı Kerimin sure ve ayetlerinden ilham alınarak yazılmıştır
(1) - Sure 1, (2) - Sure 112,
(3) - Sure 113,
(4) - Sure 114,
(5) - Sure 110.

Not:
İştirak eden hasbıhalcilerden gelen soruların
cevaplarını guruptaki bütün arkadaşlarla
paylaşıyoruz. Siz de mutaalalarınızı ve
sorularınızı yazınız.
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- Kemal: Ölçülü söyleyiş şart mıdır?
- Hayir, şiir aruz ve hece vezinleriyle yazılabileceği
gibi ölçüsüz de yazılabilir, fakat serbest şiir
kafiyelerden, manadan ve diğer edebî san’atlardan
muaf değildirir..
-Mustafa: Bu günlerde herkes serbest şiir yazıyor. Biz de
serbest vezinle şiir yazamaz mıyız?
- Tabii ki vezinsiz şiir yazabiliriz. Serbest vezin demek
herhangi bir ölçüye tâbi değildir demektir, fakat yazılan
eserin ahenk, kafiye, ses uyumu ve edebî san’atlardan da
muaf olacak manasına gelmez. Okunduğu zaman musikiye
yakın bir nağme çıkarırsa güzel şiir olmağa namzet olabilir.
Hattızatında söylemek istenen şeyleri nasıl ve ne şekilde
söylenmesinin esas olduğunu gözden kaçırmamalıdır. Şair
maksadının nasıl söyleyeceğini hangi vezine uygun
geleceğini kendisi tesbit eder ve ona göre çalışmalarını
geliştirir. Sebest şiir mısralarında bir ölçü olmamakla beraber
diğer bakımdan bir nizam içinde olmalıdır. Manzumenin
kaidelerini bilmeden şiir yazmak Pıcasso’nun resimlerini
taklit etmek san’atına bezetebiliriz.
Bugünkü serbest dediğimiz şiir şekli divan edebiyyatında da
vardı.
Mesela MÜSTEZAD denilen bir uzun bir kısa mısralardan
yapılmış beyitler vardır . Bu serbest şiirin bir nev’i başlangici
sayılabilir diyenler oluyor. Bundan başka bir de nesir şeklind
Süslü yazı var. Bu tür yazıların serbest şiirle aralarında her
türlü benzerlik olmasına rağmen yalınız sunuluşunda şekil
bakımından bir farklılık görünmektedir. Benzelikleri
açıklıyabilmek için şöyle bir mukayese yapabiliriz. Divan
edebiyatında şairler şiire ehemmiyet vermekle beraber, nesir

dedikleri düz yazı ile de yazanlar çoktur. Bu yazılar
amaçlarına göre hikaye, masal, öğüt, vasiyet, mektup hatıraa
yazılır. Bunlar arasında İNŞA denilen süslü yazı da vardır.
Süslü nesirler divan edebiyatında uzun ömürlü olmamışlar ve
unutulup ortadan kalkmışlardır. Bugünkü serbest şiirlerin
istikbalini de zaman gösterecek. İnşa tipi düz yazıya örnek
olarak bir mektup ele alalım. (*)
DUR
Ansızın bana bir gün gelirsen seni nasıl karşılıyacağımı
planlıyorum. Nasl karşlıyacağımı ve seni nasıl
kucakılayacağımı tahayyül ediyorum. Seni görmeyeli çok.
zaman oldu. Kim bilir, eski günlerde olduğu gibi ve
duvarlarımdaki resimlerin kadar güzelsin. Sanki bir put.
Belki daha da güzelleştin.
Beklenmedik bir anda bana gelirsen evimde en güzel köşeyi
sana ayıracağım. En lezzetli yemekleri teklif edeceğim,
kavaltını yatakta yapabilmen için erken kalkıp kahveni
istediğin biçimde yapacağım. Ben senden öğrendim
bunları. Bir gün bana gelirsen ellerim ellerine değer diye
hayeller kuruyorum. Etrafında kelebekler gibi neş’eyle
dolaşmak istiyorum. Durmadan uçuyor gibiyim. En nadide
duygularımı sana saklıyorum. Ansızın gelirsen şaşırırım
diye de korkuyorum. Ya dilim tutulur heyecendan
kekelemeğe başlarsam diye içime bir havf
geliyor. Dur. Uzun bir zamandır görüşemedik. Hiç
beklenmedik bir an, birdenbire bana gelirsen, beraber
geçirdiğimiz yalınız iyi günleri hayalleyeceğim. Rüyalarım
var sana dair. Çok oldu görüşmüyeli. Senden ayrılmak
kolay olacak sanıyordum. Sensiz kalınca sanki gök yüzü
karardı yıldızların ağırlığını omuzlarımda hıssettim Seni
bilmem amma ben epey değiştim. Bendeki değişiklikleri,
hoşgörülü
olduğumu, mülayimleştiğimi ve başarılarımı sana nasıl
anlatacağımı düşünüyorum. Hakikatlerin uzağında abartılı
olarak söylediklerimi itiraf edecek miyim? Etmeli miyim?

diye çelişmezliklerle doluyum. Henüz kestiremedim. Ya sen.
Ya sen bana bir gün gelirsen ne yapacaksın? Bana neler
söyliyeceksin? Hırçınlığımı, huysuzluğumu, geçimsizliğimi
ve hatalarımla beraber daha neler neler yaptıklarımı bir
anda ağzından kusarcasına çıkaracak mısın? İşte bildiğim
budur. Bildiğim seninle geçinmenin zor olduğudur. Dur.
Gelmesen iyi olur.
(*) Bu mektup öğrencilerden Recep’in ayrıldığı karısına yazdığı bir inşâ
denemesidir.

.
Şimdi bu süslü yazıyı şiir şrkline çevirelim.
Dur
Ansızın bana bir gün gelirsen (1)
seni nasıl karşılıyacağımı planlıyorum. .
Nasl karşlıyacağımı ve seni nasıl kucakılayac
ağımı tahayyül ediyorum. Seni görmeyeli çok zaman
oldu. (2).
Kim bilir, eski günlerde olduğu gibi ve duvarlarımdaki
resimlerin kadar güzelsin. (3).
Sanki bir put.(4).
Belki daha da güzelleştin.(5).
Beklenmedik bir anda bana gelirsen evimde en güzel
köşeyi sana ayıracağım. En lezzetli yemekleri teklif
edeceğim, kavaltını yatakta yapabilmen için erken kalkıp
kahveni istediğin biçimde yapacağım.
Ben senden öğrendim bunları. Bir gün bana gelirsen
ellerim ellerine değer diye hayeller kuruyorum. Etrafında
kelebekler gibi (6)
Neş’eyle dolaşmak istiyorum. Durmadan uçuyor gibiyim.
(7).
En nadide duygularımı sana saklıyorum. Ansızın gelirsen
şaşırırım diye de korkuyorum.

Dur.
Ya dilim tutulur heyecendan kekelemeğe başlarsam diye
içime bir havf geliyor. Uzun bir zamandır görüşemedik.
Birdenbire bana gelirsen, beraber geçirdiğimiz yalınız iyi
günleri hayalleyeceğim. Rüyalarım var sana dair. Çok
oldu görüşmüyeli. Senden ayrılmak kolay olacak
sanıyordum. Sensiz kalınca sanki gök yüzü karardı
yıldızların ağırlığını omuzlarımda hıssettim (8).
Seni bilmem amma ben epey değiştim. Bendeki
değişiklikleri, hoşgörülü olduğumu, mülayimleştiğimi ve
başarılarımı sana nasıl anlatacağımı düşünüyorum.
Hakikatlerin
uzağında abartılı olarak söylediklerimi itiraf edecek
miyim? (9) .
Etmeli miyim? diye çelişmezliklerle doluyum. Henüz
kestiremedim. Ya sen. Ya sen bana bir
gün gelirsen ne yapacaksın? Bana neler söyliyeceksin?
(10).
Hırçınlığımı, huysuzluğumu, geçimsizliğimi ve
hatalarımla beraber daha neler neler (11)
yaptıklarımı bir anda ağzından kusarcasına (12).
çıkaracak mısın? İşte bildiğim budur. Bildiğim seninle
geçinmenin zor olduğudur. (13).
Dur.
Gelmesen iyi olur. (14)
******
Notlar:
DUR . 1 - Tekrarlama Ansızın 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 - İltifat = Beklki de daha güzelsin.
6 - Teşbih = Kelebekler gibi
7 - İstiare = Uçuyor gibiyim.
8 - Abartma = Yıldızların ağırlığını omuzlarımda issettim.
9 - Tecâhül-i ârif = Bildiği halde bimemezlikten gelme san’atı.
10- İstfhâm. = Soruşturma

11 - Kinaye = Çabuk konuşmayı kusmak
kelimesiyle ifade ediyor.
12 - Haşv (Doldurma), Hırçın, huysuz, geçimsiz,
kusurlu ve daha neler neler.
13 - Terdit = Sonunda beklenmedik bir karara
vararak okuyucuyu hayrette
bırakmak. .
14 - Seci = Budur - doğrudur - dur - olur.
kelimeleri kafiyelidir.

Görülüyor ki her iki eserde de ölçü hariç ahenk, kafiye, ses
uyumu, ve edebi san’atlar bariz bir şekilde işlenmiştir.

Hasbihal 09
Hüseyin: Aruz nedir. Aruz ölçüsünün bir sistemi var mı?
Aruz şiirinin ölçüsü (Failâtün),
ARUZ, hece ile yazılmış şiirlerde olduğu gibi bir ölçü birimidir.
Nasıl ki hece vezninde mısra'lar (sıralar) hecelerin ayni sayıda olması bir
kaide ise aruz ölçüsünde de hecelerin açıklık kapalılıkları esası üzerine
kurulmuş bir ölçü birimidir.
Kalıpllardan biri olan Fâ-i-lâ- tün kelimedeki hecelerin Kapalı Açık, Kapalı
ve Kapalı yani kelimede hecelerin sesli veya sessiz yani açık veya kapalı
olduğunu göterir. Bunun gibi:
'Ağır ağır çıkacaksın' diye yazmak Me fâ i 1ün fe i lâ tün de AKAK
AAKK hecelerden yapıldığını göstermekten başka bir şey değildir.
Heceler birinci mısr'ada (sırada) nasıl sıralanmışlarsa ikinci sırada da ayni
açıklık ve kapalılık olması bir kaidedir.
Bunun başlıca sebebi mısr'alar veya sıralar okunurken belli bir âhenk
meydana getirmesinin sağlanması içindir.
Meselâ : Diyoje'nin İskender'e söylediği sözü bir divan şairi aruzla ne güzel
bir şekilde ifade etmiş:
'Gölge etmee başka ihsân istemem'
'Fâilâtün fâilâtün fâilün'
KAKK KAKK KAK
/.// /.// /./
Bu sözü bütün dünyada yalınız tarih uzmanları bilir fakat Türkiyemizde
hemen hemen herkesin ağzmdadadır.
Ata sözü olarak bizim kültürümüze girmiştir.
Bu aruzun başka bir özelliğidir ki güzel sözlerin daima hatırda tutmasına
yardım eder ve sözler kolay kolay unutulmaz.
Bakalım yediyüz seneden beri divan şairleri hislerini aruz (vezni) ölçüsü ile
yazdıkları şiirlerinde nasıl ifâde etmişler.

Bürhaneddin 1399 da:
Çâre nedir derdime çün çâre yoh.
Bencileyin aşk ile bîçâre yoh.
KAAK KAAK KAK (Müfteilün müfteilün fâilün)
İbrahim Hakkı 1772 de:
Hak şerleri hayr eyler,
Zannetme ki gayr eyler,
Arif onu s ey reyi er,
Allah görelim neyler,
Neyler s e güzel eyler.
KKA AKKK (Mefülü mefâîlün )
Bunların okunmasmdaki âhenge dikkat edelim.
Bahaî:
Dünyâyı Harâb etti o mestâne bakışlar
O çeşm süzüşler o gâzâlane bakışlar
KKA AKKA AKKA AKK,(Mefûlü mefâîlü mefâîlü faûlün)
Ahmet Haşim 1933 te:
Akşam yine akşam yine akşam
Bir sırma kemerdir ,suya,baksam.,
Akşam,yine,akşam,yine,akşam,
Göllerde bu dem bir kamış olsam
KKA AKKA AKK ( Mefûlü mefâlü feûlün)
Mehmet Fatin
Gökte kevkebler sahipsiz sanma sen
Karz alıp dünyâda borçtan yanma sen
Nan yemekçin kizbe asla kanma sen
Rızk için Mevlâya medyundur beşer

Her çeşit kavm zannedersin mutmain
Hem günahlar hem sevaplar hep senin
Bazı yevm şen, bazı günler pek hazin
Bil ki Allahtan gelirken hayr ve şer
Rızk için Mevlâya medyundur beşer
Bil ki Allahtan gelirken hayr ve şer
Fazla mağrur olma sen Mehmet Fatin
Yükselen toz gün gelir hâke düşer
K A K K K A K K K A K (Fâilâtün fâilâtün fâilün)
Hülasa:
Serbest ve hece vezinleriyle de şâir yazar ammâ
Aruzdaki aşk sözleri ezberde kalandır
KKA AKKA AKKA A KK (Mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün)
Vezn-i,aruzla şiir yazması, derdim, zor olay
Dediler, cevheri yerden çıkarım çok mu kolay?
AAKK AAKK AAKK AAK (Feilâ tun feilâtun feilâtun feilun)
İsterseniz de siz deneyiniz, bakalım ne derecede başarılı olursunuz.

Hasbıhal 10
Hüseyin : İyi amma, bu gün şiir yazan gençler için aruz ölçüsünü güncelleyen
bir şekli var mı?
Kemal: Bugünkü Türkçeye uygun gelen aruz vezini
tef’ileleri arasında feilâtün, fâilâtun, mfûlü gibi tef’ileler çok
kullanılmaktadır. Bunlardan başka münasip tef’ileler var mıdır?
- Bundan bir müddet evvel bu soru sorulmuştu. Bazı çalışmalar yapıldı fakat
gene de aruz ölçü sistemi hakkında esaslı bilgi edinmek gerekmektedir.
Divan edebiyatında ahengi oluşturan vezni aruzda hecelerin sayılarından
ziyade hecelerin açıklılık ve kapalılıklıkve okunuşunun uzun veya kısa
olması esasına göre ayarlanmıştır.
Bazı mısralarda hece sayısının eksik olduğu görülmektedir. Bu durum
(N harfi hariç) iki sesli harf arasına yerleştirilen bir uzun sesli harf
oluşundan meydana gelir. Böyle hallerde bu hece bir buçuk hece denip iki
hece saylarak biri kapalı diğeri açık hece kabul edilmektedir. PÎR, LÂM
(pîri,lâmı) / . gibi. Bunlara bir buçuk hece denir fakat iki hece sayılır.
Güncenlemeye gelince :
FAALE, YAPMAK mastarından yaptı, etti manasına gelir. Türkçemizde çok
kullanıla ve eskilerin TEF'İLE dedikleri vezin parçaları şunlarddır. Yani
çizgiler kapalı heceyi , noktalar açık hecleri gösterriyor.
Fa'lün / / Feül . / Feilün . . /
Fâilün / . /
Fâîlü / / . Feûlün . / /
Fâilün / . / /
Feilâtün . . / / Müftefilün / . . /
Mefâilün . / . /
Mefâîlü . / / . Mefâîlün . / / /
Müstefilün / / . /
Bu anlaşılmayan tef'ilelerin yerine ayni açıklık ve kapalılıkları gösteren
yapmak mastarından gelen

Yapmak / /
Yaparlar . /
Yapanlar var
Yaptı yapan
Var yapanlar
. . / /
/ . / /

Yapan . / Yapıyor . . / Yaptılar / . /
/ Yaptıkça / / . Yapıyorlar . . / /
. / / /
Yapan yaptı . / / .
/ . . /
Yaptıkça yap / / . /
/ . / / Yapan yapar . / . / gibi.

Yapıyorlar yapıyorlar yapıyor
Var yapanlar var yapanlar var yapan

Okunuşunda bir (melodi) nağme verebiliyor. Bu husus bestecilerin
de hoşuna gider. Yeni tef'ile yapmağa gelince:
Bu tef’îlelerin yanında bugün konuşulan dile uygun yeni
tef’ileler de denemeler halind kullanılabilir.
Meslâ Fei fei feilün (. . . . . . /) Yapı yapı yap vezni bir denemedir.
Mesela Anadolulu Fei feilün (Yap yapı yap) (. . . . /)
Böylece yani yeni tef’ileler yapmak suretiyle bize gelen mevcut kalıpları,
bugünkü Türkçeye tatbik ederek, hem genişletmiş oluruz, hem de bir nağme
temin etmek maksadıyla mısraların birbirine uygunluğunu temin ederiz
Mesela:
Yapı yapı yap
.. .. .. /
Seni atamıyorum
Cana katamıyorum,
Hiç unutamıyorum. Adanalı Fadimem.
Gözüme su doluyor Acı kayıb oluyor
Gene beni buluyor.. Adanalı Fadimem
Köz odu ile yanan Öpücüğüne kanan.
Benim o adam, inan Adanalı Fadimem,
İkimize de, elim
Gel. Uzaya gidelim

İşe ara verelim
Adanalı Fadimem.

Not:Siz de deneyiniz.Denemelerinizi bana gönderiniz. Selamlar.

HASBIHAL 11
Ahmet: - Hocam, şiirde vezin mi, kafiye mi yoksa man’a mı
mühimdir? Hangisine daha çok ehemmiyet vermeliyiz?
Şair de soruyor:
Gerekir insana ekmek mi su mu
Günde en az bir kaç saat uyku mu?
Hiç birinden feragat edemeyiz. Hepsi mühimdir.
Bir insana yemekten mi içmekten mi yoksa uyumaktan mı feragat
edebilirsin diye sorulur mu? İnsanın yaşaması için her üçüde lazımdır.
Hepsine de ihtiyacı vardır. Şiirde de vezin, kafiye ve ma’na gibi bu üç unsur
gereklidir.
Ma’na: Ma’nasız birşeyi yazmakta mana var mıdır? Bu suale Hayır
diyebiliyorsak şiir yazmakta da manasızlığa yer yoktur.
Yeni bir gâye ve ma’nâlı fikir yoksa beyâna
Sorarm var mı beyaz defteri kirlemede ma’na.
Yazılan nüktede mazmunlu zikir yoksa beyâna
Yok olur neşre lüzûm, şi’ri beyân etmede ma’na.
Şiirlerde belki bütün konular işlenmiştr fakat her şair ayrı bir şekilde
meramını anlatır. Şiirde söyleyiş tarzı kelimelerin iyi seçilmesi ve bir
ahenk içinde söylenmesi her şairlere göre değişir. Fikir ve duygularının
ma’nasını en iyi bir şekilde seçkin kelimelerle anlatan şairin şiirleri
okunur ve ezberlenir.
Vezin: Bu bir ölçü birimidir. Mısraları dengede tutar. Herhangi bir şeyi
dengelik veya dengesizlik noktasından mukayese edersek, aradakı fark
meydana çıkar. Vezinsiz şiir yazılabilir, fakat o şiirin mısralarındaki
dengesizliği dehal görünür. O eserin mısraları gramer kaidlerine uygun
veya uygun olmayan bir şekilde yazıldığı için, onun bir nesirden farkı
kalmaz.

Kâinattan feyz alan her şeyde vardır bir nizâm
Ger nizâm eksikse aslen derc olur birden kiyâm.
Nazmda aruz birvezindir, farzolan sırf an’ane
Çok denenmş bir makamdır, mûsikîden farkı ne.
Veznden âri dengesiz mebnî binâ var değil
Ölçüsüz âhengi yok hissi kelâm âsar değil
Bir şiirden nağne gelmiş şarkıda âhenk gibi
Bir makâdan bir makâma fâilâtün denk gibi.
Her beyitten ses gelirken hoşlanır dört zâviye
Muttarid ritmler saçar her kıt’ada tüm kâfiye.
Özlü sözlerden yapılmış her veciz mısra’ yaşar
Vezni âruz, nağme mevcut şi’re tüm dünyâ şaşar.
Böyle bir vezn kullanılmış altıyüz yıl muttasıl
Böyle makbul vezni şâir kullanır binlerce yıl.
Kafiye, şiirin okunmasında bir nağme temin eder.
Musikide olduğu gibi bütün şiiri bir tantanalı makama ve kulağa
hoş gelen bir ahenge bağlar. Bu nağme ve ahenk şiirin, güzelliğini
ortaya çıkarır. Kafiyesiz ve vezinsiz şiir okuyanların ekserisi
şiirlerini yorumlamadan evvel kendierine yardımcı olması için
bir müzik fonu isterler. Bu suretle şiirde yapamadıkları nağme ve
ahengi bu şekilde telafi etmeğe çalışırlar.
Şiir yazmak duygu işi,
Bir ma'nası vasa eğer
San’atkarsa şair kişi
Şiirleri bulur değer

Duygu dolu serbest şiir
İçinde var bir letâfet
Serbest şi’ri nesirle bir
Yorumlamak bir marifet
Nesir, nazım şiir diye
Ayrı ayrı taranmalı
Ma’na vezin ve kafiye
Her şiirde aranmalı
Şiirlerin yayınlanır
Sen toprağa gömülünce
Dinleyenler aydınlanır
Aruz vezni de ölünce
Mehmet Fatin geldi gitti
Çok gelişti fikirleri
Yetmiş beş yıl çabuk bitti
Bâki kaldı şiirleri
Demek oluyor ki şiirde ma’na zaruridir.
Vezin ve kafiyeden bazı feragatler yapılınca yazılan eser pek makbule
geçmez..
Öyleyse benim cevabım şudur:
Gerekir insana ekmek mi su mu
Günde en az bir kaç saat uyku mu?
Not:
Sizin de denemelerinizi beklerim.

Hasbıhal 12
Bahadırın şiir denemsı hakkında görüşler:
Aruzla yazdığınız şiirleri dikkatle okudum. Umumiyyetle çok güzel. Vezne
ve manzume kurallarına hakimsiniz. Tebrike değer. Kafiyeler mükemmel.
Bir gazelde tam kafiyeler değerinde ve beklenildiği kadar güzeldir.
Vezinde Feilâtün (Fâlilâtün) feilâtün feilün
Yapıyorlar yapıyorlar yapıyor
veznini de iyi kullanmişsınız.
her vezin kalbimizin ritmi olur
her hayal huzmesi canan ya da pir
Grammar bakımından Türkçede bu günlerde herkes tarafından
konuşmalarında kullanılmakla beraber sizin de kullandığınız YA DA diye
bir deyim yoktur. Bunun yerine VE YA yazarsanız daha doğru olabilir.
Uzmanlara göre gramer kaidelerine uyulursa YA DA kelimesinin
kullanılması ancak iki ya'dan sonra şöyle olabilir.
Mesela: Hem kel, hem fodul, HEM DE inkar ediyor.
Ne geldi, ne mektup yazdı, NE DE telefon etti.
Anneme söyleyin ya bizşmle gelsin, ya sinamaya
gitsin, YA DA evde oturup kitap okusun.
------bir gazel devri olur köhne felek
her sema bir neşe her nag(me zikir
NEŞE kelimesi konuşmada kullanıldığı gbi iki açık hece ile yazmışsınız ki
aslı NEŞ’E olan bu sözcük bir kapalı bir açık heceden ma’mul olduğu için
bu da vezni bozuyor.

Mısra başlarını modaya uygun olarak küçük harflerla yazıyorsun. Moda
çabuk değişir fakat yazı kuralları kolay kolay değişmez. Onun için ve
gramercilerin dusturlarıyla bağdaşmak için mısra başlarını büyük harflerle
yazarsn daha makbul olur kanaatindeyim.
Aşağıdaki manzumeyi defalarca okuyun.
Hükm edilmiş belli sâl'ım var benim
Havf'tan ârî bir hayâlim var benim
Bî-ecir yardım yaparken bir günah
İşlemekten korku hâlim var benim
Kimse bilmez dehre nerden gelmişim
Bir bebekken hastalıklar çelmişim
Geçmeden yıl yirmi yaş yükselmişim
Hükm edilmiş belli sâl'ım var benim
Menşeim kim göçmeden bilmem gerek
Şimdi artık kır saçım yolmam gerek
Ölmeden ben kim demiş solmam gerek
Havf'tan ârî bir hayâlim var benim
Diğer manzumelerinizi de vezin, kafiye ve mana bakımında tahlillerini
yapmamı ve görüşlerimi bildirmemi istiyorsanız onları da zamanım müsait
olduğu müddetçe istiyerek yapabilirim.

