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Okuyuculara :

u kitab, vaktiyle yazdm (Edebiyat Istlahlar) isimü

büyücek bir eserden küçülttüm. (Edebiyat lügati) ünvân
ile nerediyorum. çindeki yazlarn edebiyat ile u-
raanlara oldukça faydas dokunacan umarm. Yaz-

may unuttuum, yahut bahsine lüzum görmediim ve

yahut iyice anlatamadm bâz kelimeler olabilir. lim
ve kalem sahiplerinden biri, eserimin noksanlarln ta-

mamlamak ve yanllarn dorultmak lutfunda bulunur-

sa yurdumuza deerli bir hizmet etmi olur.

Tâhir Olgun

j^^'\>



î. V Manzum, mensur bir sözün kulaa

güzel ve pürüzsüz gelmesi, âdeta

kaff tertip bir mûsikî te'siri yapmasdr.

Nazmn ahengi : Sözün vezin ölçülerine iyi uy-

durulmuij olmasmdan ileri gelir.

Nesrin âheni ise : Sözde (lonâlür), (tekrar)

ve (te tabii -ii- izAfât) bulunmamasyla varlk gös-

terir. [Bu kelimelere bak]

Bu kusurlarn bulunmamasna (shhat) derler.

[Sihhate bak]

O hâlde nesrin âheni : «Sözde shhat ve selâ-

set bulunmasdr» demek, daha ksa bir söz söyle-

mek olur. [Selâsete bak]

Ahen, (umûmi) ve (taklidi) olarak ikiye

ayrlr. Umûmî âhen : Sözün shhatidir. Taklidi

ahenj:; : kelimelerin mânâsndan ziyâde çkardklar

sesle fikri, hissi, hayâli anlatmaktr.

p p diye indi merdivenden

Merâmdaki (.-fip ^ip) larn terliklerden çkao

sesi anlatlar gibi.

Bu gibi taklidi âhenkler, pek belli olduklarndan

san'at eseri saylamazlar. «P'^ fif? kaykç!»^ oyna-

yan çocuklar bile bunu yapabilir.
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Asl taklidi âhen : Kapalca ve sau'atkârâne

olur. Baka bir mânâs olan kelimenin söyleniin-

den ayrca bir taklid âheni çkarlr.
Ey nâle; yeter çarpmn tâk'i- sipihre

Ben, öyle sar mâkes-i- ivenden usandm

Beytinde (kemer) mânâsna olan (tâk) kelimesi-

nin duyurduu ses gibi. Bu sesle iki cismin çarp
masndan çkan takrd taklid edilmitir. Nef'înin :

Evci havada sîyt-- çakâçâk-i- tdan
Avaz-- râd-ü- saika rehgümkünân olur

Beyti, taklidi âhen bahsinde hatra gelir.

Âqi1c l'^skiden ordularda, klalarda, köy oda-
^ larnda, mahalle kahvelerinde saz ça-

lan ve gerek kendinin, gerek bakalarnn sözlerini

terennüm eden halk âiri.

Ahmet Vefik paa bunu «tanbura âirlerine de-

nir. Mehur ak Öcaer» diye tarif ediyor ve mi-

eâl veriyor.

Evet, âk Ömer, hece ile olsun, aruzla olsun

manzumelerinin çounda adn (âk) Vasfi ile kml-

lanr.

Zevrakn engine salma sen sakn âk Ömer
Bahr-i- gamda çok muhalif rüzgâr eksik deil

ve :

0er ki âk Ömer: klmadaym zâr
Vücudum tutuup yanmada herbâr
Yâr için âk aldatp her yâr
Bülbüle hâr imi bilmezdim evvel

Parçalarnda olduu gibi

i gj Tam bir mânâ anlatan msra, de-

mektir, ikinci bir rasrâa bah ol-

madklar için öyle sözler - serbest demek olan -

böyle bir sfat alrlar.

Ey Türk çocuu; ilerle, yüksel

!

Msra gibi.



ki)f:ivat looati

Açk hece [Hece kelimesine bak]

A X Halk edebiyat tâbirlerindendir, ölü

rka evlerde, yeis, matem to|)lantla-

rmda okuuup oluntlaD ackl türkü.

Atlar, eski (o/a) laru (sayo), dîvau âirle-

rinin (mersiy<') dedikleridir.

Agt yapanlara (agtc), yapmaya da (ayl
yakmak) diyorlar.

Aytlar : 6 l, 5 li olmak üzre (dörlU'ie)

eklinde yaplyor. \\ msra ayn kafiyeli, 4 ve

5 inci msralar ayr kafiyeli atlar da var. Bunla-

rn son iki msra (nakarat) <2;ibi tekrarlanyor.

Konyal KmiuenD, Bay Sa'deddin Nü/hetin (Halk
âirleri) kitabnda münderiç atndan bir parça:

Soyun Ismailim; sen kendin soyun
Bir yensiz, yakasz gömlekler giyin

Huriler etsinler ahrette düün
Alayp ta yerim od etmen benim
Gelir diye yolum gözetmen benim

Ahrph ^ ^^^^^î ) nin ( mef'ûlü ) ile balaya*
nev'i.

AUi,^»^ ( Rubâî ) nin ( mef'ûlün ) ile balayanAhrem ,.
' -^

nev 1.

AWQ J^'^^tî san atlerdendir. Bir cümlenin. \ â-

hut bir msran altn üstüne getirmekle

baka bir cümle veya msra' yapmaktr. Namk
Kemalin: «Dümann hücumuna mukavemet, muka-



6 EDEBh^AT LÜGAT A
vemetine kar hücumda...» fkrasyla Pertev pa-

aDiD :

Her düzün bir yokuu, her yokuun bir düzü var

Msranda olduu gibi.

Aksi (tam) ve (naks) olmak üzere ikiye ay-

rrlar. Alt, üst ameliyesi temamiyle yaplmsa o

akse (tîîm), arasna kelime kartrlm, yahut bâ-

z kelime çikanlmsa (naks) derler.

Namk Kemalin fkrasndaki aksin ikinci parças-

na bir (kar"! kelimesi sktrlmtr. Onun için o
akis, nakstr. Ziya patlann

:

Gelse dergâhna ikram görürler küramâ
Küremâ dergehine gelse görürler ikram

Beyti de az çok deitirilmi olduu için naks
akse bir misâl olabilir.

Genç âirler, akis san'atini fazlaca kullanyorlar.

ödemiU Bay Muammer Lütfîain :

Eskiden vardm ben, imdi hiçim ben

imdi bir hiçim ben, eskiden vardm

Beyti gibi.

AiAi^a Sebep, münasebet, dolay demektir.

Bir kelimenin (hakikat) mânâsn-
dan (mecaz) mânâsna nakledilmesinin sebebidir.

Alâkas (tebih) olan mecazlar, (istiare) dir.

Tebihten baka alâkas bulunanlar da (mecâz-1-
mürsel) dir.

Meselâ bir Türk neferine (arslanm) denilmesin-

de (alâka) tebihtir, yâni dümana arslan gibi sal-

dr dolaysyla Türk neferine arslan denilmitir.

«Bir muharrir kalemiyle geçinebilir» ibaresinde

mecaz- 1- mürsel vardr. Çünki : kalem, söylenilmi,

yaz ücreti mürad edilmitir. Buradaki alâka ise

(sebeb) in zikri, (müsebbeh) in iradesidir.
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* - Araplarn manzum sözlerindeki âhen^

ölçülerini öreten bilginin addr. Arap-

lardan ranllara, onlardan bize geçmiîjtir.

Sâmih lijfat merlnra, aruzu Türklerin bulduu-

nu, sonra Araplarn Türklerdon alm olduunu
eöylemiti.

Târihlerin yazdklarna ^mjp»* bu ilim 2=8 inci

asrda Hasral (tmam Halil bin Ahmet) tarafndan

meydana getirilmitir.

mam Halil (Klâil-ü- lofâll) [bu tâbire bak]

dedii sekiz kelimeyi esas olarak alm, onlarn

deimesinden ve tekrarlanmasndan aruzun 15

(bahr) ini bulmu. 16 inci bahr olan (üteâdrik)
sonra (Ahfe) tarafndan, (cedill, yahut (yarlb),

(karib) yahut (nüslacil), (müakll), yahut

(niiteahhir) bahirleri de ranllar tarafndan ilâve

olunmu.
Says on dokuza rkan arû/. bahirlerinden her

birinin bir (.'ok (fer') i vardr ki onlara (v<'Zn)

denilir.

iranllar Müslüman olup Arap maârifini kabul

ettikleri vakit onlarn nazm ölçülerini de aldlar. Fa-

kat içlerinden tabiatlerine uygun gelenleri ayrdlar.

Sonra (Karahallar) slama geldiler. Mem-
leketlerinde mektepler, medreseler açtlar. Oralara

devam edecek Türk çocuklarn okutmak için

randan müderrisler getirdiler.

Gelen müderrisler, verdikleri dersler srasnda

Araplardan alm olduklar aruz vezinlerini talebeye

örettiler.

Yetien Türk âirleri ise ranllarn ayrdklar
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vezinlerinde en ahenkli olanlarn seçtiler ve onlara

göre Türk diliyle manzumeler yazdlar.

Edebiyat târihimizin ikinci devresine, yâni Türk-

lerin Müslüman olduktan ve îslâm te'siri altna

girdikten sonraki zamanlara âid - eldeki eserlere

göre - en eski manzum kitap olan (Kodatgu bilik)

aruzun (Faulün, faulün, faulün, faul) vezni ile

nazmedilmitir.

Aruz vezni 5= 11 inci asrda (Hakaniye lehçesi) ne,

7=13 üçüncü asrda bizim lehçeye, 8=14 üncü asrda
(Çaatay ve Azerî) lehçelerine girmi, zamanmza
kadar kullanla gelmitir. 11=17 inci asrdan sonra

bizim lehçe edebiyatnn aruz âirleri ile halk âir-

leri biribirlerinden müteesir oldular, halk âirleri

aruz vezniyle, divan âirlerinden bâzlar da hece

vezniyle manzume tertib etmee baladlar.

Zamanmzda ve (Millî edebiyat) m zuhurundan

sonra genç âirler aruz veznini braktlar, hece

vezniyle megul oldular. Hattâ Bay Hâhd Fahrî,

aruz vezniyle ve (aruza veda') bal ile bir man-

zume yazd, onun sonunda :

Iran yoluyla zühre tacn, name kervann
âhâne geldiin gibi âhâne git yine

Beytiyle aruza (uurlar olsun) dedi.

Aruz ile hece vezinleri arasndaki en belli bah
fark unlardr:

Aruzun heceleri dalgaldr, hece vezninin düzdür.

Aruzda bir kehmenin bir iki hecesi bir (cüz") de

kalr, dier heceleri öbür cüz'e geçebilir. Yâni keli-

melerin bölünmesi caizdir. Hece vezininde ise her

kelime, bir ( durak ) ta bitmek gerektir. [Cüz' ve

durak kehmelerine bak]
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. . . sözde bayan tâbirler bulunmamasdr.
Asalet gy,^^ (K(l<*b-i- kolan) ve (ui-

ta/iycl) .sleri do vfrilr. Asaletin zdl (hasâ-

SCt) <lr. (.\âbî)i!M terlf-rni^ bir jjüzel tsvîr »den:

Kat kat düüp ol peri ticâba
Gark oldu gûlâb«- ztrâba

Beytinde asalet vnrdr. (S;bll) m :

Zannetme nutuddur dehen da-- tenimde
Azma gda ald piristu-yi- metabbet

Beytiode ise ^ren«; bir hasâset mevcuddur.

AK l\skiden saz âirleri arasnda tertib

edilen îjiir Nansfinda galebe çalana ve-

rilmek üzre kahvebâne duvarna aslan klii,-, tabanca
al ve kuma gibi eyler.

Ask indirmek f»'
«»',^'"', y"'?""la üs-

tun çkmak ve asky
almak.

, Halk âirlerince (kafiye) demektir.

y Aruz âirlerleri, kafiyede ne kadar zor-

luk gösterraiîrlerpe halk jjâirleri okadar kolayI*:a kaç-

mçlarar. Meselâ : onlarca ayaklarn son harfleri

bir cinsten olmak yetiir. Ondan evvelki harfin ha-

rekesine ve kaln, yahut ince okunmasna ehemmi-

yet verilmez. Bâz ayaklarda son harfin bir cinsten

olmas de.L:il, sesinin biraz benzemesi de elviir.

Yunus l']rnr»'ri u manzumesinde olduu gibi :

Gâh eserim yeller gibi Gah tozarm yollar gibi

Cokun akan seller gibi Gel gör beni ak neyledi

Ben yürürüm ilden ile Dost sorarm dilden dil»
Gurbette tâllm kim bile Gel gör beni ak neyledi

Benzim san, gözlerim ya Barm yara, cierim tay
Hâlim bilen derdli karda Gel gör beni ak neyledi

Açkn beni mest eyledi Ald gönlüm hasteyledi
öldürmee kasd eyledi Gel gör beni ak neyledi
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Ayak uydurmak : Bir manzumenin ayakla-

nna uygun nazm tertib etmek, (nazire) söylemek

demektir.

Saz âirlerinin (müâare) ettikleri, yâni imtihan

maksadyla saz çalp söyletikleri srada birinin

söyledii bir beyte öbürlerinin ayni kafiye ile cevap

vermeleri mânâsnada kullanlr. Birincinin ilk beyti

söylemesine de :

(Ayak açmak) tâbir olunur.

B

Rahr -^^ûz vezninin ana makamlar. Bun-

larn ubelerine (vezin) denilir.

Aruzda asl 19 bahr vardr. Fakat bizim âirler,

bunlarm - Rübâî ile beraber - on tanesini kullanm-

lardr ki isimleriyle vezinleri unlardr '•

Babr-i- kâmil :

1

—

Mütefâilün mütefâilün mütefâilün mütefâilün

2

—

Mütefâilün faulün mütefâilün faulün

Bahr-i- lezec :

1 — Mefâilün, mefâilün, mefâilün, mefâîlün.

2 — Mefâilün, mefâîlün.

3 — Mefâilün, mefâîlün, faulün.

4 — Mefâîlün, faulün, mefâîlün, faulün.

5 — Faulün, mefâilün, faulün, mefâilün.

6 — Mef'ûlü, mefâilün, mefâilü, mefâîlün.

7 — Mef'ulü, mefâilü, mefâilü, faulün.

8 — mef'ûlü, mefâilün, faulün.
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(Rübâî) vezinleri de bu bahriu sûbelerindendir.

Onlarn 24 nevi vardr. En ahenklisi :

Mefûlü, nefâilÜD, mefâilün, fa'

Veznidir. [Rubaiye bak]

Bahr-i- rocv/. >

I—Müstef'ilün, müstefilüo, müstefilün.müstef'ilüa

2— Müstef'ilün, müetefilün.

3— Mefâilün, mefâilün, mefâilün, mefâilün.

4— Mefâilün, mefâilün.

Bahr-i- remel :

1 — Fâilâtün, fâilâtün, fâilâtün, fâilün

2 — Fâilâtün, fâilâtün, fâilün

3 — Fâilâtün, feilâtün, feilâtün, feilün

4 — Fâilâtün, feilâtün, feilün

( çüncü ve dördüncü vezinlerde bâzan birinci cüz

(feilâtün), son cüz de ( fa'lün ) pekline girer.

Bunun tâyini pek kolaydir : Bu vezindeki bir

p<»/ün ilk hecesi kapal ise ilk cüz (fâilâtün), avksa

(feilâtün) dür.

Son cüzün mevzunu da üc heceli ise (feilün), iki

heceli ise (fa'Iün) vezuindedir.

5 _ Feilâtü, fâilâtün, feilâtü. fâilâtün.

Bahr-i- uinsirih:

1 — Müfteilün, fâilün, müfteilün, fâilün.

B.hr-i- mzâri':

1 — Mef'ûlü. fâüâtün, mefûlü, fâilâtün.

o _ Mefûlü, fâilâtü, mefâîlü, fâilün.
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Bahr-i- niictes:

1 — Mefâilüü feilâtün, mefâilüo, feilün.

Bu veznin son cüzü bâzau (fa'lün) olur.

Bahr-i- hafif:

1 — Fâilâtün, mefâilüo, feilün

Yahut feilâtün, mefâilün, fa'lün

Bahr-i- seri':

1 — MüfteiIeÜG, müfteilün, fâilün

Bahr-i- mütekarib :

1 — Feûlün, feûlüo, feûlüo, feûlün

2 — Feûlün, feûlün, feûlün, faul

BpHî' Lafz ve mâne%î bâz san'atler ile

sözün süslenmesini öreten ilmin ad.

(Belagat) in ayrld üç fenden biri.

Meydanda (bedî*) ile (maâni)

Biz de okuduic biraz (beyan) i

Namk Kemal

(Bedi') ve (bedia) kelimeleri emsalsiz, güzel

demek olduundan (i'r-i- bedî') (e'âr-- beda) ter-

kiplerinde görüldüü gibi eskiden sfat olarak da

kullanlrd.

Q . « • Birini medh için yazlan ve behar

^ tavsfiyle balayan ( kasîde ) de-

mekti. Bakinin:

Rûh bah oldu mesîhâ sfat enfâs-- behâr

Açtlar didelerin hâb-- ademden ezhâr

(Matla') l kasidesi gibi.
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p I

- X Söziia ( î&fîh olmakla beraber

muktazây-- lûl ve makama muta-

bk olmasdr) diye tûrif edilir, öyle fiözlerle onlar

söyleyebilenlere (helîg) denilirdi,

Sözüo fasîh olmas: fâdenin kusuru olmamal,

muktazûy-- hâl ve makama mutabk olman da: ye-

rinde ve adamna göpe söylenilmesidir. u hâlde

belagat - bir dereceye kadar - (tabiilik) mânasna

geldii gibi düzgün ve yerinde söyleyebilmek kabi-

liyeti demek de olur.

Belagat: hem düzgün, hem yerinde söz söyle-

mei öreten ilmin de ad olur ve (aâni), (be-

yan), (bedî') diye üc; ksma ayrlrd, yâni bugün

(edebiyat) denilen bilgiye eskiden (iln-i- belâ-

flat) ad verilirdi.

P . (Miirabba) (nhannes) (müsed-
des), (terkib-i- bed), (terci-i- bed)

gibi ayni vezinde müteaddit msral parçalardan

müteekkil manzumelerin beher parças.

Gazete mekalesine de eskiden (bend), yahut

(bendi- mahsus) derlerdi.

Berâat-i-istihlâl
'^''"™'' """-""" ''''

eserde mevzua uygun

tâbirler ile söze balamaktr. Buna (büs-ii- ibtida)

ad da verilirdi. Fuzûlînin: (Leylâ ve mecnun) maa-
zumesinin bn.'j tarafna :

Ey ne'e-i hüsnü aka te'sir klan
Ak ile binây - kevni tâmir klan

Leylâ ser-i- zülfini girihgir klan
Macnun-- hzn boynuna zencir klan

Rubaisini yazmas gibi.
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rs X Zahmetsizce hatra geliveren, fakat
Berceste ..,,.• - - ••

,

yüksek bir manas olan iirlere

vasf olur. Muallim Nâcinin gülümser bir hâlde

çkartt resminin altndaki :

Mudhikât-- dehre ben ölsem de tasvirim güler

Msra, berceste bir iirdir.

kinci sultan Mahmudun hekim bass Abdülhak

mollann levha olarak ecza dolab üstüne astrd:
Ne ararsan bulunur derde devadan gayri

Msra da böyledir.

p Bektaîlerce büyük tannm olan
^ kimselerin sözleri. Esasen (emir)

manasnadr. Hüdâyînin :

Buyruun tut rahmânm
Tevhide gel Tevihde

Beytinde olduu gibi.

p (lmi- belagat ) in hakikat, mecaz^

kinaye, tebih, istiare gibi bahislerini

öreten ksm.

Q X Ayni vezinde iki msrâdan ibaret söz.

^ Bir beyt, kafiyeli olursa (mnsarra'),

olmazsa ( müfred ) vasfn alr. Musarra' beyte

(gazel ) ve ( kaside ) nn ba tarafnda bulunursa

(malla'), (terci ve terkib-i- bed) lerin arasnda

gehrse (vasta) tâbir olunur.

Bir gazehn en güzel beytine ( beyt- iil gazel),

bir kasidenin en ziyâde hoa giden beytine (beyt

-ü-lkasid), nerede olursa olsun en güzel bir beyte

(ehbeyt) denilir. Mânâs, dier bir beyt ile tamam-

lanan beyte (merhûn) ismi verilir. Kasidelerde
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âirin ad bulunan beyte (Incbeyl), gazellerde ise

(mahlas ln'vti) derler.

Bibliyografi '?'^''<^ '

kUal.iyy.-a
)
denilen

lum Avrupuhhrca addr.

Bunu târih nev'i srasnda zikrediyorlar. Türklerin

en büyük kitabiyyat âlimi ( Kâtip Çelebi ) dir ki

15000 kitap ve lOüOO müelliften bahsedt-n (Kei
-üz-zuû) u yazm, bu mühim eser Avrupa dil-

lerine de çevrilmitir.

B^.^r^^^t: Terceme-i-hâl demektir ki bir ada-
lyograt . ^ , u u i t^mm hayatndan bahseder. 1er-

ceme-i-hâle dâir ark lisanlarnda bir çok kitap

yazlmtr.

p-j Eski âirlere yazdklar ( medhiye) 1er

dolaysyla verilen para ve ihsan. Buna
(Sla) da tâbir edilirdi.

Sünbül zade Vehbî 13^19 uncu asrdaki âir

taslaklarn öyle anlatr:

Sözleri bir çürük akçe etmez Caize almasa kalkp gitmez

Onlarm alddr def-i- belâ Yklp gitmek için ol sükalâ

Kymet-i- i'ri eden himmet-i- âir gibi pest

âirin meskenet-i- câizocüyânesidir

Beyti, Le ka 1ar yüksek bir düüncenin terce-

mandr.