Hasbihal 13
- Recep: Mana bakımından manzume de şiir gibi midir?
- Hayır, farklıdır. Manzume, manaları açık ve bir maksat üzerine
yazılmış öğretici, hikaye edici, tecrübelerini bildiren, veya
bir içtimai durumu anlatan ölçülü ve ahenkli ve bazı kurallara
uygun yazılardır. Bu gibi manzumeler öğretici, bir nasihat
verici, hamaset, kahramanlık ifade eden destanlarda ve
içtimai durumları anlatan nazım şekillerinde kendini gösterir.
******
- Nasihat veren bir manzume:
Yaşayan mahluka sıhhat ve saâdet gerekir
İnanan mü’mine kuvvetle metânet gerekir.
Doğuşundan sana Allâh tarafından verilen
Nefesin bitmeden evvel de şahâdet gerekir.
Yedi kat gökten inen Hazret-i Kur’ân-ı Kerim
Ve o âyetlere saygıyla riâyet gerekir.
Kısacık ömrünü hoşnut yaşayıp gülmek için
Sevilenlerle sevenlerde muhabbet gerekir.
Başka bir örnek.
Pek şikâyet etme kim senden de dûn bin kişi var.
Çok böbürlenmek te boştur. Kimse vermez i’tibar.
İç güzellik dış güzellikten de evlâdır, Fatin
Mûteberdir gösterirsen kendini dengin kadar.

Şiirlerin kaynakları arasında içgüdü dedikleri ilham
olabileceği gibi bilgi, fikir, düşünce, hayal, rüya, hatırat da
olabilir. Şair duygu ve düşüncelerini kelimelerle ifade eder.
Şairin şiir yazma kabiliyeti kullanabileceği kelime
hazinesiyle doğru orantılıdır. Şair ne kadar çok kelime
biliyorsa duygularını o derece kolay ifade edebilir.
Şiirlerin kaynakları arasında içgüdü dedikleri ilham
olabileceği gibi bilgi, fikir, düşünce, hayal, rüya, hatırat
da olabilir. Şair duygu ve düşüncelerini kelimelerle ifade
eder. Şairin şiir yazma kabiliyeti kullanabileceği kelime
hazinesiyle doğru orantılıdır. Şair ne kadar çok kelime
biliyorsa duygularını o derece kolay ifade edebilir.
Benzemezsin kimseye sen, yoktur emsâlin senin
Titretir ma’sum dudaklar kehrubâ lâl’in senin.
Saç siyah, zülfün siyah, çeşmin siyah rû’yün temiz
Bir buçuk dünyâ değer vechindeki hâl’in senin.
Bir bakış binbir gülüştür, muttasıl gönderdiğin
Hiç tükenmez haznedir, hezl-i emvâlin senin.
Eyledin her gün yemin sevdâya vâfî kalmayı
Amma tağyîr olmamıştır. Dostu ihmâlin senin.
Kimse bilmez çektiğim gurbette hüsrân cevrini
Izdırabtan kurtarır vuslat diyen kâl’in senin.
Kehrubâ = elektrikli
Lâl = dudak
Rû = yüz, çehre
Hâl = yüzdeki ben
Hezl-i emvâl = bol bol hediye veren
Muttasıl = aralıksız
Vâfî = sadık, vefakâr
Tağyîr = değişme
Hüsran = mahrumiyet acısı
Cevr = eziyet, sıkıntı

Kâl = söz

-Hüseyin: Şiirin okulu olur mu diyenler var. Siz bu mevzuda
neler söyleyebilirsiniz? Şiirin kaynakları nelerdir. İnsanlar
şiir yazabilmek için ilham mı beklemelidirler?
Şiirin okulu olmaz, fakat vezinli, kafiyeli ve manalı
muntazam bir manzume yazması öğretilebilir ve öğrenilebilir.
Demek istiyorum ki manzume yazma usulleri mektebi
olabilir. Lakin şunu da unutmamak lazımdır. Nasıl ki
konservatuvardan mezun olanların hepsi bestekar
olamıyorlarsa manzume okulundan diploma alan şahısların
hepsi şair olamazlar. Şair olmak için bir kimsenin duygu
mevzuunda bazı yeteneklere sahip olması gerekir.
Şiirin okulu olmadığı gibi hayal kurmanın da okulu olmaz.
Şair 'İnsan hayal ettiği müddetçe yaşar' diyor. Hayal ettikçe
de şiir yazılır. Hayalin büyüğü küçüğü olmaz, gecesi gündüzü
olmaz, genci yaşlısı olmaz, beklenmedik bir anda gelebilir.
Yaşantımızı güzelleştirir.

Hasbihal 14
Ahmet, Hocam, Gönül nedir? Bizdeki GÖNÜL kelimesinin başka dillerde
karşılığı yokmuş. Doğru mudur ?

Gönül, Arap lisanındaki kalb, ve Türkçedeki yürek dediğimiz bir
organ değildir. Sadece bir kavramdır.
Gönül kelimesinin İngilizcede de tek kelimeyle bir karşılığı yoktur
fakat bütün fonksiyonları yani işlevleri ve görevlerini karşılayan
kelimeler vardır.
Mesela:
Gönül açıklığı = peace of mind, gönlü açılmak = to feel at easy,
gönül açmak = to cheer, gönül almak = to make up with someone,
gönül bolluğu = generosity, gönül budalası = hopelessly in love,
gönül bulandırmak = arouse suspıcıon, gönül darlığı = anxıety,
gönlü çekmek = to desire, gönül eğlencesi = a toy of love,
gönül gözü = preceptıon, gönlünü hoş tutmak = not to worry,
gönül kırmak = to hurt the feeling, gönlü var = he is in love,
gönlünü yapmak = to console, alçak gönüllü = modest,
gönülsüzlük = unwıllıngness, gönül vermek = to fall in love,

gibi ve diğerleri.
Gönülün Türkçe tam ve açık bir tarifi olmamakla beraber,
gönül kelimesinin divan edebiyatında ne manalarda
kullanılmış olmasına bakalım,
Zulme kâdir düşmanından aşkı vâkîdir gönül (koruyandır)
Eylemek yok derdin izhâr. Sırrı hâkîdir gönül. (hikayecidir)
Nem birikmiş gözlerinden damlayan yaş gösterir
Her zaman gam yüklü bir gurbette âkîdir gönül

(isyan edendir)

Hem sevenden hem güzelden duyduğum hasret dolu
Yıl geçer, bir gün gelir, yârdan da şâkîdir gönül.
(şikayetçidir)

Mâha benzer vechinin her günde bir kez geldiği
Meclisin koynunda yatmış nazlı sâkîdir gönül.

(mey sunandır)

Bâkî der ki, durmadan kalbim yanarken kor gibi,
‘Ben ölürsem âlemî ma’nâda bâkîdir gönül.’ (1)
(1) (rüya aleminde ölümsüzdür) -- Nef’î nin gazelinden
*****
Gönül beydir, hükümdardır, kraldır, hükm ettiği mıntıkada padişahtır.
Key = İran padişahlarına verilen unvan, hükümdâr KeyKubat, Key Hüsrev,
Kırmızı şarap gibi baş döndürür, yüreklerde ruh gibidir, yazdır, kıştır, geçtiği
yerlerde iz bırakır. Hava gibidir sıcaktır soğuktur tufan olmadıkça kolay
kolay görünmez fakat ihtiyaç halinde derhal kendini gösterir.
Aşıkın aklında Hüsrev gibi keydir gönül
Güçlü nefisten kavî hânede beydir gönül .

(hükümdardır)
(beydir)

Hiç dayanılmaz bir arzu gibi iştahlanan
Ruhlara benzer yüreklerdeki şeydir gönül

(hissiyat)

Hislerin altında iç fırtınalardan kaçıp
Dosta ferahlık veren yaz gibi deydir gönül

(kıştır)

Akl ile vicdân kasasında hafî, kimsesiz .
Gövdeye kan gönderen yoldaki peydir gönül (iz bırakır)
Hisli ve mânâlı bir şarkı için herkesin
Duyduğu bir nağmenin kaynağı neydir gönül (muzikadır)

Son seneler, ayrılık hasretinin durmadan
Mehmet’e içtirdiği kırmızı meydir gönül .

( şaraptır)

Gönül cömerttir ve tok gözlüdür.
Sevgim arttı gittikçe Bunda bir maharet yok
Fitre ihsân ettikçe Verdi Allâhım pek çok
Gençleri egittikçe Bilgim arttı. Gönlüm tok
Gönül yükseklrde uçar, kibirlidir. Mutavazı olması da tavsiye edilir.
Ferman dinlemeyecek kadar asidir. Engelleri küçümsemez aşmağa
çalışır. Baskı altında kalmayacak kadar hürdür.
Gönlünü alçalt biraz, at kibrini, kardeşim
Zor yere düşsen bile Mevlâ seni kaldırır.
Gönül bazan çok naziktir, hasrete dayanamaz hemen kırılır.
Elle tutulmaz ve gözle görünmez ancak hissedilen bir şeydir.
Gonca bir büt kokladım, gönlüm dayanmaz hasrete
İşte nefhâ böyle yel, bir gül kokar bin hâr batar
Gönül çabuk sıkılır. Kişinin iç dünyasındaki duyguları saklayan
arkadaştır. Ondan kaçılmaz. Ancak ölüm onu insandan ayırır.
Ey nazlı bulut, ağla için gönlün açılsın
Bol bol sulanan toprağa bir neş’e saçılsın
.
Güzelin gözlerinden akan yaşlar bir gölekte toplanırsa denizler
kadar geniş bir depo olabilir. .
Bu sızan gözyaşı toplansa gönül mahzenine
Dökeriz güller için susamış gül bahçesine.

Gönül yaban ellerde insana arkadaşlık eder iyi bir dosttur.
Darbelere dayanır şikayet etmez, ve hastalanınca kendi
kendini tedavi edebilir
Gönül dostu olmayan yabancı bir alemde
Arkadaş yok, kardeş yok malı mülkü ne(e) desin
Gönül cömert olmakla beraber bazan aç gözlü de olabiliyor. İnsanın
sıkıntılarını gidermeğe yardım eder. Bazan çok alıngan bazan da vurdum
duymaz olur.
Sevabım günâhımdan çoktur
Gönlüm açsada gözüm toktur
Belli bir yerim yurdum yoktur
Yaşadım, ötede, beride
Gönülün kıymeti sultan ve hükümdarlara takdim edilecek derecede yüksek ve
ölçülemiyecek kadar geniştir. Bazan da hasmına sıkıntı verecek kadar
hırçındır. Sultanları bile dize çöktürür. Sevmeye sevilmeye yol açar.
Akçeyi Sultâna verdin, gönlünü Sultânına
Kalmadı mülkten selâmet, geldi zevâl cânına
Gönül insanin içinde an mütena yerde oturur, değerinin ölçüsü yoktur,
teraziye gelmez . Yaralanır, izdırap çeker, kederlenir, harab olur, ihmal eder
ve edilir, Kendisine yapılan iyilikleri unutamıyan ve onları bir borç bilendir.
Nefsimizi kontrol edecek kadar sabırlıdır. En iyi günlerimizde ve en sıkıntılı
anlarımızda gönülden medet umarız.
Gönül ihmal edilemiyecek kadar kültürümüzde içimize işlemiştir.
İşte gönül böyle bir şeydır.
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Yazı işaretleri
Kemal; Daha evvelki hasbıhallerin birinde inceleme ve kesme işaretlerinden
bahsetmiştiniz. Bu bilgilerin aruz vezni bakımından faydalarını açıklar
mısınız?
Türkçe, nerde yaşarsa yaşasın kendini Türk diye tanıtan insanların
lisanıdır. Türkçe kelime ve cümlelerin yazılışlarında uzatma ve inceltme (^)
işareti ile kesme ( ' ) işaretinin kullanması ve bazı kelimelerin iki harfle
yazılmasına dikkat edilmesi, mısra'ların anlaşılması bakımından, mühimdir.
Bu işaretler kelimenin manasını değiştirdiği gibi bizim en fazla alakadar
olduğumuz yön, işaretli olan heceler aruz vezinin kullanılmasında
(yazılışında ve okunuşunda) açık (kısa) veya kapalı (uzun) hece olarak kabul
edilmiş olması içindir. Melodik bir ses uyumuna haiz olan Türkçemizde kısa
okunan heceler, uzunca okunan hecelerden çoktur. Bu eşitsizliği izale
edebilmek için bazı ( A, İ, U ) gibi sesli harflerin üzerine şapka ( ^ ) şeklinde
bir işaret konur ki bu hecelerin uzun veya ince olmasını temin eder. Bu uzun
heceler Arapça ve Farsça'dan dilimize giren kelimelerin okunuşlarını temin
etmekle beraber manaları ile kelime haznemizi de genişletir.
Mesela (BU) ( . ) hecesi (BÛ) ( / ) şeklinde yazılınca BUU diye okunur ve
KOKU manasını taşır.
Uzatmalatda: Âdem (/ /) = adam - Adem (. /) = yokluk
Ali (. /) = bir isim - Âlî (/ /) = yüce, ulu
Dahî (. /) = bile - Dâhî (/ /) = zeki
Kulub (. /) = kulüp Kulûb (. /) = kalpler
İnceltmelerde: K, G, L harflerinden sonra
Efkar ( / / ) = daha fakir - Efkâr ( / / ) = düşünceler
Kâsîr ( / / ) = çok - Kasir ( . / ) = kısa
Lâl ( / ) = dilsiz - La'l = ( / ) kırmızı
Gaz ( / ) = petrol – Gâz ( / ) = ısırma, diş, dişle tutma

Kesmelerde: Fil ( / ) = büyük bir hayvan Fi'l ( / ) = emek, iş, kâr
Alem (. /) = nişan, bayrak - A'lem (/ /) = çok bilgin
Kıta' (. /) = kesme - Kıt'a (/ .) = parça, bölük
Mi'sâl ( / / ) = ucu uzun ağaç - Misâl ( . / ) = örnek
İki harflilerde: Âm ( / ) = sene, yıl - Amm ( / ) = amca
Dem ( / ) = soluk, zaman - Demm ( / ) = kan
Hâk ( / ) = toprak - Hakk ( / ) = tanrı
Hamâm (. /) = güvercin - Hammâm (/ /) = hamam
İşaretlerin hem mana bakımından hem de bazı hallerde açık
ve kapalı heceleri işaretlemede farklı olduğunu görüyoruz.
Bu kelimelerin ne kadar çok olduğu sözlüklerde görülebileceği
gibi biz burada bazılarını yazmakla yetiniyoruz.

Abâ = kaba
kumaş
Âbâ = babalar
A'bâ = yükler
Âbide = anıt
A'bide = köleler
Âdem = adam
Adem = yokluk
Af = bağışlama
Aff = iffet,
namus
Ah = kardeş
Âh = yazık
Ahras = dilsiz
Ahrâs =
muhafızlar
Âlâm = kederler

A'lâm = bayraklar
Alem = nişan, bayrak
A'lem = çok bilgin
Âlem = dünya, cihan
Ali = bir isim
Âlî = yüce, ulu
Âm = sene, yıl
Amm = amca
Âmm = umumi, genel
Ânane = bir bulut
An'ane = gelenek
Arab = arap
Ârâb = akıllılar
A'râb = çol arapları
Arak = rakı
A'rak = kökşer
Arar = arıyor

Ar'ar = dikenli ardıç
Arz = dünya, sunma
Ârz = ardıç ağacı
Asâ = değnek, sopa
Âsâ = süs, vakar
Âsâr = abideler, eserler
Asar = toz
Asâr = fakirlik
Asel = bal
A'sel = eğri, katı şey
Âtî = gelecek
Atî = inatçı
Atîk = eski
Âtik = berrak, saf
Atlas = bir kumaş
Atlâs = eski
Avâm = herkes

A'vam = yıllar, kısmı
seneler
Bâzî = oyun, eğlence
Âvâz = ses, seda Bes = yeter, yetişir
A'vâz = bedeller Be's = zarar, zahmet
Ayân = belli
Bidâd = hisse, bedel
A'yân = Senato Bi-dâd = zulum, işkence
üyeleri
Bihâr = denizler
Ayni = tıpkısı
Bi-hâr = dikensiz
Aynî = eşya
Bir = sayı
olarak
Bi'r = kuyu
Ba'de = bundan Bu = işaret sıfatı
sonra
Bû = koku
Bâde = şarap,
Buhur = denizler
içki
Buhûr = tütsü
Bağ = bağlamak Cem = hükümdar, şah
Bâğ = bahçe,
Cem' = toplama, yığma
bostan
Cû = akar su
Bahâ = güzellik Cû' = açlık
Bahâ' = kıymet, Dağ = tepe
değer
Dâğ = yanık
Bâhâ = açık
Dahî = bile
meydan
Dâhî = zeki
Bahâr = mevsim Dar = geniş olmayan
Bahâr = baharatın Dâr = ev, yurt, yer
tekili
Darr = sıkıntı, zarar
Bahir = deniz
Deff = zilli çalgı aleti
Bâhir = yalancı, Def' = öteye itme
ahmak
Dem = soluk, zaman
Bâhûr = çok
Demm = kan
sıcak
Dur = yürüme
Bahûr = koku
Dûr = uzun, uzak
veren ot
Eb'ad = daha uzak
Batın = karın,
Eb'âd = uzunluklar
nesil, soy
Efdal = en âla, üstün
Bâtın = iç, gizli Efdâl = ihsanlar, lutuflar
Ba'zı = bir azı, birEfkar = daha fakir

Efkâr = düşünceler
Ehemm = daha mühim
El-hakk = hakikaten
Emir = emretme
Emîr = baş, bey, ağa
Fatin = zeki
Fâtin = fitneci
Fekk = çözme
Felah = başlangıç
Felâh = kurtuluş, selamet
Feza' = korkma
Fezâ' = boşluk
Fil = büyük bir hayvan
Fi'l = amek, iş, kâr
Galat = yanlış
Galât = pahalılar
Gamm = keder
Hâb = uyku
Habb = tane, tohum
Hâbis = hapseden
Habis = kötü, alçak, pis
Hâdd = keskin, sivri
Hadd = sınır, knar
Hâfi = yalınayak
Hafi = gizli
Hâk = toprak
Hakk = tanrı
Hâkim = hükmeden
Hakîm = bilgin
Hakk = kazıma
Hâl = ben, şimdiki zaman
Hal' = boşanma, indirme
Hâlâ = şimdi
Hâla = babanın
kızkardeşi
Halâ' = ayakyolu

Hâlî = tenha, boş
Hali' = kovulmuş
Halî = kayıtsız
Hâlib = sütçü
Halîb = süt
Hâlif = peşten
gelen
Halif = yeminli
sözleşme
Hâlik = yaratan
Halik = traş
edilmiş
Halk = yaratma
Hâm = pişmemiş
Ham = eğri,
bükülmüş
Hamâm =
güvercin
Hammâm =
hamam
Hân = hakan
Han = otel
Hâr = diken, hor
Har = merkep
Harr = hararet
Hârif = yemiş
toplayan
Harîf = sonbahar
Hâris = muhafız
Harîs = hırslı,
tamahkar
Hâsir = hasret
çeken
Hasîr = fersiz,
donuk
Hâsîr = hasır

Hatar = tehlike
Hatâr = pervaz, çenber
Hâtib = hitab eden
Hatîb = düzgün konuşan
Hazâ = bu, şu, o
Haza' = kesip yarma
Hazen = kederli yer
Hâzen = baldız
Hazîn = hüzünlü
Hâzin = haznedar
Hemm = keder, gam
Hısân = mümtaz kişiler
Hısan = at, aygır
Hindi = hindi
Hindî = hintli
Hudâ = Tanrı
Hud'a = oyun, hile
İbkâ' = ağlama
İbka' = baki, devamlı
İcâb = lazım gelen
İ'câb = kendini beğenme
İdâm = katık
İ'dâm = öldürme
İhtiyar = yaşlı
İhtiyâr = seçme, seçilme
İlân = yayma
İ'lân = belli etme
İmâ' = işaret
İ'mâ = kör etme
İmân = inanma
İm'ân = dikkatli olma
İkra' = göz yaşı
İkrâ' = iftira etme
İrtikab = bekleme
İrtikâb = rüşvet alma
Îsâ = teselli etme

Îsâ' = vasiyet etme
İstinâd = dayanma
İsti'nâd = inad etme
İtâb = azarlama
İt'âb = yorma, yorulma
Kar = buz
Kâr = kazanç
Kâsîr = çok
Kasir = kısa
Kat = tabaka
Kat' = kesme
Katil = ölüm
Kâtil = öldüren
Kavî = kuvvetli
Kâvî = yakıcı
Kes = kişi, kimse
Ke's = kap, çanak
Kısas = hikayeler
Kısâs = öldürme
Kıssa = hikaye
Kıssa' = hayır
Kıta' = kesme
Kıt'a = parça, bölük
Kulub = kulüp
Kulûb = kalpler
Kurâ = köyler
Kur'a = ad çekme
Lâl = dilsiz
La'l = kırmızı
Mânâ = erş, benzer
Ma'nâ = mana
Mani = türkü
Mani' = men'eden
Men' = yasak
Men = kimse, ben
Mey = şarap

Mey' = eriyip
eden
Sînî = çinli
akma
Ney = kamış düdük
Sinn = diş
Mi'sâl = ucu uzun Neyy = çiğ, pişmemiş
Su = su
ağaç
Nime = yarım, buçuk
Sû' = kötü
Misâl = örnek
Ni'me = ne güzel, ne âlâ Sû = yan, cihet, taraf
Mutî = itaat eden Nişân = belirti, iz
Sûhân = tğrpü
Mu'tî = veren
Nişan = evlenmeden önce Suhan = kavl, söz
Mübtelâ = tutkun Rab' = avlulu ev
Şâbb = genç
Mübtelâ' =
Rabb = tanrı
Şa'b = cemaat, kabile
yenilmiş
Râbb = üver baba
Şâr = şehir
Müş'ir = işaret Râkib = binici
Şa'r = kıl, saç
eden
Rakib = yarışan
Şair = arpa
Müşir = mareşal Rây = oy, rey
Şâir = ozan, şair
Nâbî = haber
Ra'y = otlama, otlatma Şeb = gece
veren
Rûb = süpürge
Şebb = şap
Nabi' = yerden Rub' = dörte bir
Şekk = şüphe
çıkp fışkıran
Rûh = can, nefes
Şem' = mum
Nâcî = kurtulan Ruh = yüz, yana, çehre Şemm = koku
Nâci' = hazmı
Sâat = saat
Şen = sevinçli
kolay yiyecek
Sâât = saatlar
Şe'n = iş
Nâfî = yok eden Sadakat = sadakalar
Şık = kibar
Nâfi' = faydalı Sadakât = vefâlılık
Şıkk = ikinin bir parçası
Nakîs = eksik
Said = mutlu, uğurlu
Şib = iniş
Nâkis = alçak
Sâid = yükselen
Şi'b = dar yol
Nâl = kamış
San'at = san'at
Şir = aslan
düdük
San'ât = san'atlar
Şi'r = şiir, anlama
Na'l = nal, papuç Sânî' = görülen iş
Tas = su tası
Nar = bir meyve Sâni' = işleyen, yapıcı
Ta's = kaybolma
Nâr = ateş
Sânî = ikinci
Ud = bir nevi çalgı
Nâs = halk
Sebû = testi
Ûd = odun
Nass = sarihlik, Sebû' = yırtıcı hayvan
Ümm = ana .
açıklık
Selis = kolay, yumuşak Vâd = oğul
Nâsır = yardımcı Selîs = düzgün, akıcı
Va'd = söz verme
Nasır = nasır
Sine = uyuklama
Vâkî = koruyan
Nazım = sıra, dizi Sîne = göğüs, yürek
Vâki' = vuku' bulan
Nâzım = tanzim Sinî = büyük tepsi
Vasi' = geniş