Pâmi' ^^^y*°) tâbirlerindendir. ( stiare ) de

(üsteârilch) ile (inüsteûr) ara-

sndaki münasebete denir. ( Tebih ) in ( vech-i-
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ehch) i demektir. [Tebih ve istiare kelimelerine

bakj

p ,.
I

( BecJi' ) tâbirlerindendir. GerekUem lyei
(t^nj^g^j,) ^^^^^ (tezad) dolay-

syla biribirioe uygau, yahut kar bulunau kelime-

leri bir arada bulundurmaktr. Öyle söze (cen'i-

yetii) denilir. Bir mezar kitabesi olmak üzere

yazdm :

Bir tâir-t- kudsîyi uçurdun yuvasndan
Bir lâne-i- sevday tebâh eyledin ey mevt

!

Bir tûde türaba çevirip cism-i- latifin

Bir haclegeti hâk-i- siyah eyledin ey mevt!

Kt'as cem'yetlidir. Çünki (tâirj, (uçurdan),

(lâue) ve (ltde), (lürâb), (hâk) lâfzlan arasnda

tenasüh vardr.

(Bir tûde turâb) ile (cism-i lalîf), (hacle-

^eh) ile (hak-i- siyah) arasnda ise tezâd mevcuddur.

Cevher, cevherin <?*=*'
^'^T'> \^^zlan, ve yalnz noktal

harfleri hisab edilecek olan târihe vasf olarak

kullanlrd. [Ebced hisab maddesine bak]

Ce^âPt Tomruk, yâni kaln odun demek
olan (cezl) kelimesinden ahnmtr.

Telaffuz edilileri kulaa sert gelen kelimelerin

söylenii keyfiyetidir. ( sertlik ) denebilir. Zdd
(Rîkkat)tirki oda (ncelik) demek olur. Kehme-
lerde (rikkat) ve (cezâlet) denilen iki tesavvut

vardr. Sen, ben, iir, edeb gibi söylenileri ince

olanlara (elfâz-- rekika) arz, çarh, toprak, aaç
gibi telâffuzlar kabaca olanlara da (elfâz-- cezle)
ad verilir.
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(Kdâ) no (müed(iû) yâui lafzn aânâ, daha aç^
(islAh) tn (mev7Û*) ile uy^un olman için kcli-

m<'l«'rn nkknt v«* ceyûU-tiu* ••den peldi^i kudar

dikkat lâzmdr. lîe^riktek bir yavrunun uyuduunu
anlatmak için (mi:<l, ml) tâbiri kullanlr, ^/iiki

mevzuun incelip o tâbiri icabeder. Onun yerine

(horul, horul) denilecek olsa o kelimelerin sertlii

âdeta çocu^^u uyandrr ve korkutur. [.Muvafekat

bahsine de bak]

C
lafz bir, mânâs ayn kelimelerin bir

"'**^ eözde bulunmai<dr. Bunu yap;naya

(TtMMiis) denilir. Sürbül zâd»' Vehbîniu :

Eyleme vaktim zayi', deme k. yaz, oku, yaz

MiHrandaki (yaz) ve Muhyiddiu liâifn :

Sen beni terk eytedin, gittin nihayet yâd ile

Dilde kald sevdiim; yâd--hazinin yadigâr

Beytndeki iya<l) kelimeleri gL».

Msradaki ( yâ/ ) lardan biri : scak mevsim,

öbürü : tahrir et demektir. Beyitteki (yâd) lardan

birincisi: (yabanc), ikincisi (hâtra) manasnadr.
Lafzlar ayn olduu hâlde mânâlar gayri olan bu

kelimeler, bir ibarede bulunduklar için cinas tenkil

etmi-^lerdir. Lafz itibariyle biribirine uygun olanlara

( cinâs--ta ) az, çok deimi bulunanlara

(clnâs--âk.s) denilirdi.

ICskiler, cinas bahsine çok ehemmiyet vermi.'jler,

hele (rinâ5y-- naks) in nev'ni ve ismini artrdkça
artrmlard, lam ( nas kadarda kymeti olmayan
bu, yan cinaslarn hepsini yazmaya lüzum görme-
dim.

o
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_ , . ( Dadaisme ) yenî ve edebî bir
Dadaizm : j^eslek. Bay Behçet yazarn

(Genç air 1(^1* ve eserleri) isimli kitabnda bu

meslek için deniliyor ki : « Dadaizm, çocuklarn

kekelemesini, dadsn model tutarak ve hisse daya-

np fikri ve hafzay inkâr ve ifâdenin en son kan-

ik eklini istihdaf ederek (abes) in, (mânâsz) m
zaferini alklayan bir yol » dur. Bay Mümtaz
Zekinin u parças, Dadaizrain bir modeli imi:

Hayti adalar
Bir istiridye bizim ada

dada
dada

dada
Benim istiridye adamm incisidir

dadam
dadam

Dadam derken çldracak adam..!

_^ , . Eskiden söylenilmi ve bir
Darb-l-mesel : hikmeti muhtevi bulunmu

olan söz, Atalar sözü. Daha eski Türkçesi : Sav.

Arabcada (Mesel) atalar sözü (Darb-ül-me-
sel) ise: öyle bir söz söylemek demektir. Fakat bu

tâbîr, vaktiyle dilimize dorudan doruya (Mesel)

mânâsna ahnm, her kesce o mânâda söylenilip

anlalmhkta bulunmutur. Nâbînin :

Darb'ül-mesel îrâdna bû asrda Nâbî;

Kimse olamaz Sabit efendiye reide

Beytinde olduu gibi.
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Bu tâbirin arabca cemi olan ( Drrtb-ü-
eiis<\l ) ile Türkcede kullanlm, batta nâsî
tarafndan bu uâm ile bir (l>arb-- mesel) kitab

yazlm ve baslmtr.

^ ^ Hikâye, masal mânââi-
Dastan - Destan:

^^^^j,^ Hususiyle hikâye-

lerin manzum olanlarna tâbir edilir.

(Dillerde destan olmak) tâbirinden de anlalaca
üzere (melrtr) mânâsna geldi^n gibi (tereün
ve tafjani ) maâlini de ifâde eder ki manzum
destanlarn saz ve name ile okunduunu ve mev-

zularnn me.'jhûr bulunduunu anlatr. Bülbüle

(hi'zâr (leslân) denilmesi bu itibâr iledir.

Dâslâ kelimesini dîvân âirleri kullanmlar,

aruz vezniyle yazdklar hikâyelere (dâslâ) tâbîr

etmilerdir. Meselâ .*^eyh Galip (Hüsn-ü- ak) nda
tasvir ettii (beni nahabbet) isimli bir Aarab kabi-

lesini (ââz- dâstân--beni mahabbet) bal altnda

anlatmaya balar.

Fuzûlî de (Leylâ ve Mecnun) hikâyesini yaz-

may k^'udisine teklif edenlerin sözlerini öylece

nakleder :

Lûtf ile dediler: ey sühan sene
Fa eyle cihâna bir nhan gene
Leyla, Mecnun Acemde çoktur

Etrâkda ol fesâne yoktur

Takrire getir bu dâstân
Kl taze bu eski büttân

1 >ivan âirlerinin dâstân (Mesnevi) seklinde

yazlrd. Halk âirlerinin destâni ise (dorlleme)
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denilen ekilde ve eksariyâ 6 l, 5 li hece vezninde

tertip edilmitir. Destanlar ile vak'alar ve ahslar

da tasvir ve ta'rîf olunurdu.

Birde (millî destan) 1ar vardr ki her kavmin

efsânevî târiiinden, mâbudlarmdan, kahramanlarn-

dan, muharebelerinden, zaferlerinden, hulâsa: eski

mefahirinden bahseder. Bu menkabevî vak'alar

halk tarafndan nakledile gelir. Sonra millî bir âir

bu parça parça nakilleri bir araya toplar, millî bir

destan meydana getirir. YunanUlarm (lyad) ve

( Odise ) si, ranllarn ( ehname) si, Hindhlerin

(Ramayana) s Fnlerin (Kalavala) s gibi.

Türklerin de müteaddit ve mütenevvi' destan

parçalar vardr. Fakat bunlar daha, toplu ve man-

zum olarak yazlmamtr.
(Türk edebiyatna dâir manzum bir muhtra)

isimli eserimde âir Nef'îden bahsederken öyle
demitim :

Dolaacana kasidelerde

Cevelan etseydi baka bir yerde

Yol verip tab'nn o, iddetine
Yazsayd bir destan Türk Milletine

Olurdu kendisi bizde (Firdevsî)

Türkün bulunurdu bir (ehname) si

Didaktik (Didactique) mevzuu hikmet ve

nasihatten ibaret söz. Yunancada
(öretme) demek olan bir kelimden ahnd için

(tâlimi) diye terceme ediyorlar. Eskiden böyle
sözlere (Hikemî) derlerdi. Dîvan âirleri arasnda
Hikemî sözleriyle en ziyâde öhret alm olan
(Urlah Nâbi) dir ki bu yolda meslek sahibi saylr.
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Ziya paRya «gelinceye kadar l)ir rok muakkibi

yetimitir. Bpu (ar/.n hti'a) rn-la Nâbî

içiu öyle demitim .

Ne ( lirik ) söyledi, ne yazd ( epik )

Mutena sözleri oldu (didaktik)

_ ., (Dramati(iue) Tiyatrolarda tem-
. sîl edilmek üzre yazlan rserler

demektir. Bunlarn (lloaesk) yazlardan ba-

lca fark : Komauiann okunmak, bunlarn oynan-

mak için yazlm olmalardr Dramatik eHerler,

esasen (Trajedi) ve (Komedi) olmak üzre iki

ksmdr. Birincih'ri ackl, ikincileri gülünç hâlleri

gösterirler. Bir de ( Uran modern ) vardr ki

bunlarda hüzn ve sürür kark bulunur. Dramatik

eserler ilk defa Yunanistauda yazlm, oradan

Komaya, oradan da Avrupa ve Amerikaya geç-

mitir. Biz de tanzimattan sonra evvelâ terceme,

sonra te'lif edilerek oynanmt. [Trajedi, komedi

kelimelerine de bak].

Esasen toplanlan yer demektir. Bu
DlVân • itibâr ile eskiden dâvalara bakmak

ve i görmek i(.in toplanlan meclise (dîvan) deni-

lir, heybetli ve hametli toplantlara (Kbnmiislin
divân <|ibi) tâbîr edilirdi.

Hazreti Ömer zamannda Medinede tekil edi-

len hükümet dâiresine ve o dâirede tutulan vazife

ve maa defterine de - isimlerin toplanm olmas

dolaysyla - (dîvan) ad verilmiti.

Daha sonra manzum sözlerin topluca yazlda!
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kitaba (dîvan) denildi, ( Dîvân-ül hamâse ) gibi ki

Aarab âiri (Ebutemmâm) m seçme iirlerden

tertip ettii bir kitaptr.

Bu kelime, evvelce bir çok âirin güzel iirlerini

ihtiva eden mecmua mânâsmda kullanld hâlde

sonra bir âirin iir defteri mealinde istimal edildi.

Fuzûlî dîvân, Nef î dîvân gibi ki Fuzûlî ve

Nef'îninin yazm olduklar manzumelerin topluca

bulunduu kitap demektir. (
Devâvin ) cem'i,

(Dîvançe) (musaggan) dr, yâni küçük dîvan

manasnadr.

Divao tertibi : manzumelerin âirler arasnda

kararlam bir usûle göre yazlm olmas tarzdr.

O yolda yazlm iir mecmualarna (nüretteb

dîvan) yahut (müretteb dîvançe) denilir.

Dîvan tertibinde gözetilen usul: ( Tevhîd ),

(münâcât) ve ( Nât-i- erif ), ( Medh-î-el<âbir )

gibi eylerin ba taraflara yazlmas, onlardan sonra

padiahlarn, devlet erkânnn medihlerindeki kasi-

delerin tahrîr olunmas, doum, ölüm ve âire gibi

eylerin târihine dâir manzumelerin sralanmas,

daha sonra (gazel) lerin kafiyeleri îtibânyle hece

harflerine göre dercolunmas, daha sonra da (mu-
rabba) (Muhammes) (Müseddes) (Lügaz)
(Muamma) (ark) (Mesnevi) (Rübâi) (Kit'â)

(Müfredat) ve (Mesâri') ile dîvânn tamamlan-

masdr.

Bâz âirlerin dîvân hayatlarnda ve kendileri

tarafndan tertip olunmu, bazlarnnki de vefatla-

rndan sonra bakalar tarafndan tedvin edilmitir.

Dîvan edebiyat ; Eskidenberi Türk edebiyat,
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(«'(vâii) ve (bavâs) a muhsiH olmak üzre ikiye

ayrlmt. Hece vezoiyle 8Öylen)i olan «az âirlerin

(Hiyis) leriif. yftkn ZHmanlarda ( halk cHrli-

yât), (htûz vt'zni) ilt* yazm olan ijâirlerin man-

zumelerine (divan «'(Irbiyâti) denildi.

Dîvan edti)iyâtm (nâzm ekilleri) degiijmez

bir surette knrarlam old<; gibi edebî mevzu-

lar, (lehîl) ve (istiare) oHcuk eyleri de tâyin

edilmiti. Eski âirlerimiz, fikirlerini, hislerini,

hayallerini ya/abilm^k için bn esaslara uymaya
mecbur idiler. Fürûatta yenilik gö.sterseler bile

karnrlam esâslarm dna çkamazlard. Bundan
dolay dîvan edebiyatmza — Arap ve Acem kai-

delerine bal, yâni ecnebi iki edebiyatn mukallidi

olduu için — (klasik elt'biyat) diyorlar, l'adi-

ahlar il«> devlet adamlarn medh etmesi dolay-

syla da (Saray eiebiyât) ve (l^ndern tMobl-

yât) adn veriyorlar.

, 11 -17 inci asrda halk âirleri, divan
UIV« n.

âirlerinin te'diri altna girmi, saz

âirlerinden okuyup yazanlar, aûz vfzniyle bâz
manzumeler tertibine balamt.

Hu manzumelerden (fâilâtün, fâilâtün, fâilâtün

fâilün) vezninde tertip edilmi olanlara (dîvan)

dediler ve saz çalarken hususî bir beste ile oku-

dular.

Dübâlâ Matlup olan seneyi ( Ebert hisâb )

Yahut i|o katmerli gösteren tûrih.
f
Kbced

^Üta hiyâb maddesine bak]
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lh*hpvt ^^^ beytten ibaret olan (Rübâî) nitt

dier ismi. Bu isim, fârisî olduu
hâlde Arablar tarafndan kabul ve islîmâl edilmi,

Rübâî ise arabea bulunduu hâlde rânîlerle Türk-

ler tarafndan kullanlmtr. Buna (terane) ad da

verilir. [ Rübâî kelimesine bak
]

.
^
(Parmak hisâb) denilen vezinde

•
^jjj, j^gç iecede bir durulmas lâzm

gelen yer. Bir durak, aruzunun (ecza) sndan biri

makamndadr. Aruzda kelimelerin temâmen eczaya

taksîmi lâzm gelmez. Fakat hece vezninde buna

dikkat arttr, hatta ahenk te'mininin ruhudur. Meselâ:

Gafil yolcu, gafil yolcu

Ozan yok, krk yay ucu

msralar sekizer heceli ve ikier durakhdr. Lâkin

ikinci msrâdaki ( krk ) kelimesi duraklara göre

taksim edilememi, bir hecesi birinci durakta kal-

m, ikinci hecesi ikinci duraa geçmi, ondan do-

lay ahenkte bir krklk husule gelmitir.

_...
I

Dört msral parçalardan tertip edilen

manzumelere saz âirleri dörtleme

derler ki aruzun (nürâbâ ekli) demektir. (Man-
zum bir muhtra) unvanl eserimde demitimki

Türklerde çrpnan duygulu yürek

i'rine nazm ile vermiti ahenk
Yek ahenk nazmnn ölçüsü hece
Ayaklar külfetsiz, mânâs yüce
ekline gelince pek fazla yoktu

Birisi (dörtleme), biri (kouk) du
Dörtleme: mürâbbâ ekli gibiydi

(Mesnevi) ekline Türk (kouk) dedi
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Halk «jâirleriuiü (âni), (ko^^a), (.destan)

ve öâre gibi ayr ayr »silfrl*- terlib ettikleri

manzûfieler, ekil îtilâriyle (<l«»rt!<'ic») dir. Muhte-

lif 6U1 almalar terennüm edilii^lerindeki ayrlktan

ileri ijelir.

I^UyUg Il'8i*>, yâni duyularak söylenilmi, ya-

Yahut lut iidilmi:j ve yaylm söz mânâsna-

TuyUg lr. Duyup ekli. Türler tarafndan

meydana konmutur. Irânîlerin Rübâîsi makamn-
dadr. Fâilâtün, fâilâtün, fâilün vezninde ve 1, 2,

4 üncü msralar kafiyeli olmak üzre yazlrd.

vaz paa zade Atâyînin :

Gönlüm oldu âknn avaresi

Gamzenin gitmez gönülden yaresi

Derdime çok istedim derman, veli

Yo imi lâlinden özge çâresi

Ihy : Halk âirlerince manzum söz.

t-t_ _ L- â_ i'ürk. Arab ve Acem edebi-
Ebced hsab • ,-» , l k, ». .

.

yatnda bir vak ann tarihi

yazlmak i(,in kullanlan ve lûikamlan harflerden

ibaret ulan bir lisâbdr. Huna (llisâb--cüel)de
tâbir olunur.

Arab alfebesini topluca gösteren :

(Ebced = -uc) (Hevvez -^ ;y») (Hutti =
j^) (Kelemen == J^) (Sa'fes = ^^ ) Kara-

et — ^i
) ( Sehaz -i^*

) (Dazg = -tu.

)
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kelimelerindeki harflerin her birine birer kiymet

verilmi ve bir târihi bildirecek mensur ve manzum
yazlarda kullanla gelmitir.

Ebced harfleri ile say kmetleri :

(Elf = I) (B=:^) (Cim^^) (Dal=.) (He=^)12 3 4 5

(Vav==,) (Ze=3) (Ba=c) (T=i.) (Ye=c5)

6 7 8 9 10

(Kef=i])(Lam=rJ)(Mim=r)(NuD=j)(Sin=:a-)

20 30 40 50 60

(Aym=^) (Fe=o) ( Sad^^u- )
(K:if=j)

70 80 90 100

(R=j) (n==cA) (Te=o) (S9=^) (H==^)
200 300 400 500 600

(Zel=s) (Dad^c;^) (Z==i.) Gayn=^)
700 800 900 OOO
Fârisîye mahsûs olan :

(P=^) (Ç^^)(J=j) Ye(G=dr) harfleri

(B) (C) (Z) ve (Ke) gibi hisâb edilirdi.

[Târih kelimesine de bak]

Ed()* Söz ve yaz tarz.

Baka âirde bulunmaz bu edâ

Sâde bir beytine bin beyi feda

Naci

Edânm güzel oluuna (Hüsn-ü-e<iâ) denilir:

Çokmu bu kadar lüsn-ü-edâ tab'ma zîrâ

Vaasâf-i- hudâvend-i-pesendîde iyemdir
Nefî
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Edâonn ifade ettii mkuk da (MihmMâi <lr.

Edas lâtif-ü-müeddâ sahif

Hüseyin Siret

_
, ,

AhiI rnânÛHi (tcrluye) <lem» ktr. Sonra
^^° (edebiyat) mûuâsmade kullanlmtr.

inâsÎDn raehûr

:

« Feon-i-edeb bir marifettir ki iiHâna hallet

âmûz-i-edeb oidpu irin ed'I» ve PÛhibi fdîb tesmiye

klnmtr '> fkrasnda uidu>;u gibi.

_ , , . , ,
Ifâd»' arasnda havam ve

çrkm tabirler bulnmamaa-
dr. Buna (üntâ/iyet) ve (esâlrl^ de derler.

Hemire zâdern (Vedia) merlnnenn v-rem düe-
iode arzndan kan rfddijiini kapalca ardatan:

Bir hâzâni renk çökmüken ruh-i-gülgûnuna

Güller açt öksürük herdem leb-i-pûrhünuna

Beytinde oldu^'i ^ib.

_
, , .

, ,, Ksurs/.. vûn ( fasih )

Edebi san atler: ,
'

/i. .1;/.»\e \»riM(ie. yan (b«'ly)

olan sözlerin süsleridirki (saay--lclliye) de
tâbir olunur. (Hedl') denilen ilmin mevzuunu bun-

lar tekil eder.

Edebî Hau'atler, lâfz ve mânâ yardmyla sapl-

mak üzre iki türlüdür. Birincisine (lifzi sarat-
Icr), ikincisine (mânevi saratler) denilir.

Kdeb Edebiyata mensup ve mahsus mânâ-
^o Fina vasflardr. Edebiyata nisbeti

Edebiye ohmiar bunlarla tavsif olunur.

Devri-i-edebi, stlâhat 1- edebiye gibi.
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_
, , . Manzûrib, mensur güzel sözler.

y • gij.(ig böyle sözlerden bahseden

fen.

Divânece sözlermi demektir edebiyat ?

Muallim Naci

Türk edebiyat : Türklerin vücûde getirmi

olduklar eserler. Bir de Türkçe edebî yaz yazmay
öreten bilgi.

Türkleri tanm olanlar derki :

Türk edebiyat târihten eski.

Türk edebiyat târihi : Türkcenin edebî

yazlaryla ne vakit, nasl ve kimler tarafndan

yazldn anlatr. Yakn zamanlara kadar edebiya-

tmzn mükemmel bir târihi yoktu. lk evvel Köp-

rülü zade yazd. Sonra bir kaç kii onu tâkibetti.

Bu yeni târihlere de mükemmel denilemez. Fakat

yine bir varlktr.

Eskiden (Tezkire-tü-uarâ) isimli bâz kitab-

1ar yazlmt. Fak» t bunlar edebiyatmzn târihi

olmaktan ziyâde bir ksm Türk âirlerinin terce-

mei-hâli demekti.

Türk edebiyatnn târihî devreleri : Ede-

biyatmzn târihini yazanlar, umumî bir taksim ile

edebî devrelerimizi üçe ayryorlar. Bu devreleri

ben (Manzum nahtra) mda öyle anlatmtm:

Türk edebiyat müverrihleri

Üç devre sayyor bandan beri:

Isiâmdan mukaddem, Islâmdan sonra

Bir de Avrupann taklidi hâlâ

Millet bir dördüncü devre bulmal
Mahsûlü temamen milli olmal.

Edebiyatmzn üçüncü devresi bir kaç fasla



K KDKlUVAT LÜ(MT 9
aynlrn.-rlâr: SinâHnin af;ti|x, Namk Kemal, Mahmud
ffkren» ve Ab«l ül-hak Humiiin p riatty^ «i»'vrir

enerlerine (Tan/îmal «>hiyâl) deniliyor. Tcvfik

Fikret ve arka<Ja;jlarnn ( Snvrl i fnr ) rn»'e-

mûasudaki yazlarna ( Sorvrl i-lû odcbi-

yâl) yahut (l'Jlebiyâl--<*tMî<h*) tâbîr ediliyor.

Merûtiyetin îlânmda a(;lp kapanau (Fccr i âli)

cem"iy»-ti âirlerinin sözlerine (Fecri âti rlrbi-

yâl), ondan sonrakilere de ( Millî e<l(;l>i>ât| udi

veriliyor.

., Asl mânâs: Terbiyelidir. Sonra edebe

ve edebiyata müntesib olan mânâamda
kullanlmtr.

Edib olur kii sermâye-i-hayâs kadar

Msrândt olduu gibi.

30,40 sene evvel nazm yazana (âir) nesir

yazana (Fdîb) denilir ve (NâsIr) yerinde kulla-

nlrd.

-,-... .... Arû/.u tedvin eden imam Ha-
Mail-Û-tetail:

,,,j^ .-^^^^^ ..Içüsü olmak üzre

bulduu (Fohlii), (I âiln), (Mnlt'fâili).(Mâs-
t^f'iln), (Mrfâilün). (i'âllâtii), (Mfâalctün)
^Mof'ûlâlu) kelmelenki bunlarn tekerrür ve tegay-

yüründen Arûzün öleüleri meydana gelir.

Kfsâne • [Romanesk bahsine bak]

_ Bilmece <iemek olan (Liigaz)n cemi.
tlgaZ :

jQ kelimeye bak]

r^ ., Mevzuu kahramanca olan yazlara
" frenkleriu verdikleri i.-^m. (I^plque) ki

bizde de kullanlmaya ba.flaom.'^tr. Kskiden bizim



30 EDEBYAT LÜGAT E

edebiyâtclarca öyle yazlara (Hamasi yat) deni-

lirdi. Gaz Giray'n
Râyete meylederiz kamei-i-diicû yerine

Tûga dil balamz kâkül-i-hobû yerine

Olmuuz cân ile billâh cihâda tene
Kann dümen-i-dînin içeriz sû yerine

Beytlerini hâvi mehur Gazeli gibi.

-j-^ , , ...» stiarede itibâr olunan dört
iirkan-l-IStiare: (Rükn) dür ki unlardr:

Müsteâ*: Müebbehün bihin lafz,

müsteârün minh: Müebbehün bihin mânâs.
Müsteârün leh : Müsebbehin mânâs.
Câni': Vech-i-ebeh mukabilidir. [stiare

bahsine bak.]

T7, , » _ ... Tebihde olan dört rükn-
I^rkan-I- Tebih : ^^r ki unlardr:

Müebbeh : Benzeyen.

Müebbehün bih : Kendine benzetilen.

Veeh-i ebeh: Müsebbeh ile Müebbehün bih

arasndaki benzeyi ciheti.

Edâl 1- tebih yahut Vâsi ta- 1-tebih : Ben-

zeyi hükmünü veren kelime. [Tebih bahsine bak]

p, ,^ (Kamus) un tarifine göre lügatte «ef-

sâne makulesi perian kelimâta denir,

îsrâîliyat gibi». Istlahmzda (Mytologie = Mito-

roji)mukabih olarak kullanlmaktadr.

Mitoloji : Eski Yunanllarn mâbudlanndan bah-

seden bir masal silsilesidir.

Yunanllar, tapdklar yldzlar ahs olarak tasvir

ve yldza (astr) tâbîr ederlerdi. (Esatir) lafznn bu
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(asl*) kelimf'Bnden arabcayu alndl ve ona (üs-
tün») diy»' l)ir müfred uyduruldt^u «öyleuiiiyor.

E«ki milletlerden her birinin a/, (.-ok esatiri var-

dr. Menelâ bir dapn gebe kulnam, honru yarlp
irinden f) çocuk çkmas, bu çocuklarn büyüyüp
hükümdar olmaHi, elleri, «yaklan ke8lmi.H bir deli-

kanlya bakan diîji bir kurdun ondan gebe kalmaai
ve 10 çocuk dourmaa» gibi masallar Türk esatiri

cümlesindendir.Bu tâbir yalnz kullanlnca mitoloji

mânâsriH ^•lir:

Baksn da izârnâ Esatir

Etsin (Flora) yi red-dü-tahkir

ve :

Hülya gibi bir manzara, bir hoça vesiylo

Lâykt Esatir görünse (Venüs) iyle

Beytlernde olduu gibi. Onlarda geçen (F^lora)

Yunanllarn (jçek ilahesi, ( \'enus)de güzellik

mâbüdesidir. Yunan mitolojisine dâir M. Tevfik

I)a.'ja nuTunun ( l'Isâtii'-i- '^'ûnaiya) isimli

bir kitab baHilmtr.

Eskidenberi Türk edebiyatnda Arab ve Acem
Esatiri kullanla gelmiijti. Yakn zamanlarda Yunan
mitolojisinden de bahsolunmaya balad.

t:. , ., ( Msra ) dan ( Kaside) ye
^ varncaya kadar manzume-

lerin niHrû says ve kafiye Miras ile bulunduu
suretler demektir.

(Nazm ekilleri bahsine bak]
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_ , . ^ Bir âirin kendini medh için yaz-
ranriye.

^j^j manzume. Bu hususta pek

ileri gitmi olan Nef'inin :

Benim ol Neîi'-i- rûedil-ü- âfi gevher

Feyzalr câm--safa mereb i-bi bakmdan
Ben bu haletle tenezzülmü ederdim î're

Neyleyim kurtulamam tab'-- hevesnâkimden
Ben ölürsem yine aüfte elur halk-- cihan

Hüsn-i- tâbîr-i- zeban- çemen-i- hâkimden

BeytlerDi iâv parças gibi.

Fahriyeler, bu parça gibi ayrca da yazdr,

kasideler arasnda ve baka birinin medhi srasn-

da yaplrd. Baka birini ögerken ögiinmeye kalk-

mann mânâs : bir kaç paras abnmak istenilen

o adama kendinin (kibar dilenci) olduunu an-

latmak olsa gerektir.

_ , Sözü tekil eden cümleleri atf ve ra-

bit suretiyle balamadan yaz yazma
usûlü. Buna (sebk-î-mefsûl) de denilir ve zddna
(vasi) yahut (Sebk-i-meYSÛl) tâbir edilirdi. Eski

nairler, sebk- i- mefsûlile^yazdklann (seci') li:sebk-i-

mevsûl ile karaladklarn da okuyana nefes aldr-

mayacak derecede uzun yazalard.

_
-I X '*x. ^^^ ibarenin tertibi, mânâ

çkmayacak derecede kark ve

buzuk olmak. Bunun bir az ehven (za'f--te''lîf)dir.

_ u *• ^^^ü'^ lâiz, mânâ, ve ahenk itibâ-

ryla kusursuz olmasdr. Bâz ki-

tablarda (shhat) diye anlatlan keyfiyet budur.
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Hski edebiyatçlar «FeMaliHt; kelimede, kelamda.

mütçkelimde bulunur» derlerdi.

kcliiH'ii fi'sâhati : ( )i(lu trâfir-il-

hm uf, \|aralu>l, U>asa nlalcfrl blunmamaa
idi. Kelâmn feâhat: kelimtderi fa^îh olmakla bera-

ber sözde toâIur--k<'liâl, Irkrâr, /a'l-
te'lif v(> tâkid blunumH.^ idi.

^ltckdliiKt' (t'sâlal : Uuun faaîh söz söy-

leyebilmek melekesi idi.

Feeâhati daha yüksek dertcesine Hrlâgal

derlerdi ki fapîh bir sözün yerinde ve adamna göre

söylenilmesi demekti.

Her licliy söz, fusîh olduu hâlde ler fasih

sc»z, yerinde söylenilmedidi için beli olmayabilirdi.

p 1 . Alt, üstü olmayan, yâni bajka bir

yere bal bulunmayan beyittir. Tek

olmas dolaysyla bu ad almtr. Ferde (Miilre<I)

de denilir ve ( üfrcdâl ) di>e cemi'lendirilird.

Eski divanlarda böyle bir çok beyte tesadüf edilir.

Nâbî'nu:

Halkdan gönlümün ol mertebedir vaheti kim

Aksn âdem diye mir âta nigâh eyleyemem

iieyti gibi.

Fj
. hüsünce demektir ki süzün de, yaznn

IK r. , .

da temelidir.

Fikrin zihinde bulunmas (câcl), sraya konulmas

(lerll»), ba-^ka peylerle kartrlmamas (\ ah<lol)

dr.

Fkru bir cihetten doruluu (llakikal), her

cihetten doruluu (selâel) dir.

3
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Fikir, bâzan (Hakikî) olur da (salim) olmaya-

bilir. Nef'înin :

Bir dü gibidir hak buki mânîda bu âlem
Kim göz yumup açnca zeman güzer eyler

Bîr yerde kî ârâma bu mikdar ola mühlet

Erbab nice kesb*i- kemâ!-i- hüner eyler

Beyitlerinde olduu gibi ki :

Ömrün göz yumup açacak kadar müddette

geçmesi, mübalegal olsa bile dorudur. Fakat bu
kadar çabuk geçen müddet içinde insan nasl hüner

kazanabilir? Düüncesi doru deildir.

Fikirde (vuzuh) ve (intizam) da lâzmdr,

ifâdenin vuzuhu, fikrin vuzuhundan ileri gelir.

Yâni ne kadar iyi düünülmü ise o kadar iyi

anlatlr. Bâzan da ifâdenin bozukluundan fikir

anlalmaz olur. Ragb paann :

Kabii-i- jeng olmayan, olmaz pezîrâ-yi- cila

birâr-- hatr iksîr-i- meserrettir bana

Beytinden anlalaca gibi.

_..,.. . (Futurisme) Avrupada yeni ve
hUturizm :

^^^^^j j^-^. ^^^^^^ g^y Behçet

Yazarn (genç âirler ve eserleri) isimli kitabnda

deniliyorki î

« Yeni hayatn, medeniyetin o ba döndürücü

hareket ve sür'atine makinelerden, fabrikalardan

ve sâireden bahsetmek suretiyle terceman olmay
ve yalnz çadalar tarafmdan deil, müstakbel

nesillerce anlalmay istihdaf eden Futurisme 190^

danberi malûm olan bir san'at cereyandr. talyan

Marinetti tarafndan icâdedilmitir».
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Marioetti'ni Ntanbulda verdimi bir konferariHta

okuduu iju msralar! Hu tarzn modeli imi :

Pissssston - ton - ton - ton

Pissssss . . . Piisssss . . ton

G . . u^- -. ( Kyas; muhale-
alat-- tehakkum : . .

,^ ,.. ,,
U'i )n dier addr.

Bir kelimenin gerek lafz, gerek mûnûs itibariyle

her kesin kulland gibi kullanlmamas demektir.

[KvHfJrt muhalefete bak]

P I A. Ne demek olduu her kesee anla-

lmayacak kelime ve tâbirlerin söz

aranda kullanlmasdr. Öyle kelimelere (garib)

derler.

Eski edebiyatmz, hususiyle eski nesrimiz bu

türlü kelimelerle doludur. Eskiler, Arabca ve

Acemcede derin (•Idklunn göstermek için (Ka-

mus) ve (Ferehrk) de ne kadar garîb kelime

varsa Türkçe yazlarna doldurmu.'jUrdr. Bu gibi

ukalalklar, Nâbînin bile cann skm ki ona:

Ey i'r miyânnda satan lafz-- garibi

Divân-- gazel nüsha-- Kamus deildir

Beytini yazdrmtr.

p^ I

. Dîvan edebiyatna mahsus bir nazm
^•klidir ki birinci beyti ( Musarra' )

dier beyleri birinci beyt ile (Mukaffa) olur, dört

beytten on be beyte kadar yHzlr. Esas ve ekse-

riyet itibariyle âkane sözlerden [lirik] ibarettir.
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Sonralar baka mevzû'larda da yazlmtr. Bizde

en ziyâde duygulu gazel yazan Fuzûlîdir. îte bir

gazeli

:

Âh eylediim, serv-i- hrâmânm içindir

Kan aladm gonce-i- handann içindir

Sergetelîim kâkül-i- mükînin ucundan
Aüfteliim, zülf-i- periann içindir

Bimâr, tenim nergis-i- mestin eleminden
Hûnîn, cierim lâ'l-i- dür efânm içindir

Yaklm tenimi vasi günü em' tek amma
Bil kim bu tedârük eb-i- hicrann içindir.

Kurtarmaa yamâ-yl- gamndan dil-ü-cân

Sâ'ym, nazar-- nergisi fettann içindir

Can ver gönül; ol gamzeye kim bunca zsmandr
Can içre seni sakladm ânn içindir

Vâz bize dün düzah vasfetti Fuzûlî;

01 vasf, senin ku!be-i- ahzânn içindir

§ Her manzumenin, hususiyle gazellerin ilk

beytine (matîa'), son beytine (makta') derler.

Matla' beytleri mutlaka (nusarra') yâni kafiyeli

olur. Gazelde ilk beytten sonrakine (hüsn-ü-nat-
la' ), son beytten evvlkine ( hüsn-ü-makta' )

tâbir ederler. Makta', yahut hüsn-ü-makta'da

âirin ad bulunur. Bu münasebetle ona (mahlas
beyti) de denilir. Kasidenin en güzel beytine

(beytülkasîd) denildii gibi gazehn en ziyâde

hoa giden beytine de (beytülgazel) ad verilir.

[Beyt kelimesine bak]

Bâz gazellerin beytleri, esas kafiyeden baka
ayrca üç kafiyeli olur. Böyle gazellere, hatta kasi-

delere (nüsemmat) denilir. [O kelimeye bak]

Bâzan gazelin matlam tekil eden msralardan

biri, maktam ikinci msra olarak tekrarlanr. Buna
da (reci -di -matla') tâbir olunur. [Bak]
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>î liâzan bir pazt'lin reyfl»rini t»-kl (»Itn ms-
ralar ara«ma ba.-jka bir j^âir tarHfndan kiçer misim
ilâve edilir, bu suretle jçaz'din beytleri bir mitli

artrlm olur. Buna da (l<'*jlîr) ad verilir. [Bak]

>^ Bâz gazellerin beytleri evvelin*- L'. 3, 4 msra
ilâve edilir ve u bareket (U'rbl ) (tahmisi ( leS-

dls) diye yadflolumr.

>j Bâz gazellere vezin ve kafiyece benzemek
üzre di^er bir âir tarafndan (n;izîro) yazlr,
nazire yazmaya da (tan/ir) tâl-ir olunur. [HukJ

S Bâz gazellerin msralar sonuna manzum ve
ksa bir par(;a getirilir. O parçalara (ziyâdo), ziyâ-

deli manzumelere (mistrzâd) denilir. (BakJ

>^ Gazellerin hcyilb-ri arasnda mânâca baghlk
bulunursa öyle gazellere (yek âhmk) vasf verilir.

[Bak]

>5 Kski âirlerce gazele çok ebemmiyet verilir,

gazeller, hece harfleri srasyla dîvanlara dizilirdi.

Hattâ gazel söylemek merak saz âirlerine de
geçmi, halk edebiyatnda (dîvan) (kahMiderl)
(seillâî) gibi [bak] arûz v,/.rii\le yazlriü-; melez
ekiller meydana çkmtr

Gevher ( Kbc«'l hisâb ) ile yaplan târih
Yahut lerden yalnz noktal harfleri hisab

Gevherin edilecek olanlar.

(Ebced hisâb ve târih bahislerine bak]

GulÛV :

('''*'*»''«^ (iOrak). (glüv) diye üçe
ayrlan (mübalâann) en son derecesi

[mübalâaya bak]
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Mübalaada gulüv yapmak eskilerce makbul

deildi. Nedimin

:

Zahid; bu bürûdetle eer dûzaha girsen

Bir lûie dühan yakmaa âte bulamazsn

Beyti gibi mizâaha, yahut tâ' rza dâir yaz-

larda yaplmas ho görülürdü.

u kadar var ki :

Gökler görüldese, imekler çaksa,

Volkanlar fkrsa, lavlar aksa,

Kyz denizler kabarsa, cosa,
Cokun dalgalar birden tutusa,

Yerden gök yüzüne alevler asa,
Gökten yer yüzüne yldzlar yasa,
Arzn içindeki ate patlasa,

Küreler yarlsa, feza çatlasa,

Bir yürek bulunur kerkudanberi;

Anladmm kimdir O ? Türk askeri.

Parças gibi kalbe heyecan vermek için yaplan

gulüvler pek te fena olmuyor.

Gürîz Kasidelerde mukaddimeden mak-

A-^ - ^au ada geçilecek beyt. Nedimin:
Gurzgah ^ ^

Bu ehr-i-Stanbûl ki bîmisil-ü-behadr

Bir senine yekpare Acem mülkü fedadr

Matla'l kasidesindeki

:

istanbulun evsâfn mümkin mi beyân hiç

Maksûd hemen sadr keremkâra duadr

Beyti gibi.
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11 I ji X. Bir kelime, neyi anlatmak ir;in ko-

nlrmaa o mânâda kullaulraas

demektir. (K) keliaesDu hildij^imiz uzuv roâoâ-

smdn knüanlmos gibi.

Bir kelime, bir (alâka) dolaysyla, yâni bir

münasebetle asl mânâsndan baka bir mânâda
kullanlrsa (lakiknl) likten rkar, (mecaz) olur.

(K, elden üstündür) cümlesindeki (el) gibi ki (kuv-

vet) ve (kudret) mânâsnda kullanlmtr. [ Mecaz
ve kinaye bahislerine bak]

11 . (Mesnevi) ekliyle yazlm-j be ki-
. (ypj^„ iiâret bir takn demektir ki

btiyle eser meydana getirmi olanlara ( hamse-
nüvîs) yahut (hamseci) derler.

() 12 inci asru kadar hamsenüvislik meydana
çkmamt. öî>2 119.'} de vefat etnü olan ((iecell

îjeyh \i/.âmî) manzum olarak be kitap yazm
ve hepsine birden (l»ce gene) \âu (He hazine)

adm vermiti. Ondan sonra o yolda (mesnevi y yal)

vücude gi'tirmek moda oldu, !ran edebiyatnn

( Hsrev-i-I)ehlevl ), (Mevlâna Câmî) gibi

büyük âirleri (hamse) yazdlar. <.'agatay âiri (Alî

îr Nevâyî) de (,'agatay lehre-inde bir ( hamse )

tanzim etti.

Bizim lehçede ilk (hamse) yazan, daha dorusu
eyh NZHmînin (hanse)sini azn "n ttTceme eden

(Behilî) dir ki (Kar^tranl Süleyman (>()lu



40 EDEBYAT LÜGAT H
Ahmed) namnda olup ikinci Beyazdn adamla-

rndan idi.

(Talcal Yahya Hey), (Nev'i Zade Atâyî)

gibi âirler de (hamse) tanzim ettiler.

12/17 inci asr nairlerinden mehur (Nergisi)

(hamse)sini mensur olarak yazd. Manzum kitapla-

rnn says bee varmayan eski âirler pek çoktur.

11 X X . Bir adamn yaad zamana, bulun-

duu ilere, görütüü kimselere

dâir düüncelerini ve duygularn hâvi olmak üzre

yazd kitap.

Avrupahlarn (memoire) dedikleri.

11 . îbâre arasnda lüzumu olmayan söz

^ mânâsmndr. Havi (müfsid) ve (gayr--

müfsid ) olmak üzre ikiye ayrrlar.

Hav-i-nüfsid: Yalnz kalabalk etmekle kal-

maz, mânây da anlalmayacak hâle getirir. (Kapu-

dan--derya Halil Rifat paa) nn Rusyadan döndü-

ü vakit söyledii rivayet edilen u sözdeki (mec-

buriyetinden) keliaiesi gibi.

«... Avdetimde her zamandan ziyâde kani'

oldum ki eer Avrupay taklit etmezsek bizim için

Asyaya dönmek mecburiyetinden baka çare

yoktur.»

Dikkat edilmitir ya ? Müsareat etmezsek bizim

için çare : Asyaya dönmeye mecbur olmaktr ?

Mânâs çkyor. Halbuki o kelimeyi kaldrp «dön-

mekten baka çare yoktur » deseydi mânâ tamam
olurdu.
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ll.'inifî) isnunde l»ir frâiri :

Bir yar var yâr olacak yâr bizlere

Msrundrtki ii<.'ürKi (yâ*) da böyledir.

(iayr--uifsul. yâni mânây bozmayp.n hajjv de

(KaMn (Mrlîh (Mitovnsst) olarak iir türlüdür.

Iia\ -i-kalil : Sozc çirkinlik vrrcn fazla-

lktr. Ziya Paann :

Tut bu nush-u pendi benden yadigâr olsun sana

Msrandaki ( usl ) ile ( pend) gihi ki birinin

arabî, dijjerinin farisî olmasndan bnska arahnnda

mânâ fark yoktur. eyh Galibin :

Varm hele söylenilmedik sözr

Katmm nneger denilmedik söz"

Beytinin msralar da böyledir.

IIav-i-iii<>lili: tbâre arasnda (cüle-i-nû-
tariza) kabilinden bir söz karktrmak, fakat bu-

nunla ayrca ve ikinci derecede bir mânâ ifade

etmektir. « geçenki frtna çok iddetli idi » dene-

cek yerde « Allah bir daha göstermesin, geçenki

frtna çok iddetli idi >» demek ve lakrdnn ba-
langcnda bir düa «tmek gibi.