Vâsî = vasiyeti
yerine getiren
Veda' = beyaz
boncuk
Vedâ' = ayrılış

Ya'nî = sözün kısası
Yani' = pişkin
Zahir = yardımcı
Zâhir = görünen
Zahire = yiyecek

Zâhire = büyük göz
Zaif = zayıf
Zâif = kalp, silik
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Bahadır : Yazdığım manzumeleri yorumlar misinız?
Beşer takılmadan dünyaya doğuştan gelir
Yaşar fakat sonunda yaşayan hayat olur zehir
Yeter Allahım çektiğim bu sıkıntı artık yeter
Beklenmedik zaman gelir mezar kazılır çukur.
Bu teşebbüsünüz için sizi tebrik ederim.
Mümkün olduğu mertebede manaya sadık kalmak şarıyle kafiyede düzeltme
yaabilirsin. GELİR , ZEHİR uygun amma ÇUKUR kafiye olamaz Yerine
SERİR veya başka bir kafiye bulabilirsn.
Üçüncu mısrada fazla hece var, Yeter Allahım da vezne uygun değildir.
Yerine YETER FELEK oabilir. Bu sıkıntı artık yeter yerine KEM
IZTIRAB yazarsan heceleri azaltabilirsin. Beklenmedik yerine vezne uygun
olan UMULMADIK yazabilirsin. Böylece kıt'a şu şekilde olabilir.
Beşer tanışmadan bu dehre fıtratan gelir
Yaşar fakat sonunda hoş hayat olur zehir
Yeter Felek bu çektiğim kem ıztırâb yeter
Umulmadık zaman gelir mezar olur serirr.
İkinci kıt'ayı da yazarsan güzel bir manzume meydana gelir.
Yeni denemelerini bekler başarılarınızın devamını temenni ederim.
-Ahmet: Şiirde aranan unsurlar nelerdir? Meselâ ne olmazsa
şiir olmaz?
-Bilhassa divan manzumelerinde kafiye ve vezinin olması lüzümlu
görülmüştür. Tabii ki duygularını ifadesi yanında şiirler bu unsurları taşırsa o
kadar güzel olur ve defalarca okunur. Bir eserin edebi bir değeri olabilmesi
için söylenilen fikrin veciz, ve kulağa hoş gelebilecek şekilde ses uyumlu
olması şarttır. Bu vasıflar mana bakımından ne söylediğini, şekil bakımından
nasıl söylediğini bilmek, ölçülü bir şekilde söylemek, ve ses uyumunu te'min
edebilmek için kafiyelere, vezne ehemmiyet vermek ve hatta yazarın

marifetine göre bazı edebi san’atlarını kullanabilmek gibi bilgileri kavraması
gerekir.
- Mustafa: Kafiyelerde aranan şartlar nelerdir?
- Uyak dediğimiz kafiye iki mısra sonunda veya belli
aralıklarla tekrarlanan ses benzerliğidir. Ayrı ayrı manalarda
olan kelimelerin sonlarındaki harflerin en az bir tanesinin
ayni sesi çıkartması zarureti vardır. Ayni manaya gelen ve
görevi ayni olan eklerle müstakil kelimelerin tekrarlanması
kafiye sayılmaz. Kafiyeler şiirin okunmasında bir nağme
musikide olduğu gibi bir melodi temin eder. Kafiyelerin
makbul olanları sırasıyle Cinas, Tam kafiye, Yarım kafiye,
hatta şiirde mısralar içinde İç kafiye dir. Bazı divan şiirlerinde
iç kafiye ile şiirin melodisinin arttırıldığını görürüz. Arkadan
gelen manasına gelen redifler de kafiyelere yardımcı olarak
ses uyumunu kuvvetlendirirler. Rediflerin başka bir
fonksiyonu da söylenmek istenilen fikri perkinleştirmektir.
Böylece mesajın okuyucu tarafında iyice anlaşılmasını temin
ederler.
Bazan kafiyesiz şiirlere de rastlanır. Böyle kafiyesiz şiirlerde
nağmeyi temin etmek zorlaşır. İşte bu yüzden serbest şiir
okuyanlar arkada bir fon müziğine ihtiyaç görürler.
- Yarım kafiye son kelimelerde yalınız bir harfin
benzeşmesidir. Mesela:
Erken başladı telaş
Büyüdü yavaş yavaş
Ana, baba, bac(ı)kardaş
Köyde düğün var bugün
Bazlamalar açıldı
Sofralara geçildi
Üste ayran içildi
Köyde düğün var bugün

Davulla zurna çalsın
Oynayacaklar gelsin
Seyirciler halka olsun
Köyde düğün var bugün.
Burada ekler nazarı itibara alınmazsa aç-geç-iç, çal-gel-ol, köklerinin
yalınız son harfleri ayni olduğu için yarım kafiye sayılırlar. Divan şiirinde
şairler yarım kafiyeye fazla rağbet gösterilmemekle beraber kullanan şairler
rediflerinyardımından istifade yoluna gitmişlerdir.
*****
- Tam kafiye ise son kelimede biri sesli biri sessiz olmak üzere
iki harfin benzeşmesi ile yapılır.
Mevla çok menekşe vermiş
Keşke toplasaydım ondan
Koklayınca mest edermiş
Keşke koklasaydım ondan
Geldi altı bint uzaktan
Birbiriyle oldu reşke
Buse verdiler dudaktan
Keşke öpmeseydi keşke
Ben günahı işleyince
Nefsimin çok oldu kaybı
Vicdanım “Hayır” deyice
Keşke söyleseydim aybı
Pişman olma fayda vermez
Dünya çarkı etmez iyab
Bâki Mehmet aşkı yermez
Keşke sevgi olasa sevab.

Burada ekleri nazarı itibara almazsak ver-eder,
uzak-dudak, işle-de, ver-yer, iyab-sevab, tam kafiyedir.
*****
- Zengin kafiye ise iki harften fazla harflerin benzeşmesidir.
- Yaşadım bilmeyerek hilkatimin hikmetini
Harcadım boş yere ilk gençliğimin kıymetini
İşte yıllarca dolaştım gülerek kâm alarak
Almadan hiç bu acâip feleğin himmetini
Günbegün zillete düçâr bile kalsam yine hor
Göremem hilkatin ihsânı hayat nimetini
Bir an inkâr edemem çok seneler geçse dahi
Perişanlık günü tüm dostlarımın hizmetini
Hoşça kal sen demeden dostlarım ayrıldı çabuk
Umarak görmeyi ukbâda Hüdâ rahmetini
Geçti günler seneler, geldi ömür son demine
Başladım görmeğe yaşlanmanın âlâmetini
Sevinir hoşnut olur şen giderim âhirete
Kazanırsam ben eğer dostlarımın hürmetini
Burada ini ekini nazarı itibara almazsak met hecesiyle biten kelimeler
zengin kafiyedir. Ini eki de bu zengin kafiyeyi daha fazla zenginleştiriyor.
*****
- Cinaslı kafiye manzumede mühim bir yer alır. Bazı
uzmanlar tarafından söz san’atı olarak kabul edilmiştir.
Meselâ:

Kalbur altına düştüm. Sıdk ü hakk ele beni
Gizli kalmadı sırrım, verdi nefs ele beni
Gam keder dolu yetmiş yıldır aşka tutuldum
Olmasın diye vuslat, sürdü baht ele beni.
Burada Ele = elekten geçirme, Ele = yabancıya verme, Ele = gurbete
yazılışları ayni fakat manaları ayrı olduğu için cinaslı kafiyedir.
*****
Bütün âlemdeki gül bahçelerinden gülü soldurdu isek
Emin ol sen güzelim, râihanın verdiği bû, sende kalır.
Ne çıkar kem feleğin verdiği üç beş günü doldurdu isek
Duyulan zevkle berâber dudağın hoş tadı bûse’nde kalır.
Bû sende kalır - bûsende kalır cinastır.
*****
Pâk bir hayât yaşadım hem dağda hem yazıda,
Lâkin şehir kirletti akı da beyazı da.
Kış gibi yaşadığım baharı da yazı da
Sığdırdım bir kıt’aya dört mısralık yazıda.
Yazıda - yazı da - yazıda cinaslı kafiyelerdir.
*****
Şu fâni vücudunda kemik nedir, deri ne?
Kimse değer vermiyor kemiğine derine.
Beş para etmedi dün, beş para etmez yarın,
Gömülünce vücûdun, iki metre derine.
Deri ne - derine - derine cinaslı kafiyelerdir.

*****
Bütün âlem geçecek râh-ı kurdan
O hıyâbân koca yoldur duran yok.
Görünür her gece hem-vâre burdan
Kara tâbût gidiyor durduran yok.
Yoldur duran yok - durduran yok cinastır.

Hasbıhal 17
Mustafa: İç kafiye ve Redifli kafiye nedir ?
- İç Kafiye beyit içinde yapılan kafiyelere denir. Şairin
kafiye bulmakta zorluk çekmediğini göstermekle beraber
şiirin ritmini ve akıcılığını da temin eder. Böyle yazılan
manzumelere Musammat adı da verilmektedir.
Örnek:
Köyden uzak illerde ben, bir tek suçum sevmek iken
Husûmetin bilmem neden dünyâlara saldın beni
Ey sevgilim, lûtfeyleyip âgûşuna aldın beni
Yalnız küçük bir bûseyle sevdâlara saldın beni
Bir uhrevî derde düşen şâirlere dostum diyen
Âşıka derman vermeyen hülyâlara saldın beni
Köyden uzak illerde ben, bir tek suçum sevmek iken
Husûmetin bilmem neden dünyâlara saldın beni
Ey sevgilim, lûtfeyleyip âgûşuna aldın beni
Yalnız küçük bir bûseyle sevdâlara saldın beni
Dağ deldirip Ferhat gibi, yol kaybeden Mecnun gibi
İklimlerin en çirkini sahrâlara saldın beni
Söz verdiğin vuslat için yüzlerce kez ettin yemin
‘Yarın dedin birgün dedin ferdâlara saldın beni’ (1)
Gurbetzede Mehmet Fatin göz yaşlarınla hasretin
Doldurduğu, en çok derin deryâlara saldın beni.
(1) Baki’nin gazelinden

Bu gazelde sevdâlara, hülyâlara, dünyâlara, sahrâlara, ferdâlara,
deryâlara ana kafiyedir, saldın beni rediftir ve
düşen-diyen-vermeyen, ben-iken-neden, gibi-gibi-çirkini,
için-yemin-dedin, Fatin-hasretin-derin kafiyeleri kendi
aralarında her beyitte ayrı ayrı iç kafiyedir.
Redifli kafiye ise mısra sonundaki kafiyedeki son harften
sonra gelen eklere veya kelimelere ve hatta cümlelere denir.
Bu kelimeler hatta bir mısra bile olabilir.
Felekte neş’e veren ses güzin rübâb gibidir
Ölüm rahatlığı ukbâda tatlı hâb gibidir
Uzun yaşantı umumun talebi olsa bile
Geçinme kayıgsı hiç bitmeyen azâb gibidir
Sevenlerin çabucak sislenen gözündeki nem
Firuze gökteki ratıp gezen sehâb gibidir
Nihâni meclise her geldiğinde sevgilinin
Hafif sıcak nefesi çölde bir serâb gibidir
Küçük iken gelin olmuş bekar ve bâkireler
Kütüphanemde okunulmamış kitâb gibidir.
Uzunca tatlı ömür mahbubeyle bir yaşamak
Zamanla eskiyip kıymetlenen şarâb gibidir
Bu manzumede âb ile biten kelimeler kafiye ve
gibidir kelimesi bir redftir.

- Recep: Her kelime redif olabilir mi?
- Evet. Bir kelimenin redif olabileceği gibi bazan bir cümle
hatta bir mısra bile redif olabilir. Divan edebiyyatında en çok
kullanılan rediflerden bazıları şunlardır:
Bana, sana, eyler, senin, benim, yeter, gül,
gel, ola, geçer, eder, çeker. var, yok, eyler,
Bazan da iki üç kelimeden müteşekkil guruplar ve
onlara eklenen ekler Redif olabilir.
‘Gül üzülsün gonca açulsun, bana sen gül yiter’ (1)

Her tataftan kaygı saçılsın, bana sen gül yeter
Bir hazânî bahçede zambak ile sümbül yeter
Zevk verir gurbetteki hayrânına sen gül yeter.
Dostu mecnûn etmeğe zülfündeki kakül yeter
Ağlasın bülbül gül için, dostuna sen gül yeter.

Sahte bir dünyâda benimçin bu kadar zül yeter
Suçlarım yüz kerre yazılsın, bana sen gül yeter
Çaresiz gurbette kalan Mehmede bir gül yeter
Makberim gönlünde kazılsın, bana sen gül yeter
(1) Zâtî’nin gazelinden
Burada bana, hayranına, dostuna, açılsın, saçılsın,
yazılsın, kazılsın kafiyedir ve sen gül yeter rediftir.

Hasbıhal 18
Derviş: San’at şiirin neresinde olmalıdır? Şiirin yazılışında mı
yoksa manasında mı?
- San’at şiirin hem yazılışında, hem mamasında hem de ses
uyumunda yapılabilir. Şiirde san’at şiirin güzelliğini arttırdığı gibi ses
uyumundaki san’atlar şiirde nağmeyi temin ederek kıymetini de arttırır.
Mecaz, teşbih, istiare, kinaye, güftedeki söyleyiş tarzı, yanında
imgeler, simgeler, kelime oyunları, bilmeceler ve tarih üşürmelere
de şiirde yer verilir.
*****
Teşbih, Benzetme sanatı , Bir şeyin nitelikliğini bilinen başka
bir şeyin niteliğini örnek olarak göstermek suretiyle izah etme
san’atıdır. Divan şiirlerinde çok kullanılan söz san’atlarından
biridir. Benzeyen, benzetilen, benzetme yönü ile benzetme
edatından ibarettir. Teşbihte bu özeliklerden biri, veya ikisi eksik
olabilir.
Gece rakseylediğin meskene meyhâne demişler
Kimi meyhâne değil zevk dağıtan hâne demişler
Çoğu gurbetzede olmuş bu harâretli mekanda
Sana meftûnlara, dil-beste-i pervâne demişler
Gözucundan yeni hayranlara baktıkça yakından
Eminim, sendeki gök gözlere mestâne demişler
Bize mecliste hakîkatleri nakleylediğin gün
Yakışık hüsn-i mekâl zikrine, efsâne demişler
Yarı mahzûn birinin kavline aldanma sakın sen
Fatin’in şi’rine onlar, lafz-ı divâne demişler.
Burada meskene= meyhâne, meftûn=pervâne, gök gözlere= mestâne,
zikrine= efsâne, Fatin’in şi’rine = lafz-ı divâne’ye benzetilmiş.

*****
- İstiare, benzetmenin bir türüdür. Ayni zamanda hem mecaz hem de
benzetme niteliklerini taşır. İki şey arasındaki benzerlik, benzeyen ile
benzetilen ve benzetme yönü ve edatı birarada bulunur. Açık istiarede
yalınız benzetilen söylenir. Kapalı istiarede yalınız benzeyen söylenir.
Temsili istiarede (allegori) Konu başka bir şeyle anlatılmağa çalışılır.
İstiareden maksat söylemek istenilen fikri daha canlı bir şekilde ifade
etmek istenmesidir.
Yarışırken beni görsen deli divâne sanırsın
Ama halvette iken bendeni mestâne sanırsın.
Sen eğer Türkçeyi sâf kalb ile hatm edemezsen
Bu beyitlerde geçen sözleri efsâne sanırsın.
Gece eğlencede hamr içmeyi dostlarla yaparken
Şeb ü rûz şi’r okunan yerleri meyhâne sanırsın.
Yazılan lafların anlamlarını bir bilebilsen
Gelişen bilgini girdap gibi pervâne sanırsın.
Atik Osmanlıcanın vardığı yerden bakılırsa
Edebî Mehmet’i sen kültüre bîgâne sanırsın.
*****
Kinaye, Fikirleri doğrudan doğruya değil fakat
dolayısiyle anlatmak isteyen edebi bir söz san’atına
da Kinaye denir. Söz hem gerçek hem de mecazlı
anlamda kullanılır. Hakiki manası nazara alınması
mümkün iken mecazi manasının pekiştirilmesi
san’atına denir.
Köyümün muhtarı, yok zerre kadar ârı, uzundur bir eli.
Okumuş bir sene Almanyada, olmuş sıradan bir De Pe’li.

Onu biz seçtik aday dört sene evvel, bilirim. Belki de o,
Koca bir bankada hortumcu müdürdür veya milletvekili.
Şair tahayyül ettiği sevgilisini pedestalda tutmak istiyor
ve ona baktığı halde dokunmağa bile kıymiyor. Kadının gncalara
benzettiği ve yanından hiç arırmadığı üç tane yavrusu var.
Yavrularının etrafında dolaşan ateş
böceklerine benzeyen üç tane de torununun olduğunu
görüyor. Kendisi de onların hepsini korumak sevdasına düşmüş.
Gül dalında güzeldir koparınca üzülür
Çelenge koysan bile orda çabuk büzülür
Allah onu yaratmış dikenler arasında
İyi kötü günlerin akında karasında
Ona dokunmak değil yalnız bakmak isterim
Eğer fırsat bulursam “Seni severim” derim
Olgun gülün yanında üç tane gonca gül var
Üç tane de tomurcuk, ateş böcegi kadar
Hepsi ona muhtaçtır, hepsi eline bakar
Birbirinden ayırmak yüreklerini yakar
Ama çok istiyorum yanımda olmasını
Gözüm gibi bakarım önlerim solmasını
Fakat bir gün gelecek o gülümle yan yana
Oturup içeceğiz vuslatı kana kana
Şimdi kadere küsüp ağlarım güle güle
Bu ihtiyar halimde aşık oldum o güle
.

Recep: Son günlerde SİMGECİLER diye bir kulüp
kurulmuş. Bu şairler şiirlerinde sembol ve imge yapmaktadırlar. Bu
sembol kullanma san’atı Divan edebiyyatında ne ile karşılaşır.
- Simge, gizli anlam, sembol ile herhangi bir fikri
doğrudan doğruya değil zımnen yani kapalı ve
dolambaçlı bir şekilde bir sembol vasıtasıyle
ifade etme sa’atına denir. Buna Divan edebiyatında
Mazmun denir. Divan Edebiyatında muhtelif
şiirlerde muhtelif şairler tarafından kullanılmış olan mazmunlarla
maksadı dolayısıyle anlatılan söz san
’atları çoktur. Kelimenin asıl manası yanında zımnen kasdedilen
sembolik manası olan kelimeler şiirde daha
mühim yer alır. İlk defa söylenilen mazmunlara BİKR-i MAZMUN
denir.
Bu sembolik manada kullanılan mazmunları (Bugünkü
deyimle simge’leri) daha da teferruatlı incelersek şunları görürüz.
SAKÎ ile ilgili mazmunları Melek, peri, bülbül,
mah, sultan, taze, mihriban, kamuran, fitnedil, işvekar kelimeleri ile
karşılaşırız.
ŞARAP için kullanılan mazmunlar için Güher, lal, nur,
cila, ateş, can, saf, zer, yakut, nar, tab, lale, kimya, .
miftah, efzun, kan, deva, şifa, kelimeler gibi nicelerini
buluruz.
Örnek:
Yanağından bir öpüş dertlere merhem oluverdi
Ama bir bûs-ü kenar herkese mahrem oluverdi.
(Öpüşüp kucaklaşma manasına gelen Bus-u-kinar iki
kelimeden yapılmış bu tabir edebiyatımızda Nedim,
Baki, Vecdi, Ahi, Bursalı Beliğ, İzzet Paşa tarafından
kullanılmıştır.)

Sevgilisinin hemen hemen her tafına öpücükler konduramak isteyen
aşık, öpücüklerini tespih taneleri olarak tahayyül ediyor.
Sana gerdanlık yaptım onu kimse göremez
Kuyumcuda yapılmaz bahçelerde türemez
Öyle bir gerdanlık ki benzemez hiç bir şeye
Ben kendimde sakladım zayi olmasın diye
Otuz üç tanesini ardı ardına dizdim
Gözlerimi kapayıp renkli resmini çizdim
Göz yaşımla silerek pırıl pırıl parlattım
Yüreğimin en ücra bir köşesine attım
İşte orda kalacak sen dönünceye kadar
Veya içimde yanan kor sönünceye kadar
Ben göçmeden gelirsen gerdanına takarım
Gerdanlıkla gerdana haşre kadar bakarım
Öyle bir gerdanlık ki benzemez hiç bir şeye
Öpücüklerden yaptım sana yakışsın diye
*****

Hasbihal 19
Mustafa: Mübarek üç aylar içindeyiz. Recep, Şaban,
Ramazan aylarında Kadir geceleri var. Bu gecelerde
yapılacak dualar hakkında bilgiler var mı?
- Bayramlarda ve dini günlerde dua kabilinden birçok
manzumeler yazılmıştır. Kadir gecelerinde okunmak
üzere Tevhid,Tevekkül, Şükran borcu için yazılmış
manzumelerden bazı örnekler :
Rahmet ve refâh lûtf et amîm ümmetine
Yâ Rab, şu muazzam Ramazan hürmetine. (1)
Şarktan çok uzaklaştır o insafsız Garbi
Yâ Rab, bu mübârek Ramazan hürmetine.
Durdur sonu menfûr şu uğursuz harbi
Yâ Rab, bu mukaddes Ramazan hürmetine.
Amîm = bütün, umumî Menfûr = iğrenç
(1) Mehmed Âkif Ersoy' bir mısra'ı SAFAHAT’tan,
*****
Ramazan ayı ve kadir geceleri için yazılan dualar
arasında çok çeşitli manzumelerden:
Duyulur sabah akşam minerelerden ezan
Bayramın habercisi hoşgeldin ey Ramazan.

Kur’anı Kerim indi bir kadir gecesinde
Allahın emirleri vardı her hecesinde
Meleklerle Cebrail müjdeledi Nebiye
Faziletli Kur’anı Allahtan bir hediye
Bu hediye kurtardı insanı karanlıktan
Mü’minleri korudu her türlü fenalıktan
Onbir ayın sultanı iymanın bayrağıdır
Kalpleri arındıran bir şifa kaynağıdır.
Ramazan duasında oruç var teravih var
Dünya ile ahiret arasında bağ kurar
Oruç tutmakla insan ağırbaşlı ve vakûr
Nefsinin gizli kalan özelliğini bulur.
Oruçta riya yoktur Allah için yapılır
Farzlarla vaciblerle yalınız Hakka tapılır
Oruç bir inanışı iradeyi gösterir
İyman ile yapanın ecrini Allah verir
Orucun faydasını gördü öğrendi cihan
Sana şükürler olsun ey Mübarek Ramazan.
Allaha tevekkül mevzuunda ise:
Kıl nefsini pâk, kalbini ak, sen
Vaktinde namaz kılmağa bak sen
Tut her gün oruç tüm Ramazanda
Bâkîsini Mevlâya bırak sen.

Yaptıkların ahvâle delildir.
Zenbinle sevâbın kökü dildir.
Sen kendini kendin gibi bildir.
Bâkîsini Mevlâya bırak sen.
Ahvâl = olanlar Zenb = süç, kabahat, günah
*****
İnsanlar yaşayışlarının ve ellerindeki varlıkların kıymetini
bilerek şükretmesini bilmişler ve başkalarına tavsiyelerde de
bulunmuşlardır.
Sana her gün sunulan nîmeti fâdıl
Bulabildiysen eğer, hamd ü senâ et.
Tadarak zevkini ömrün bu kadar yıl
Yaşabildiysen eğer, hamd ü senâ et.
Nice ins baş sokacak hâne ararken
Bir evin varsa eğer, hamd ü senâ et.
Çoğunun kâr getiren mesleği yoktur
Bir işin varsa eğer, hamd ü senâ et.
Bulamaz beldede can yoldaşı herkes
Eşinin kadrini bil hamd ü senâ et.
İki milyar kişi bir lokmaya muhtaç
Doyuyorsan bu günen hamd ü senâ et.
Giyecek çul bulamazken çoğu halkın
Caketin var diye sen hamd ü senâ et.