Ha^v-i-iilevasst : Söze çirkilik te, güzel-

lik te vermeyen fazlalkm. Misali de bir (kat elbise),

(bir çift çorap), (bir deste mendil) gibi miktar gös-

teren kelimeler imi.

u X . Eski ya/da noktasz harfli kelimeler-

den manzum, mensur ibare tertip

etmektir. Öyle yazlara ( mal/uf ) denildii gibi

(nlnrl). (hi kal ) gibi isimlerde verilirdi.

Ziya paa, Kesit pa-a için iki kaside yazmtrki :
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Kâmil oldur ki ola mahrem-i-esrar-i-kelâm

Gele irsal-i-Melâikle ana her ilham

Beyti, onlardan birinin matladr.

Eskiler, böyle eylerle uramay marifet sanr-

lar ve biyhûde yere çabp dururlard.

11 . Kelimelerdeki harekeli harflerdir. « Bir

voyyelle ile okunan iiarf » diyede tarif

edebiliriz. Bir kelimede kaç tane okunur harf varsa

o kadarda hece vardr. Meselâ (edeb) keUmesi 2

(edebiyat) kehmesi 4 hecelidir.

Açk ve kapal hece :

^''='''"' ''*'"'.™

okunuuna göre

ikiye ayrrlar. Bir voyyel vastasyla okunan tek

harfe ( açk hece ), yine o vasta ile okunan 2

yahut 3 harfe (kapal hece) desler. (Edebiyat)

kehmesi 4 hecehdir. 1 ve 2 inci heceleri açk, 3 ve

4 üncü heceleri kapaldr.

Beyitlerin (takti') inde açk heceleri (.), kapal

heceleri (— ) ile iaret ederler ve meselâ (edebiyat)

kehmesini öyle gösterirler : e de biy yat

Evvelce açk hecelere (Muallâk) kapal hece-

lere (Müsned) deniliyordu.

Hor^o \/o7ni • Türklerin eskideuberi nazmnece vezni . ahengi ölçüsüdür ki buna (par-

mak hisab) da derler. Parmak hisâb, Türk edebi-

yatmn balangcndan 5/11 inci asra, yâni Türklerin

{aruz vezni) ni örenmesine kadar Türk nazmnn
yegâne ölçüsü idi- Aruz vezni kabul edilmekle beraber
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hece vezni büf<)>iitün terk olunmad. Halk <*fiebya-

tmda kullanla geldi. Sun zamanlarda ine ( havas
edebi yat)DiD da ahenk ölçi8Ü oldu. Hece vezninia

3 den li ya kadar muhtelif nceli ölçüleri vardr.

3, 4, 5, hattâ (J htceli ölçüler, o kadar ahenkli de-

lildir. I'^kseriya mesellerde kullanlmtr.
Ya yetmi bitmi, 3 Heceli

nsan beer Bâzan aar, 4
Gülme komuna Gelir basma, 5
Güvenme varla Düersin darla 6 »

Mesellerinde olduu gibi.

Çokluk kullanlan 7, 8, 11, 14 lü hecelerdir.

Aruz vezninin (cüz) lerine mukabil hece vez-

ninde (
«lirak ) 1ar vardr ki msralar okunurken

oralarda hafifçe durulur. Aruzda mevzun sözün

cüzlere taksimi art olmad hâlde hecede ahen-

gin ruhudur. Bir kelimenin bir hecesi, bir durakta

kalrda öbür hecelen, dier duraa geeerse ahenk
bozulur. Onun için kelimelerin duraklara taksimi

dikkat edilecek bir noktadr.

Ilece vezninin öl(;ülrriloriylc dural

mak lâzm gelir :

4 + ;5

4+4
54-5
34-3-1-34-2

4 + 44-3
6 + 5

6 + 6
7 + 5

5+ 4 + 4

4 + 3 + 4-1-3

7 + 7

4+4+4+3
4+4+4+4

[ 1 >urak bahsine de bak]

7
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LJ-_. Mehur hir uazmn vezni ve kafiyesi tak-

lid edilmek suretiyle lâtife tarzmde nazm
yazmak demektir. Buna (tehzil) de denilir. Cem'-

inde ise ( hozliyat ) tâbir olnnvr. (Mürekkepci
Hevâyî) ile (Sürrî) nin (hezliyat) mehurdur.

Latifenin latîf olmas gerek olduu gibi hezlin de

nezîh ve zarîf olmas arttr. Böyle olmazsa mas-

karalk olur. Aaki bir kaç beyt. Nedimin :

Bak Sitanûblun u sâdabâd -nevbûnyânma
Âdemin canlar katar âb-ü-havâs cânma

Kasidesi vadisinde tanzim edilmitir ki istibdat

devrinde Sultanahmed meydan kaldrmnn yllarca

yaplmadn anlatmak için yazlmtr :

Bak Sitanbul ehrinin u köhne at meydânna
Gird-i-bâd âdemin kum doldurur çemânma
Sû deil, hattâ tahassürle seraba can verir

Vâdi-i- hevlinde insan gelse rihlet ânna
Alt ayda arpa miktar yapld kaldrm
Aferin erkân-- ehrin himmet-i- ümranna
Bak o himmet sayesinde beldemi gayet temiz

Sûk-u- bâzâr müabih bir bekâr yorganna...

Hiciv [•] Birinin kusurunu ve a> bm meydana
Yahut koymak demektir ki o yolda yazlan man-

Heca zûmeler (hicviye) denih., yazana da

( heccâv ) yahut ( hecâgû ) vasf v<îrilir. (Nef'î-i-

hecâgû), (Eref- i- heccâv) gibi.

Frenkler, bizim (hicviye) dediimiz yazlara

(satire) diyorlar ve satirleri, (didaktik) nevmdea
sayyorlar.

[.] Hu kelimenin arabcs (lecv)clr. Fakat bu telâffuz

bizim azmza kaba nelmi olmal ki inceltmi ve hiciv

yapmz.
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Didaktik hu,Mlacttk, yâni ibret vf uashat ulam-

cak bir BÖzun h»*r çeydfu evvel uezil <»lnm« ."jarllr.

BDâ-ialf\ h :

A edepsiz, a utanmaz, a rezil tu yüzüne !

Gibi Mj^l« r, lcvye dt'j;l, an« >'k ; .u/n h(>-

gÜDtü olular.

nik;>ye : [Komauesk balsine buk]

II- 1 >i;m;u demektir. Edebî bir yazda yalnz

.l';;iiiie bulunmas kâfi deildir, birazda

duygu olmaldr. Çünkü duyurmak için duymu
olmak !â/.m(ir. Akif paann torunu iyin yazd :

Tfl-- nazeninim, unutmam seni

Aylar, günler deil, geçse de yllar

Telhkam eyledi frakm beni

Çkarm hatrdan o tatl diller

Purya-syla ba.-jia^a, uert*yrs, duyularak nuzm
edildipnden evlâu acsuu ne kadar yüree .led-

ini baîjkalanna da az, çok duyurabilir. Kakat -
nâflîn.n ahbaliudan birinin çocuu bakknda tertib

ettii

:

Zinet-i-ra za-i-Cennet ede Hak azze ve Cel

Gonce-i- kalbini kim hake kodu dest-- ecel

Ne ecel benzer o riha kim esip nâbomahal

Koparr gonceyi nehalinden eder vakf-- vahal

ktan duyularak yazlmadjiîi için hiç bir te'eir

yapnaz.

TTr.or, r. ;k*:^^ . Mevzua müua.'^p bir ifâde
llUSn-U- iDtiaa.

j,^ g^^e banlamaktr. Huna

(Hcrâal-i- islitlcHule denilir, («küdarl Hakk
Beyin divân çm Yt-jelirl Avnî lieyin yazd.^'i

mehur kasideye :

Söz kâlbûd-i- kadr i- beni <tacme candr
Söz, vâtta-i- rabta - âlemiyandr

Beytiyle bulamat gibi.
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Hüsn-Ü- matla'
: fd^feirbakj"""

''''

Hrmn-M- ma Uta' • ^^^ gazelin maktamdannusn U maKia
• evvelki bey t. [Gazele [bak]

TT.. ••
'i'|.

^'^ syin meydana gelmesine
USn U la I .

jj^yj^jj ^g güzel bir sebep

göstermektir-

Ben aladkça penbeleir levn-l-ârz

Göz yalarm izârma bir reng-i-an verir

Beytinde hüsn-ü- ta'lil vardr. Çünkü sevgilinin

yüzünde penbe ve câzib bir renk b: sil olmasna

âirin alay sebep gösterilmitir. Bu ise hakikî

bir sebep deildir. Hem hayalîdir, hemde güzel bir

tahayyüldür.

Birde (ibh-i-hüsnü-ta'lil) vardr ki hüsn-ü-

ta'lilin benzeri demektir, gösterilen sebebin kafi.

deil, zannî ve üpheli olmasdr.

Ziya paaüin :

Nedir bilmem Ziya: bû ive-î- i'câz nazmnda
Meer Rûh-ul-kudüs endîene imdada gelmitir

Maktamda olduu gibi.

Paa, yazdj gazelin edebî bir mucize oldu-

unu, bu da düüncesine galiba Cebraihn yardm
ettiinden ileri geldiini söylüyor. Fakat gösterdii

sebebi (mefjer) kelimesiyle zannîletirdii için bir

(ibh-i-hüsn-ü-ta'lil) yapm oluyor.

I

IhHa' • ^^^^ "^^ güzel bir eser meydana getir-

mektir. Meselâ Fuzûlînin ( Leylâ,
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Mecnun) 11 ile eyh Galibin (lliis<ü.a;;^k) ibdâî

birer eserdir. bda' yapabilenlere (Mül)ili') ve

(tbda'kâr), eserlerine de (lîrdiâ) derler.

(bdu) ile (Icûd) aracnda furk vardr, iler ibda'

bir icaddr. Fakat her icad, bir ibda' olamaz. bdu'da

güzellik arttr. Nasreddin hocann ekmekle kar

yemesi, bir icad olsa bile bir ibda' saylamaz.

Ihhâm • (^W-"h)n zdd, yâni sözün kolay-

ca anlalûmayacak derecede kapal

olma.'^dr. Bunu daha açk tarif etmek i^in öyle

demelidir: ifade si düzdün olan bir süzün mûnâsn-

daki ince bir hissin, yahut yüksek bir iiivAIn bir-

denbire anlalmamasdr. Ilamidin :

Çktm Semavâta hâk ber ser

indim Semavât ile beraber

Beyt i mehurundaki kapallk gibi.

Bu beytin («Mâs) tamam, lâkin (niicldâs)

makbul bir ibhân>ir.

Böyle nnkbul olabilecek ibhâmlan (Ta'kid)den

ayrmak için ya (Ibhâm--nakl)U) dinmeli, yahut

(derinlik) gibi Türkçe bir isim verilmelidir. Çünkü:

(ta'kid) de bir ibhâmdr, amma ibhûmn makbul

olmayan nev'dir.

lu*:-,.*.! . Umumilemi, yâni azdan aza dü-
IDIlZtlI . , - i 1 I

•• 1 •

erek mubtezei olmu sozkrn geve-

lenmesidir. Böyle sözlere (hâyidc) yâni çinenmi.
çinemik hâline getirilmi! derler. Halbuki:

Hâyide ühan merd-i- sûhandâna yakmaz

( Il)li7âl)iu zdd (üntaziyi'l) tir. [D kelime-

yede bak]
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jp.\-j . Yeni bir fikri, yeni bir mevzuu zihinde

bulmak demektir. Bulunun !jey, fevkalâde

güzel ise onu bulmaya (ibda') derler. u hâlde

her. ibda', bir îcâd olmakla beraber her îcâd bir

ibda' deildir.

îcâd edene (Mûcid) vasf verilir.

Bu îcâd, fikre mahsustur. Bir de (Icâd--elfâz)

vardir ki yeni bir fikri ifâde edebilmek üzre yeni

bir tâbir bulmktr.

Yeni bir tâbirin kullanlmas (îcâd elfaz) olduu
gibi eskiden kullanlrken braklm elfaza revaç

vermekte (terviç- i- clfâz)dr.

tpA- . Az sözle çok mâna ifade etmektir. Öyle

sözlere (Mcez), (Vecîz), (Vecîze)
denilir.

caz, ifâdenin pek makbul bir tarzdr. Fakat

anlalr dercede olmas arttr. Maksad anlatama-

yan îcâzlar, makbul saylmazlar. Sözün vuzuhunu
bozduklar için öylelerine (îcâz-- muhil) derler.

orak * Mübalâann ikinci derecesi [mübale-
^ gaya bak]

j
. , ^ Müteaddit mânas olan bir kelimenin

^ * ' uzakça mânasn kasdetmektir. Buna
(Tevriye) de tâbir olunur.

Vak'a uüvis Esad Efendi, eyhühslâm olacam
umarken Arif fîikmek Bey o makama getirilince

Esad Efendinin can sklm ve :

Bu beytim yadigâr olsun cihâna

Tehailüfie derunum gamla doldu

Bana lâyk iken Câh- meihat
Hûdann Hikmeti Arif Bey oldu
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Kt'asm söyleu!? ve ( lldann lliknrti )

terkibiyle bir (lyhûm) yapm, (.üku (lludaon

Hikmeti) terkibi ile Arif Hikmet lieyi mürad etmi-

tir. (Tcnnsil) ve (tczaü) sau'atlerinio de (iyhâm)

vardr. [O kelimelere bak]

j

Ayetten, yabt Hadisten alnan bir

I ki I D as parçay süzo ilâve etmek demektir.

Ziya paann .

Zâlimlero bir gün dedirir Kudret-i-Mevlâ

Tallahi lekad âsrekellâhu aleyna

Beytinde âyetten, Kmin Hiimâyî Beyin
;

Bu kadar cürm-ü-seyyiâtmla

Rahmet ümmidimin budur sebebi

Ki buyurmu Huda-yi- azze ve Cel

Sebekat rahmeti ala gadabi

Kt'asnda hadisten iktibas edilmi.'jtir.

I-u- Tasavvüfî sâirlor tarafndan dinî ve ilâhî
ihmi •

r 1 I • 1 I.
••

I

fikirleri hav ulmak üzere yazlm yaz-

lardr. Kskiden mekteplerde ve tekkelerde okunurdu.

Ilühileriu (âyin), (<hrak), (Cumhur) (tapu)
(nefes) gibi nevi'leri vard.

Ayinler: Mevlevi tekkelerinde,

Tapuglar: (îülenî »

Nefesler: Bekta.'jî »

Durakhr: Kkseriya Halveti tekkelerinde teren-

nüm edilirdi. < iimhurlar ise Mevlevi ve Bektaî

dergâhlarndan ba«|ka tekkelerde bir azdan oku-

nurdu.

i

-1 Aruzda bir heceyi iki hece saylacak

derecede uzun okumak demektir.
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Ah ey zâlim; dilinde hissi- efkat yokmudur?

Msrandaki (âh) m çekilii gibi.

Bu msran (takti')i öyle olmak lâzm gelir:

Âh eyza-lim dilinde his-si- efkat- yokmudur

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

îmâleli heceler (inâd) esnasnda uzunca oku-

nur, (takt') edilirken iki hece saylr.

mâlenin zdd (zihaf) dr ki [bu kelimeye bak]

uzunca okunmas lâzm gelen bir hecenin ksa
kesilmesi demektir.

Ben neler çekmekteyim bilsen elinden ah senin

Msramdaki (ah) m çekilmeyii gibi.

Birde (istihlâf) vardr ki: (imlâ) harfini (med)

harfi gibi kullanmak, yâni meselâ (a) ile okunan

bir harfi (â) ile okunan bir harf kadar uzatmak

demektir. Nedimin :

Adm anlmad biçâre; senin ârâda

Msrandeki (anlmad) ve (ârâda) kelimelerindeki

ilk (â) larn okunuu gibi. Istihlafh heceler kulaa
ho gelmez.

kfA Sesleri biribirine yakn harflerle kafiye
" yapmak demektir ki eskilerce kusur say-

hrd.

Mahv oldu o kasvetli sükûtu, gece bitti,

Akseylemeye balad etrafta âvâz.

Nereyledi âfâka menârât-- cevâmi',

tlhâm-- ilâhî gibi bir namei- ikaz

Kt'asnda (ze=j ve (zi=l^) harflerinin (tak-

fiye) si gibi.
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Ziya paa (b) ve (p) harfleriyle biten kelimeler-

den kafiye yaptg;! hâlde öyle yapmç olanlar için :

Lâykmi ki âirim diyen zat

Fark etmeye Mahreç i- hurufat

Demiti. Sonra kafiyenin göz için dej^il, kulak

için oldupru llecâyi /âdc tarafndan meydana

konuldu ve düsjüncesi âirlerce tatbik olundu. Öyle

olmuklu l>f'rH)rr :

Birdenbire syrld gözümden çözülen ba
Bir hâtramn dadaki yâdiyd bu menba'

(îbi takfiNfler, kululaga pfk dr a,.! kli gelmi-

yor. Yaplmasa duha iyi olacak.

j, ft^. (Seci') yahut (Kafiye) vi (kaycJ) b
' ^^^ olarak kullanmaktr.

Malûmdur ki kafiyenin aon iarfiue Kevi), un-

dan evvelki okunan ayn harfe (kayd), kaydl

seci' ve kafiyelere (Mukayyed) denilir. « Mektubu-

nuz vâ^l, mündercamdau mee<erret hâfiil oldu »

fkras l«- :

Derün-- sinede zahm-i- nihanmsn a gönül

Elemle âh çeken bir dehanmsm a gönül

(Malla') ida ('al) vardr. Tükü fkrann

secileri ulan (\âel) ve (hâsl) ile beytin kafiyeleri

bulunan (nihan) ve (dehan) kelimeleri kaydldr.

Tnata ( iltizam ) ve ( Lüzumu mâlayelzem ) de

tâbir olunur.

Seci' ve kafiyede kayd iltizam etmek, kolaa

hoç gelirse de onu yapmak için külfet, hele liâmdin:

Mücib ne hakarete apansz
Târihi yazan benim, yapan siz
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Beyticfl<'ki kafiyeler gibi (fjîirabel) ihtiyarna

demez.

i
. Eskiden güzel nesir yazmak ve güzel

yazlm nesir manasna kdilaDiir, ly

nesir yazana da (Müni) denilirdi. Enderulu Vasfn:
Kim imdi nazm-ü- nesre eder vasf; itibâr

na-vü- i're rabet, o da bir zaman imi
Beytinde olduu gibi.

i

~j . Manzum bir sözü âhengine göre oku-
^ maktr. eyh Galibin;

Tâ didesi hâba ola mûtâd
Bû i'ri ederdi dâye inâd

Beytinde olduu gibi. nâda ehemmiyet veril-

mek lâzmdr. Bir manzume hem mevzun, hem
mânâya uygun bir tarzda okunmayacak olursa

dinleyenlerin zevkini kaçrr ve cann skar.

nâd: Manzum yazmak mânâsna da kullanlr:

Tâhir; yine bir eihr-i- halâl eyledim inâd
Bû nev gazelim eylesin âklar tefric

Beytinde olduu gibi.

ntak • Söylemee kabiliyeti olmayan eyleri
* söyletmek, yâni onlar tarafndan söyle-

mektir. âir Nahifinin (Mesnevi tercenesi)nde
(Ney) lisanndan olan u beytleri gibi.

Der: kopardlar kamlktan beni

Nâliim zâr eyledi merd-û-zeni

erha erha eylesin barm firak

Eyleyim tâ erh-i- derd-i- itiyak

Her intakda bir ( tehis ) vardr. Fakat her

tehisde intak olmayabilir. [ tehis kehmesine de

bak]
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I 4.'w t
Baka bir »ûirin eözünü benimsemek

ntihal *,,.,,.•
.dt'iektr kj PtlcbyalH \>*i; haklam

olalunn tutulduklar bir bflstahktr. Buna (sii'ka-

l-i- iir) <!•• ti«Tii!ir. SünKii! /âi- \*«-}l.îin :

Sirkat-i yi'r edene kat' - zeban lâzmdr
Böyledir er -i- belagatta fetava-yi-tuhan

beytindt- olduu ;bi.

i,-^^ . .^^^«1 . Bir fikri isbat içiu unsal
Irad-- mesel . , ,

getirmektir. Kapp paçaun:

(Sûll) den terceme ile benimsedii :

Raba; dümann aldanma tavâzû'larna

Seyl, divârn ayan öperek hedmeyler

Beytinde olduu -ib. I'U l»vtN' asl fikir: dü§-

maniD yaltuklanmusma aldanmamak lâzm geldiini

anlatmaktr. Duvar dibinden akan selin ayak öper-

cesine HÜrünerek geçtii hâlde duvar temelinden

ykmasnn söylenilmeni ise o fikrin isbat için bir

misal p;etirilmeBdir.

Buna (trsal-i- es«*l) de denilir.

. Seci', yahut kafiyenin delaletiyle ifade-

irsau •

jjj^ sonu ne olacan evvelden karie

anlatabileeek bir söz irâd etmektir. Bakinin :

Elemin kayse kya» etme dil-i- matzûnun
Yok idi akl. ne derdi var idi mecnunun

Beytinin birinci msranda (kays) isminin geç-

mesi, ikinci miHrada ise (yok idi akl ne tlerdi

var idi) denilmesi üzerine sözün sonu («*fnu-

n) olaca hatra jr»^lebilir. Buna -bir eeyi nakh
yapmak deuick olmak üzere- (Irshl) sau'ati de

deüür.
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rtirâl ^^"° uzadya düÜDmeden söylemek

yahut yazmak demektir. Ziya paanm:
ite bu sebepledir ki el'ân

Türkide yok irticâle imkân

Beytinde olduu gibi.

(rticalen) ve (büirticâl) tâbirleri de o mânâ-

da kullanlr. smail Safanm :

Halisane bir duadr maksadm tarihten

irticalen söyledim, geldim de evk-vü- gayrete

Beytinde kullanld gibi.

(Bedaheten) (bilbedâhe) kelimeleri de irtica-

len mânâsndr.

j Ij^ . Lügat mânâs: birinden ireti bir ey
almaktr. Edebiyatta : bir kelimenin

mânâsn muvakkaten dier bir kelime hakknda
kullanmaktr. (beyan)[clar bunu «müabehet alâ-

kas ile ve karînei mania dolaysyla mânây mev-

zuun lehin gayrîde müstamel olan lafzdr» diye

tarif ederler.

u tarife göre istiare: kendi mânâsnda kulla-

nlmayan bir lafzdr. Mânâ-y- mevzuunda kullanl-

masna mani' olacak karine, yâni delâlet vardr.

O hâlde mecazdr. Alâkas da (tebih) tir. Meselâ

bir askere (Arslanm) denilir. Bu hitapta (arslan)

kelimesi, hakikat deildir. Çünkü: bir asker arslan

kadar cesaretli olabiUr, fakat arslan gibi dÖrt ayakl

ve yrtc trnakl deildir, ite öyle olmamak, o

hitapda arslann hakikat mânâsnda kullanlmasna

(karine-i- mania) dr.

Bir kelimenin baka bir mânâda kullanlmas,
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yâni hakikatin mecaz olmad i(;in bir (alâka) yûoi

bir münasebet lâzmdr. O alâka ya (te^bib) y'ümt

(IcbihtiMi hnka bir ^ey) olur. AlâkaHi teçbih

olan mecazlar (islIâr*') baka alâkas blunalar

(ecH/. I- nrscl) dir.

Rir askere (arslan) deyiimiz, onu • cesaretinden

dolay arslana benzetiimiz î(il>âriledir. O hitab-

mzdaki mecaz alâkas (l«'!jbib) dir ve askere

(arsla) dememiz (Isliârc) dir. Böyle demekle

arslan kelimesindeki cesaret mânâsn muvakkaten

alm ve hazr elbise gibi askere giydirmi oluruz.

(Isllâre.) tebihten daha kuvvftlidir. (,'iinkii bir

askere (arsla gibisin) den:* k (arslana ben-

zersin) demektir. (Arslann) demek ise (arsla-

nn ta k4'n<lisil manasnadr

stiare, tebihten ve (tarafeyn) denilen (nü-
ebbrb) ve (nü;^4-t)b<'bn l)ib) den birinin atl-

mas ile yaplr. Onun için tebih bahsi evvelce

gözden geçirilirse istiare daha kolay anlalr.

(Krkân--istiârv) istiarede -t"bih unbi- dört

(riikn) itibâr edilir : Miist«'âr, nüstârünninb,
nislAriib'b. cami'.

Meselâ bir tubunr geçiini iasvir eden :

Sine cofan-- hamiyyet bir yanar dadr gelen

Msranda bir istiare vardr. O tabur, gösünden

hamiyyet ateleri kaynayan bir yanar daa benzetil-

mitir. Burada tabur (nüebbob), yanar da
(niebb('bbib) göüsteki cokunluk (vecb-i-

ebo) dir. Fakat müebbeh olau yanarda zikredii-

medii hâlde (nü?jobbebünbih) bulunan tabur
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gösterlimemitir, (Tarafeyen) den biri zikredil-

medii için msrâ'da bir istiare vardr.

Bunlardan yanar da kelimesi (nüstcâr) onun
mânâs olan mehabet (nüsteârüminh), mahzuf
bir müebbeh olan taburun mânâs, yâni onu tekil

eden efrad (müstcârünleh) efrad ile yanar da
arasmdaki âtein cokunulukt a (cami') dir.

stiarenin nev'i pek çoktur. Bizim için unlan
örenmek yetiir :

sliâre-i- musarraha -. Bir tebihten müeb-
beh hazf edilip te yalnz ( mbebbehünbih )

zikrolunursa husule gelen istiareye sarahatH bulun-

mas dolaysyla (istiare- i- msarraha) denilir.

Durup dinlenmez bir çocua (civa) denilmesi gibi.

stiare -i- mekniye : Bir tebihten müebbe-
hünbih hazf ediHp te yalnz (müebbeh) zikrolu-

nursa o istiareye -kapalca bulunduu için^(istiâre-i-

nekniye) tâbir edilir. Lâkin bundan müebbehün-
bihin levazmndan birinin zikrolunmas arttr.

Merhum Mehmet Âkifin :

u karmzdaki maher kudursa, çldrsa,

Denizler ordu, bulutlar donanma yadrsa,
Deilmi ortada bir sine çarpyor, ylmaz,
Cihan yklsa emin ol, bu cephe sarslmaz.

Beyitlerinde olduu gibi ki düman kalabal,
evvelâ mahere benzetilerek (msarrah bir is-

tiare) yaplm, sonra o maherde bir köpee
tebih edilerek, fakat (müebbehübih) i zikre-

dilmeyip onun (levazmndan) olan (çldrsa)
ve (kndursa) kehmeleri irad olunarak bir

(istiare - - mekniye) tertip edilmiir.
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lir«l» (istiâif -i- t('ilili}<'; saint (Iclirk-

küliyc) vardr ki lâtif»- ve i.'-tihzûyi hâvidir.

inflsiuin (Lafonten) den tereeme eltijH (eek ile

tilki) fkraHiiKa »'îjej^e htab«-n tilkiyi* Böylettipi

:

Gelsem olmazm huzura a benim arttanm
Ta yaklndan bakaym vechinize hayranm
Dâim olsun begimin sâye-i- lûtf-u- kermi

Gul bitir bast yerlerde mübarek kademi
Eder irfann ima o suhangû gözler

Yakr azna mevziin -ü- mukaffa sözler

Heyifl^riruieki sfiârtl-r ril..

l^*-u^\_^ Miitt'addt nâuâ^ oiuîi t>r kclrueuD
Isthdiim . . . •

I I
- .

her rtuiiU.^iDu nnra-p kfiriK- irat

etmektir :

Canavar vurdngunu saçma ile. söylerdi

Sözü de, att da, avcmzn saçma idi

lieytindeki (saçma) kelimpsi gibi.

Malûmdur ki ha<,":n : kurTUUun ufa^ d-mek ol-

makla beraber mÛDHsz höz mânâsna da <relir.

Misâlin birinci miBramda zikredilen bu kelimenin

her iki mânâsna münasip olarak ikinci msrada
(sözü) ve (attp) lafzlar) getirilmi-, avcmzn hem
sözü, hem att sorma idi denilerek ( istihJâlil )

san'ati yaplmtr.

j
XI - . Hazrlanmak demektir ki konferans

' v-recekleri evv»lce okumak ve

aratrmak suretiyle hazrlanmalar mânâsnda kul-

lanlyor. [Hitabet bahsine bakj

jfhâf ^^'^i^'" nâmna eser yazmak, yahut

yazlmiA bir e^eri ba tarafnda adm
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söylemek suretiyle- birine hediye etmektir. Fransz-
cada (Dedier) kelimesinin karldr.

Eskiden ilim adamlar, yazdklar kitaplar büyük

bir adama ithaf ederler, eserin ba tarafnda onun

adn hürmetle anarlard. Bundan maksad da hem
o adamn bir kaç parasn almak, hem de onun

himmetiyle kitabn nüshalarn çoaltmakt.

imdilerde bir kaç msralk yazlar da ithaf

ediliyor.

tilâf : [Muvafekat kehmesine bak]

tnâh • Ç^^ sözle az mâna ifade etmektir ki

(îcâz) u zdddr. îtnâb ( Makbul

)

ve (Mümil) diye ikij^e ayrrlar. Bahsi iyice anlat-

mak gibi bir fayda düünülerek yaplan ( itnâb )

makbuldür. Hiç bir fayda gözedilmeyerek okuyana

usanç verecek derece olan itnâb da (mümil) dir.

(Hav-i- kabih ) ve (tekrar) 1ar (itnâb--

münil), (hav--melîh) ile (tekrir) 1er (itâb-
makbul) kabîlindendir.

i-.Ki»'^.^ Lr^uA-.rFlLr:» .
Bir kelimcoin zikrin-

Izmar kablezzkr. ^^^ ^^^^j ^^^ ^id

zamir kullanmaktr. Nâcînin :

O da olmu vatancüda seyyar

Ne hazin alyor u ebr-i- behâr

Beytinde olduu gibi ki (o) zamiri, bahar bulu-

tuna âid iken ondan evvel getirilmitir. zmâr
kablezzikirlerde az, çok bir vuzuhsuzluk olduun-

dan yaplmamas daha iyidir.
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kafi <a • ^°^ hnrflar vo onlariD okunuru
' l)iribirine uyRu olan ve (msra)

yahut (boylt) sonunda bulunun kr-limelerdir.

Pek eski zamandanberi Türklerin

Bilgisi, duygusu derinm derin

Beytinin m;.'?ra 8onlurn<iaki (lürklcrln) ve

(derin) krliniPenu:. son harfi () dir, onlarn

okunuu dn (i) harfi vantasyla oldup i(,'in birdir.

O hâlde bunlar (kafiye) dir.

Kafiyenin nsl aon harfine (revl) derler ki biri-

birine uygu:: olma.'Ji lâzm pelon bu harftir, Yuka-

rki beyitteki (l) harflar gibi.

Revlden evvelki okunan harf, ayni cinsten ise

ona (kayd) ve kaydl kafyeyo (mnkayyed)
denilir.

Düünen bir kafa, duyan bir yürek

Fikrini, hissini söylemek gerek

Beytinin kafiyeleri mukayyed bir kafiyedir.

Çünkü harfi-revi olan (K) dan evvel okunan harf

(R) lerdeki ayni cinsten oldujru için (kayd) dr.

Bazan harf-i-reviden sonra harf ve kelime tek-

rarland olur ki onlara (redif) ve redifli beyitlere

(müroddrf) tâbir edilir.

Geçip kemâl -i- belAgat kelâll kalmtr
Meâl-i- i'r unutulmu, melali kalmtr.

Beytinin aal kafiyeleri (kelâl), (iuHâl) lâfzla-
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ndr ki harf-i- revileri (1) dr. Ondan .^onra tekrar-

lanan () ve (kîilmtr) ise (redif) tir.

* *

Revi harflerileriyle onlarn harekeleri, yâni oku-

nular biribirine uypun kelimelerden yaplm
kafiyeler (tam) dr. Bir de (yarm kafiye) var-

dr ki frenklerin Assonant dedikleri zayf benze-

yidir. Bay Faruk Nafizin :

Birdenbire syrld gözümden çözülen ba
Bir hâtrann dadaki yâdyd bu menba'

Beytirdeki (ba) ve (nenba') kelimelerinden

kafiye yaplmas gibi.

Eskiden yarm kafiyeler, Mâni, koma ve saire

gibi halk manzumelerinde bulunurdu.

Akam oldu ikindi Mum amdana dikildi

Herkesin yar geldi Benim boynum büküldü

Parçasnda görüldüü gibi. Yarm kafiye kullan-

mak, dîvân âirlerince ayp saylrd. Sonra Recâyî

Zade Ekrem Bey «kafiye, göz için deil, kulak

içindir» dedi. Onun üzerine aruz ile yazanlar da

kafiye hududunu genilettikçe genilettiler.

Bâz manzumelerde kafiyeler birden ziyâde

olur. iki kafiyeli olanlara (Zülkafiyeteyn), iki-

den fazla kafiyeli olanlara (Zülkavâfi) vasf ve-

rilir. Muallim Nâcînin :

Hangi âkil derki ancak (râh)-i- (gülsen) den geçin

Bir de gafiller; u (nâligâh)-- (iven) den geçin

Beyti '^zülkafiyeteyn), Yeniehirli Avnînin

:
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(Erbâb)-- (kalem) marifet âmuz-- (umem) dr
(Adâb) I (umem) ma haaai-- feyz- (kalem; dir

lU'\[ (/ülkiivâf) dr.

Kafiyr i ^âygâi: (>^âirun), (cdîba), (giryun),

(huiKati) gibi Fariede cem' ve ( sfat-- njiJ!;ebl)ehe)

adat olan (an) ile yaplm kafiyelerdir. I'>kilerce

böyle kufiNrler akl-ul saylmazd.

K-,1^^-4^^;
. llttlk edciivat tâbirlerindendir.alenden . .. •

.

.^az airleri (Mef ulu, ni'-faiu, me-

fâîlü, feilün) vezninde tertip ettikleri (fla/el) lere

bu ad verirler. Kaynerili (Pesendî) niu :

Ey bâd-i- saba; yâr le vuslet ne zamandr?
Bir kerre suâl eyle ki ruhsat ne zamandr?
Dag olsa bile eyleyemez hecre tahammül
Ta olsa erir âte-i- hasret ne zamandr!

K-.r.î^^ . ' iiazrl ekli nm uzunu olmak
âS d6 I

- J 1 LMzere yazlan manzumedir ki on be
beytten fazla olmas art idi. Kasidenin mev-

zuu nedliir. Iv-^ki âirler, i)ara alabilecekleri

kimseleri göklere (.'ikarrcasna öerler ve (câizc)

nâmiyle bir kay para alrlard.

Kaside eklinde baka mevzulara dâir manzu-

meler de yazlrd. Namk Kemalin ( Ilurrlyot

kasidesi ) gibi.

Kasideye mabsus baz tâbirler vard :

Malla' : Kasidenin ilk beyti ki (musarra) yâni

kafiyeli olurdu. [Beyt ve gazel bahsine de bak].

Nesîb: Medhe girimeden evvel yaplan âkane
mukaddime.
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Tebîb : Medhe giri.^meden evvel yaplan

afakî mukaddime.

Gürîz, yahut gürîzyâh: Mukaddimeden mak-
sada, yâni medhe girimek için münasebeti havi

olan beyt.

Tac beyt : Kasîdede âirin mahlas bulunan

beyt.

Tegazzül : Kasîdenin ya banda, yahut orta-

smda gazel yazmak.

Fahriye : âirin kendi kendim ömesi.

Düa : Kasîdenin sonunda edilen temenni.

Bunlarm nasj) tatbik edilmi olduklarn göster-

mek için. Nef'înin ikinci Osman hakkndaki bir

kasidesinden bâz parçalar naklediyorum :

Safder i- mâni, dili- sâhibkrânmdr benin

Tig, emir-i- cihangiri- zebânmdr benim
Kahremânm, nîze-vü- emîre çekmem ihtiyâç

Hâme-i- câdûzeban tîg-u- sinânmdr benim
Mülk-i- Rûmu olkadar tuttu sevâd i'rimin

(Feyzî) yim gûyâ ben, ol Hindûsitânmdr benîm
imdi sr-r- feyz-i- (Hallak-- meâni) bendedir

Serteser âlem, sevâd- Isfehânmdr benim
(Enverî)-i- rüzgârm, nokta-i- pergâr-- gayb
Gûy-i- hurîd-i- zâmir-i- nûktedântmdr benim
Köhne üstâd-- muallimhâne-i- endîeyim
Natka, âgird-i- ders-i. imtihânmdr benim
Mest-i- câm-- akm, ilham olmaynca söylemem
Gerçi kim fevvâre-l- mâni dehânmdr benim

Buraya olan beyitle: hom ( Matla' ), hem
(Tebîb) hem bir ^Fahriye) dir. Bundan sonraki:

imdi amma böyle deryalar gibi pürcû eden
iltifat- Padiah nüktedânmdr benim
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Beyti (Giri/gâl) dr. lindun .'^onradt :

01 ehenâh-- cihanpervar ki lâyktr dese
Kble i- âhan alem âstanmdr benim

Boytiyle medhe jririir. On beyt kadar yazdktan

sonra :

MeclH -i- ikbaline geldim ga/eüûn olmaa
cevheriyim, bu gazel, zib-i-dükûnmdr benim diye-

rek (teya/zil) eder ve:

Âkm, üridelik ârâm -cânmdr benim
Gamze-i-dilber, belâ-y-nagehânmdr benim

Beytilp bir (U'Cili-i-alla") yujtnr. yani yeni

bir (malla') yazar. Gazelin .^onundu:

Nutka gelsem (Nef i)-i mûcizdemim (Isa) gibi

|Beyt-i-mamur)--meâni hânmânmdr benim
Hem kaside, hem gazel bir taze vadidir bu kim

thtrâ'--hâme-i-mûciz beyânmdr benim

Beyitlerinde hem (mahlas) n Köyler, hem de

yeni bir vadi açtn anlatmakla yin«' övünür. Ni-

hayet :

Söz tamam oldu duâ etsem nola imdengeri
Kudsiyan, mûtâk-- nazm dilistânmdr benim

Btytile duuya baijlar v» kasideyi bitirir.

,- .» sözün tesirini artrmak ve dinleyenin
Kât

anlayj.'jna brakmak için lâkrdy bit-

meden kesivermrktir. Bay Yusuf Ziyanm

:

Derdim öyle büyük ki...

Hayat öyle bir yük ki...

Mnra'lariyle, "imtihan geliyor. Çaln, yoksa..,,

ibaresinde olduu gibi.
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^ ,
Kayd : (rcvi) den evvel gelip okunan

y ve iki kafiyeden biribirinin ayni olan

harf: muallim Naci merhumun :

Kapsndan çkp heman ehrin
Oidu azim boyunca bir nehrin

Beytinde kafiye olan (ehir) vo (nehir) keli-

melerindeki (h) harfleri gibi. Dikkat edilmitir ya ?

(ehrin) ve (nehrin) kelimelerindeki (in) 1er redif

(r) 1ar revi dir. Onlardan evvel okunan harfler de

(h) lerdir. Kafiyelerin ikisinde ayni cinsten olduk-

lar için (kayd) drlar. Kaydh kafiyelere (mukay-
yed) denilir [kafiye bahsine bak]

_,

.

lûgatta sarahatin zdddr. [Um-i-
^ beyan] da hem hakikat, hem

mecaz mânâs ifade eden lâfzdr. Meselâ biri

için [ açk göz ] denilmesi kinayedir. Çünkü
bundan hakikat manas, yâni o adamn gözü ark
olduu anlald gibi, mecaz mânâs, yâni onun

zeki olduu da anlalr.

Kinayenin birçok nev'î ve taksimi varsa da pek

de ehemmiyet verilecek eyler olmadklar için

sayp dökmeye lüzum görmedim.

-. , yazlm bir yaznn okunmasdr.

nsan, bir yazy ya kendi kendine,

yahut bakasna dinletmek üzere okur. Hususî

mütâlâa nasl olsa olur. Fakat dinletmekten maksat,

anlatmak olduu için o yolda okumann dikkat

edilecek bâz noktalar vardr.

Bir eser (mensur) ise onu okumaya [krâet]

manzum ise [inâd] deniÜr. [luâd bahsine bak]
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Gerek kraet, gerek iosHd (iilanikî), (au*
lkî), iMMlî) liy»* i(,>* ayryorlar.

Mitaki krat'l: kelueien, terkibleri doru
telaffuz etmekle beraber ezber dersi dinletiyormuf

gibi Haldr Haldr ukumaktr. Böyle okyu;, dinle-

yene bir ey anlatmaz. Ancak okuyann, mevzuu
kavramam olduunu anlatr. ( >yle kraet, bir

makinann duygusuz ilemesine benzetilir.

Mantki kraet: Acele etmeyerek, fakat yar
iâretUrme dikkat ederek, yâni virgüllerde biraz,

noktal virgijllerde biraz daha durmak, teâcüb ve

Btiflumlar anlatmak, muhaverelerde konulanlarn

sözlerini ayrmak Huretiyle okumaktr.

IUhî krac : Mantki kraet artlarna riâyet

ettikten baka rikkat mevkiinde sesini indirmek,

iddet makammda yükseltmek, • acemi aktör tavn

taknmaknzn - mevzuu ses ve iaretle canlandr-

maktr.

Kt'a • ^*^° "»^^ kullanla göre iki beytten

ibaret bir nâzm parçasdr. Ha.l babna
bir mânâ ifade eder. 1 ve 3 üncü msralar serbest,

2 ve 4 üncü msralar kafiyeli olur :

Zikr-i-hayr ite anlmak demedir
Var ise feyz-i- beka insana

Onun tahsile çal ömründe
(Ab-- hayvan) brak hayvana

Parçasnda olduu gibi.

Ktalarn iki beytten fazla olanlarna (Kt'a-i-
kebire) denilir.
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Olmuun mâni'-i- rahat bana sen âh gönül

Sebebi çektiimin sensin a gümrâh gönül

Gayet*i- rikkat ile oldun esîr-i- sevda

Ne kadar hisli yaratm seni Allah gönül

Gibi birinci msra da kafiyeli olanlarna (nâzm)
tâbir olunur.

Kyâsa muhalefet :
(G^iât'-tahâkkûmî)

^ de denilen kyasa mu-

halefet, lisân doru söyleyip doru yazanlarn

usûlüne uymamaktr. Balca üç eyden olur.

1 — Nâzmde vezne uydurmak için bir kelime-

nin telaffuzunu deitirmek, meselâ harfini hazf

etmek, yahut hecesini uzatmak ve ksaltmak,

yahut tedidU bir heceyi tedidsiz, tedidsiz bir

heceyi tedidl okumak.

2 — Müteaddit mânâs olan bir kelimeyi me-
hur olmayan bir mânâda kullanmak.

3 — Sarf ve nahve âid kavâid hatas yapmak.

Tevfik Fikretin :

Duvakl bîr gelin süsü verirdi kar sahile

Gubar-- nura benzsyen hafif-ü- sâf bir nikab

Beytindeki (kar sahil) tâbiri kyâsa muhaliftir.

Çünkü o makamda (karki sahil) denilir.

Nabînin

:

Zen merde, civan pire, keman tîrine muhtec
Ecza-y- cihan cümle biri bîrine muhtaç

Beytindeki (bîr) kelimesinin hecesi uzatlm,.

Namk Kemal Zade Bay Ali Ekremin :

Târihdir âlemde nice ilmin esâs
Târihdir ilâ eden azmâyi-i- nâs
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Beytindede (ûzuûyi^) kelimesiuiu meddi ksal-

ülm^tr.

/iyu pHan :

Her ahsi harim-i- haka mahrem mi sanrtm

Msramdaki (hakka) kelimesi ;eddeli olmak lâzm

iken eddesiz,

Sadhezar terbiyye etsen biedeb olmaz edib

Msra--e>lûri(lki (terbiye) lafz da eddesiz

olmak icab ederken tjieddeli olarak kullanlmtr.

bir vakit çkau (kdam) gazetesinin bir nüsha-

snda gördüüm <' be.^ senelik bir emekten sonra

tramvaylarmz, o da knmen kehrüba ile iletebil-

dik» fkrasndaki (kehrüba) elektrik mânâsna kulla-

nlmtr. Arablar, elektirie (kehrüba) diyorlarsada

biz, o lâfz malûm mâden mânTu^uda kullanrz.