Kara zulmette kalan kör, kötürüm çok
Bakarak yol yürüsen hamd ü senâ et.
Kimi müsteşfede bîmâr, kimi mecnun
Bu gün aklın var iken hamd ü senâ et.
O kadar çok kişi var tahsili noksan
Okuyorsan bunu sen, hamd ü senâ et.
Dîn-i islâmı bilen kalmadı artık
Kılıyorsan namazın hamd ü senâ et.
Ana, kardaş, baba, dost mevt ile gitti
Uyanırsan bu sabah hamd ü senâ et.
Hamd ü senâ = şükür ile övme Fâdıl = iyi, faziletli, erdem
İns = insan Müsteşfe = hastahane B îmâr = hasta
Mecnun = deli
Mevt = ölüm
*****

Hasbıhal 20
Recep: Divan şairleri padişahlardan para
alıyorlarmış. Bu doğru mudur?
Ücret karşılığı şiir yazma. Her devirde ve
dünyânın her köşesinde para kazanmak için
yazı yazanlar vardır. Reklam yazısı yazanlar sponsorlarından
para almıyorlar mı ?
Bu hususiyeti yalnız divan şairlerine vermek
doğru olur mu bilemem. Aceba kaç divan şairi
son altı yüz yıl içinde kaside, ve gazel yazarak zamanın
zenginlerinden ve padişahlardan akçe almışlardır. Tetkike ve
araştırmacılara güzel bir
konu olur herhalde.
Birkaç misal verelim:
1481 Avnî- Fatih Sultan Mehmet (70) kadar şiir yazmıştır.
Bir şaha kul oldum ki dönüş ona gedâdir,
Bir mâha tutuldum ki yüzü şems-i duhâdir.
1495 Cem Sultan- (359) şiir yazarken ağabeyisi Beyazıt
Han'dan akçe istemeyi düşünmüş mü dersiniz? Affedilmesi
için bir kaside yazdığı
söyleniyor.
1566 Muhibbi- Kanunî Sultân Süleyman- (2911) şiir
yazmıştır.

Halk içinde mu 'teber bir nesne yok devlet gibi,
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.
Ger huzur etmek dilersen ey Muhibbi fâriğ ol,
Var mıdır vahdet makamı gûşe-i uzlet gibi.

1595 Murâdî-Sultan III Murad-(1626) şiir yazmıştır.
Amelim yok durur Allâha yarar,
Ah yok bir işim ol şaha yarar.
Aşıkların harareti derd-i ciğerdedir,
Alemde her ne kim ola ah-ı seherdedir.
1888 Namık Kemal- Bu manzumesini yazarken padişahtan
akçe istemiş midir?
Ne efsunkâr imişsin âh ey dîdâr-ı hürriyyet
Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten.
Namûs ile irfâni yetişmez mi mükâfat
İkbâl yolu gerçi Kemâl'in kapanıktır,
Çok ak görem ezsen saçında sakalında
Elminnetülillâh yüzü ak anlı açıktır.

1880 Ziya Paşa'nm şiirlerine bakalım:
Ziya Paşa bunları para için mi yazmıştır.
Diyâr-ı küfrü gezdim, beldeler kâşâneler gördüm
Dolaştım mülk-i islâmi bütün virâneler gördüm.
Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz
Şahsin görünür rütbe-i aklı eserinde.
İnşâna sadâkat yaraşır görse de ikrâh
Yardimcisidir doğruların Hazret-i Allâh.
1936 Mehmet Akif Ersoy- İstiklal marşımızda:
Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı,
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı,
Sen şehid oğlusun incitme yazıktır atanı,
Verme düntâlari alsan da bu cennet vatanı.
Mehmet Akif İstiklal marşımızı yazarken
kendisine para teklif edilmiş fakat kabul
etmemiştir. Bu meblağ devlet bütçesinden
tahsis edildiği için ilgâ da edilemediğinden
Mehmet Akif ve o zamanın devlet erkânı zor
bir durumda kalmışlar. Sonunda bu parayı
bir hayır cemiyetlerinden birine hibe ederek
mes'ele hallonulmuş.

Başkalarını tenkit etmek elbette kolaydır.
Biz de Mehmet Akif Bey gibi olmağa çalışırsak,
diğer şairlerin yapyıkları şeyleri eleştirmeğe
vaktimiz kalmaz. Şiir yazmakla zengin
olunamıyacağı gibi geçim bile temin edilemez.
Divan şairleri para almak için şiir yazmamışlar
fakat, iyi şiir yazdıkları için taltif edilmişlerdir.
'Marifet iltifata tbidir'. diye bir slogan var.
Ağyara çuvaldız sokacaksan, daha evvel
Kendin dene bir kez, kanatır iğne batınca.
Böyle uydurma eleştirmeleri bırakalım ve biz
güzel şiirler yazmağa çalışalım. Kadrini bilenlere teşekkür
ederiz.
Çalışmalarınızda başarılar dileğiyle.
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Kemal: Yabancı diller. Tarihi devrelerin, aruz ölçüsü ile şiir
yamanın ne alakası ne olabilir?
Divan edebiyatı devrinden önce de, daha Arapça ve Farsça
kelimeler kullanılmğa başlamadan aruz ölçüsü ile şiirler
yazılıyordu, Oğuz türkçesiyle yazılan şiirlerden bunları
anlıyoruz. Kadı Burhaneddin, Dehanî, Aşık Paşa ve hatta
Yunus Emre şiirlerinde Arapça ve Farsça kelimeler
kullanmışlardır.
Divan edebiyatı devrinden sonra da bugünkü Türk edebiyatı
devresinde de aruzla şiirler yazılabiliyor.
.Her lisan devamlı olarak zamanla değişmelere tabidir.
Konuşulan dilden bazı kelimeler atılır ve kullanılmaz olur ve
bazı yeni kelimeler konuşma diline adopte edilir.
Bugün revaçta olan Fransızcadan ve ,İngilizceden dilimize
geçen Latin ve Yunan asıllı kelimelerdir. Bu günkü Türkçe ile
12. ci asırdaki Türkçeyi mukayese edersek arada kelimelerin
yarısının değişmiş olduunu görürüz. Bizim Türkçemiz ne kadar
deişikliklerle karşılaşırsa karşılaşsın fonetik bir dil olduu için
ve hecelerinin açık-kapalı oldukları için aruzla şiir yazmağa
müsaittir.
Bakınız ondördüncü asırdan evvel ve sonra yazılan öz türkçe
şiirlere. Öz Türkçe oldukları halde biz bugün o zamanki
şiirlerde yazılan bazı kelimeleri anlıyoruz.
990 senesinde Ahmed bin Mahmud:
Kitap kadrini tâ biliklik bilir,
Öküş söz ki şiirde adın mı gekir.

1080 de Kaşgarlı Mahmud Divanından:
Alper Tunga öldi mu,
Özlek öcün aldı mu,
Izıs ajun kaldı mu,
İmdi yürek yırtılur.
1420 de Hacı Bayram Veli:
N'oldu bu gönlüm, n 'oldu bu gönlüm,
Derd ü gam ile doldu bu gönlüm,
Yandı bu gönlüm yandı bu gönlüm,
Yanmada derman buldu bu gönlüm.
1422 de Süleyman Çelebi:
Allâh adın zikr edelim evvelâ,
Vacib oldur cümle işte her kula,
Merhaba ey cân-ü cânân merhaba,
Mehabâ ey derde derman merhaba.
1534 te Kemal Paşazade:
Kısmetindir gezdiren yer yer seni,
Arşa çiksan âkibet yer yer seni.
1606 da Ruhî-Bağdadî:
Dünya talebiyle kimisi halkın emekte,
Kimi oturup zevk ile dünyâyı yemekte

1730 da Nedîm:
Yok bu şehr içre senin vasfettiğin dilber, Nedim
Bir perî-suret görünmüş, bir hayâl olmuş sana.
1861 de Şeref Hanım:
Lûtf eyle Hudâyâ bana cânânimi gönder
Cân mülki harâb olmadan sultânımı gönder.
1880 de Ziya Paşa:
İnsâna sadâkat yaraşır görse de ikrâh
Yardimcisidir doğruların Hazret-i Allâh.
1915 te Tevfik Fikret:
Zulmün topu var güllesi var kal'ası varsa
Hakkın da bükülmez kolu dönmez yüzü vardır
Göz yumma güneşten ne kadar nûru kararsa
Sönmez ebedî her gecenin gündüzü vardır.
1927 de Süleyman Nazif:
Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel toprak
Neler yapmış bu millet en yakın tarihe sor bir bak.
Yerim sensin, göğüm sensin, cıhânım cennetim hep sen
Nasıl zinde bir millet çıktı gördüm hasta sînenden.

Orhan Veli Kanık:
Ömrün o büyük sırrını gör bir bak ta,
Bir tek kökü kalmış ağacın toprakta.
Dünya ne kadar tatlı ki binlerce kişi
Kolsuz ve bacaksız yaşayıp durmakta.
Bu şiirlerde bugün kullanılmayan Arapça ve
Farsça kelimelerin ne kadar az olduğunu
gördünüz mü?
Demek ki aruz ölçüleri bu günkü konuştuumuz
Türkçe diline hem fonetik bakımdan hem de
âhenk bakımından çok uygundur.
Yalınız, şiirde aruz ölçüsünü kullanabilmek
için bir eğitime ihtiyaç vardır. Her sesi güzel
olan şarkı söyleyemez, Şarkı söyleyebilmek
için sesin bir etime ihtiyacı olduğu gibi. Her
insan piyano kürsüsüne oturabilir ve piyanonun tuşlarına
vurabilir fakat piyanodan çıkan
nağme (eğer piyanist eitimi görmemiş ise)
kulağa hiç te hoş gelmez.
Şair deilim sadece manzum yazarım
Gerçi bu değildir ki benim yok nazarım
Öz Türkçe aruz veznine uymaz diyenin
Ben kabrini kurşun kalemimle kazarım.
Siz

de aruz ölçüsü hakkında biraz eitim gördükten
sonra ve kelime hazinenizi genişletmek şartı ile bir
deneme yapabilirsiniz. Hepiniz için başarılar dilerim.
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Mustafa: - Divan edebiyatında Arapça ve Farsça kelimeler
çoktur. Bunları öğrenmemize lüzüm var mıdır?
- Dil bilgisi her ilimde olduu gibi örenencilere faydalıdır.
Öğrenmiyenler ondan istifade edemezler. Hiç kimse bireyleri
Fransızca veya İngilizce gibi yabancı bir dil öğrenmesi için
zorlayamaz. İsteyenler ya’ni arzu edenler öğrenir, ve o dilden
faydalanır. Gel seninle bu mühim sorunu beraberce inceliyelim.
Evvelâ: Arapça ve Farsça kelimelerin çoğu bugünkü konuştuumz dilde bazı
deişkliklerle de olsa mevcuttur. Şu son cümlede olduu gibi EVVELÂ,
KELİME, ve MEVCUT kelimeleri Arapça olduğu halde bugün gayet
kolaylıkla kullanıyor ve meramımızı anlatabiliyoruz. Bilemediklerimizin
çoğunu da babalarımızdan ve
dedelerimizden duymuşuzdur. Öğrenmek isteyen örencilere o
sözler hiç zor gelmez.
Sâniyen: (İkinci olarak) Bizim bir millet olarak tarihimiz
destanlarımız ve kahramanlıklarımız bu kelimelerle yazılmıştır. Tarihimizi
bilmemek ve İstiklal Marşımızın başka kimseler tarafından tercüme
edilmesini beklemek bilmem nasıl kabul edilir.
O kelimelerle âşinalığımızı kesmek bizi tarihimizle beraber
milliyetçiliimizi de unutmaya sevkeder. Bunu mu istiyoruz?
Türkçeden Türkçeye tercüme etmek yalınız bizim dilimizde
var zannederim.
Sâlisen: (Üçüncü olarak) Divan edebiyatında dini mevzular vardır. Biz bir
laik devlet sistemi ile idare ediliyorsak bile, millet olarak dinimizi unutmuş
deiliz. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız.

Türk aslından gelen hangimiz sıkıştığımız zaman Allahın adını anmıyoruz?
İmtihanlara girerken veya bir işe başvurduumuzda işe alınmak için dualar
etmiyoruz? Kur’anı Kerimde geçen bazı kelimelerin manasını bilmeden de
olsa söylemiyor muyuz veya başkalarından işitmiyor muyuz? Bunlar da
örenmek isteyen bir öğrenci için müşkül değildir.
Râbian: (Dördüncü olarak) Bir taraftan dilimize girmiş eski
kelimelere bu kadar alakasızlık duymakla beraber diğer taraftan bir
çelişmezlikle karşılaşmaktayız. Lisamımıza ya’ni yazı ve konuşma dilimize,
uydurma kelimeler yanında okadar yabancı kelimeler giriyor ki halkımızı
atalarımızdan kalan ve bildikleri kelimeleri unutturup Latin kökenli
kelimeleri öğretmek zorunda bırakıyoruz. Gazetelerde gördüümüz uydurma
kelimelerden ‘askat, betik, dölek, sıl, songu, yır, ve yin‘ ve yabancı
kelimelerden ‘paradim, aktuarial denge, brifing, efort, konjektür,
motivasyon, sorti, suspensiyon, terimlerini genel okuyanlardan kaç kişi
anlar? Bu bir çelişmezlik değil midir?
Yarı üç cümleyi nâzım diye neşre salanlar
Atamızdan bize kalmış bedi’ âsârı unutmuş.
Müteşair geçinirken Latin elfâzı çalanlar
Feilâtün’la yazılmış zarif eş’ârı unutmuş.
Edebiyyat edebinden çok uzklarda kalanlar
Dile hürmet ve hicâb etmeyerek ârı unutmuş.
Hâmisen: (Beşinci olarak) Geçenlerde ERCİYES’in Nisan 2006 tarihli
dergisinde çıkan M. Hasiltin Kurul’un bir yazısında okudum. Bugünkü
dilimizde BİREY kelimesi hepimizin kullandğı kişi - şahıs - fert - ve zât
kelimeleri yerine kullanılacakmış. ‘Bilir kişi’ yerine bundan böyle (Bilir
birey) mi diyelim diyor. Öyle ise:

‘Geçen gün bir bireye rastladım.
Dün mecliste bireylerle tanıştım.
Yüce bireyiniz buyurunnuz efendim.’
demekte mahzur kalmıyor. Bunların yanında mühim olan
yüzbin kelimelik dilimizi azaltarak dörtte birine indirip 25 bin
kelimelik bir dil haline getiriyoruz. Ne mutlu bize!
Bu konuda daha fazla söylemee lüzüm var mı bilemem? İcab
edese bu mes’eleleri tekrar ele alır düşüncelerimizi teati
ederiz.
Şimdi ben de size birkaç sual sorayım. Size yukarıda
konuştuumuz noktaları göz önünde tutarak, bana şu
soruların cevabını araştırınız.
1 - Milletçe Divan Edebiyatına karşı duyduumuz tepki ve
husûmet neden? Bu alakasızlık nerden geliyor?
2 - Neden okullardan ve dershanelerden çıkarılıyor? Geçmiş
kültürümüzü gençlere öretmemek doğru bir yol mudur?
Altıyüz seneden fazla bir zaman içinde geliştirilerek
ve Türkçeleştirilerek kullanılan Divan Edebiyatının
usullerini okullarımızdan kaldırmak ne kadar yerinde
bir karar olabilir. Bunun hükmünü gelecek nesillerin
edebiyat tarihçileri verecektir.
Sayın Yetkili,
Elinizde salahiyyet varsa Divan Edebiyatı öğrenimini
liselere ve Edebiyat Fakültelerine getiriniz. Bu
suretle hem memleketinize hem de gelecek nesillere en

büyük iyiliği yapmış olursunuz.
17 Temmuz 2002

Not: 15 sene evvel okuyucularıma tavsi ve yetkililiklerden rica ettiğim
tedrisat değişikliğinin, hamdolsun bugün tatbikatta oluşu şükranla
kariılaşmış ve ümit vericidir.
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Ahmet: Sembolizm nedir?
Sembolizm bütün dünya edebiyatlarında kullanılan ve hâlâ
kullanilmakta olan bir edebî san'attır. Bazı divan edebiyatı mensupları
bu anlatım güzelliğini ilerleterek bir san'at haline sokmuş ve ustaca
kullanmışlardır. Meselâ benzetme (Teşbih), eğreti (istiare), düz
değişme (mürsel micaz), kinâye, telmih, tariz, mübalağa, hiciv,
tenasüp ve cinas gibi edebî san 'atlar eğitimi görmeyen kişiler
tarafından iyice anlaşılamaz.
Şairler,
Dünya zindan görünüyor gözüme.
Bir hilâl uğruna Yârab ne güneşler batıyor.
Çatma kurban olayım ey nazlı hilal.
Derken sa'atın zirvesine ulaşmışlardır.
********
Kerim: Temsili veya imgeli şiir nedir? Mazmunlu
yani manası saklı bir şiir örneği verebilir misiniz?
- Divan edebiyatı şiirleri mazmunlarla doludur. Bu sembolik manada
kullanılan mazmunlar bugünkü deyimle simge, gizli anlam, sembol
manasına gelebilir. Herhangi bir fikri doğrudan doğruya değil zımnen
yani kapalı ve dolambaçlı bir şekilde bir sembol vasıtasıyle ifade etme
sa’atına denir.
Kavram, anlam ve nükteli mazmunlar, divan edebiyatında muhtelif
şiirlerde muhtelif şairler
arafından kullanılmış olup maksadı dolayısıyle
anlatılan söz san’atları çoktur. Kelimenin asıl
manası yanında zımnen kasdedilen sembolik
manası olan kelimeler şiirde daha mühim yer alır.

İlk defa söylenilen mazmunlara BİKR-i MAZMUN
denir. Divan edebiyatında çok kullanılan
Mazmunlardan bazıları şunlardır:
SAKÎ ile ilgili mazmunların yapılışında Melek, peri, bülbül, mah,
sultan, taze, mihribân, kamurân, fitnedil, işvekâr kelimeleri ile
karşılaşırız.
ŞARAP için kullanılan mazmunlar için Güher, lal, nur, cila, ateş, can,
saf, zer, yakut, nar, tab, lale, kimya, miftah, efzun, kan, deva, şifa,
kelimeler gibi nicelerini buluruz.
İmalı tabirler:
Söyle tabib. Ayrılığın derdine var mi çözüm
Sönmedi, yetmiş yedi yıldan beri yandı közüm.
Avdete az kaldı zaman der bana gizli sözüm
Sağ kulağım çınladı dün, şimdi seğirdi gözüm.
Mechul olan hiss-i derûn başka neler biliyor
Kaç senedir gâib olan dost mu bugün geliyor
Belki ketûm duygularım son günü müjdeliyor
Sağ kulağım çınladı dün, şimdi seğirdi gözüm.
( Göz seyirmek veya seyrimek zamanına göre hayra veya şerre
delalet edermiş tıpkı kulağın çınlaması gibi) Burada ölümden
bahsedilmiyor fakat avdet ve son gün kelimeleri de ölümü kapalı bir
şekilde ima ediyor.
*****
Her şair bu san'atları kullanacak diye bir kanun yoktur. Bakınız hiç
semboliğe yer vermeyen misallere:
1312 de Sultan Veled:
Karum açtır karnim açtır karnim aç,
Rahmet etgil Tanrı bana kapı aç.

Nerde bunun sembolizmi? Beyit düpedüz bir haykırışı
ifade ediyor.
1422 de Süleyman Çelebi:
Her ne denlu çok yaşarsa bir kişi,
Akibet ölmektürür ânın işi.
Şair bir hakikati ifade ediyor. Ölüm Allahm emridir, diyor.
1706 de Bursalı Talip:
Kişi noksânmı bilmek gibi irfân olmaz.
Şair kişilere nasihat veriyor. Nerde bunun sebolizmi?
1871 de Şinasi:
Kişiye her işi âlâ görünür
Kuzguna yavrusu ankaa görünür.
Bizim hergün söylediğimiz ata sözlerinden biri.
1888 Namık Kemal:
Ölürsem görmeden millette ümid etvgim feyzi
Yazılsın seng-i kabrime vatan mahsûn ben mahzun.
1912 de Eşref:
Kabrimi kimse ziyâret etmesin Allah için
Gelmesin reddeylerim billâhi öz kardaşimi
Gözlerim ebnâ-yi ademden o rütbe kıldı kim
İstemem ben fâtiha tek çalmasınlar taşımı.

Bunlar da iki vasiyetnâme. Düz bir şekilde ifâde
edilmiş. Mezar taşlarına ne yazılmasını istiyorlar.
Hülasa ben oğluma yazdığım bir mektupta:
Akranların ergeç baş ederler seni Dâvut
Mâzîdeki önderleri ders/örnek alırsan
Lâkin göremezsin büyüyen gölgeni Dâvut
Bir başkasının gölgesi altında kalırsan.
Zannederim bunda dolambaçlı bir anlatım yok.
Oğlum Davut bu nasihati zorluk çekmeden anlamıştır.
Siz de sembolik bir san'atı öğrenmeğe ihtiyaç görmeden. böyle bir
mektup veya bir anı yazabilirsiniz.
Teşebbüsün elinden hiç bir şey kurtulamaz.
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- Recep: Şiirde mana şart mı? Şiirde mana aramayı
bülbülü eti için öldürmeğe benzetmişler. Buna ne
dersiniz?
- Her yazıda bir mana vardır. Manası olmasa idi,
yazılmazdı. İnsanlar dil ile anlaşırlar. İnsanların
birbiriyle iyi bir şekilde anlaşabilmeleri için o dilin
inceliklerini ve derinliklerini bilmeleri lazımdır.
Bu da çok kelime bilmekle olur. Şiirdeki kelime
tertiplerinin manası açık olabileceği gibi kapalı,
mecazi, çağrışımı zorlayan ve ilahi anlamda da
olabilir, fakat manasız olmaz. Divan şairlerinin
SEKT-i HİNDİ çalışmalarında ve Ahmet Haşimin
şiirlerine ilk bakışta manası anlaşılmıyabilir fakat
Haşim kelimelerin mecazi ve tedai manalrını
kullandığı için çok düşündürücüdür. Fakat manası
vardır.
Yeni bir gâye ve ma’nâlı fikir yoksa beyâna
Sorarım var mı beyaz defteri kirletmede ma’na.
Yazılan nüktede mazmunlu zikir yoksa beyâna
Yok olur neşre lüzüm, şi’ri beyân etmede ma’na.
- Ahmet: Ma’nadan ne anlıyoruz yani şiirin meali midir?
- Manasız bir yazı olmuyacağı gibi şiirin de manası
mevzuuna şairin maksadına bağlıdır. Manası olmayan
şiirlere eskiler Mana fi batışşair ‘Manası şairin
karnındadır’ demişler.
Bir şair meramını kelimelerle ifade eder. Her kelimenin
bir veya birkaç manası vardır. İfade mükemmelliği
şairin kelime haznesi ile doğru orantılıdır. Şair ne
kadar çok kelime biliyorsa fikir ve düşüncelerini hem

o kadar kolaylıkla hem de güzel bir şekilde yazabilir.
Şiirinde kelimelerin manası ve cümle kuruluşları
kolayca anlaşılır bir biçimde olur. Kelime bilgisi
mahdut olan kimselerden açık manalı ve çok güzel
ifadeler beklemek faydasızdır. Şiirin manasında bir
yenilik varsa yani daha evvel söylenmemiş bir fikir
varsa Buna BİKR-i Mana denmektedir. Derin manası
olan ve umumiyyetle güzel bir ifade ile yazılan şiirler
değerlerini kaybetmezler.
Beklenir mazbut şiirden, bikr-i mânâ zikri, baştan
Farkı yok mânâsı eksik sâde hissin tuzsuz aştan.
Böyle şiirler manalı oldukları için okuyucular tarafından
ezberlenir ve nesilden nesile devredilirler. Gazellerde ve
kasidelerde umumiyyetle her beyit ayrı mana taşımakla
beraber bazan bir eserin bütün beyitleri bir mana veya
bir tema etrafında dolaşır.
Arıyorsan sözü, mânâsı derin bir kısa lâf
Şiirin vezni aruz, fikri kavî, lehçesi sâf,
Oku, elfâzını öğren, lugatın farkını bil
Yanılıp sanma sakın bâkire efkârı, güzâf.
*****
- Recep: Bikr-i mana, bikr-i mazmun diyorsunuz. Bikr
nedir?
Mesela hiç söylenmemiş bir fikri bir duyguyu güzel
seçilmiş kelimelerle ifade etmeğe elfaz-ı bikr veya
efkâr-ı bikr yani bekâr sözler veya bekâr fikirler
demişlerdir. Bunlar arasında:
Bilerek dosta yalan söyleriken serde cesâret buluruz
Sahi şeylerde tereddüt ile memlû ketumiyyet buluruz.
*****