Amidli Haminin :

Giyip esvâb I- Kemâli, takn âdâblann

Msrandak ( âdublar ) da kaidesine uygun

deildir.

ite bu gibi eylerden kyâsa muhalefet denilen

kusur hâsl olur.

K.;, ( )vnanmak üzre yazlm olan gülünç
orneui. ', , ... in v •!_

vaka. (Dramatik) eserler, hayan

temsil için yazlâ/Jr. hayât ise balca hüzn ve

sürûrdan ibârat olduu için trajedi nevi'leri hüznü,

komedi nevi'leri de sürûru göstermek maksadyla

kaleme alnr. Gerek trajedi, ger»k komedi, \ una-

nistanda arab Mabudu Bakis namna yaplan

âyinlerden sahneye çkarlm, oradan Komaya,

oradan da Avrupa ve Amerikaya geçmitir.
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Bizde ilk yazlan komedi Sirasînin (âir ev-

lenmesi) ismindeki eseridir.

1^ . Halk edebiyat râzm ekillerinden
* *

dir. Oo bir heceli ve dörder msral

bendlerden teekkül eder. Hususî bir ahenk ile

okunur.

Benim u manzumem gibi:

Seyrine daldn u cokun dere

Gözümdsn çalayan hicran yadr
Dikkat et bastn, ezdiin yere

Yüzümden ibaret pnar badr
Süzülüp geçerken o gaml dere

Sçrar da bir damla durduun yere

Gelirse o, âyed sana bir bere

Alayan ruhumun sitem tadr
Çevrinle kanayan yüreim dal
irâdem zülfünün teline bal
Gönlümü dorayan, klc zal
Sevdann tükenmez bir savadr
Felek de benimle olmu kavgac
Serpiyor üstüme blâdan saç
Ölüm dedikleri olsa da ac
Duyduun acnn en yavadr
Anlmn yazs bezdirdi beni

Kalbinden yaral gezdirdi beni

Ayaklar altnda ezdirdi beni

Belki topram bata tadr

1^
I . Eski Türk edebiyatnda —(Mesnevi) ye

l\OUK • |^)en2er, yâni her beyti ayrca kafiyeli-

bir nâzm ekh :

(Manzum bir muhtra) unvanl eserimde öyle

demitim

:
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Türklerde çrpnan duygulu yürek

iYine nâzm ile vermiti ahenk

Yek ahenk nâzmnn ölçüsü (hece)

(Ayak)lar külfetsiz, mânâs yüce

(ekl) ine gelince pek fazla yokdu

Birisi {dörtleme), biri (kouk) du

Dortlemo (murabba) ekli gibiydi

(Mesnevi) ekline Türk (kouk) dedi

K.-.u:^«> r».".u:^r«« .
Avmnada yeni veubzm - Cubsme ,.^^^,-/ j^j, •„,^,,^^,

Bay Behçet Yazarn «genç âirlj'rmiz ve enerleri»

isimli kitabnda kübi/me dâir >,u malûmat veriliyor.

«Kübizme esasen (Ipre88on8re)e karj aksül'â-

roel olarak repme mahsus bir ytnilik iken daha

sonralar edebivat âlrrnf- intikal ttmij ve (Smül-

tanBme ) in, yâni ( Hemzemaniyetcilk ) in ve ayn

ayr yerlerde geçen jeyb-rin birlikte ve ayni za-

manda cereyannn tasavvur ve tasviri sisteminin

(Le goût de pele - mrle) ile, yâni karmakarktan
holanma zevki ile brle.'^mesnden doan bir sau'at

cereyan halini almtr. Kübistlerin eserlerinde

karmakark görünen imajlara ve darmadagm
kelimelere tesadüf edilmesi bundandr».

'Umul I efeviye) deniüp
Leb demez : ,p„,| harflerden sonra okun-

malar dudaklarn temas ile kabil olan « b,p,(,iu,

V» harfleri bulunmayan manzume. Kayserili Bay

Ahmed Remzinin ^u gazeli gibi :
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Tarik-- aka gir ehl-i- hüdâ ol

fi'. Gönül; gel lâyk-* her îtilâ ol

Dilersen dehrde âzâdeserllk

Gurûr-- cahî terk eyle, gedâol
Sakn izhârdan ayâre halin

Yine sen derdine çâre resâ ol

Cidal-- kai-ü- kile yok nihayet

Ricalüllâh ile hâl âinâ ol

Çekil gayretle uzlet göesinde
Aziz ol, derd-i- öhretten cüda olj

Dokunmaz leb lebe (remzi) okurken

Dehan-- dilbere nükte nüma ol

Bu gazelin makta'dan mâada beytleri, dudaklar

açk olduu hâlde okunabildiinden (Leb demez)
nümunesidirler.

Leb deemez manzume söylemee asl saz

âirleri arasnda ehemiyet verilirdi.

I Af.f' nAc^r- Evvelce zikredilen eylerin mü-

nasb ve mütemmimi olacak

eyleri sonradan zikretmektir. Meselâ: «Fuzûlî ile

Bakî, samimî ve san'akâr birer âirdir» îbârsinde

evvelâ Fuzûlî ile Baki zikrediliyor, sonra onlann

münasibleri ve bir hükmü ihtiva eden (samimî) ve

(ean'atkâr) vasflar söyleniliyor.

Lef-fü- neri, evvelki ve sonraki lâfzlar nsra-
' Biyla getirilip getirilmemesine göre ( müretteb )

ve (gayr-- müretteb) olarak ikiye ayrrlar.

Bir tabiî levha-i- garrada görmek isteyen

airane hüsn ile akn niyaz-ü- nâzini y^
Dille dildârn temââ eylesin mehtâbdal
Nazare-i- amalini, çem-i- teafûlsazini

Kt'asmm birinci beytindde gayr--müretteb
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bir lel-li- «'!>r vardr. <,'iii)kii: evvpln (hüsn-ü-

«k) zikredilmi, f«onrû(iya/.-- Az) kelimeleri

irâd olunruîjtur. Makflad s»* <'a:^kn iyh/.i» ve

«lsnn azi» dr. K^'er :

dirâne ak ile hüsnün niyâz-û- nâzn

Denilmi olsayd mrellol» lol-ii-nrr olurdu.

kiuci beytte ise niirt'ltol) bir l«'l -- nrr
vardr. Çünkü: evvelâ (<lll) ve («liMa) k«lrneleri

zikr.'dimi.'j. .sonra (azarc-i-ûmal) ve (çrn-i-
tegafulsaz) terkibleri getirilmitir.

Yeniehirli Avni Beyin :

Baran deil, afak deil, ebr-i- seher deil

Göz yadr, cier kandr, dûd-- âhtr

Beytinde güzel v- mürettep bir lef -fü- ner

vardr.

LiriK Lirique . ^^^^^ ^^^^ anlatan iir

mânâsna kullanlr bir tâl'irdir. Saz demek olan

I^yrt* kelimesine Dt.bet edlnL-itir. Eski âirlerin

manzumelerini saz ile terennüm etmesi, lirik iir-

lerin de kalb duygut^UDa terceman olmas dolaysyla

bu vasf aLüi olsa gerektir.

tik lirik âirler, Vuuanistanda yeti.>rmiti. Bun-

lardan Orphe = Örfe mersiyeleriyle, Linüs dinî

manzûmeleriyle, Tyrle ve Piular vatani eserleriyle

Sapho .\lrer ise param «iirleriyle ün almlardr.

Bugün lirik kelimesiuirt ifâde ettii mânalar,

«vvelce hicrî ilâhî, vatanî, garâmî ve eâire gibi

kelimelerle anlatlrd.
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Bizde (Yunus Emre) ile (Fuzûlî) halk ve

divân âirleri içinde en büyük lirik âir olmak

üzre gösteriliyor.

I iicya7 • Manzum bilmece demektir. Eski divân-
^ larm çounda bunlardan bir kaç tane

bulunduu gibi halk lisannda hece vezni ile tertib

edilmi olanlar da vardr. Limon ve çivi demek
olan :

Bir küçük fçck çindedir furucuk
ve: Bir küçük Arabck Bandadr tablack

Bilmeceleri gibi.

Divân âirleri, her ey hakknda lugaz yaparlar,,

onu bir takm tebihler, îhâmlar, hattâ harflerinin

(Ebced hisab) ndaki kymetleriyle anlatrlard.

Sünbül zade Vehbînin klca dâir bir lugazi:

Nedir ol kad hamide pir-i- irrîr

Cihan eylemi kahr ile dilgir

Gehî bir îr-i- merdümhâra benzer
Gehî bîr dilber-i- gaddara benzer
Gehî bel bekçisidir ol dilâver

Gehî kat'-i- tarik ehline yaver

Künâmnda yatar manend-i- ejder

Eder gencînesinde hfz-- cevher
Velikin teng-ü- tîre hâbgâh
Girer hapse ki pek çoktur günah
Sitemdir çün ana âyîn-ü- âdet

Asarlar, etse de merdâne hizmet
Bilinmez kandedir asla mekam
Ya Hindidir, ya Msrrîdir, ya âmî
Kzlba olduu gayette rûen
Horasan mülkünü etmiti mesken
Celâdet sayesin her semte salm
Gihan kabza-i- teshire alm
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Egerçi ü'lesi Duzah niandr
Velkin gölgesi zl-li> cinandr.

Hut Kirde (lllaa) denilen ksm var-

dr ki o, D8an iMimleriae dur iilmecedir.

M
Makta (lazelin Kon beyti.

K4A»: . Haik edebivnt mzm .ekillerDdeodir.Man : ,,, .. • , • • j-lerenum oluimfik uzere tanzim edilir.

Maniler 7 heceli \e 4 nsra'i, yahut 7-1-7 he-

ceh ve iki miFia'l uhr. 1, 2 ve 4 üucü m^ra'lan

kafiyeh, 3 üncü msra serbesttir:

Bahçelerde saz olur Gul açlr yaz olur

Ben yarime gül demem Gülün ömrü az olur

Altn tasta yourdum Gam içinde bouldum
Ana; belin bügülsün Dert içinmi dourdun?

Parçalar g.bi. Mûnile-de ek.»» ja yarim kafi-

ye kullanlr. Asl gözetilen mâna 3 ve 4 üncü

msralardadr- Üst taraflar ayak ydrak için-

dir. Zât» n halk e(i»-liyat nazm tekillerinin hemen
hepsi (b* boNedr.

Mâniler eskiden aleTekser kadnlar turafndaa

tanzim ve terennüm edilirdi. Hususiyle Ildrolh'Z
sabahlar kadnlarn bir araya tuplanmalan ve

çömlekten niyet çekerken mâni okumalar yakn
vakte kadar âdetti. Bu toplant ^öyle olurdu :

P^ski nisann -M üncü peçeli bir evde hazrlanan

bir çömlee mahailenin kzlar ve genç kadulan
yüzük, küpe, düme gibi birer çey atarlar, üstünü
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bir ayna ile kapatrlar, bir gül fidannn dibine b-

rakrlard. Hdrelloz günü güne domadan evvel

çömlein bulunduu bahçede toplanrlar, bir kz
çocuunun yüzünü krmz bir gazboyanas ile

örterler, eline çömlein üstündeki aynay verdikten

sonra sra ile mâni okurlard.

Her mâninin bitiinde çocuk aynaya bakar, eli-

ni çömlee sokar, parmaklarna rast gelen eyi

çkarrd. Çkan ey kiminse okunan mâni de ona

âid olurdu.

Mâninin dier nev'inde ayaklar cinasl olur

ve terennüme adan aman mukaddimesiyle ba-
lanrd. Okunduklar yerler de senâ'î kahveleri

idi. Oralara külhanbeyi denilen ayak takm
toplanrd. Mâniler mani atmak ve sema'î oku-
makta mebareti olanlar tarafndan terennüm edi-

lirdi, zurna, darbuka, ziliinaa'dun ibaret bir

saz takm da bu terennüme itirak ederdi.

Cinasl mânilerden bir kaç tane :

Adam aman mâniler Ne yaramaz güzele illâ

al harmaniler

Adam aman mâniler Def elde yarim okur benim
için mâniler

Adam âmân cemidir Nefesin gül kokuyor içerin

bahçemidir?

Adam aman cemidir Beni batan çkaran yâri-

min perçemidir.

Adam aman be arap Seni içen mest olur sende
ne var be arap

Adam aman be arap Arabistan çölünde beni soy-

du be Arap

Birinci nevi' mânilerde maksat 3 ve 4 üncü mis-
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ralarda ifade edildip, 1 ve 2 inciler doldurma oldu-

u glji ikinci nevi'ifrde de ehemmiyet verilen ey
ayaK'iann cinasl olmas idi. Msrular aracnda mâ-

nâca uygunluk olup olmama>< düijiiuülnezdi.

Vakm zamanlarda kalem ijâirleri de mâni jek-

linde güzel güz»! manzumeler yazdlar. Orhan

Seyfînin :

Sevdim aldatt beni Güldü, alatt beni

Gittim, gölesi oldum Götürdü, satt beni

Ne Hintte, ne Çndeymi Acap nerdeymi, neymi
Aradm meerse Göylûmün içindeymi

i'ri gibi.

- . (belagat) in ayrld üç fenden biri.

Meani
.

j ^fzn mukleza-y- hal vr na-
knna nlahakatini öreten ilmin ad. [Bu

tâbire bak]

Ölçülü ve ahenkli sözdür ki en
Manzum,

gjj^el olanlarna ma/um iir
denilir.

^ Bir âirin asl adndan ba§ka ede-
Mahlas:

biyatta kulland isim.

...
, ,

. Gazellerde airin ad bulu-
Mahlas beyti: „^^ ^eyt.

Mahlasnânt' : Yeni iir HÖylemiye balam
birine, üntat bir âir tarafndan bir mahlas verildi-

ine dâir yazlan manzume.

eyh Galibe de hocalk etmi olan ve asl ad
Süleyman bulunan hora Ne'et için farisî muallimi

Cudi efendinin yazd bir mahlasname ;
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Çünki lm-ü- Edebe ettin edeble rabet
Dâima sâhib-i- rfan ile eyle sohbet
Gayret i- tîneti sarfet eser-i- eslâfa

Mahlas-- marifetin ola cihanda Ne'et

Sonra hâce Ne'et de talebesi için böyle Mah-
lasane'ler yazard. Namk Kemâl hakknda
yazlm bir Mahlasnâme Eref paa divânnda
mündericdir.

mm , X. Eski yazda noktasz harflerle ya-

zlm naanzum ve mensur söz. Bu-

na mühmel ve mücerred de derler.

Makta '- Gazelin son beyti [gazele bak]

Masal : [Romanesk bahsine bak]

Matla: kasîde ve gazehn ilk beyti ki kafiyeli

olur. [Gazele bak]

^ Hakikat, mecaz, kinaye diye
* üçe ayrlan kelime nevilerinin ikin-

cisidir.

Bir kelime, kend imânâsnda kullanlrsa haki-

kat, alaka, yâni bir münasebetle asl mânâsm-

dan baka bir mânâda isti'mâl edilir ve kendi mâ-

nâsnda kullanlmasna karinei mania bulunursa

mecaz olur. Meselâ tahta kelimesi: aaçtan sath

mânâsna olduu hâlde hakikattir. Fakat yaz
levhas mânâsna kullanlr, faraza muallim tara-

fndan talebeye «tahta bana geç» denilirse me-
cazdr. Çünki levhann tahtadan yaplm olmas

münasebetiyle, bir de bana geçilecek tahtann
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ancak yaz tahtafli olup dü'^enf vt* tavan tHtala-

nnn baçma peçilemiyecej^i karine- i- mânialyla o

kelime, hakikat mânâimdan mecaz mânâ^ma nak-

lolunmijj olur.

Nakildeki münasebete alâka denilir (»mi keli-

meye de bak] alakae tembih olan mecazlar isUârr,

baka türlü alâkas bultmardar da net'âr.--kr-
SO'dr. u*cir-- niirsorm alakalan t":;hiljien

bakadr ve en mejjhurlar unlardr :

1 Hulul: Hakikat ve mecoz mânâlarndan bi-

rinin (»tekine mahal olmasdr, (derse pirildi) denil-

di«:i vakit (hal, olan dersin söylenilip ouun mahalli

bulunan dershanenin kasdedilmesi, ( yemekhaneye
inildi) denilince de (mahal) bulunan yemekhanenin

likrolunup yemepe inildi demek istenilmesi pibi.

Mânâca cüz'i l>ir fark ile buna /.arfiyel, iuhz-
r(iyel alûkas da diye biliriz.

2 Sebebiyet, iisebhrbiyet: Hakiki ve me-

caz mânâlardan birinin dikerine sebeb, müsebbeb
olmasdr. < Bir muharrir kalemiyle geçinir» cümle-

sinde sebeb olan kalemin zikredilip üs<'t)b(>bi

olan yaz ücretinin kasdedilmesi, kar yaarken
söylenilen (bereket yayor) cümlesinde (müsebbeb)

olan bereketin zikredilip (sebeb) olan karn rnurad

edilmesi gibi.

3 C.üz'iyel. klliyet: Hakikat ve mecaz mâ-
nâlarndan biri, dierinin cüzi olmasdr. Dier bir

tâbir ile; Hireyin bütünü sciylenilip parças, yâhud

parças söylenilip bütünü kasdedilmesidir. Bay Fadl
Ahmedin :
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Marmarada her yelken Uçar gibi ne'eli

Beytindeki yelken gibi ki onunzikriyle bütünü bu-

lunan kayk mürad edilmitir.

4 tlak ve takyid: Hakikat ve mecaz mânâ-

larmdan birinin mutlak, yâni umuma, öbürünüu

mukayyed. yâni hususa delalet eder olmasdr.

(Hayvan) kehmesindeki mânâ umumîdir. Hayvan
diyip te meselâ (at) mürad etmek onu mukayyed

bir mânâda kullanmak demek olacandan mecaz

olur.

5 Kevniyyet : Bireye eski hâlinin ismini ver-

mektir. Bir valdenin yetimi oluna «bizim çocuk»

demesi gibi

6 Evveliyet : Bireyi sonra alaca isim ile

zikretmektir. Tbbiye ve deniz mekteblerine yeni

girmi talebeye (doktor) ve (kaptan) denilmesi gibi.

Medhye '- Birini ömek için yazlan man-

zume [Kaside bahsine bak]

. Müebbihünbihi hazfedilmi istiâ-

Mekniye : ^^ [Uüsire bahsine bak]

(Ebced hisab) ile yazlan târihlerin

MenkU-
joijtal harfleri hisab edilecek olan

nev'i [Târih bahsine bak]

Tabiî konuma eklinde olan, yâni
Mensur : manzum gibi ölçülü olmayan söz.

Bunun mânâca en güzel olanlarna mensur iir

denilir.
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.. Hirinin ulünü üzerine duyulan

y teessürü aulutmak ivin yazlan

mar/uru'cJir. Mersiyelerde ijart olan te'niri güste-

riiebiimt'H i(;i ya/ann caduD, yürekten müteesir

olmasdr. Öyle olmazsa (mersiye) diye yazlan

msralan mezar taslarn karalayan smarlama
ölüm târihlerinden fark olmaz.

Hemire zadem Fatma Vediann vefat dolay-

syla yazdm u msralar, hem bir mersiye, hem
bir târiluT :

Vâlid-i- gurbet kararndan emanettin bana
Ben (Vedia) ismini vermitim evlâdm; sana

Sen idin bir sermedi feyz-- bahân ömrümün
Çehre-i- safnd dâim nevezar ömrümün
Ey semim i- ruhumu tenit eden dilber melek;
Gbta etti mânevi ezvakma zalim felekl

Pençesi bir derd-i-bidermânn oldu dilhirâ,
Kld gülbün kameti- vâlân mecbur-i- firâ

Bir devadan afiyet kesbetmedi derd-- rien
Olmad bir veçhile kabil halâs ü- tebrien

Bir hezani ren çökmüken ruh i- güigünuna
Güller açt öksürük herdem leb-i- pürhünuna
Dodu da Allahina kalbinde evak-- suüd
Mahz-- ruh oldun tamamen, eyledn mahv-i- vücûd
Vermemitin bir zaman sen ruhsat- gaflet dile
Azm-i- vahdet eyledin ezkâr ile. tevhid ile

Ey benim çarh- fenadan afl olmu yldzm;
Hâline arâm-- kalb ü rüh olan öksüz kzm;
Rihletinden anladm ki hatrn gafil deil
Cismin âfil olsada ruhun senin âfil doil
Adene uçtun sen de biz kaldk peyinde kaygulu
Bister-i- gufranda artk istirahat et, uyu
Dâgdar-- hasret oldukça dayn didânna
Hâk seni meclây-- eltaf eylesin envârna
dütü bir tarih, kayde mevt i süzinakini
Caddenin aguu yavrum, sard citmi paklni (*)

;;47

(*) Merhuma, bûyûk annesinin kabnna gonulmutu.
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*

* *

Kerbeiâ facias içir yazlan manzumelere de

(mersiye) denilir. u bendi (Nevres) in mehur
mersiyesinden naklettim :

Ah kim zulm ile âgte-i- hûn oldu Hüseyn
Alem i- rahmet iken hâke nigûn oldu Hüseyn
Mevkif-i- hâil-i- teslimde merdâne durup
Kuvvet-i- pence-i. takdire zebun eldu Hüseyn
Gün gibi ûlever-i- bezm-i- zuhur olmu iken
Mey-i- takdir ile medhu-i- butun oldu Hüseyn
Kerbeiâ hâdisegâhrnda düüp teneciger
Hayme-i- matem-i- eflâke sütün oldu Hüseyn
Biz dahi ey dil-i- matemzede ah eyleyelim
Ahmz duddî ile çarh siyah eyleyelim

MesneVÎ :
^^^ ^^^*^ ^^" kafiyeli manzume-

dir, yâni (gazel) gibi (kaside)

gibi her beytin sounuuda Mvni (revî) ile biten

kafiye bulundurmak mecburiyeti yoktur. Bunun
için nazm ekillerinin en koluy tanzim edilenidir.