Bazı düşman bazı şeytan seni etmiş perişan
Sonu gelmez kibirindir sana güçlük çıkaran
*****
Sahte bir şeyler yaparken doğru söz gelmez dile
Doğrulur mârân dahî bir kez girerken menzile.
Bu veciz beyitler berceste olmaya aday gösterilebilir.
.
Recep: MÜTEŞAİR nedir ?
Onlar ki karanlıkta kalıp şi're tebâri
Nim kafiye dizdikleri serbet yazı câri
Mevzu' dağınık kıtâda mânâ bile yokken
Vezn-yoksunu lafz deftere dercolmasa bâri
Tebâri = yüz çeviren
Nim = yarım
Câri = yürürlükte olan
Derc = yayınlama
Bazı insanların şiire karşı hassasiyet göstermedikleri
gibi, yazdıkları yarım kafiyeli serbest dizilerle sözde
şiir yazmağa devam etmektedirler. Bu ölçüsüz
yazıların umumiyyetle mevzuları dağınık umuru
adiyeler ve hatta bazılarında mustehcel olmakla
beraber çoğu hallerde manaları bile yoktur.
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- Kemal: Tasavvuf nedir? İslam dinine aykırı değil midir?
Hayır. Divan Edebiyatına tesir eden unsurlar arasında
Kur’an, Hadis, Tefsir, gibi İlâhi mevzular yanında
Tasavvuf da vardır. Tasavvufu Batılıların kullandığı
Mistisizm ile karıştırmamak lazımdır.
Tasavvuf bir kimsenin nefsini, vücudunu ve havsalasını Allaha tahsis etmesi
demektir. Kimseye yük olmayan fakat herkesin yükünü ve sıkıntılarını
hafifletmek isteyen biridir. Mutasavvuf kimse yaptığı her şeyi Allah için
yaptığına inanan kimsedir.
Mukâtil-i Süleyman gibi mütefekkirler VÜCÛH ve NAZAİR adında bir
kitaplar yazarak Kur’andaki kelimelerin bazan ayrı ayrı manalara geldiğini ve
okunuşlarında bazı değişiklikler olduğunu ileri sürerek dini esaslara aykırı
olmamak şartı ile dini ameliyelerde bazı değişiklikler olmasını ileri
sürmüşlerdir. Esasen tasavvuf Hülafa-i Raşidinden (Çâr-yâr, dört halife),(M - 661) den sonra fikri ve ameli hayatta bazı uygulamalarda değişikliklere
rastlandı. Daha sonraları İslam dininin Budist, Zerdüşt, Hırıstıyan, Musevi,
ve Manihanlar arasında hızla yayılması bu uygulamaların gelişmesine sebep
oldu.
Dokuzuncu asırda İslam dininin sert kaidelerine karşı
düşündüğü iddiasıyle Kûfeli Ebu-Hişam Sûfilerin (yünden
yapılmış cübbe giyenler) tasvvufun başlangıcı diyenler olabilir.
Mutasavvuflar Kuran’dadaki bazi âyetlerden kuvvet alarak Dini baskılardan
kurtulup serbest düşünebilmek için Hicri ikinci asırda baş gösterir. Miladi
onuncu asırda Yunan
felsefesi etkili olmağa başlayınca Farabî, Fahreddin Razi,
İbni Sinâdan sonra Kureyşi, Muhiddin Arabî ve Gazali gibi alimlerin
fikirlerin gelişmesine sebep oluyor. Hallacı
Mansurun (İranlı Ebul-Mugişul-Hüseyin-bin Mansur, M.922) Allaha
erişmek için lazım gelen bütün kademeleri ( Tövbe, zühd, tevekkül, kanaat,
uzlet, zikr, teveccüh, sabr, murakebe rıza ) aşarak Fenâ felâha ulaştığını
bildirerek Enel-Hakk dediği için sekiz yıl hapsedildikten sonra kafası

kesilerek yakılır ve külleri Dicle nehrine atılır. Sonra gelen mutasavvuflar
arasında Ahmed Yasevî, Yunus Emre, Nesimi, ve Mısrî, Hallaç Mansurun
takipçileridir diyenler de vardır. Bu uygulamadaki değişmelerin çoğalmasıyle
tekkeler ve tarikatlar de halk arasında artmağa başlamıştır. Mutasavvuflarin
gönüllerini Allah sevgisine bağlamaları bakımından tetkik ve tedris edilerek
Mutlak Varlık, Tanrı, Tanrının vahdeti, ahiret, cennet, cehennem
üzerinde yazılan manzumeler görülmektedir.
- Kemal: Mutasavvuflar Anadoluya ne zaman geldiler?
Anadoludaki halka tesirleri nasıl başladı?
On üçüncü asırda Moğol istilasından kaçan şeyhlerin ve
mollaların Anadoluya sığınmalarına sebep olması sebebiyle
Anadoluda yerleşen ve gezegen tasavvuf kuruluşları da
ortaya çıktı. Tasavvuf ehline göre Vücûd-ı mutlak olan
Allah ayni zamanda Cemal-i mutlak ve Hüsn-i mutlak
olduğuna inanılır ve bu cemâle ve güzelliği erişebilmek
için onu sevmek ve ona aşık olmak zarureti vardır.
Böylece Aşık (seven) Allaha erişmek isteyen, Maşûk
(sevilen) Allah, Hüsn (güzellik) Allahın cemâli, Kemal
(olgunluk) tam bir coşku hali mecazi manada kullanılarak
mazmunlar yapılmağa başlamıştır.
Seven sevgiliye (kulların Allaha) ulaşabilmeleri için
maniaları teker teker aşacak, ki bunlar tevekkül, kannaat,
uzlet, ve sabır gibi yapılması zor işleri ta ki helâk olncaya
kadar yaparak yorulacak. Bu mazmunlarda bazıları da şunlardır:

Cevr = Allah yolunda ilerlemeyi durdurmak
Kamet = Allahın kulluğuna layık olma
Aşina = Allaha yaklaşma
Meclis-i işret = Allah ile yakınlığın devamı
Sâki = doğru yolu gösteren şeyh
Şem' = İlahi nur
Cevher = mânalar
Kafir = gaflet içinde olanlar
Fakr = Allahtan başkasına ihtiyaç görmeme
gibi daha birçokları vardır.
-Recep: Mutasavvuflar tenkid bile edilmiştir. Bu ne kadar
doğrudur?
- Tabii ki her yeni akım gibi mutasavvuflar da cemiyette bazı
reaksiyonlarla karşılaşmiştır.
Pejmürde, perîşân dolaşan bir sürü gümrâh,
Sanmakta mezardan kaçacak dün göçen ervâh.
Tuttukları yollar ne yazık selvete çıkmaz
Külhanda yatıp gıybet eden müfsid’e kem râh.
Zâhid geçinip wa’z vererek zenb eden eşhâs
Bilsin ki güzergâhı cehennem yolu billah.
Bir doğru tarîk hangisidir bilmeden insan
Nefsiyle berâber kanıyor şeytana gâh gâh.
Hem sinn-i kebir hem daha genç hem yaşı pencâh
Aff isteyen insanlara yardımcıdır Allâh.
*****

Bir çifte gözün varsa, bakacak
Çul düşkünü insanlara, bir bak
Dünyâya gelir her yeri çıplak
Son giydiği don bir kefen ancak.
*****
- Mustafa: Tasavvufta mecazi manada yazılan manzumeleri
anlamak zor mudur?
Mazmunların manasını bilmiyenler için şiirin anlaşılması zor
olabilir, fakat biraz gayret sarfiyle her şey kolaylaşır. Şu
manzumeyi inceleyelilim.
Onu bi-s-sehl ana karnındaki yerden çıkarıp
Koca deryâda sabun sandala bindirdi felek.
Denizin dertlerinin verdiği cerhâyı sarıp
Seneler sonrası son sancıyı dindirdi felek.
Kayığın kaptanı esmâk tutacak yaşta idi
Yaşayış tarzı onun renk dolu bir film şeridi
Doğuşundan beri kullandığı şem’-fülk eridi
Ne yazık sandala son darbeyi indirdi felek.
Bi-s-sehl = kolaylıkla
Sabun = suda yavaş yavaş eriyen temiz bir karışım
Cerhâ = yara Esmâk = balıklar
Şem’-fülk = mumdan yapılmış gemi veya sandal.
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- Recep: İnsanların akibeti hakkındaki düşünceler nereye
kadar varabilir?
- Ölüm hakkında kimse bir şey bilmediği halde çok
şeyler yazılmıştır.
‘Kısmetimdir dehre geldim, zorla gitmem ben’ deme
Âşikardır, kimse dünyâ âleminden bıkmadı.
Fayda vermez çok direnmek sâbir ol sen, gam yeme
Kimse dünyâ hanesinden sağ ve sâlim çıkmadı.
Ahmet: Cennetle Cehennem hakkında muhtelif görüşler
vardır. Bazıları cehennemin insanları korkutmak için
cenneti de iyilik yapanları mükafatlandırmak için icad edildiklerini
söylemektedirler. Siz ne dersiniz?
Bu bir inanış meselesidir.
Zannetmeki cennetle cehennem çok uzakta
Beklenmedik an mevt bizi bekler bu tuzakta.
Bazan insan varlığının hikmetini ararken nereden
geldiğini ve nereye gideceğini düşünmekten geri k
almamıştır.
Kimbilir ben nerdeyim, yâhut kimim yâ ben neyim
Asgar imkân belli bir leyl üflenilmiş benneyim.
Dal değil, yaprak değil, yaş bir kütük kalmış gibi
Girdiğim külhanda seksen yıl yanan bir nesneyim.
*****

Hayat irsî maraz oldukça bu âlemde bize
Babadan vaslile geçmekte bebek bünyemize.
Bilinen belli devâ yok bu muzir hastalığa,
Esefâ! Bir de memât dercedilir künyemize.
*** **
Adem-i akl ile çıplak gelinen köhne cihanda
Edemezsek demi tağyir, göçeriz başka mekana.
Ne kadar çok yaşasak sevdiğimiz fantazi handa
Ecelin geldiği günler gideriz başka cihana.
Kaderin verdiği günden daha çok ayş ötesinde
Yaşamak yok gibidir koskoca dehrin kafesinde
Yarı menhûs kafesin zulmünü sevmek neresinde,
Ecelin geldiği günler gideriz başka cihana.
Adem-i akl = akılsız Uryân = çıplak Dem = zaman
Tağyir = değiştirmek Ayş = yaşama
Derhr = dünya Menhûs = uğursuz

Hasbıhal 27
Mustafa: Mazmunlarla mecazın arasındakı fark nedir?
Mazmun kendi öz manasıyla kullanılmayıp sözü başka
anlamda kullanarak fikir ve düşünceleri ifade etme
san’atıdır.
Fakat şiirde mecaz fazla söze yer vermeden az sözle
maksadı en güzel bir şekilde kelimelerle ifade etmek
san’atıdır.
Bu kelimeleri seçerken kelimenin hakiki manasını,
mecazi manasını ve tedai (çağrışım) manasını iyice bilmek
gerekir.
Fikirleri veciz bir şekilde edebilmek için mümkün olduğu
kadar çok kelime bilmek gerekir. Bu kelimelerin seçiminde
bir taraftan manasının kaybolmamasına bakarken diğer
taraftanses uyumuna ve kelime tekrarlamalarına dikkat
edererek mısrada bir nağme (melodi, ahenk) temin etmeğe
de ehemmiyyet verilir. Bu şekilde yazılan mısralar hem
kolayca ezberlenir hem de atasözleri gibi çok çok tekrar
edilir. Kerpiç duvar yapar gibi tuğlaları teker teker araya
harç koymak şartıyle üst üste düzgün bir şekilde koyabilme
san’atına benzer. Oturduğumuz evde, otellerde, iş
yerlerinde ve tabiatta nasıl bir intizam varsa şiierde de
bir nizam vardır ki onun için adını manzume koymuşlar.
ÂHENK, (Uyum, harmoni) nasıl temin edilir.
Ahenk, Şiir okunduğu zaman, musikide olduğu gibi,
bir tempo ve nağme meydana çıkarmasına denir.
Divan şiirinde musikinin ahengini görmek hiç te zor
bir şey değildir. Aruz vezni, kafiyeler ve redifler
yanında söz ve ses tekrarlamaları, eda ve selaset bu
nağmeyi ve ritmi temin eder.

Mısralara dilin konuşmalarında olduğu gibi akıcılığa yer
vermek ve bilinen atasözlerin yanında deyimler kullanmak
ta bu ahengi terennüm etmağe yardım eder.
(Nağmeyi terennüm edebilmek için aşagıdaki
manzumede yıldızlarda biraz duraklıyarak okuyunuz)
Fâilâtun * Fâilâtun * Fâilâtun * Fâilun
Kâinattan*feyz alan her*şeyde vardır*bir nizâm
Ger nizâm ek*sikse aslen*derc olur bir*den kiyâm.
Nazmda aruz *bir vezindir,* farzolan sırf *anane
Çok denenmiş* bir makamdır* mûsikîden* farkı ne.
Veznden âri* dengesiz meb*nî binâ lar*var değil
Ölçüsüz â*hengi yok his*si kelâm â*sar değil.
Bir şiirden *nağne gelmiş* şarkıda â*henk gibi
Bir makâmdan* bir makâma *fâilâtün *denk gibi.
Her beyitten* ses gelirken* hoşlanır dört *zâviye
Muttarid ritm*ler saçar her* kıt’ada tüm *kâfiye.
Özlü sözler*den yapılmış*her veciz mıs*ra’ yaşar
Vezni âruz,* nağme mevcut *şi’re tüm dün*yâ şaşar.
Böyle bir vezn*kullanılmış *altıyüz yıl *muttasıl
Böyle makbul *vezni şâir *kullanır bin*lerce yıl.
Bu şekilde birkaç defa okuduktan soonra tempoyu ve nağmeyi siz de fark
edeceksiniz.

Başka bir misal:
Âşıkım ben* Hakka kalben* mâşukum Al*lah benim
Çok kebir Mev*lâya candan* ser veren bil*lah benim
Sabreder nef*sim derinden* hiç beğenmez* kimsyi
Hamdederken,* bilmeden yan*lış yapan güm*-rah benim
Eski âlem*lerde, köyler* vardı bir çok* tanrılı
Oldu seçkin* gönderilmiş* tüm resuller* kaygılı
Ta doğuştan *bende kalmış *duygular yıl*lar yılı
Âşıkım ben* Hakka kalben *mâşukum Al*lah benim
Ol kerim Rab*dan gelen dert*lerle, çektim* mihneti
Rızk veren Rah*man Rahim Al*lah verirken* nimeti
Hakk bilir çok*tan bıraktım* dehre âit *kıymeti
Çok kebir Mev*lâya candan* ser veren bil*lah benim

- Kemal: Peki veciz bir sözle bercestenin farkı nedir?
Bir eserin en kuvvetli ve ince anlamlı, latif, mısra’ına
Mısra-ı berceste denir. Dilden dile dolaşan bazı beyitler
ata sözü halinde defalarca tekrarlanır. Manzumede en kuvvetli beyte beyt-i
berceste denir. Şairler daima yeni sözler, yeni deyimler, ve yeni fikirleri
yazabilmek için yeni usuller ararlar. Bunları bulmak ancak çalışmakla olur.
Berceste yazanlar devamlı bir şekilde yenilik arayan kimselerdir. Bunu şöyle
izah edebiliriz.
Yaşamaktan çoğalan zevki tahayyül ederiz.
Ne kadar haz dolu anlar.
Ve hayât derdi olan zahma tahammül ederiz.
Ne acâiptir insanlar.
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Mustafa: Şiir yazmaktaki maksat nedir? Şairin gayesi ne
olmalıdır? Şiir ne için yazılır?
Şiir ve manzumelerdeki gaye şairin söylemek istediği
mes’elelere bağlıdır. Şair duygularını okyucu ile paylaşmak
ve onları heyecanlandırmak için yazar. Şiirin gayesi geçmiş
kültürün gelecek kültüre tanıtmak için çaba göstermesi ile
alakalıdır. Şiirde söylenmek istenilen maksatlar arasında
insanların mutluluğunu temin etmeğe yönelik hizmetler ile
düşündürücü, öğretici, inandırıcı olabilmesi de vardır.
Besteleme, ödül alma ve benzeri şahsi menfaatlar yanında
hiserini paylaşma, zevk alma, hatırlanma, eser birakma gibi
kâr gütmeyen gayeler de olabilir. Lirik şiir, didaktik şiir,
pastoral şiir, sevgi, duygu, hayat, tecrübe, ölüm, doğum,
ve dua etme konularında yazılan şiirlerin çeşitli gayeleri
vardır.
Şiir yaşadığı devrin mes’elelerini inceler, sevgli ve neş’eli
günlerini başkalarıyla paylaşır ve dertlerini anlatır. Bazı
hallerde şair fikirlerini gelecek nesillere aktarmağa çalışır.
Seçilen kimse bütün halka riyâsetlik eder,
Fakat onlar ki cesâretle hamâsetlik eder.
Unutup yetkiyi bir beygire yem verdiği gün,
Siyasal şuğl yapacak yerde siyâsetlik eder. (*)
(*) Siyaset = bir manası seyislik

*****
Ezilen lûgat-ı Osmani’ye râhil diyelim mi ?
Ya latin lafları öz Türkçeye dâhil diyelim mi ?

Senelerden beri kullanılan Osmanlıca sözler
Üretilmiş yeni elfâza mümâsil diyelim mi ?
Dile uygun görünen Farsçayı dilden çıkarıp ta
Yarı anlamlı yarım kültüre tâil diyelim mi ?
Türemiş lafları Asyadaki Türkmen bile bilmez
Anayurtta yaşıyan Türklere câhıl diyelim mi ?
Yüce Kur’andaki âyetleri tedris ile mâruf
Din-i İslâm eğiten kültüre zâil diyelim mi ?
Ata’nın nutkunu bilmek, Akif’in marşını bilmek
Onu fehm eylemeyen gençlere zâhil diyelim mi ?
Şanlı tarihle vatan hislerimiz tefrik edilmez
Diyen öz duygulu askerlere gâfil diyelim mi ?
*****
- Kerim: Her şiirde bir maksat var mıdır? Olması şart
mıdır?
Tabii ki her işte olduğu gibi şiirin yazılışında da bir
maksat olmalıdır. Şairin gayesi şiirde açık veya
kapalı bir şekilde gösterilebilir. Mısraların
okuyucu üzerinde yapacağı tesiri kelimeleri iyi
seçmek suretiyle olur. Şiirler bir gaye için yazılmış
olsa bile onlarda da gizli bir haz duyma beklentisi
vardır. Hangi yazar güftesinin bestelenmesini arzu
etmez, şiirinin ödül almasını istemez ve neşriyatından
gelecek olan gelirleri reddeder. Yalınız şunu
unutmamak lazımdır ki âdi kelimelerin şiirde yeri
yoktur. Edebiyat edepsizliğe yer vermemelidir.
İlâhi aşkı bir cinsel sevgiye, sevgiyi açık saçık

bir şekilde tasvire ve hatta (pornografi) fuhuşa
çevirmenin yeri şiir değildir.
Okunan bir kısa beytin bile şerh anlamı lâzım
Kötü ma’nası olan nazmı da rüzgâra bıraktım
Edebin verdiği şartlardan uzak kirli lügatla
Başıboş, saçma sapan sözleri mey-hâra bıraktım
*****
Şu vezinsiz yazılan bâzı şiirler
Cem’edersen bir aruz beytini tutmaz.
Kimi zevksiz dizeler zihni zehirler
O kadar kirli ki pür-pâk su arıtmaz.
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- Kemal: Aruzla yazılmış şiirlerde bazı mısraların bir veya iki
hece eksik olduğunu görüyoruz. Bu eksikliği nasıl izah
edebiliriz? Bir de bir buçuk heceden bahsediliyor. Bu nedir?
- Arapça kelimelerde açık (kısa) hece noksanlığı yüzünden
bir araç (vasıta) daha kullanılmağa başlanmıştır. Buna MEDD
yani uzatma diyoruz. Medd ancak açık bir heceye ihtiyaç
halinde kullanılır ve iki halde yapılabilir.
1- âb, îl, ûl gibi inceltme işaretinin kullanıldığı kelimelerde
2- Aşk, dost, derd gibi iki sessiz (ünsüz) harfi olan
kelimelerde yapılabilir. Medd kapalı bir heceyi bir buçuk
hece kıymetinde farzederek bir kapalı ve bir açık hece kabul
edilir. Bu kelimelerden sonra kelimenin ilk harfi ünlü ise
ulama olur ancak ünsüz ise ve ihtiyaç hissedildiği takdirde
medd yapılabilir. Bunu bazı misallerle izah edelim:
1- mâh, hîç, memdûd gibi kelime sonlarında veya nâmdar,
ikbâlde, bûstân gibi kelime ortalarında medd yapılabilir.
Kelime sonunda:
Aşk ehline ol mâh Fuzûlî nazar itmiş (Fuzulî)
Sana kaldı mürüvvet senden özge hîç kimsem yoh (Fuzûlî)
Zalâmın sînesinden fışkıran memdûd bir feryâd (M.Âkif)
Kelime ortasında:
Şimdi Tay Hatemleri sirkâtle olmuş mâmdâr. (Yenişehirli Avnî)

Çok da mağrûr olma kim meyhâne-i ikbâlde (Nâbî)
Yâ nesîm-i subhı böyle bûstân-pîrâ mıdır (Nefî)
2- İki sessiz harf olan kelimelerde:
Ey Fuzûlî aşk men’in kılma nâsihden kabul (Fuzûlî)
Dost-bî pervâ fekek bi-rahm devrân bi-sükûn (Fuzûlî)
Derd çoh hemderd yoh düşmen kavî tâli’zebûn (Fuzûlî)
Kullanılan vezne göre mâh, hîç, memdûd nâmdar, ikbâlde,
bûstân, Aşk, dost, derd, rahm kelimeleri bir buçuk hece
kiymetinde olup bir kapalı ve bir açık hece vazifeleri
görürler.
Bugün kullandığımız Türkçede açık hecelerin çokluğu
sebebiyle medd’e ihtiyaç yoktur. Yalnız aruz vezni ile yazılan
şiirlerin kalıplarını bulabilmek için nasıl ve nerelerde medd
kullanıldığını bilmemiz gerekir.
- Ahmet: Hece vezni aruz veznini göre dilimize daha çok
yakındır. Hece vezninde de bazı zorluklar var mıdır?
- Hece vezninde yalnız mısralarda hece sayısının eşitliğine
ve duraklamalara dikkat edilir. Bunların neler olduğuna teker
teker bakalım.
Mısra okunurken durgu dediğimiz bazı bölümlere ayrırme ve
orada hafifçe durma ameliyesine denir. Mesela: 4+4+4 veya
6+5. Bu duraklar mısra’ın okunuşunda tabii lüzumlu bir
duraklamadan biraz daha uzun sürer.
Kısa mısraların çoğu durgusuzdur veya buna tek durgulu
denir.

4 + 4 + 4 + 4 = duraklı 16 heceli bir şiirde:
Muammâdır* bu cihanda *gülen de var* ağlayan da
Keder, hüzün* içimizde,* neş’e varken *öte yanda
Ebeveynim * gülüyordu, * ağlıyarak * gelirken ben
Evlatlarım* hıçkıracak *bu dünyadan* giderken ben
Kader budur,* gelen gider,* doğan ölür* geç ya erken
Teker teker* göçeceğiz * son nefeste* Hudâ derken
*****
6 + 5 durakı 11 heceli bir şiirde:
Ayrıldım köyümden * ederek merak
Dolaştım illeri* birşeyler için
Bu merak götürdü* beni çok ırak
Yerlere: Hint, Japon,* Burma, Tibet, Çin
Acaip ellerde* dolaşır iken
Gurbette tükettim* hayatımı ben
Domuzla köpekle* dalaşır iken
Temanen unuttum* memâtımı ben
- Ahmet: Nasıl olur da ulama vezin hatası olur? Bunu bize
açıklar mısınız?
- Ulama (Vasl) Herhangi bir cümlede veya mısra’da sessiz
harfle biten kelimeler, kendisinden sonra gelen ve sesli bir
harfle başlayan kelimelerle birleşir ki buna Vasl denir. Bu
Türkçenin değişmez özelliklerinden biridir. Ulamalara dikkat
edilmezse bazan bir aruz vezni hatası yapılmış olur ki bu
hataya İmale denir.