Bu kolaylk dolaysyla (ia her mevzua dâir uzunca
manzumeler, hattâ manzum kitaplar, mesnevi ekliyle

yazlmtr. Kuleli Asekrî Lisesi meV.unlarmn geçi-

ini tasvir için yazdm bir mesneviden :

Rap rap! diye aksetmededir saha-i- cevve
Asker gidiinden çkan âvâze-i- hatve

Bir hatve ki titretmededir sath-- zemini
Çarhn yüreinden duyulur aks-i- berini

Bir hatveki hiç amayacaktr hedefinden
Bir hatve ki hiç kalmayacaktr erefinden
Bir hatve ki âfâk i- cihanda gezecektir
Zulmün ban çineyecektir, ezecektir

Verdikçe semâvâta akisler bu admlar
Gösü kabaran milletinin ruhunu okar
Atmakta onu azm ile üç yüz bu kadar gene
Kim her birinin sinesi askerlie bir gene
Titrer bu geçit resmi ile hisli derunlar
Zira Kuleli mektebi mezunlar bunlar
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Mesnevi .^eklini bulan tranîlerdir. Belki onlara da

Tiirklerdi ue(,tni"rti. <.'rmkü eski Türk (ozan) lan-

nn nazla okuduklar v»- (kouk) i»'dkl«'r manzu-

meler de me^^nevî eklinde idi

Dasta •.»• likâyr mevzulanna dâir nn'^nevî

ekliudr kitaplar yazlmas Iran »debiyatnda ba-
lad, onlardan bize de intikal etti.

IHvn, la/.iat ve Servol-i-Kun ede-

biyatula nu-nuevi kullanld. Mdli airler de onu

yadrpamadlar.

M'. Tam bir vezin öleüsüne göre tanzim
IS râ • ,.

,

e<ln.'^ soz.

Hâk ol ki Huda mertebeni eyleya ali

Parças gibi.

\f 1,1 I . KoHV anlaçlrnavan, ta'kitl söz
^luaKKaa . aemJktir. [Takt 'bahsine bak]

Muallak : Açk hece [hece bahsine bak]

M..^.^.^^ . Flallinden isim çkan bilmecedir'Muamma . ,, ,. ^^ t -
iiunun (lyaz) ile fark: lugazn

her eye, nuanraann ancak insan ismine delâlet

etmesidir.

Eski âirler, muammay tertibe de, halle de bü-

yük ehemmiyet vermi-jlerdi . Molla '^^ami pibi

Faziletli bir adam, muammasa dâir küçük, orta

ve büyük olmak üzre üç risale yazmtr. Bizde de

(F^dirneli Emrî), (Bursal Lâmî) gibi .•dâirler bununla

çok uirra:7m>;lardr. .\atnik Kemtd bile :

Bir katre ma düünce gülün kalb-i-pâkine

Namm yazld her varak--tâbnâkine

Beytiyle krnd adna bir muamma yapmtr.
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»« Onar msralk bendlerden teekkül
* eden manzume.

Mû'rpm' ^^<^^* hisabnda noktal harfleri hi-

sab edilen târih[tarih kelimesine bak]

Rii..u^....A.n^:wA. Hicrî ve Kamerî senelerin
Munarremye. , , i ^r uyl bass olan Muharrem ge-

lince eski âirler tarafndan yazlp büyüklere sunu-

lan manzume idi ki ekseriya târihi de ihtiva ederdi.

[Endrunlu Vasf) m bir kaç beytini' naklettiim u
parças gibi :

SaNü- bahar' tev'em olup pigâhma
Tebrike geldi ey eh-i-dânâ mübârekî

Bu sâl-i- nevde ahidi bahtn beyûmn-i- hak

Bast zemin-i-meymenete pâ mübâreki

Ben de bu iki msra-- târih i< tâm ile

Dedim, misâl-i- tutî-i-gûya mübâreki

Gülzâr-- mûlk-i-evkde ey ah--kevn kâm 1217

Zfb-i- tarabla sâl-i-ser efza mübâreki 1217

mm . . .1.. jj^„^. (Tevcih) san'atinin
Muhtemluzzddeyn: ^

, r* udger ad. [ tevcihe

Sözde ha-

lin, maka-

bak]

Muktezâ-y- hâl-ü- makam :

mm icabettii gibi konumak tarzna riâyet etmek,

yerinde ve adamna göre söylemek demektir.

(Belagat) denilen ve (fasih) bir söze ayrca ve

mânâ itibariyle bir kymet veren meziyyet, sözün

yerinde ve adamna göre söylenilmesiyle meydana

çkar. Cenaze ve düün evlerinde ayr ayr konu-

ulacan bilen ve bunu yapabilen bir kimse, hâl
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ve akamu muktezusma riâyet eyledijc» içiû

(bcliO) Baylr. [Belagat bahsine de bak]

M.-.^ _-.'. iki tsra da kafiyeli olan beyt.
usarra. ... ^ ^ • T u 1.1(Heyt ve tasr balilerine bakj

Musarraha : [stiare bahsine bak]

>lutabekat : [Tbak kelimesine bak]

M-. X Vf/.nr deü;il, son harfleri îtibâ-
utarref :

, . ...
, «;., ,ryh' hriDirue uygun (seci ) ler.

[ seci' bahiine bak]

Af..-^^:' . Aruz bahirlerinden birinin ad. BizdeMuzar •
, „ , ,

.

, , ,

kulHmlmiiJi olan vezinleri ijunlardr:

1 Mefûlü fâilâtün rnefûlii fâilûtün

2 Mef'ûlij fâiiâtü mefâîlü fâiliiu

Mr.UAi^«^ Bir sevi anlatrken olduundanUDaaga , : 1 1 1 1 •• ^ u
ya fazla, yahud eksik göstermek,

me.^hur - tâbir ile - «habbeyi kubbe, kubbeyi
habbe ya|i!iak» tr. Bir \>\un va^fnda «»lan :

rtifâ-- taknn yânnda geyvân-- felek

Posterin ol rûtbekim kûhsrâe nitbet ka'r--çAh

Beytinde olduu gibi. s'âir, o binann kemerin-

deki yük.><eklii anlatmak için onun yannda zübal

seyyâre^iu da tepenine nit*betle kuyu dibi gibi

kalacan söylüyor! Kemerin yüksekliini, olduun-

dan çok, hem pek çok fazla göstermek istiyor.

Keza .*^em'înin :

Göremez girsem eer mCr-i- zaHin gözüne

Ey Süleyman-i- zaman; öyle hayâl oldu tenim
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Beytinde âir, zaiflam cismini o kadar küçül-

tüyor ki karncann gözüne girecek olsa onu göre-

meyeceini iddia ediyor!

Mübalaay eskiden (tebli), (irak), (gulüv)

diye üçe ayrrlar, birincisini mekbul, ikincisini mak-

bulca, üçÜDCÜsünü gayr-i- makbul sayarlard.

Dîvan edebiyatnn hemen en mübalâac âiri

olan Nef'înin :

Memleket, meâte-i- adlîyle zinetyâb olur

Saltanat, pirâye-i- hulkiyle hüs-nü-an bulur

Beytinde (tebli) vardr. Çünkü bir hükümdarn
adaletiyle memleketin, yine onun güzel ahlâk ile dev-

letin süslenmesi ve yükselmesi mümkicdir. Fakat:

Adli bir gayette kim devrinde kebk-ü- âhbâz
Birbirini âyânnda gelir, mihman bulur

Beytinde (îrak) vardr. Çünkü doan kuu ile

kekliin biribirine müsafir olacak kadar ahm
olmalarna imkâm yoktur.

Ahtrhrsa ve doann karn tok bulunursa

mümkün olabiHr diyelim. Lâkin :

Her ne emretse kazay tabi-i- ferman bulur

Msranda (gulüv) vardr. Çünkü bunun hiç

bir suretle te'viliue imkân yoktur.

Yalnz uras onutulmamahdr ki tabiatn fart--

heyecanm gösteren yerlerde -güzel olmak artiyle-

ho görülebilir. Akifin :

Ey bu topraklar için topraa dümü asker;

Gökden ecdad inerek öpse o pâk anl deer.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsm?
Gömelim gel seni târihe desem smazsm*.

Bütabndaki mübalâa gibi.
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Lâtife yoludki Or«k vt^ glüvlerin lo:}a

gidecei He mâlundur.

MfrprrpH '''*^' y"^'*^** noktasz harflerle

VM/iriii. tazûre, yûhud neo-

sûre. HiHiH (al/.nfl ve (übrl) de derler. [O
kelimelere ve hazf bahsine bukj

M.-.«*^^ . Aruzda bir bahrin addr, bizde
UCteS • 1 11 1 1 1 • 11kullanhn olan vezinleri unlardr:

1 Mefâilün failûtiin nefûilün failün

J » » » fa'lüi)

\friorlHo (I''<1'0 nn karldr, rnûnae de-.UUeaaa
^^^^.^^^^ ^j^^^j^ bahsine bak)

Müfred • Kafiyesiz beyit [beyit bahsine bak)

-- . Isliârri ckioMe hazfedilen
- Uiayim mü^rbbehün bihin münâsibi

olan kelimedir ki âdeta te^jbhin (verb-i- ^ebh) i

mesâbesintledr [istiare bahsine bak]

Müteaddid lisandan müteekkil
MÜ emma : r*olarak yazlm manzume [tel-

mi' bahiine bak]

., fadenin ba^ka sözlerden fark-
Mümtazyet :

,, ^^ ^.^^^ ^,^^, ^^^^^^

ve asalet bahslere bak]

., ^ Duâ ve temenni mevkiinde va-
Munacat : • ^ 'zlm olan yaz : asum :

Hak taala azamet âleminin padçehi

Lâmekândr, olamaz devletinin tahtgehi

beytiyle bai^lyau me^hur manzumemi gibi.
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Mûnekkah : (Hav) siz söz.

__„ , . ifâde tarznn (icâz), (t-
Munakkahiyet : ^^b) diye aynlan iki had-

dinin ortas, lafz, manasndan çok olmamak üzre

söylemek ve yazmak. Sözde ve yazda (hav) bu-

lundurmak. Buna (müsavat) adn da verirler.

Mûnakkld: Tenkid yapan. [Tenkid basine bak]

i/r.-.»^^.:u. Aruz bahirlerinden birinin ad:
Munserh: d , , „ i

Bizde kullanlan vezni udur :

1 Müfteilün fâiliin müfteilün fâilün

Munspât ^®^^ (nünî) lerin yazdklar

koyu nesirlerin topluca bulun-

duklar mecmua ve kitap. Rab paa müneat:
paann nesirlerini hâvi kitap demektir.

ndinde muaazzam-- metalib

Ezberlene mûneât-- rab...

eyh Galib

M "inci
Eeskiden gayet iyi nesir yazan mânâ-

* ' snda kullanlr bir tâbir idi. Kâtip,

muharrir, yazc kelimeleri, müni lâfzndaki tahrir

kuvvetini ifade edemezdi, sonra o mânâda (edib)

kelimesi kullanlmaya balamt. imdi ise (Nâsir)

deniliyor.

Mfhm^l • Noktasz harflerle yazlm yaz
ve noktasz harfleri hisab edile-

cek târih. [Hazf ve târih bahislerine bak]
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Murassa' l (SecT ve t«'rt<r haliflerine bak]

Müreddef : (Redif) li olan manzum söz.

Müredtli'f nuijzume, Arahcjnla yoktur. Onu
Acemlerle \>')z yjzmjjz [kafiye l)Hnine lak)

Müsavat: ^^*""^***<"*^'y>*'l^ '" <l>Ker ad.

[( ) kelimeye fak]

Af .-.,>«uu-,' . Vedier msra'l hendN'rden mü-Musebba : , , ., , .. , ,

te^t'kkl Dazm [ musemmat ban-

sine bak]

\i •• ^^^^^* . Fkralar eeci'li olan yaz. [Se-Musecca ^ ., , , . , ,c bahsine bak)

Müselsel : Bütün msraalan kafiyeli man-

zume.

M.. ^^.^.^^„. Sekizer m.'^râi bendlerdenusemmen: .., ,
,

.,
, ..

müteekkil nazm. Iraunem-

mat bahnna bak]

mr.. . H7.im (nnirol)ba . nlam-Musemmat :
, , . , , ,

bciH, Irrci-i- honcl ilah. dedip^imiz nazm sokiUe-

riiii hepsiue birden Arablar (misenal) adn
vermiler, fakat Acemlerle, Türkl'T bu tâbiri baka
mânâda kllaralardr.

iranllarla bizce müsemmat: 4 u'fâihn, yâhud

niistcf'ilü pibi cüzleri tekrarbmun vezinlerden

tanzim t'dlir. Dört cüz'e ayrlan bor beytin 8on

cüz'ü, gazelin esas kafiyesini takip etmekle bera-
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ber üç cüz'ü de ayrca kafiyeli olur, öyle ki her

iki cüz'ü birer msra' eklinde yazlsa bir beyit,

dört msra'i bir bend tekil eder. FuzûlÎDu u
gazeli gibi :

Beni candan usandrd Cefadan yâr usanmaz m
Felekler yand âbmdan Muradm em'i yanmaz m
eb-i- firkat yakar canm Döker ya çem-i-giryânnr>

Ûyârr halk efgânm Kara bahtm uyanmaz m
Gül-i- rühsârna karû Gözümden kanlu akar sû

Habibim; fasl*- güldür bû Akar sûiar bulanmaz m
Gamm pinhan tutardm ben Dediler: Yâre kl rûen
Disem ol bî vefa bilmen Inânur mu, inanmaz m
Deildim ben sana mail Sen ettin aklm zail

Bana tâneyleyen câhil Seni görgeç utanmaz m
Fuzûli rindi- eydâdr Hamie halka rüsvâdr
Sorun kim bu ne sevdadr Bu sevdadan usanmaz m

Eski müsemmat manzumeler arasnda Nef'inin

mehur (baharriye) si de ahenkli ve sauatkâra-

nedir.

Müsnet ' Kapal hece. [Hece bahsna bak]

Müsteâr : [istiare bahsine bak]

Müsteârünleh : [ » » »

]

Müsteârün minh : [ » » » ]

Mcto7âH* ^^^^^ manzumelerde msra'larm

sonuna mevzun ve ksa bir par-

^a ilâve edilir. O ilâvelere (ziyâde) ziyâdeli ms-
ra'i manzumelere (mustezâd) denilir- Nedimin

bir müstezadndan alman u parça gibi

:

Ey ûhi- kerem pîye; dil-i- zâr senindir

Yok minnetin asla
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Ey kân - kerem; anda ne kim vâr seni ndir

Pnhan-û- huveyda
Senkim gelesin meclise bir yer mi bulunmaz
Ba ûzre yerin var

Gul goncassm. gue-i destar senindir

Gel ey gül-i-ra'nâ

Muallii Naci Jiu'rhumn Fransz yâiri (Korney)

deu 'Lâlenin güufe arzeitig bir niyaz„ ünvauiyle

terceme eltimi i;u manzume de bir mu8tfzû<l(ir :

Ey kevkeb I- rehân ki benim cism-ü-cemâlim

Senden alyor feyz

Olsun bana aray i- baki bu kemâlim

Naks kalyor feyz

Men' eyle aman etmeden evrakm bi renk

Gaddar zaman
Olsun Ijül) nin cephe-i-pâki bana örnek

Sevsin beni can...

Ilulk âritTi stlHlmda nmstezâda (ycdrkll)

denir.

Eski ^âirlpr, müstezatlarda lüzumu olsun ol-

masn- her .'^râ nonna bir pnrça ilâve ederler,

Bununla âhenj;in tr'minine v<^l'if<>'lardt. Ahenk için

(bav) yapmaktan bile çekit.rnezlerdi. Meselâ (izzet

Molla) nn :

Bülbül; yetiir barm hun etti figann

Zabt eyle dehann
Hançer gibi deldi cierim ti-i- zebann
Te'sir-i- lisann

Müstezâdidak (te'sir i-lisann) ziyâdesi hakika-

ten ziyâdedir, (,'ünk bülbüle " senin klç gibi olao

dilin, \üre«^aji l;in<.«'r gibi ieldi» dedikten 8onra

(te'sir i li.sanm) demenin lüzumu, hatta mânâs yoktur.

(S«'rv«'l-I-I unun) âirleri de müstezâdi mao-
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zûmeler yazdlar. Fakat (ziyâde) lerin kullannda
ahengin intizamndan ziyâde mânaca lüzmuna

ehemmiyet verdiler.

Fikretin :

Çekiç altnda muhakkar ezilir günlerce

Bir çelik parças bir tîg-- mehib olmak içün

Sonra yatmakla geçer ömrü niyâmnda bütün

Ne hazin ikence

Parçasnda olduu gibi bir (z\âde)yi bir msra'

yerinde kullandlar. Keza :

Çocuk deil bu bir çiçek Ya bir melek

Sen ey ükûfei cihan;

Nesin, sata-y- dilmisin Deilmisin
Feda u anlalmayan Sürûduna
Benim bütün fesahatin Belagatm
Olanca âiriyetim . . .

Manzumesinde gürüldüü üzere ziyâdeleri mu-

ayyen mevkilerde deil, mânâum icabeitii yerlerde

istimal ettiler. Yeni müstezâdiar, eskilerden mânah

oldu. Lâkin ziyâdelerin aralarndaki mesafelerin bir

olmamas dolaysyla nazm âheaginde bir aksakhk

duyulmaya balad.

Mfcâaro* Karlkl iir söylemek ve okumak,
ilUaare. Djvâ^ âirlerinden birinin bir man-

zumesine dier biri tarafndan ayni vezin ve

kafiyede olmak üzre (iK'îZîre) yazlmak.

Halk âirleri arasnda yaplan iir yarnda da

birinin okuduu beyte öbürleri tarafndan vezin ve

ayak uydurularak cevap v».>rilmek.

[Nazire ve ayak kelimelerine bak]

Bir de edebiyat merakllar tarafndan muayyen
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bir mfvzuH göre, menolâ «Itnlak v«- yanak ta/.n-
lanni hâvi olmak üzre bey iler okurnaüi. Vâbud :

birinin okulujju beytin son keliraesiyle banlamak

üzre (li^'er birinin baka bir beyt okumaHi. MeHelû

biri :

Haddeden geçmi nezâket yal ü- bal olmu «ana

Mey sûzûlmûf ieden rChsar - al olmu sana

Beytini okuyunca ikincinin :

Sana ey nûr-- mücessem; nice tebih edeyim

Yog iken vch-U ebeh taze nihâl-i- çemeni

Beytini inad etmesi, üçüncünün de:

Çemen-i- gûleni ihya klar âb-- baran

Giryesi çarhn «der rCy--zemini handan

Beytini y«'ti.'jtirmeH.

Böyle müâarelerde sras gelince bir beyt bulup

okuyamayan, maj^lûp olmu.*? saylrd.

M- -.1
I

. Bedi' «an'atlerindedir. Bir masdann
U««KGI© • ,.- . . ,«, ., ««,»..^ dger bir lafz ile munaa deimi

ve mü^jtukkatn bir ibarede mükerrer irad edil-

mi olmasdr.

Seni ol rütbe sever, kskanrm kim güzelim

Kimsenin yâdna gelmezdin elimden gelse

Beytin(l«k iâdna j^elnK-zdin) ve (elimden gelse)

cümleleriudeki gelmek mandar mütakkatnn kul-

lan gibi.

Malûmdurki yâda gelmek: hatrlamak, demektir.

Elden gelmek ine^ muktedir olmak, yapabilmek

manasnadr.

Bu mânâlarn ikisi de gelmek masdaryla ifâde
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edilir. Fakat burada evveline gelen (yâde) ve (elden)

kelmelerinin yardmyla asl mânâs deiiyor, baka
bir ekil alj^or, binâenaley ikisinin birlikte zikrinden

(müakple san'at) husule geliyor.

Kendi bazen gelir amma, sözü gelmez kaleme

Msra burum menfi misâlidir.

Müakeleyi daha ksa olarak tarif için öyle de

diyebiliriz

:

Bir f'lin baka baka kelimelerle mürekkep ve

naükerrer olarak iraddr.

Müebbeh : [Tebih bahsma bak]

Müebbehün bih : [ » » » ]

Mutekarib :
Amzda (tekarüb) nam da ve-

len (benr) in dier ad. Bizde

ancak iki vezni kullanlr :

1 : Feûlün, feûliin, feûlün, feûlün

2 : Feûlün, feûlün, feûlün, feûl

Mutekerrir
:
?''"''^^''} f^'r,™^'^'(müseddes), gibi (bend) h man-

zumelerin birinci bendi sonunda msran tekrar edil-

mi olan. [Bu kehmelere bak]

Mufip>ttar •
'^^§^^'' edilmi, yâni msralar ara-

sna ilâveten ayrca msralar ge-

tirilmi manzume. [Tetîr kelimesine bak]

(Mutarraf) da hemen o mânâyadr.

vj A jv j . Vezn ve kafiye itibariyle biri bi-

rine uygun (seci') 1er. [Seci*

bahsine bak]
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1^ - • . Ncsr yazan. Cenab Sahabeddin ile

Süleyman Nazif, rn deperli nâflirle-

rimizdc nlilpr.

VpziiI söz söyliyehilet. âir ile

iuz;

kelime.^ine de bak]

Nâzm
1 f 1 1 rviuzun arasnda fark vardr. [Aazm

l^ûeatto diznnek manasnadr. uazm :
. ..^ . ,.. ..'.

ialde nazm : l)z»n, munztn : dizi-

len demek olur.

Edebiyatta 8Özü ölçülü ve ahenkli söylemek

mânâ^madr. Msralarn dizi hâlinde bulunmas,

ölçülü {^özlere (nanzn) denilmesine sebeb ol-

mutur.

Her vezinli söz, nazmdr. Fakat mânâca güzel

olabileni (iir) dir. Yâni her mevzun söz, iir say-

lamaz. Binâenaleyh her mevzun söz söyliyebilen

de nâ/.mdr, lâkin âir olmayabilir. âir olmak

için pek güzel söyliyebilmek arttr.