Vasıllarla yapılan hece değişmelerinde kapalı bir hece açık
hece halıne gelir ki bu her zaman tef’ile tarafından kabul
edilmez ve imale hatası yapma mecburiyeti hasıl olur.
Bazı misallerle bunu açıklıyalım. Mesela :
Nasıl olur ulamanın örneği cümlesi normal hecelerle
na-sıl-o-lur-u-la-ma-nın-ör-ne-ği ( . / . / . . . / / . / ) diye
ayrılırken cümleyi biraz hızlı okuduğumuz zaman
na-sı-lo-lu-ru-la-ma-nı-nör-ne-ği diye ( . . . . . . . . / . / )
ayırırız ki burada kelimeler birbirine ulanmıştır.
Bu özellik bazı kapalı heceleri açık hece haline
getirdiği için bazan vezni bozabilir.
Örnekler:
1- Yeni dünyâda adalet yok olurken
feilâtün yo ko lur ken ulaması vezni bozmadı
aksine vezne yardım etti.
2- Senin adres ile ahvâlini ağyâra danıştım
feilâtün feilâtün se ni nad re si le ah vâ li ni
ulaması kapalı heceyi açık yaparak üç açık heceyi ,
yan yana getirdi ve vezni bozdu.
3- Gül için kalb acıtan hâra alıştık
feilâtün feilâtün gü li çin kal ba cı tan hâ kelimenin
sonu iki sessiz harf le (LB) bittiği için ulama sessiz
harfin birini aldı ve vezni bozmadı.
4- Öte yandan metelik yok diye feryâd ederiz
feilâtün feilün di ye fer yâ de de riz feryâd
kelimesindeki â uzun okunduğu için
ulama vezni bozmadı.

5- Aşağıda (-) tirelerle göterilen yerlerde ulama vardır.
Bu ulamalar sayesinde mısra veznu uymaktadır.
Vechine hasret kala-nâ-şıklara pes-te-dersin
Yufka rakik kalpleri mecliste şikes-te-dersin
Kahrını kimler çeke-ren- neş’eli günde dahi
Sermes-to-lan dostları bir kez daha mes-te-dersin.
Bu noktalara dikkat edilmediği zaman aruz vezni
bozulur ve bu vezinden beklenen melodi meydana
gelmez.
Bakınız bu kıt'anın son mısr'ında A.H.Tarhan ne diyor:
Aruz vezninden ayrıldık, kayıtsız vezni derc ettik
Biz âhenkten de vazgeçtik, müzikten nağme ferc ettik
Esef-nâktır, sayın şair, firâkından hemen sonra
‘Evet, tarz-ı kadim-i şi’ri bozduk herc ü merc ettik.’ (1)
(1) Abdülhak Hamit Tarhan’ın kıt’asından (1937)
*****
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- Mustafa: Dil bilgisine vakıf olan her insan şiir yazabilir mi?
- Manzûme yazabilir. Yalınız şiiri manzûme ile
karıştırmamak lazımdır. Manzûmede yazarın mana, gayeye
erişmek için gayet açık yazması gerekirken, şair duygularını
açık veya muğlak (yani ilk bakışta anlaşılması güç)
yazabileceği gibi, bazan da çeşitli ve farklı yorumlara fırsat
verecek şekilde tertipleyebilir. Bu gibi şiirler umumiyyetle
kendini sevgi, aşk, hayal, sevinç, hüzün, hasret, vuslat,
mevzulu LİRİK şiirlerde gösterir.
Selvi boylum dil bağından gül fidânımsın benim
Nevnihâlim dünya-ahret sen revânımsın benim
Hem yazımsın, hem kışımsın hem bahârımsın benim
“Gizlesem de âşikâr etsem de cânımsın benim” (1)
Mâvi gök renk gözlerin tasvire yetmez bir lûgat
Süslü kıvrık zülfü bir kez görmeden kalmam rahat
Sırlarım çok saklıdır. Nefsim dahi bilmez, fakat
“Gizlesem de âşikâr etsem de cânımsın benim” (1)
(1) Şeyh Gâlib’in şarkısından
******
- İşte bir abartılı şiir daha:
Ben inandım, güzelim, gözlerinin sözlerine
Su salar kalpte yanan hasretimin közlerine.
Uzak ellerde bulunsam bile on yıl daha çok
Yaşarım, bir kere baksam yaşaran gözlerine.
Bu sızan gözyaşı toplansa gönül mahzenine
Dökeriz bir gül için bir gece gül bahçesine.
Kara makberde de olsam yeni hislerle yine
Taşarım, bir kere baksam yaşaran gözlerine.

Hulasa olarak diyebiliriz ki:
Şiir yazmak duygu işi
Bir manası varsa eğer
San’atkarsa şair kişi
Şiirleri bulur değer
Nesir, nazım, şiir diye
Ayrı ayrı taranmalı
Mana vezin ve kafiye
Her şiirde aranmalı
- Sait: Şiirin bir yaşı var mı?
Yani bir yaşama müddeti var mı?
- Tabii ki var. Her yaratıkta olduğu gibi şiirin de bir yaşama
müddeti vardır. Bazı şiirler ölü doğar, bazıları modaya uyarak
modanın ömrü kadar kısa bir müddet yaşarlar ve sonra
unutulurlar. Bazıları da var ki manası, vezni, veya nağmesi
sayesinde asırlarca yaşarlar. Bu gibi şiirler o milletin kültürü
yaşadıkça onlar da hayatlarını idame ettirirler.
Mesela:
Ey sevgilim, lûtfeyleyip âgûşuna aldın beni
Yalnız küçük bir bûseyle sevdâlara saldın beni
Bir uhrevî derde düşen şâirlere dostum diyen
Âşıka derman vermeyen hülyâlara saldın beni
Köyden uzak illerde ben, bir tek suçum sevmek iken
Husûmetin bilmem neden dünyâlara saldın beni

Dağ deldirip Ferhat gibi, yol kaybeden Mecnun gibi
İklimlerin en çirkini sahrâlara saldın beni
Söz verdiğin vuslat için yüzlerce kez ettin yemin
‘Yarın dedin birgün dedin ferdâlara saldın beni’ (1)
Gurbetzede Mehmet Fatin göz yaşlarınla hasretin
Doldurduğu, en çok derin deryâlara saldın beni
(1) Baki’nin gazelinden
- İşte uzun bir müddet hatırada kalabilecak bir kıt’a:
Var iken böyle kesîf bendeki haz, sendeki naz
Sanırım bizde henüz gelmedi kış, bitmedi yaz
Gelecek günleri bir kerre düşün eyle niyâz
‘Açılırsın güzelim sen dahi, sabreyle biraz’ (1)
(1) Nedim’in gazelinden
Kerim: Türkiyede çok şair olduğunu söylüyorlar.
Bu doğru mudur?
-Şair kendisi için BEN ŞİİR YAZIYORUM, BEN ŞAİRİM
demesi kafi gelmez. Başkaları onun şiirlerini beğenip şair
olduğunu benimsemeleriyle olur.
İşte bir örnek:
Güfte, teşbih, Hüsn-i ta’bir, bikr-i mazmûn, saire
Edebiyyat kültüründen resmeder bir daire.
Böyle san’atlar hazırlar nâzımını teşhire
Başka şâirler belirler nâm-ı şair, şaire.

- Hüseyin: Şair her istediğini yazabilir mi?
Tabii ki duygularını istediğini gibi yazar. Şair duygularını
ifade edebilmek için bazan abartılı cümleler de kullanabilir.
Hattızatında şairin sözleri başkaları nezdinde abartılı görülse
bile kendi gözünde sözleri hiç te abartılı değil, sadece
hislerini duğru bildiği bir şekilde söyleyişidir.
“Ger derse Fuzuli ki ‘Güzellerde vefâ var’
Aldanma ki şâir sözü elbette yalandır” (1)
Derler ki bu mısrâda yalan yoksa hatâ var
Mantıkla değil, şâir, odu eşkle yazandır
Bâzan gamı neş’eyle yazar, neş’eyi kaygı
Bâzan gülerek yazdığı harf, dertli figandır
Efkârını mısrâlara nakşettiği yerde
Hem âşıkı hem mâ’şuku kalpten okuyandır
Beytindeki kan teşbihi al renkli şarapsa
Mecâzi meâlinde, akan göz yaşı, kandır
Mâhir ve derin duygulu şâir kaleminde
Yaz günleri kış, kışları bâzan da hazândır
Bir dil ki bu ifrât ile tefrit arasında
Şair dili kalpten konuşan gizli lisandır
Pejmürde kıyâfetli bu gurbet zede şâir
Doktor gibi her yâreye bir çâre bulandır

Hiçbelli değil doğduğu yer, geldiği belde
Gurbette ölen şâirin öz yurdu cihandır
Serbest hece vezniyle de şâir yazar amma
Aruzdaki aşk sözleri ezberde kalandır
Ahraz, gözü kör âşıkı dillendiren elfâz
Mısrâlara yerleştiren şâir mi yalandır ?
Şâir yazacaktır. Bunu dert eyleme Bâki
Hüzneyleyişin boş yere feryad-u figandır.
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Kemal: Bir şiiri elimize aldığımız zaman iyi bir tetkik neticesinde
eleştiyi nasıl yapabiliriz?
– Şimdi tefarruatı ile bu konuştuklarımızı iki güzel denebilecek
manzume üzerinde metodik ve mukayeseli bir şekilde tetkik edelim.
–
******
Seğirdi Gözüm
Söyle tabib. Ayrılığın derdine var mı çözüm
Sönmedi, yetmiş yedi yıldan beri yandı közüm.
Avdete az kaldı zaman der bana gizli sözüm
Sağ kulağım çınladı dün, şimdi seğirdi gözüm. (2)
Mechûl olan hiss-i derûn başka neler biliyor
Kaç senedir gâib olan dost mu bugün geliyor
Belki ketûm duygularım son günü müjdeliyor
Sağ kulağım çınladı dün, şimdi seğirdi gözüm. (2)
Bu şiirde, kafiyeler: çözüm, közüm, sözüm, gözüm ve geliyor,
müjdeliyor tüm kafiyedir. Cinas yok olduğu gibi yarım kafiye de
yoktor. Son mısra tekrar edildiği için redif hissini veriyor.
Vezin: Aruz vezninin Müfteilün, müfteilün, müfteilün, feilün kalıbı
ile yazılmıştır. Burada imâle ve ulama hataları yoktur, fakat bir zihaf
hatası vardır. Mechûl kelimesi iki kapalı heceden yapılmış olduğu
halde burada bir kapalı bir açık olmak üzere kullanılmıştır ki
mechuuul kelimesini mechul diye okumak icab ediyor.
Mana: Şair, ölümün başkalarının başına geldiği gibi kendisine de
yaklaştığını söylemek istiyor.
San’at: 1- Kinaye: Şair ölüm kelimesini kullanmıyor.

Fakat kinayeli olarak başka kelimeşlerle ölümüm kendisine de
yaklaştığını hissettiğini ima ediyor.
2- Göz seyirmek zamanına göre hayra veya şerre delalet
edermiş, tıpkı kulağın çınlaması gibi. Burada geleneğe bir atıf var.
3- Allagori dedikleri temsili istiare var. Şair, ölümün gelişini başka
bir kelime ile daha canlı bir şekilde anlatmağa çalışıyor.
4- Avdet ve son gün kelimeleri de mecaz san’atını yaparak maksadı
başka kelimelerle izah etmek istiyor.
Gaye: Şairin gayesini bilemiyoruz. Fakat şair duygularını dostları ile
paylaşmak ve kendi kendine ölümün yaklaştığını hatırlatmak gibi
açıklamalar yapmak istiyor olabilir.
******
Ramazan Bayramı temennileri
Nice bayramları görmek nasib olsun bize dostum. (1)
Yüce Mevlâ vere sıhhat ve âfiyet (2) size dostum.
Açılır fıtr-ayının günleri cennetteki ebvâb
Nur açar mü’mine aftâb, görünür her gece mehtâb.
Ramazan şehrini tekrar görelim şa’şaalarla
Gülelim, dolduralım bayramı şen kahkahalarla.
Büyük akrâbaların yeddini öpmek gerekirken
Gidelim bayramı tebrîk edelim bir sabah erken.
Bu mübârek îd-i-sağir (3) günü hep âlemi islâm
Yaşasın sulh ve sükûnetle. Mezellet bula encâm.

Sakın ihmâl ile Mehmet, unutup (4) geçme bu bayram
Fakîr (5) eytâma da yardım gerekir muhterem eyyâm.
Feilâtün feilâtün feilâtün feilâtün
..//..//..//..//
Burada
(1) kafiyeler, bize-size, ebvâb-mehtâb, şa’şalarla-kahkahalarla,
gerekirken-sabah erken, islâm-encâm, bayram-eyyâm tam kafiyedir.
Vezin bakımından:
(2) ve âfiyet kelimesindeki â uzun okunması lazım gelirken açık hece
olarak kabul edilmiş kısa bir şekilde okunduğu için zihaf vardır.
(3) îd-i sağir kelimesindeki î uzun okunması lazımken kısa olarak
okunduğu için zihaf ve sağîr kelimesindeki sa hecesi açık olduğu
halde kapalı olarak kabul edildiğinden İmâle vardır.
(4) Mehmet, unutup kelimeleinde ulama olmasına rağmen me tu
yerine arada virgül olduğu için met, u arasındaki ulama tesirini
gösteremiyor. Mehmet dedikten sonra biraz duraklama var demektir.
Bu bakımdan hata sayılmaz.
(5) Fakîr eytam da bir ulama var ve ulama neticesinde fakirdeki î
hecesi kapalı olduğu halde açık olarak kabul edildiğinden zihaf
vardır.
(6) Şiirin bütün beyitleri mana bakımından bir mevzu’dan
bahsettiği için konu birliği olduğu için bu gazele Yek Ahenk gazel adı
verilir.
(7) Gaye bakımından şair kendine Ramazan Bayramında
yapması gelen şeyleri hatırlatması ve dostlarına ve akrabalarına
bazı temennilerde bulunmasıdır.
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- Recep: Bazıları ‘Ben kelimeleri kalıplara uyduracağım
derken bana gelen ilhamı ve düşüncelerimi kaybediyoum.’
diyorlar. Bu makul bir mazeret midir?
- Zannetmiyorum. İlham veya belli bir fikir bu kadar çabuk
unutulacaksa o fikir mühm olmasa gerek. Vezin bir alettir.
Mısraların ölçü aleti Mısraları düzgün ve nağmeli yazabilmek
için bu aleti iyi kullanmak lazımdır. Bu alet hiç bir zaman
yazarın düşüncelerini veya şairin ilhamlarını zedelemez.
Feilün fâşeder esrârımı göstermek ile
Aruz efkârımı döndürmede bin bir şekile
Şiirim nutkumu, elfâzımı arttırdı fakat
Vezin eksiltmedi ahsâsımı bir nebze bile.
İlham gelebilmesi için herhangi bir mevzuda bazı fikirlere sahip olmak,
üzerinde tutkunmuş gibi fazlaca düşünmek ve bir çıkış yolu aramakla
olur ki o zaman insanın içine ilham doğar.
Derviş: İlham gelmezse şiir yazılmaz diyorlar. Bu doğru mudur?
- Bazı insanlar ilham beklerler, fakat şairler umumiyyetle okumak
suretiyle yeni yeni fikir ve bilgilere sahip olurlar
ki ‘Ben bu fikri daha iyi ifade edebilirim’ dedikleri
zaman kendilerine ilham gelir.
Şunu da unutmamak lazımdır ki yalınız ilhamla da şiir yazılmaz.
Herhangi bir eserin şiir kalitesine ulaşabilmesi
için ilhamdaki fikirleri bir san’atkar gibi hatta bir kuyumcu
gibi işlemesi ve bir mücevher haline getirmelidir.
İşte o zaman okuyucu o güzel şiiri beğenir, ezberler,

defalarca okur hatta başkalarına bile okumalarını
tavsiye eder.
Mustafa: Şiir bir ilham işidir diyorlar. Bu kanuda neler
öğrenebiliriz?
– Olabilir. Fakat ilham kolay kolay kendiliğinden gelmez.
İlhamın gelebilmesi için okumak, araştırmalar yapmak,
tecübelerden istifade ederek bilgi geliştirmek gerekir.
Bilinçsiz ilhamı başkalarıyle paylaşmak nasıl olur
düşünebilir misiniz? Şair ya kendi sesi ile veya
başkalarının sesi ile konuşur. Mes’eleleri açar, dertlerini, duyduklarını
veya hayal ettiklerini nizamlı birşekilde
anlatır. Okuyucu ‘Bu şiir benim için yazılmıştır.
Ben de böyle düşünüyorum’ diyebilirse işte o zaman
şiir güzel olur ve devamlılığını idame ettirir.
İlham insanların gönlüne ve kalbine bir şeyin doğmasıdır. Hayat
etmenin zamanı yoktur. Herhangi bir anda gelebilir. İlham-ı
mukaddes, İlham-ı ilâhi denilen dini ilhamlar da vardır.
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Bahadır: Şiirin gelişmesinde tesirli olan şairler
kimlerdir ?
Hemen hemen bütün şairler kendi kabiliyetlerine ve bilgilerine göre
edebiyatıyat tahihinde şiir yazmada
katkıları olmuştur. Bunlardan hatırda kalan
bazılarından bahsedebiliriz.
Maksat mevzun, mukaffa şiir yamaksa eğer
Şair tarihçesini bilmek zahmete değer
Tanzimattan bu yana değişiklikler oldu
Edebiyat alemi müteşairle doldu
Bütün bunlar yanında ustalar geçti başa
Ethem Purtev Paşa'nın yanında Arif Paşa
Divan edebiyatı alınca biraz nefes
Enderunlu Vasıf'la geldi Galip ve Nevres
Aslen kesin değişim aşıklarla başladı
Dertli,Emrah, Bayburtlu, Seyrani başı aldı
Kuralları değişmek yeni büyük bir işti
Laik dünya görüşü Şinasi'yle değişti
Ziya Paşa yenilik yollarına düşerken
Eski şiir şekline dönüverdi çok erken
'Diyarı küfrü gezdim beldeler kâşâneler gördüm
Dolaştım mülk-i islamı bütün virâneler gördüm' (Z. P.)

Vatani şiirlere yanaşan Namık Kemal
Eskiyi unutmadı vezni etmedi ihmal
'Musırrım, sâbitim tâ can verince halka hizmette
Fedakarın kalır ezkarı daim kalb-i millette
Denir bir gün gelir de saye-i feyz-i hamiyyette
Kemal'in seng-i kabri kalmadıysa nâmı kalmıştır ' (N.K.)
Yiğitçe edasiyle başka yöntem getirdi
Vatanını sevenler cemiyyetinde birdi
Muallim Naci ile Racai Zade Ekrem
Beraber çalışarak şi're verdiler kerem
Abdulhak Hamid yaptı köklü bir değişiklik
Felsefeye girişti doğum, ölüm, eşitlik
'Eyvâh.. Ne yer, ne yâr kaldı
Gönlüm dolu âhuzâr kaldı
Şimdi buradaydı, gitti elden
Gitti ebede gelip ezelden
Ben gittim o hâkisâr kladı
Bir gûşede târumâr kadı
Baki o enis-i dilden eyvâh
Beyrut'ta bir mezar kaldı.' (A.H.T.)
Yeniler arasında eskiye rağbet azdı
Olmasaydı bu eshas garbe yaklaşılmazdı.
Eskinin tesirinden çıkar Servet-ifünun
Fikret'le Şehabettin olur sebebi bunun

Bu topluluğa Sevet- i fünücülar denir
Bazan Edebiyat -ı Cedid diye söylenir
Fünuncular aruzun kalıplarını yıkar
Eski bir müstezattan serbest bir vazin çıkar
Sen olmasan
Seni bir lahzâ görmesem yahud
Bilir misin ne olur
Semâ, güneş ebediyyen kapansa
Belki vücûd
Bu leyl-i serd ile bir çare- i tennüs arar
Ve bulur. (T.F.)
Somut kafiyelerle güzel ahenk sağlanır
Fransız şiiriyle eski sistem bağlanır
Lisan bilen gençlerden Fünuncular ricali

Vardı Süleyman Nazif, Siret' le Faik Ali
Kasidede münferid manalı beyit kadar
Şiirin kamilinde de manalı temalar var
Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş
Eşini gaib eyleyen bir kuş Gibi kar
Geçen eyyam-ı nev-bahar arar. (C.Ş.)
Meşutiyetten sonra aranırken yeni yol
Okumuşlar ayrılır islamcı, ırkçı ve sol
Eski biçim şekliyle mizah yapmak isterler
Neyzen Tevfik yanında Eşref'e heccav derler

Asrın sonunda ölür İttihat ve Terakki
Yazarlar arasında doğacak Fecr-i-Ati
Genç kalemden olan bu birlik yaşamamış
Edebiyatta ömrü iki yılı aşmamış
Bu gençler arasında var batılı doğulu
Nahit, Aykaç, Boztepe, Erazon, Serdaroğlu
Yenilik etrafında hevesle toplanmışlar
Hece vezni yanında eski vezni anmışlar
Adalet, meşrutiyet, yurtseverlik içinde
Yazdılar her mevzuda siyaset haricinde
Çok zaman şiirlere Fıransızca kattılar
Yirminci yüzyılının temelini attılar
Senboliamin akımı dilimize girerken
Başlar aruz-hece-dil münakaşası erken
Öz Türlçe lisaniyle gelişen milli okul
Kurucular başında Mehmet Emin Yurdakul
Ben bir Türküm, dinim cinsim uludur
Sinem, özüm ateş ile doludur
İnsan olan vatanını kuludur
Türk evladı evde durmaz, giderim. (M.E.Y.)
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Mustafa 2:
Mustafa : Aruz vezni ile denemeler yapıyorum.
Görüşlerinizi almak isterim.
Fâ i lâ tün / Fâ i lâ tün / Fâ i lâ tün / Fâ i lün
Bir muhabbet neş’esiyle zevke dalmış nevcivan
Gönle düşmüş,pek lütufkâr hûriden bir gülnihan
Hande kıvrak,lehçe dilbâz,sîne mehtâp dilberin
Böyle bir meşk işvesinden fâriğ olmaz nevcivân.

Yazdığın kıt'a çok güzel olmuş.Size iki noktayı
açıklayacağım. Biri İMALE dir. İmale açık hecenin kapalı
olarak okunmasıdır. Çok olmamak şartıyle mubahtır. Yani
hoş görülür. neş’esiyle
NEŞ E SİY LEEE Burada LEE
uzun okunacak ve kapalı hece kabul edilecek.
İkincisi ise bir kafiye sorunudur. fâriğ olmaz.Nevcivan
redif olduğuna göre FARIĞ OLMAZ ve ZEVKE DALMIŞ'A
kafiye değildir.
Şöyle bir teklifte bulunsam ne dersin.
FARİĞ = vazheçme, çekinme, boş kalma , işsiz kalma
demektir Fariğ olmaz yerine BOŞTA KALMIŞ veya Hali
kalmış, züğürt kalmış işsiz kalmış dersek hem mana
değişmez hem de ZEVKE DALMIŞ'a kafiye olur.

Başka bir yolla DALMIŞ 'a kafiye olarak çalmış, salmış,
almış, balmış, vebalmış, halmış, muhalmış, nihalmış,
hoşhalmış, zühalmış, hilalmış ihmalmış, mısalmış, meralmış
kafiyelerinden birini de kullanabilirsin.
Bu denemeyi yaptığına çok sevindim. Bu hususta veya divan
edebiyatı hakkında başka sorularınız varsa lutfen yazınız.
Diğer arkadaşlarla paylaşırız.
Çalışmalarınıza devamını dilerim. hoşça kalın.
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Kemal, Bugünlerde Ramazan ayı münasebetiyle radyolarda ve
televizyonlarda işittiğimiz mevzulardan biri de Allahı
Taalanın adlarıdır. Anlamadığımız 99 addan bahsediyorlar.
Allahın tek olduğuna inanan bizler için neden 99 ada ihtiyaç
görmüşlerdir.
Uzun zamandan beri senden haber alamıyordum. Teşekkür
ederim. Sorunuzu ben başkalarından da duydum.
Allah tektir VAHID'ir. Fakat allahın bir çok vasıfları da vardır. Allah bu
vasıflarıyla da anılır. ESAMİ ül HÜNSA adı altında
Allah bu vasıfları ile övülür. İşte zize ma'nasını öğrenip
ezberliye bileceğiniz bir manzume gönderiyorum.
Allâhın doksan dokuz adı ve vasfı vardır
Bunlardan öne çıkan bazıları şunlardır
Bir ortağı olmayan yalnızdır tekdir VAHİD
Övgüye ve sevgiye layık olandır HAMİD
Ahirette dostlara rahmet edendir RAHİM
Şeyi yerli yerinde güzel yapandır HAKİM
Yoktan var eden O'dur yaratıcıdır HALİK
Dünya varlıklarınınn hükümdarıdır MELİK
Kahreden KAHHAR ile halkı zorlayan CABBAR
Bazı zaman suçluyu hemen affeden GAFFAR
Suçlulardan tövbeler kabul edendir TEVVAB
Bol hediye dağıtan konuk sevendir VEHHAB
Her şeyi gören BASİR haberdar olan HABİR
Sonsuz kudretle KADİR büyüklüğüyle KEBİR
Halka ceza vermekte çokça sabreden SABUR
Pişman olan kimseyi bağışlamakta GAFUR.

Varlıkları her zaman gözetleyendir RAKİB
Fiillerini bilen hesaplayandır HASİB
Kendine bel bağlanan ümit beslenen AZİM
İyilik yapmak ister ikramı seven KERİM
Yüceden ululuğa malik olandır CELİL
Kulların işlerini yola koyandır VEKİL
________

Kemal : Ramazan ayının özellikleri nedir ?
Ramazan ayı üç kudsi aylardan biridir. Bu ayda oruç
tutanların wevabı artar. Bu özelliklerinden bazıları
şunlardır.
Allah emirlerine uyanlar Ramazanda
Şeytandan kaçınırlar hür olurlar bir anda
O günlerde şeytanla kesilir ilişkiler
Nefis bile uslanır azalır çelişkiler
Kalp kirlerden arınır, ferahlar, aydınlanır
Temiz pak duygularla herkes Hakkını tanır
Oruç tutan kendini Allaha teslim eder
Emirlerine uyup kulluk zevkine erer
Oruçlunun bu ayda iç huzuru kurulur
Zinde vücutları da sıhhat, afiyet bulur
Oruçlunun hedefi Allaha yaklaşmaktır
Gönlünü hayra verip şerden uzaklaşmaktır
Orucun bir hikmeti huzurluğu sağlamak
Böylelikle nefsini ibadete bağlamak

Açlık ve susuzluk tahammülü aşılır
Eldeki nimetlerin değeri anlaşılır
Oruç bir bakıma sabreyleme işidir
Oruçlu iradeye hakim olan kişidir
Oruçlu duaları boş yere olmaz revan
İmanı güçleştirdin ey muhterem Ramazan.
****
Kur’an vahy şeklinde dünyâya şeref verdi
Seçilmiş insanlara doğru yolu gösterdi.
Allah emirlerinde mutlaka hikmet vardır
Rızasını kazanmak ihsanları kadardır.
Bu ayda affedilir günahlarla kusurlar
Oruçlulular şükretmek fırsatını bulurlar
Günlerinde bu ayın kalben tövbe edenler
Pişmanlığını söyler mağrifetler dilerler
Yüce Allah tevvabdır, tövbeyi kabul eder
Hataları hoş görür günahları affeder
Ramazan akşamları niyaz dua edelim
Buyur Allahım deyip Labbeyk Hüdâ diyelim
Günlük yaşantımıza namazı ekleyelim
İç-dış temizliğiyle bayramı bekleyelim
Bayramın hürmetine küskünle barışalım
Arkadaşlık kardeşlik hududunu aşalım.

Kardeşlik sevgisiyle yakın bir dost olalım
Şefkat, sevgi yoluyla bayramda mest olalım
Yardımı, cömertliği bize eyledin beyan
Bayramın habercisi ey sevgili Ramazan.
***
Kur’an vahy şeklinde dünyâya şeref verdi
Seçilmiş insanlara doğru yolu gösterdi.
Allah emirlerinde mutlaka hikmet vardır
Rızasını kazanmak ihsanları kadardır.
Bu ayda affedilir günahlarla kusurlar
Oruçlulular şükretmek fırsatını bulurlar
Günlerinde bu ayın kalben tövbe edenler
Pişmanlığını söyler mağrifetler dilerler
Yüce Allah tevvabdır, tövbeyi kabul eder
Hataları hoş görür günahları affeder
Ramazan akşamları niyaz dua edelim
Buyur Allahım deyip Labbeyk Hüdâ diyelim
Günlük yaşantımıza namazı ekleyelim
İç-dış temizliğiyle bayramı bekleyelim
Bayramın hürmetine küskünle barışalım
Arkadaşlık kardeşlik hududunu aşalım.
Kardeşlik sevgisiyle yakın bir dost olalım
Şefkat, sevgi yoluyla bayramda mest olalım
Yardımı, cömertliği bize eyledin beyan
Bayramın habercisi ey sevgili Ramazan.
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Recep: Adım Recep. Fakat , Ramazan ayı da benim için
çok mukaddestir. Divan edebiyatında Ramazana ne kadar
ehemmiyet vermişler. Ramazan ayı ve bayramı hakkında
hemen hemen bütün şairler medhiyeler yazmışlardır.
Duyulur sabah akşam minerelerden ezan
Bayramın habercisi hoşgeldin ey Ramazan.
Kur’anı Kerim indi bir kadir gecesinde
Allahın emirleri vardı her hecesinde
Meleklerle Cebrail müjdeledi Nebiye
Faziletli Kur’anı Allahtan bir hediye
Bu hediye kurtardı insanı karanlıktan
Mü’minleri korudu her türlü fenalıktan
Onbir ayın sultanı imanın bayrağıdır
Kalpleri arındıran bir şifa kaynağıdır.
Ramazan duasında oruç var teravih var
Dünya ile ahiret arasında bağ kurar
Oruç tutmakla insan ağırbaşlı ve vakûr
Nefsinin gizli kalan özelliğini bulur.
Oruçta riya yoktur Allah için yapılır
Farzlarla vaciblerle yalınız Hakka tapılır
Oruç bir inanışı iradeyi gösterir
İman ile yapanın ecrini Allah verir

Orucun faydasını gördü öğrendi cihan
Sana şükürler olsun ey Mübarek Ramazan.
***
Feyz-i safâ Ramazan bereketli bir aydır
Sahûrlarla iftarlar şenliklere adaydır.
Merhametli, rahmetli bir şifa kaynağıdır
Mutluluğu paylaşan arkadaşlık ağıdır
İyi alışkanlıklar bütün yıla yayılır
Oruçlular huzurlu birer varlık sayılır.
Cömert ayı Ramazan kardeşlik zamanıdır
İnsanlar arasında eşitlik beyanıdır.
Ramazanda çoğalır yardımlaşma günleri
Zenginlerle fakirler paylaşır ürünleri
Kimsesiz yoksullara iftarda yemek vermek
Arkadaşlık yoluyla dostluk zevkine ermek
Fakiri davet etmek asil bir harekettir
İftar sofrasındaki bolluk bir berekettir.
Şafak sökene kadar geceler esenlenir
Lutûfkarlıklarla dolu toplantılar şenlenir
Düşkünleri koruyan kişilerin günahı
Affedilince artar şahsın dine salahı
Cahillik uykusundan uyan ey gafil uyan
Tatmin eden his verir feyz getiren Ramazan.
****
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Derviş, Divan şairleri şiir mevzularına nasıl seçmişler:
Şiirde mevzuların esası ve menşei BİLGİ dir.
Bu bilgiler bize en basit şekli ile organlarımız kanalıyle gelir.
1- Bu organlar göz, kulak, burun, dil ve elle temas etme hassasiyetidir.
Gördüğümüz, işittiğimiz, kokladığımız, tattığımız ve ellerimizle temas
suretiyle elde ettiğimiz hassasiyetler (algılarlar) sinir kanalları vasıtasıyle
beynimize gider ve malumat dediğimiz BİLGİ haline gelir. İşte bu fiziki
alemden gelen bilgiler beyinde süzgeçten geçip muhakeme edildikten sonra
(bir neticeye varır ki buna biz sentez muamelesi diyoruz) şiirde mevzuların
temelini teşkil edecek hale gelirler. Hissettiğimiz bu fiziki algilarımızın
sahasının (kapasitesinin) genişliği nisbetinde sınırlıdır. Yani muayyen bir
kapasitenin dışına çıkmaz. Bu makenizma sınırlı olduğu işin ancak bir
dereceye kadar çalışabilir.
2- Bahsettiğimiz beş organın haricinde beynimize sinirler kanalı ile giden
başka duygular da vardır. Bunlar vücudumuzdada iç organların faaliyetleri ile
bize bazı mesajlar verirler. Mide, (açlığımızı) barsaklar, (vücudumuza
luzumsuz olan dışkıların def'etme ihtiyacı) yürek, ve diğer iç organların
beyne gönderdiği mesajlar arasında acılar, terleme, üşüme, ve muayyen bir
yaştan sonra cinsel duygular gibi diğer hisler de beyne gider. Fakat bunlar da
bir dereceye kadar sınırlıdır.
3- Beynimize haber salan bir merci daha verdir ki (elle tutulamıyan ve gözle
görülemiyen) İÇ DUYU, ARZU,
RUH, KALP, İMAN, HULUM, HAYAL, İLHAM, (Peygamberlere geln)
VAHİ, ULVİ AŞK (sevgi ki bunu cinsel duygularla rıştırmamak gerekir),
ALLAH ve buna benzer mefhumları kavrayan bir alemdir.

4- Şiirlerin mevzu menşe'lerinin arasında başka bir yol da iç duyularla
organlarımızdan gelen bigi ve malzemeleri beynimizdeki bilgilerle
karıştırarak bir sentez yapma yoludur ki buna hayelleme deniyor. Bu
hayallerle arasında insanların fiziki alemden yani bu beş organlarımızdan
elde edilen hisler haricinde META FİZİK alemi bilgileri vardır. İnsanların
manevi yönlerini ve ruhi durumlarını ifede etmeye yarıyan bilgiler meşei de
vardır.
Manevi duygular, ahlak, adalet, doğruluk hakkındaki inançlar yanında diğer
insanlarla anlaşma ve ihtilafları gösteren bilgiler şiirin mevzularını seçmede
en iyi hazine olabilir.
Doğruluk râhında sehven yapmadan bir inhiraf
Farklılık bazan çıkar masum dudaktan saçma laf
Bir nizâ çıkmışsa şâyet hâkimûn versin karar
Bilmeyen susmazsa zinhar halledilmez ihtilaf
Dine bağlanmış şahıs Mevlâya şartsız tapmalı
Ergin insan yaşlı pîrden yahşi huylar kapmalı
Ehl-i dindâr fazla kârdan bir feragat yapmalı
Farklılık bazan çıkar masum dudaktan saçma laf
Fıtratan kuvvetli gençler doğru yoldan çıkmayın
Dünyevî bir din kurulmuş bari sizler yıkmayın
Farzolunmuş beş vakit günlük namazdan bıkmayın
Doğruluk râhında sehven yapmadan bir inhiraf
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Kemal: Zihaf ta bir vezin hatası mıdır ?
Arapçadan ve Farsçadan dilimize geçen bazı kelimelerde
uzun okunması icab eden heceler vardır. Bu hecelerdeki
harfler üzerine bazı uzaltma, inceltme ve kesme gibi
işaretler konmuştur. Bu işaretler kelimenin manasını
değiştirir.
İnceltme işareti olan kelimelerle, (Âlî yi Ali gibi), kesme
işareti olan kelimelerin (Neş’e yi neşe gibi), uzun
okunması lazım gelirken kısa hece olarak okunmasına
Zihaf denir. Böyle okuma hem mısra’da kasdedilen
manayı hem de vezindeki nağmeyi bozar. Onun için
çok hallerde zihaf hata sayılır.
Kesme işaretli olan kelimelerden kıt’a, neş’e, eş’ar,
ma’kul, Kur’an, memnu’, mel’un, va’z, nef’i gibi.
İnceltmeli kelimelerden âlem, âdet, halâ, rüzgâr,
lâzım, lâkin, medenî, millî, ahlâkî, bûse, âzâd,
râh, rûh, Hüdâ, Mevlâ, lâf, Mûsâ, Allâh, âb-ı hayât
gibi kelimeleri inceleterek veya uzatarak okumamız
lazımdır.
Yedi kat gökten inen Hazret-i Kur’ân-ı Kerim
Ve o âyetlere saygıyla riâyet gerekir.
Feilâtün feilâtün feilâtün feilün
..//..//..//../
Burada Ku ran (. /) değil Kur’ ân (/ / ),
ri a yet (. . /) değil ri â yet (. / / ) diye okunması lazımdır.
Alem = nişan, bayrak a'lem = çok bilen âlem = dünya
Kanunla korunmuş olan (^) şapka işareti.
kullanılmadan kaldırılamaz

Derviş: - Noktalama işaretlerini ne için kullanıyoruz?
Yazıda ayni değerde olan sözleri ve söz birliklerini ayırmak,
hafif durakları göstermek, okumayı kolaylaştırmak, söz
vurgularını ve sesimizin tonunu belirtmek için virgül
kullanılır. İşaretler şiirde, şiiri yorumlayacağımız bir
şekle yaklaştırabilmek amacını güderler. Nokta ile
fikirlerimizin, düşüncelerimizin ve duygularımızın bu
noktada ya’ni orada bittiini söyleriz.
Pek şikâyet etme kim senden de dûn bin kişi var.....
Çok böbürlenmek te boştur.... Kimse vermez i’tibar....
İç güzellik,,,, dış güzellikten de evlâdır,,,, Fatin...
Mûteberdir,,,, gösterirsen kendini dengin kadar....
Noktalamalarda soru ve hayret işaretleri de vazifelerini
yaparlar. Bir insana kaç türlü ve kaç manada hitab
edebiliriz.
‘Merhaba, Hoş geldiniz, Buraya gel’ diyebiliriz
Bu ayrı deyimleri yalınız bir şekilde yazmak doğru olur
mu. Noktalamasız şiirlerimiz hislerimizi, maksadımızı ve
ne haleti ruhiye içinde olduumuzu layıkıyle ifade eder mi?
Mesela:
‘ Olum okula git, baban gibi cahil kalma.’ ile
‘Olum okula git baban gibi, cahil kalma.’
deyimleri ayni manayı taşır mı? Bizimle beraber yanımızda
olmayan okuyuculara bu farkı nasıl anlatabiliriz. Bilemiyorumı

Recep: Şiir yazmak için ilham sahibi olmak gerek
mi?

İlhamın gelebilmesi için herhangi bir mevzuda bazı
fikirlere sahip olmak, üzerinde tutkunmuş gibi fazlaca düşünmek ve bir
çıkış yolu aramakla olur ki işte o
zaman insanın içine ilham doğar.
Derviş: İlham gelmezse şiir yazılmaz diyorlar. Bu
doğru mudur?
- Bazı insanlar ilham beklerler, fakat şairler
umumiyyetle okumak suretiyle yeni yeni fikir ve
bilgilere sahip olurlar ki ‘Ben bu fikri daha iyi
ifade edebilirim’ dedikleri zaman kendilerine
ilham gelir.
Şunu da unutmamak lazımdır ki yalınız ilhamla da
şiir yazılmaz. Herhangi bir eserin şiir kalitesine
ulaşabilmesi için ilhamdaki fikirleri bir san’atkar gibi
hatta bir kuyumcu gibi işlemesi ve bir mücevher
haline getirmelidir. İşte o zaman okuyucu o güzel
şiiri beğenir, ezberler, defalarca okur hatta
başkalarına bile okumalarını tavsiye eder.
Mustafa: Şiir bir ilham işidir diyorlar. Bu kanuda
neler öğrenebiliriz?
– Olabilir. Fakat ilham kolay kolay kendiliğinden
gelmez.
İlhamın gelebilmesi için okumak, araştırmalar yapmak,
tecübelerden istifade ederek bilgi geliştirmek gerekir.
Bilinçsiz ilhamı başkalarıyle paylaşmak nasıl olur
düşünebilir misiniz? Şair ya kendi sesi ile veya
başkalarının sesi ile konuşur. Mes’eleleri açar,

dertlerini, duyduklarını veya hayal ettiklerini nizamlı
bir şekilde anlatır. Okuyucu:
‘Bu şiir benim için yazılmıştır. Ben de böyle düşünüyorum’
diyebilirse işte o zaman şiir güzel olur ve devamlılığını
idame ettirir.
Ahmet: Bugünlerde neşredilen şiirlerin çoğu ‘Çok güzel’
diye övülüyor ve ödül alıyorlar. Güzel şiir ne demektir
ve nasıl yazılır?
– Herhangi bir şeye güzeldir demekle güzel olmaz. Bir
şeyin güzel olabilmesi için kamu tarafından kabul
edilen bazı vasıflara haiz olması lazım gelir. Burada
güzelin vasıflarına girmeden evvel şiirin anlamını
belirliyelim.
Şiir bizim anladığımıza göre bir fikir kavramının (duygu, düşünce,
bilgi, hayal, sevinç, hüzün rüya, manzara,
içtimai durum.....vs) düzgün ve sistemli bir şekilde ifade edilmesidir.
Hal böyle olunca ortada bir fikir, bir mevzu vardır. Şiir
bu fikiri sistemli bir şekilde, kulağa hoş gelebilecek
şekilde söyleyebilmek yeteneğidir. Şiire bu noktadan bakarsak,
fikirlerin güzel bir şekilde sunulması için
daha önce gelen şairler tarafından tatbik edilen
kuralların hiç olmazsa bazılarına uygun olması
zaruretini görürüz.
Bu kuralların neler olduğuna bakalım, sonra da
yazılan bir eserin bu kurallara ne kadar uyabildsiğini
tesbit edelim. Herhangi bir şairin bu kurallara temamen uyması şarttır
diye bir kanun yoktur, fakat bu kurallara
ne kadar çok sadık kalınırsa şiir o kadar güzel ve
başarılı olalirir.

Kemal: Eski şiirlerde Arapça ve Farsça kelimeler vardır. Biz bunları
anlamıyoruz.
Anlamıyoruz demiyelim. Biz bunları öğrenmedik dersek
daha doğru olur. Esasında bu kelimelerin çoğu biraz değiştirelerek
dilimize geçmiş ve Türkçeleştirilmiştir.
Kısmet, dünya, talebe, zulum, halk, ahali, tesbit,
teferruat,katil,müsbet, gibi.
Müsbet bir yaklaşımla ve biraz da çaba sarfederek bu kelimeler
çabucak öğrenilebilir. Yeter ki bir heves
olsun, bir istek olsun. Bunun için de mümkün olduğu
kadar çok okumak ve sözlüklere bakıp kelimelerin kök manalarını
öğrenmek yeterlidir.
Derviş: Osmanlı devrinde Divan şiirlerini halk
anlamıyordu diyorlar. Bu doğru mudur?
- Hayır. Doğru değildir. Bu günkü nesile bu doğru gibi
geliyor veya doğru gibi gösteriliyor. Easasında o
zamanki halk şairleri ile divan şairleri arasındaki fark
bugünkü okumuş, üniversite me’zunu bir kimse ile
okumamış bir kimsenin arasındaki, kelime bilgisi
bakımından fark daha az olduğunu savunabiliriz. Halk şairlerinin
bazılarının divanları olduğu gibi divan
şairleri de hece vezni ile şiirler yazmışlardır ve hemen
hemen ayni kelimeleri de kullandıkları vakidir.
Süleyman Çelebi:
Allâh adın zikr edelim evvelâ,
Vacib oldur cümle işte her kula,
Merhaba ey cân-ü cânân merhaba,
Mehabâ ey derde derman merhaba.

Yapılan araştırmalara göre Yunus Emre’nin yazdığı
şiirlerde yüzde yirmiye yakın bir kısmının Arapça ve
Farsça olduğu meydana çıkarılmıştır.
Nedim’in yazdığı şarkılara bakarsanız onların da öz
Türkçe kelimelerle dolu olduğunu görürsünüz.
Yok bu şehr içre senin vasfettiğin dilber, Nedim
Bir perî-suret görünmüş, bir hayâl olmuş sana.
Anadoluda yaşayan hece vezni ile yazan ve saz çalan ozanların
Farsça ve Arapça bildikleri ve İstanbuldaki
divan şairleriyle temaslarını tesbit edebiliyoruz.
Bunları teferruatıyle incelenmesi ilerdeki tarihlerde
yetkili edebiyatçıların programları arasına girer.
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Mustafa 2 : Kafiye uyumu konusunda haklısınız çok
teşekkür ederim bilgiler için..Yeniden bir düzeltme
yaptım,olmuş mu acaba ?
Böyle bir meşk işvesinden safâ bulmuş nevcivân
( Safâ bulmuş ) Yanlış olmuş,ölçü bozulmuş....
Şöyle bir tashih yaptım belki bu olur...siz ne dersiniz hocam ?
Bir muhabbet neş’esiyle zevke dalmış nevcivan
Gönle düşmüş,pek lütufkâr hûriden bir gülnihan
Hande kıvrak,lehçe dilbâz,sîne mehtâp dilberin
Böyle bir meşk işvesinden aşka gelmiş nevcivân
Mustafa : İşte birkaç deneme daha.
Kalbimde tahtın gönlümde cismin
Hıfzımda resmin sevdim penâhım
Müştâk-i cânım her dem murâdım
Bir gül-i mâhım sensin cenâhım
Ruhsârı gülgûn cismânı pürnûr
Bahtımda bir gül gördüm cenânım
Müştâk-i cânım her dem murâdım
Hem şems-i mâhım sensin salâhım.

TÂ EZELDEN / DÜŞTÜ BİR AŞK / YANDI GÖNLÜM / NEYLEYİM
BİR GÜZELDEN / GEÇTİ MEŞKİM / KANDI GÖNLÜM / NEYLEYİM
SEN Kİ BİR GÜN / KALB-İ CÂNÂ / NIM TEVÂZÛ ETMEDİN
BUNCA CÜRMÜ / BİR TEDÂVİ / SANDI GÖNLÜM / NEYLEYİM
--------------

O güzel gözlere yandım cana himmet diyerek
Sana verdim şu gönül tahtımı gel gör diyerek
Gülüversen geliversen bana kısmet diyerek
Sana verdim şu gönül tahtımı gel gör diyerek

Denemelerin çoğaldıkça mısralar takıntısız olarak okunabiliyor. Bu
da şiirin akıcılığını arttırıyor.
Vezin mükemmel. Kafiyelerde bir sorun var. GEL GÖR kelimeleri
Himmet ve Kısmet' e kafiye değil.
Yerine koruma ve merhamet manasına gelen Rahmet kelimesi
uygun olabilir. veya dilimizde mevcut olan
Azimet, mükremet, zülmet, gibi kelimelerle mısra
yeniden tertib edilebilir. Bu da kelime hazinemizi geliştirmekle
mümkün olabilir.
Mustafa 2:
Çok teşekkür ederim hocam ( Rahmet ) olarak değiştireceğim...
Allah râzı olsun.. Saygılar.."
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Derviş: Nazire yazmak bir şairin diğer bir şairin şiirini kopya
etmek midir?
Hayır. Nazire eş değer manasına gelir. Nazire bir taklit değildir.
Ancak şairler sevdikleri şiirlere duydukları saygı ve hürmeti
göstermek için yazdıkları cevap şeklidir. Bir esere karşılık olarak yazıln
manzum esere denir. Kaside ve gazellerde nazirenin veni, kafiyesi ve varsa
redifi orijinal gazeldeki gibi kalması şarttır. Nazirelere benzer cevaplar da
vardır. Bakınız Nedim'in ve benim yazdığımız nazğrelere:
FUZULİ’nin GAZELİ (1556)
Vezni : Fâ i lâ tun, fâ i lâ tun, fâ i lâ tun fâ i lun
/.///.///.///./

Hayret ey büt, suretin gördükte lâl eyler beni;
Suret-i hâlim gören, suret hâyal eyler beni.
Mihr salmazsın bana, rahm eylemezsin, bunca kim,
Sâye tek sevdâ-yı zülfün pâymâl eyler beni
Za’f-ı tâli’ mâni’-i tevfik olur, her nice kim,
İltifâtın ârzumend-i visâl eyler beni.
Ben gedâ sen şâha yâr olmak yok ammâ, neyleyim,
Arzu ser-geşte fikr-i muhâl eyler beni!
Tir-i gamzen atma kim, bağrım deler, kanım döker,
Ikd-i zülfün çözme kim, âşüfte-hâl eyler beni.
Ey Fuzuli kılmazam terk-i tarik-i fakr kim,
Bu fazilet dâhil-i ehl=i kemâl eyler beni

NEDM’in NAZİRESİ

(1730)

Bus-i la’lin şöyle sirâb-ı zülâl eyler beni,
Kim gören ab-ı hayât içmiş hayâl eyler beni.
Şaire söz bulmağa minnet ne ammâ. Neyleyim,
Ah kim hayret, seni gördükte lâl eyler beni.
Bağda zülf-ü ruhun andıkça, bu kimdir? deyu
Sümbül ü gül birbirinden suâl eyler beni.
Gerdişin gördükçe sâki-i mülâyim meşrebin
“ Arzu ser-geşte fikr-i muhâl eyler beni!
Ben kulun lâik değildir vaslına ammâ, yine
“İltifâtın ârzumend-i visâl eyler beni.”
Guyyâ bilmez, efendim bende-i dirinesin,
Kim: Nedimâ bu mudur? Deyu suâl eyler beni. .
Mehmet Fatin Baki' nin naziresi
Hasretinden sarhoşum. Gurbet zevâl eyler beni.
“Kim gören âb-ı hayât içmiş hayâl eyler beni.” (1)
Meclis-i yâranda hergün durmadan söz söylerken
Arz-ı endâmın senin, hâmuş ve lâl eyler beni.
Ben senin aşkınla ger göklerde uçsam bir defa
Âşık-ı biçare nefsim pây(ı) mâl eyler beni.
Geç vakit boy gösterip mecliste naz etsen bile,
“Ikd-i zülfün çözme kim âşüfte-hâl eyler beni.” (2)
Gün gelir bir gün seninçin zillete düşsem, ne gam
İltifâtın her vakit sâhib celâl eyler beni.

Ol Fuzuli’den de fazla ben senin hayrânınım
Kim bu Bâki? der Nedim. Hep suâl eyler beni.
(1) Nedim’in nazire’sinden
(2) Fuzuli’nin gazel’inden
Zevâl = düşkün Hâmuş = sessiz
Lâl = dilsiz Pâymâl = ayak altında kalmış
Âşüfte = perişan sevgili Sâhib celâl - büyük bir kimse

ZATİ'nin gazeline nazire
‘Gül üzülsün gonca açulsun, bana sen gül yiter’ (1)
Her tataftan kaygı saçılsın, bana sen gül yeter
Bir hazânî bahçede zambak ile sümbül yeter
Zevk verir gurbetteki hayrânına sen gül yeter.
Dostu mecnûn etmeğe zülfündeki kakül yeter
Ağlasın bülbül gül için, dostuna sen gül yeter.
Sahte bir dünyâda benimçin bu kadar zül yeter
Suçlarım yüz kerre yazılsın, bana sen gül yeter
Çaresiz gurbette kalan Mehmede bir gül yeter
Makberim gönlünde kazılsın, bana sen gül yeter
Hazânî = sonbahar görmüş

(1) Zâtî’nin gazelinden
NEŞATİ'nin gazeline nazire
Gelişin mest edecek dost ile düşmânı bile
Büt'ü âlem çağırır cilveli raksânı bile
Umduğun vuslat için ağlama ey sevgili yâr
Cem olan gözdeki yaşlar geçer ummânı bile

Ez-kazâ görse tararken dağınık saçlarını
Unutur kendini âşık dolu fincânı bile
En yakın dost ile bî-hâb ve susuz kalsa dahî
Yarı boş cam ile sarhoş unutur nânı bile
Fatin ihlasla yapar Hâlika şükretmek için
Çağırır iftara bazan gece sekrânı bile.
Büt = Güzel kimse, sanem
Raksân = oyuncu
uslat = kavuşma
Ez-kazâ = tesadüfen Bî-hâb = uykusuz Cam = içki kadehi
Nân = ekmek İhlas= temiz gönül Hâlik = yaratan Sekrân = sarhoş

Derviş: Şair sevmediği bir şiire tenkid olsun diye diye nazire yazabilir mi?
Nazire ile hicviyeyi karıştırmamak gerekir. Hiciv (eleştirme)edepsizlik yapıp
küfür etmek değildir. Toplumların veya insanların kötü ve gülünç taraflarını
eleştirmek için yazılan mübalağalı manzumelere denir. Bazı çeşitlerine Ta'riz
(taşlama) bazılarına Tehzil (alaya alma) denir. İşte bunlardan bazıları:
Utanmak iyi hasletse, bu dünyâdan utandım
Dünen yaptığımız herze için nâ’dan utandım.
Ya bir sürçü lisandan kime ettikse eziyet
Edebsiz söz için yâr ile gavgâdan utandım.
İlaçsız bazı köylerde kadınlarla çocuklar
Düşüp hastalanırken, tüm ettibbâdan utandım.
Siyâsetçilerin kasd ederek meclis önünde
Vatandaşları haksız yere şekvâdan utandım.
Ezelden beri var banka soyanlar ammâ ve lâkin
Bu hortumcuların yaptığı yağmâdan utandım.
Haslet = huy, karakter Herze = boş laf
Nâ = ney Etibbâ = doktorlar Şekvâ = şikayet
---- ------

Bilmem ki neden hem koşarız yokluğa burdan
Hem saklanırız biz güneşin verdiği nurdan
Toprakla mezar. Belkide kurtulmağa çâre
Dünyâda bizim yaptığımız kirli çamurdan.
Mihmân olarak beş gün için burda varız biz
Aç gözlü bir insan gibi her şey yutarız biz
Mahşerde çıkıp kimleri mes’ul tutarız biz
Dünyâda bizim yaptığımız kirli çamurdan.
Yarı üç cümleyi nazım diye neşre salanlar
Atamızdan bize kalmış bedi' âsârı unutmuş
Müteşair geçinirken latin elfazı çalanlar
Failâtun' la yazılmış zarif eş'arı unutmuş.
Köyümün muhtarı, yok zerre kadar arı, uzundur eli
Okumuş bir sene Almanyada, olmuş sıradan bir D.P' li
Onu biz seçtik dört sene evvel, bilirim, belkide O
Koca bir bankada hortumcu müdürdür veya millet vekili.
Bunlar gibi Neyzen Tevfik'in ve Eşref'in çok hicivler vardır.
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Öğrencilerle hasbıhal
Mete yazıyor.
Tehciye ve tehecci kavramlarını biraz açar mısınız .
---Tehecci ve tehciye kelimeleri lugatlardaki manasıyla lHECELEME manasın
gelir.
Fakat fazla kullanılmayan başka manaları da vardır.
HECÂ kökünden gelen birinin kusurlarını meydana çıkarmak,
zemmetmek, birinin aleyhinde birşeyler söylemek, gibi geniş
bir şekilde kullanılmaktadır. Bir hukuk terimidir. Eskiden şeriat
mahkemelerşnde Hicac = deliller, Hüccet = senet, mahkemece tasdikli
vesika … İkrar, inkar, yemin gibi durumlara delil olarak kullanılmıştır.
Tehecci bugünkü kullanılan manasıyle yüz yüze gelip konuşmak ve
birbirlerinin sorularını cevaplabdırmak yerine şahıslarla GİYABİ birşekilde
resmi makamlar tarafından yazılı olarak soruşturmaktır. İki taraf arasindaki
anlaşmazlıkları gidermek için kullanılrır.
------Not – Hasbıhal programına katıldığınız için bu maili alıyorsunuz. Bu programdan
istifade etmek istemiyorsanız VAZGEÇTİM diye yazarak bize gönderiniz ki sizi
listemizden çıkaralım. Teiekkürler.
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Hasbıhal oturumlarında konuşulan mevzular
Ahenk nasıl temin edilir 27
Allagori 31
Allahın vasıfları 35
Arapça Farsça 21 22
Aruz nedir,
Aruz vezni denemeleri 16 34
Aruz vezni zor mu 29
Aruzda yeni tef'ileler 10
Aruzu kullanma zorluğu 05
Aruzun ölçüleri 09
Bahadırın şiirleri 16
Berceste 27
Bikr-i ma'na 24
Cennetle Cehennem 26
Cinas 16
Dil bilgisine vakıf olma 30
Dilimizde uydurma keleime 22
Dine aykırı mıdır Tasavvuf 25
Divan edebiyatı Arapça 21 22
Divan şiirind islam 07
Dıvan öncesi Türkçe 21 38
Eleştiri unsurları şiirde 31
Eski şiirde Arapça 21 38
Gönül nedir karşılığı var mı 14
Güzel şiir ne demek 38
Halk Divan şiirini anlar mı 38
Harmoni 27
Hiciv yazmak 40
İç kafiye nedir 17
İlham 32 38

İlham sahibi olmak 32 38
İmale hataları 29
İmgesiz şiir 23
İnceltme işaretleri 04 15 38
İnsanların akibeti hakkında 25
İsim bırakan şairler 33
İslam dininin şairlere te'siri 07
İstiare nedir 18 23
Kafiye çeşitleri 16 17 38
Kafiyelerde aranan şartlar 16 38
Kesme nedir 15 38
Kinaye 18
Manzum nedir 18 23
Mazmunlar ve mecaz 27
Mecaz 27
Medd nedir 29
Mevzu serbestliği şiirde 30
Mevzu'unu seçmek 13 30 28
Mısrada eksik heceler 29
Mübarek üç aylar 19
Musammat 17
Müsezat 08
Müteşair nedir 24
Mutsavvufların Anadoluya gelişi 25
Nağme 27
Nazire yazmak 40
Noktalama işaretleri 38
Ödül alamak için şiir yazmak 38
Ölçülü söyleyiş 08
Ölüm hakkına düşünceler 26

Ramazan ayı 19 35 36
Ramazan bayramı 35 36
Redifli kafiye nedir 17
Sembolizm nedir 23
Şiir denemeleri 12 16 39
Şiir nedir ve şiirin tarifi 06
Şiir ve manzumenin farkı 13
Şiir yazma kuralları 38
Şiir yazmada organlarımız 37
Şiirde ölçüsüz söyleyişler 08
Şiirde aranan unsurlar 16
Şiirde bilgi 30 37
Şiirde mana olmalı mı 24
Şiirde san'at 18
Şiirin bir yaşı var mı 30
Şiirin gayesi nedir 28 30
Şiirin gelişmesi 33
Şiirin kaynakları 13
Şiirin meali ne demek 24
Şiirin okulu olur mu 13
Simge nedir 18
Şükran borcu 19
Zihaf nedir 38

Süslü yazı 08
Tasavvuf 25
Tehciye ne demek 41
Temsili istiare 23 31
Tenkid 31
Teşbih 23
Teşbih nedir 18
Tevekkül 19
Türkçede Arapça kelimeler 22
Türkçede medd'e ihtiyaç yoktur 29
Türküyede şair çokluğu 30
Ücret karşılığı şiir yazma 20
Ulama vezin hatası olur mu 29
Uzatmalar 04 15 29
Vasıl hataları 29
Veciz sözlerle bercestenin farkı 27
Vezin, kafiye, mana mı mühimdir 11
Vezinsiz şiir yazmak 08
Vurgu yapmak 05
Yabancı diller 21 22 38
Yazı işaretleri 15
Yorumlamalar 16 38
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İçindekiler
Abdullah Hamid 33 .
Ahmed bin Muhammed 21
Ahmet 11 14 16 23 24 25 26
27 29 38
Ahmet H. Taşpınar 29
Ahmet Haşim 09 24
Ahmet Yesevi 25
Alagori 31
Allahın vaıfları 35
Arapça 22 38
Arif Paşa 33
Aruz 05 09
Aşina 25
Aşık Maşuk 25
Avn'i 20
Aykaç 33
Bahadır 12 16 33
Bahaî 09
Bayazit Han 20
Bayburtlu 33
Bikr i mana 24
Bikr i mazmun 18 23
Boztepe 33
Budist 25
Bursalı Talip 23
Çar-yar 25
Cehennem 25 26
Cem sultan 20
Cemal i Mutlak 25
Cenap Şehabettin 33
Cennet 25
Cevher 25
Cevr 25
Cinas 16 23
Dertli 33
Derviş 18 32 37 38 40
Didaktik şiir 28

Dil bşlgisi 29
Duraklamalar 29
Duygu 09
Edebi san'atlar 23
Emrah 33
Enderunlu Vasıf 33
Enel-Hakk 25
Erozon 33
Eski tef'ileler 10
Eşref 23 33 40
Ethem Pertev Paşa 33
Fahreddin Razi 25
Faik Ali 33
Fakr 25
Farabi 25
Farsça 22 38
Fatih sultan 20
Fuzuli 29 30 40
Gazali 25
Gönül 14 Y
Göz seğirmesi 23
Hacı Bayram Veli 21
Halistan Kukul 22
Hallacı Mansur
Harmoni 27
Hece eksikliği 29
Hiciv 23 40
Hiristiyan 25
Hülafa i Raşidin 25
Hüseyin 09 12 30
Hüsn i Mutlak 25
İbni Sina 25
İbrahim Hakkı 09
İç kafiye 17
İlham 32 38
İmale 29 3134

İmgeli şiir 23
İnceltme 04 15 38
İnşa 08
İşaretli kelimeler 15
İskender 09
İslam 07
İşret 25
İstiare 18 23 31
Kadir gecesi 19
Kadı Burhanettin 09
Kafir 25
Kafiye 11 17 31 34
Kanaat 25
Kemal 04 08 10 15 21 25 29
31 35 38
Kemal Paşazade 21
Kerim 23 28
Kesme işareti 04 15 38
Kinaye 18 23
Kufeli ebu Hişam 25
Kulak çınlaması 23
Kur'an 38
Kureyşi 25
Mana 11 12 16 24 31
Manihaizm 25
Mansur 25
Manzume 06 12 30
Mazmun 18 23 25 27
Mecaz 18 27 31
Medd 29
Mehmet Akif 19 20 29
Mehmet Emin Yurdakul 33
Mehmet N. Parmaksız 03
Melodi 27
Meta fizik 37
Mete 41
Mevzun 33

Mistisizm 25
Recap 33 35 37 38
Mısri 25
Recep 05 06 20 24 25 33
Mogol 25
35 37 38
Muallim Naci 33
Recep 24 25
Mübalağa 23
Recep ayı 19
Muhibbi 20
Redif 16 17
Muhyiddin Arabi 25
Ruhi Bağdadi 21
Mukaffa 33
Sultan S\leyman 20
Mukatile i Süleyman 25
Şaban ayı 19
Muradi 20
Sabır 25
Mürsel mecaz 23
Saki 23 25
Musammat 17
San'at 18
Musevi 25
Şarap 23
Mustafa 07 08 16 17 19 22 Saşt 30
25 27 28 30 32 39
Sekt i Hindi 24
Mustafa-2 34 39 .
Şem' 25
Müstezad 08
Sembol 18
Müteşair 24 30
Sembolizm 23
Mutlak varlık 25
Serbest vezin 08
Nabi 29
Serdaroğlu 33
Nahit 33
Şeref Hanım 21
Namık Kemal 20 23 33
Seryani33
Nazire 40
Şeyh Galip 30 33
Nedim 21 38 40
Şiiede san'at 18
Nefi 30
Şiir denemeleri 34 39
Neş'e 12
Şiir okulu 12
Neşati 40
Şiir tarifi 06
Nesimi 25
Şiirde eleştiri 31
Nevres 33
Şiirde mana 24
Neyzen Tevfik 33
Şiirde menşe 37
Noktalama 38
Şiirde mevzu 37
Oğuz türkçesi 21
Şiirde maksat 28
Ölçülü şiir 08
Şiirin gayesi 28
Orha Veli 21
Şiirin gelişmesi 33
Pastoral şiir 28
Şiirşn yaşi 30
Picasso 08
Simge 18
Ramazan 31 35 36
Şinasi 23
Ramazan ayı 19
Siret 33
Recai Zade Ekrem 33
Şükran borcu 19

Süleyman Çelebi 21 23 38
Süleyman Nazif 21 33
Sultan Murad 20
Sultan Veled 23
Süslü yazı 08
Tam kafiye 16 .
Tariz 23
Tasavvuf 25
Tavassuf ehli 25
Tehciye 41
Tehecci 41
Telmih 23
Temsli şiir 23
Tenasüp 23
Teşbih 18 23
Tevekkül 19 25
Tevfik Fikret 21 33 40
Tevhid 19
Ücret karşılığı şiir 20
Ulama 29 31
Vahdet 25
Vasl 29
Vezin 11 12 16
Vucud i Mutlak 25
Vücuh ve Nazar 25
Yabancı kelimeler 20 22
Yarım kafiye 16
Yazı işaretleri 15
Yekahenk 31
Yeni tef'ileler 10
Yenişehirli Avni 29
Yunus Emre 21 25 38
Zati 40
Zengin kafiye 16
Zerdüşt25
Zihaf 38
Ziya Paşa 20 21 33
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YAYINLAR
Mehmet Fatin Baki'nin Cottage-Educaion.org tarafından yayınladığı kitaplar.

Bu kitapları GOOGLE BOOKS sitesinde Mehmet Fatin Baki adı altında
bulabilir, ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz. İsterseniz yazarınızla da copya
edebilirsiniz.
Mehmet Fatin'in bütün şiirleri alfabe sırasıyle Antoloji.com da neşredilmiştir.
YETMİŞ BEŞTEN ÖNCE
2002 de neşredilen bu kitapta yazılan bu ilk şiirlerin 27 tanesi hece vezni ile
ve 29 yanesi de aruz vezni ile yazılmıştır.
YETMİŞ ALTINCI YIL (2003)
Aruz ve hece ölçüleriyle yazılmış şiirlerden 47 tanesi aruz vezni ile ve 3
tanesi de hece vezni ile yazılmıştır.
Ekler kısmında
Geleneği Yorumlama ve öğrencilerle hasbıhaller yer almıştır. Bunlar
arasında: a- Aruz ölçüsü, b- Yabancı diller, c- Sembolizm,
d- Ücret karşılığı şiir yazma konuları irdelenmişrir.
ŞİMDİ YETMİŞ YEDİ (2004)
Bu kitapta 58 aruz ve 6 hece ile yazılmış şiirler vardır.
Ekler kısmında, otuz padişah ve şehzadelerin yazdıkları manzumelerden
seçilmiş örneklerle beraber, genç şairlerden Erdoğan Efendioğlu'nun ve Sedar
öncül'ün şiirlerine yer verilmiştir.
YETMİŞ SEKİZE VARDIK
2005 Temmuzda neşrediler bu kitapta Aruz vezni ile 45, ve hecec vezni ile 5
şiir vardır.
Ekler kısmında genç şairlerden Serdar Öncül ile İbrahim Yavuzun şiirlerine
de yer vermiştir.

YETMİŞ DOKUZDAYIZ (2006)
Bu kitap Aruz vezni ile yazılmış 49 manzume ile hece vezni ile yazılmış 10
manzumeyi ihtiva etmektedir.
Ekler kısmında öğrencilerle değişik konularda hasbıhal yapılmaktadır.
SEKSEN SENE
2007 de basılan Seksen Sene 30 aruz ve 20 hece ile yazılmış şiirlerden
mürekkeptir.
Şairin 1943 senesinde Antakya Lisesinde iken yazdığı YENİ YIL şiiri de bu
kitaptadır.
SEKSEN BİR (2008)
Aruzla yazılmış 31 adet manzumelerle hece ile yazılmış 6 şiiri bu kitapta
bulacaksınız. Ekler kısmında öğrencilerle hasbıhal dört ayı toplantının
hulasasını içine almaktadır.
SEKSEN İKİ
2009 da basılan bu kitapta, aruzla yazılmış 27, hece ile 2, ve
serbest metodla 6 şiir yanında öğrencilerle hasbıhal da vardır.
Bu kitapta evvelce yazılmış rubailerin ve dörtlüklerin 75 tanersi İngilizceye
çeverilmiş şeklini bulabilirsiniz.
Tanıtım kısmında öğrencilerin eski yazı ile yazılmış manzumeleri
okumalarını kolaylaştırmak maksadı ile 190 dan fazla örnek verilmek sureti
ile bu sayfalar hazırlanmıştır.
ÖZEL SÖZLÜK
Öğrencilere kolaylık olabilmesi için
yabancı sayılan (Arapça ve Farsça kökenli) ve Divan edebiyyatı şiirlerinde
kullanılan (ikibinden fazla) kelimenin manası verilmiş ve bir beyitle veya bir
dörtlükle nasıl kullanıldığı gösterilmiştir.
NAZIM ŞEKİLLERİ, TERİMLERİ ve SAN'AT TÜRLERİ
Kitabın başliğinda yazılı olduğu gibi Divan şiirinde çok kullanılan edebi
sanatların alfabetik sırasına göre tarifleri yapılmış ve çeşitli örnekler
verşlmiştir.
LÛGATÇE
Eski ve yeni harflerle düzenlenmiş LÛGATÇE 2009 senesinde yayımlanmış

olup manzûmelerin Arap ve Latin harfleri ile nasıl yazılacağını örneklerle
göstermektedir.
SEKSEN ÜÇE GELDİK (2010)
Bu kitapta 53 manzumenin hepsi aruz vezni ile yazılmıştır.
Tanıtım kısmında öğrencilerin eski yazı ile yazılmış manzumeleri
okumalarını kolaylaştırmak maksadı ile 190 dan fazla örnek verilmek sureti
ile bu sayfalar hazırlanmıştır.
Ayrıca yazı işaretlerini gisteren bir bölüm de vardır.
SEKSAN DÖRDÜ GEÇTİK (2011)
Elli manzumeden mürekkep olan bu 13 cü kitapta 47 aruz ölçüsü ile 2 hece
ile yazılmış şiirlerle beraber bir tane de aruz-hece-serbest vezinle yazılmış
deneme vardır.
SENTENCE DIAGRAMMING (2012)
Çizgilerle İngilizce gramer
Google books and
http//www.Cottage-education.org
SEKSEN BEŞ (2013)
Aruz ve hece vezinleri ile yazılmış şiirler
SEKSEN ALTIDAYIZ (2014)
Aruz ve hece vezinleri ile yazılmış şiirler
SEKSEN YEDİYE GELDİK (2014)
Aruz ve hece vezinleri ile yazılmış şiirler
RUBAİYYAT
(2015)
Seksen Sekizde Türkçe ve İngilizce rubailer
TAHMİSLER
(2016)
Seksen Dokuzda Aruz vezniyle yazılmış tahmisler
HASBIHALLER

(2017)

Doksan yaşında öğrencilerle hasbıhal
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Sayın Okuyucu,
Altıyüz seneden fazla bir zaman içinde
geliştirilerek ve Türkçeleştirilerek
kullanılan Divan Edebiyatının usullerini
okullarımızdan kaldırmak ne kadar yerinde bir
karar olabilir. Bunun hükmünü gelecek
nesillerin edebiyat tarihçileri verecektir.
Sayın Yetkili,
Elinizde salahiyyet varsa Divan Edebiyatı
öğrenimini liselere ve Edebiyat Fakültelerine
getiriniz. Bu suretle hem memleketinize hem
de gelecek nesillere en büyük iyiliği yapmış
olursunuz.
17 Temmuz 2002

Mehmet Fatin Baki
Not:
15 sene evvel okuyucularıma tavsi ve yetkililiklerden rica ettiğim tedrisat
değişikliğinin, hamdolsun bugün tatbikatta oluşu şükranla kariılaşmış ve ümit
vericidir.