Nazm ekilleri:
M.sralarm »«y.e.na ve

^ kafiyelerin diziliine gö-

re maI^u^u'ie^n uld>; heyete (ekil) ekillerin

hepsine birden («'*»kâl-l- nazm) denilir.

Nazm ekilleri, halk ve divan edebiyyatna mah-

aus olmak üzere iki ksmdr. Birinci ksmn en

mehur .ekilleri :

MAi, koma, varsâgi, ait, desUn,



94 EDEBYAT LÜGAT N

semai, divan, kalenderi, yedekli. [Bu kelime-

lere bak]

îkDC ksmn da :

Msra', beyt, kt'a, nazn, rübâî, taya,
mürebba', mübammes, müseddes, müseb-
ba', müsemmen, mnaer, müselsel, mü-
semmat, ark, gazel, kaside, mesnevi,
terci- i- bend, terkib-i- bend, müstezâddr.

[Bu kelimelere bak]

^ I
• ^^^ âirin manzum bir eserine (alel*-

ekser) gazeline baka bir âir tara-

fmdan ayni vezn ve kafiyede olmak üzere yazlan

benzer. Buuu yapmaya (tanzîr) denilir. [Tanzîr

kelimesine cj bak].

Namk Kemâlin :

Sana senden olur bir ite ancak dâd lazmsa
Ümidin kes zaferden gayriden imdâd lazmsa

Matla'l gazeline Ziya paa :

Kyam- mülk ümidîn eyleme bidâd lazmsa
Muhakkaktr zeval-i- devlet istibdâd lazmsa

Diye balyan bir nazire yazm ve sonunda :

Ziya âsa kemâl-i- kâmile peyrevlik etsinler

Hünermendan için taklide bir üstâd lazmsa

Diyerek asl gazelin nâzmna hürmetkârhk

göstermitir.

ran edebiyatnda nazireye (eevab) derler.

Li^u . Vasf demek isede dîvân edebiyatnda

Hazret i- Peygamber ve Hûlâfa-yi-Rai-

dinin medhine dâir yazlan manzumelerdir :

Ruhuma mehrab olan Peygamberdi- agâh bir

Kâbe-i- ulyay-i- vicdanm odur Allah bir
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Beytiyle :

Bana Mâbud-i ftrd Allahü ekber

Tov©ccühgah-- ruhumdur peyambor
Lisan I- halisim her lâhza söyler

Ki Dine çâr erkân-- mukarrer

Ebubekr-ü- Ömer, Osman-u- Haydar

Bendi gibi.

N^^^ Hrkti tekkelerinde okunan manzum
GÎBS •

.

8üz. Nefesler, esasen lece vezniyle

tanzim olunur ve âyin esnasmds saz ile okunurdu.

SoDrainn aruz ile de Dafesler yazlmt. Hece ile

yazlm fir rnfest'^n :

Ademi balçktan yuurdun, yaptn
Yapp da neylersin, bundan sana ne
Halk ettin cihan, insan saldn
Salp da neylersin, bundan sana ne

Bakkalmsn, terazûyi neylersin

iin, gücün yoktur gönül eylersin

Kulun günahn tartp neylersin

Geçiver suçundan, bundan >ana r)e

Sânl Hfut ile Vhyn Kt-mâü aruz vezniyle

yazdklar nefeslerden :

Hezâran per açp rengü- ziyadan
Ûfül etmi güne sahn- semâdan
ebistan-- elem hâli sadâdan
Gönül pür girye hâl-i- inzivadan

Uzaktan yalvarp ebr i- bahara
Derim: gel. öyle meylet bir kenara
(Hûseyn) inden haber ver kalb-i- zara

Eer geçdinse deti Kerbelâdan

«

Fer almken tulu-i- Kibriyâdan
Bugün bivâye kalm her ziyâdau
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Bu mülkün fark yok bir tengenadan
Niçin nur nmiyor sahn semadan

Âba var, post var, meydanda er yok

Horasan illerinden bir haber yok

Uzun yollarda durdum bir eser yok

Diyar Rûma gelmi evliyadan

Nekcirat.* arklarda tekrarlanan msra'. Aa-
daki arknan bend sonlarn te-

kil eden msra' gibi.

Ne zaman bilmiyorum müddeti- hicran bitecek

Gözdeki faslasz girye i- cûan bitecek

Bitmeden ayrln ömr i- perian bitecek

Yeti ey rûh-i- revan; ten bitecek, can bitecek

Rû'yetinmi dile mânây- muamay-i- hayat

Yoksa sensiz yaamakm bena aynile memat
Oldu eyvam-- firaknda dilimde nekarat

Yeti ey rûh-i- revan; ten bitecek, can bitecek

Nekarat msra tekrarland için dâima tekrar

edilen ve âdeta dilde ( peresenk ) olan sözlere de

(nekarat) denilir.

N«aQh • Kasidenin âkane mukaddimesi (ka-

side bahsine bak]

NPkcir • Lügatta saçmak ve datmak demek-

tir. Bu münâsebetle manzum olmakszn
söz söylemee ve tabii konuma tarzndaki söze

jesir denilir. Nesir (miirsel) ve (müsecca') olmak

üzre iki nevi'dir. Mürsel nesir: tabiî yâni seci'siz,

müsecca' nesirde seci'li olan nesirdir ki bizim

Lehçe edebiyatnd Sinan paa'nn (Tezerra'-

nâme) ismindeki eseriyle balam, sonralar pek

ziyâde ifrata uramtr.
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CU'vdel Faîja u'rbuu derki :

• Kelâm-- raeusur, mürst'I ve üsecca' k-

amlanm taksim olunup her birinin mevki i iflti>

mâli hrt.kadr. KHûf-- üdebu. uün.'jtat-- renmiyede

lersili iltizam «»derler ve müraMelât-- husÛHyede

tarik- i loscl'a fjderlerdi. Sonralar ketebe- eklâm

beyninde tescT yolu iltizam ve sanayii- bedi-

iyeye ziyâde tevufgul oluntnakla kelâmm hüsnü

zatîsi menzilesinde olan feHulut ve belagat arada

gayboldu. Muahharan Akif l*a*ja usûlü f^ebk ve

ifâdeyi bir mertebe .^lah etti. Hadehu Hi'îjll Paj^
tarik i-tersilde sâde güzel bir ç^r açt. Muharrerat -

resmiyeyi hep bu yola koydu, liu cihetle aklârnn

kitabeti bütün deiti. Ali ve Tuat Paalar
bu yolda tekaddüm edip mürnel olmak üzre belgane

lâyihalar ve takrirler yazarlard. Msrl Kâmil
Paa tarik i- tenc'de devam edip bu yolda güzel

yazard. Lâkn bir mufassal lâyiha, yahut mazbata

kaleme alamazd. Ali Paa dahi bâzan tescia heves

ederdi. Lâkn teHcîi, tersili kadar güzel deildir. .»

«Târihi O.smanî Hncüraeni mecmuas Numara 46»

Nutuk : I^r kalabala kar öyleoileo söz.

söylev.

j^
Kski dervilerce büyük biünen kimse-

nuiUK .
jpj.|jj manzun sözleri. Bir de ( Nutuk

haklamak) tâbiri vardr ki emri icra etmek demektir.

. . Günein (hamel) burcuna gelmesi
NevrUZiye : H^^j^ru bö-jlamaHi demek oldu-

undan Iranîler o günü millî bHvram yapm^jlard.

Sonra bu âdet Araplara ve Türklere geyt. Hakiden

7
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bizde de Martn dokuza sayl günlerdendi. O gün

yenilmek üzre (nevrûziye) denilen bir tatl yaplrd.

Böyle günleri kaçrmayan âirlerimiz, (nevrûziye)

namiyle yazdklar manzumelerle büyüklere hulûs-

kârlk ederlerdi. Sadrâzam ve âir Rami Paann
olu Re'fet bey, damat brahim Paa için (nevruz)

redifli bir manzume yazmtki bir kaç beytini

naklediyorum :

Hayât-- taze verip dehre makdem-i- nevruz

Hofa iriti meâm-- deme dem-i- nevruz

Datt leker-l- sermay sahn-- gûlenden
Kurunca bârgehin âhn- ekrem-i- nevruz .

Ozan '• Eski Türk âiri ve bilgici :

âir dolu, ozan yok

Altn destan yazan yok

Ozanlar, hece vezni ile tertip ettikleri manzu-

meleri (kobuz) denilen sazla terennüm ederlerdi.

Edebiyat târihimizin birinci devresinde Türkün ede-

bî zevki, bunlarn okuduklar nazmlarla tatmin

olunurdu. kinci devrede ise okumu, yazm Türk

âirleri yetiti. Yüksek tabaka, âirlerin yazlann

okumaya balad. Halk ise eskisi gibi Ozanlarn

sözünü dinledi ve zevk ald. Nihayet Ozanlar unu-

tuldu, halk arasnda yetien ve (âk) nâm veri-

len saz âirleri, onlarn yerini tuttu

Ozan vasfnn 8/14 üncü asrn sonuna kadar kul-

lanld, o asrda gelmi (Ozan) nâmnda bir halk

âirinin :
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Gerçek âfik olanlarn

Yüreci yanar olur

Her canibden ûriy ile

evki odu kanar olur

rhye balayan hr manzumeBnden anlalyor.

Ben (manz bir muhtra) da (ozan) ^iy»

le anlatmtm :

Türkçede âire (ozan) denirdi

Bu mânAda (bâksi) , (oyun) da birdi

Ozan kelimesi bilgiç demekti
Ozan olmayan boy. hiç demekti
Doktordu, kâhindi, sâhrdi ozan
Çalgc, oyuncu, âirdi ozan
Ozanda her türlü marifet vard
Hereyi bilirdi, herey yapardl
Düünde, ölümde, orduda, cenkte

Duyulurdu sesi baka âhenkte

Güldürür, alatr, cotururdu hep
Yiidi savaa kodururdu hep
Ne eye, mateme, döüe, aka
Sazyla. sözüyle hizmetten baka
(Sr) de (ölen) de (yug) esnasnda
Hakan otanda, Türk obasnda
Söylerdi irini, çalard kobuz

Hürmetle dinlerdi onu her ouz

Ozan kehmetfiinin telaffuzu hakkoda batnma
gelen bir ihtimâli uraya kaydediyonm :

Dilimizdeki us lûfz : uur manasnadr. Uslu

otur» denilir ve «çnurnuzca hareket etme» demek
istenilir. Na8il ki (Tarama IM'rglsl)de bunun

«.\kl, .\kilh, Vj\vb, I «>taet, l-ikir, Iffû,

tdrâk, lliyasrt, Ku^<l, 'AvLii" demfk olduunu
yazyor.
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Aceba (Ozaa) dediimiz de u saylan eylerin

sahibi, yâni (âir) mânâsna olmak üzere (azan)

m olmak lâzm gelecek ?

Her hâlde mütehassslarca dikkat edilmiye lâ-

yik bir mes'ele.

Parnasienler : [Reahzme bak]

Parmak hisab :
^^^.^ 77' ['^^^'*'>
esnasnda hecelerin par-

mak ucu ile saylmasndan bu ad almtr. Yine

bundan dolay (vezn-i-bcnâni) denildii de vard.

[Vezin ve hece vezni bahislerine bak]

PaQtrkral •
Çobanlara dâir maâlini ifâde eder

bir tâbir ki kr hayatna, köy âle-

mine dair yazlan manzumeye derler. Bu tarzdaki

iirler, eski Yunanistanda balam (dil) ve (eg-

log) diye ikiye ayrlmt, idiller: yalnz sahra

tasvirinden ibaretti. EgloglUr ise kr hayâtna

dair bir piyes demekti.

Bizde ilk yazlan pastoral iir, Hâmidin (sahra)-

sdr. Mehmet Akifin (Asm) ünvanh kitabnda

Kartal köyü) nü tasvir eden parçada pastoral

iirlerin en nefisidir.

Eski divanlarmzda kr, çöl, da, tepe, çayr
çemen vf bahar, yahut k tasvirleri varsa da pek

ziyade gayr-i- tabiî olduklar için pastoral saylamaz-

lar. Vaktiyle (Yakack köyü) nde yazdm u man-

zumeye pasroral bir eser denilebilir :
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Pencere önünde oturmektaym

Bir dag bandaki koy odasnda

Etrafa hayretle baknmaktaym
Mehtapl gecede, yaz havasnda

Denize uzanm dan eteg

Ovay kaplamv bahar çiçei

Saçmakta nurunu ate boceg
Kuytuda parlayan donanmasnda
Uzaktan gelmede denizin sesi

Duyulur rüzgarn hafif nefesi

Çamlorn aras bulDul kafesi

Hepsi de eme yalvarmasnda

Açm kollarn yükselen çamlar

Her daln ucundan ay nuru damlar

Benekli klar altnda damlar

Naktr sanrsn ba yazmasnda
Buras sevdann en ho bir yen

Köesi, buca sevgi meheri
Bir gcnül olamaz o histen beri

Gençligindö, nattâ kocamasmda
Derler ki «kocamaz gönül- meseldir

Kalbim de akna dâim maheldir

Aksi gul çehrenin hâla güzeldir

Gönlüm aynasnn ince pasnda
Benim gösümde de vardr bir gönül.

O guldende sensin taravetli gül

ulum gözlenme çekmedikçe tul

Hayâlin bamn durur tasnda

Bu güzel manzara, bu parlak gece

Seyrini dorusu saymarlm hiçe

Avuttum kendimi yoksa gizlice

Zihnimde yuzûnüni parlamasnda

Kealizu Kt-ulyme : lia ve hayâle kaplarak

deil, müâhade ve hakikate istinat ederek yaz

yazma tarz ki o yolda yazanlara |Kealist — K©a-
liftle denilir.

HeaUzm on dokuzuncu asnn yansndan J«ora ]
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meydana çkt. Ondan evvel de müteaddit yaz
mesleki vard. O mesleklere dâir ksaca ve topluca

malûmat almak için garp edebiyatna ku bak
bir göz gezdirmek lâzmdr

!

Eski Yunanllarn esatiri ve muhteem bir ede-

biyat vard. Bu edebiyat, latin edebiyatn zuhura

getirdi, bir müddet sonra garphlar, hristiyan oldu-

lar, yakalarn papaslarn pençesine kaptrdlar ve

koyu bir cehalet karanlnda kaldlar. Fikir; kilise-

nin düündüü idi, ilim; kilisenin örettii. Kili-

seye muhalif düünmek ve yazmak, âdeta mürtet

olmakt. Binâenaleyh milâdn 13 üncü asrna kadar

yazabilenler, kilisenin rzasma muvafk dinî mev-
zular -din lisan saylan- latince ile yazmlard.
anson = Chanson denUen ve Truver =

Trouvere yahut Trubadar = Troubadoup
tâbir edüen halk âirlerinin okuduklar Epik =
£piqae yâni kahramanca manzumeler bile dinî

bir maksadla yazlyordu.

13 üncü asrda Floransa'da yetien Dante,

Divina Komedya ismindeki eserini ilk defa ol-

mak üzere italyanca yazd.

14 üncü asrda yine Italyada zuhur eden Pet-

rark latince eserleri okuyor, onlardan fikir ve

örnek ahyordu. Onlardan ald feyiz ile talyanca

olarak manzum, mensur birçok kitap yazd ve birçok

mukalUdi yetiti. Açm olduu çra Petrarkzm
demldi.

15 inci asrda Ümanizn denilen yaz tarz mey-

dan ald. Bunun esas[: Yunan ve latin eserlerin-

den fikir ve örnek almak, birde beerî, yâni
gayr-i- milli bir düünce ile yazmakt.

16.mc asrda Fransada Pleyad âirleri yetiti.
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BuDar Ronsarm riyasetinde toplandlar. Köylü

lehçesinden ve baijka dillerden kelime almak sure-

tiyle edebi Fransucuy genilettiler. Biraz sonra ge-

len Malerp ise fazla kelimeleri atmak, baya i-

veleri kaldrmak, nâzm ekillerini muntazam kai-

delere balamak suretiyle Fransz edebiyatn slah

etti.

17 inci asrda klasisiz denilen yaz tarz

göründü.

Yunan ve latin elerlerini taklit etmek, hisden

ziyâde fikre ehemmiyet vermek, süslü ve yüksek

bir üslûp ile yazmak, bir de millî deil, insanî bir

düünce ile kalem oynatmak tarzna klasisizna,

o yolda yazanlar ile yazdklarna klasik denildi.

18 inci asrda Fransada ykc bir edebiyat zu-

hura geldi. O asrn edipleri yazlaryla saraya ve

kiliseye hücum ediyorlar, bu istibdat merkezlerini

ykmak, halk hürriyete kavuturmak istiyorlard.

19 uncu asrda Ko.tnli/.n göründü. Roman-

tizm, klasisizmin zdd denilecek mâhiyette idi.

Klasisizm, Yunan ve Latin edebiyatnn mukalh-

di, onlardaki sabit kaidelerin tabii idi. Romantizm

o kaidelere uymuyor, mevzuunu Yunan ve Latin tâ-

rihinden deil, her yerden ve hereyden ahyordu.

Klaaieizmde tasvir yoktu. EUsse o kadar ehemmiyet

verilmiyordu. Komatizm ehas da, eyay da taavir

ediyor ve fikir derecesinde hisse de ehemmiyet veri-

yordu. Klaâisizm Üen yâni tnsanl idi, roman-

tizm ise millî duygular ihtiva ediyordu.

19 uncu asrda fen ilerledi. Metafizik malûmat-

tan bâzlar, fen erbabnca ilim dâiresinden çkarld.

Edebiyatn ûa hakikate istinad etmesi, yâni his ve
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hayâlden ziyâde tetkik ve müahede mahsulü ol-

mas bâzlarmca ileri sürüldü. Neticede Realizn=
Realisme denilen edebî meslek ortaya çkt.

Bundan sonra Parnasiyen'ler meydan aldlar.

Parnas kelimesi : Eski YunaDcada ilim, maârif ve

sanayi' mabudesine mensup bir dan ad imi. Me-

cazen iir ve âirler manasna da gehrmi.

19 uncu asrn sonlarna yakn Pariste Mnâsr
Parnas ünvanh bir iir mecmuas neredilmiti ki

âdeta bir müntehabatnâme idi. Genç Fransz âirle-

rinin eserlerini ihtiva ediyordu. Parnas mecmuasn-

da eseri bulunanlara Parnasiyen vasf verildi.

Bunlarn üslûbu parlakt, ifâdeleri istiâreli ve

ibhaml idi. Eserlerinde his, hâkimdi. Tasvire çok

ehemmiyet veriyorlard.

Daha sonra Senboliz denilen remzi meslek

meydana çkt. Bunun saiikleri, maksatlarn vüzûh

ile deil, senbol, yâni remz ile anlatmak, daha do-
rusu anlatmamak, âdeta yaznn mânâsn sen bul !

diye karie brakmak istiyorlardr : Onlarn iddiasna

göre iir, gönüldeki heyecandan ibaretti. Tarif

ve tasvir edilemez, ancak telkin olunabilirdi. O
hâlde karie fikir vermekten ziyâde onun müfekki-

resini heyecana getirmek lâzmd. Bunu yapabilmek

de senboHzm oluyordu. Musikinin nasl terennüm-

lerinden zevk almyorsa senboHk i'rin keHmelerini

de öyle duymak, onlarn mânâsndan ziyâde âhen-

ginden mütehassis olmak icab ediyordu..
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RA u/ l)Hirl»Tml»'U birinin addr. Bu-

unu a.H : 4 müstef'iliindiir, If) kadar

feri vardr. Faizde kullalrDi!;^ olanlar ijiunHrdr

:

1 MiHtefilün numterilün miistefilüt mÜRt(*rilüo

2 MiHtHf'ilün mÜHtff'ilün

3 .\!iiff»liin niift»Mün müfteilün miifteilün

4 Müfteilün müfteilün

.-r. Knfiynin (Kevl) 8nden sonra tekrar-
KedlT.

|jj„an ^arf, yâhu^ kelime. (Kafiye bah-

sine hak]

.
,

G«7el ma'la'nn birinci, yâ-
mana •

j^^j^ ikinci msran, nnkta'-

10 son miHfâ olarak tekrarlumak. u gazelimde

olduu pibi :

Yine pür cû-û hurû oldu derünum bu gece
Dondu bir frtnaya sabr-ü sükûnum bu gece
Canfûrüz ahm ile sine-i- zarm yand
Oemhirû eklm ile garka ' tûnum bu gece
Oegdi mzrab-- tatassur yine evtâr- dile

Yaral kalbim ile nale füzûnum bu gece
Âh) ey ak; zebunkülük olurum bu kadar

RCh I- bitaba ac, fazla zebûnum bu gece
Ben usandm yaamak nâmna çrpnmaktan
Var ölüm râhatme meyi u- rükünum bu gece
Ey karanlkta boulmu olan ufk-i- ummid;
Sana da etmi eter tâli-i- dunum bu gece
Necm-i ümmid deil, bir ufack lem a bile

Görmüyor, baksa da gerdüna uyünum bu gece
Sarslp tarsar- hicran ile Tâhr; fikrim

Dondu bir frtnaya sabr-ü- sükunum bu gece
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-« , . , Gazelin matlandakilerden
Redoe-- msra : u u- u** »»I w baka bir msran mak-

'ta'da tekrar etmektir.

Doar da da mihr i* cemâlin senin hayâlimde

Fezada nur aramam ben bütün leyâlimde

Mükevvenât uyuyorken tehayyüiünle senin

Sabah karlarm tatl hasbihâlimde

A bivefa; ne kadar da vefal yâdn var

Brakmyor beni tenha ebi melalimde

Odur enis-i- melalim, odur nedim i- dilim

Onunla dertleirim ân-i- ibtihâlimde

Sen ey vefadan olan binasîb hilkatte;

Zafermi hissediyorsun ackl hâlimde

Cerîh-i- firkat iken dîl, sihâm-- hicre yine

Niane bulma dilersin ikeste hâlimde

Vefal yadna benden hezâr ükran ki

Brakmyor beni tenha eb-i- melalimde

Gazelimde olduu gibi.

D L#-^L- . L^S**^^ zaflk demek olan bu
neKaKei

. jjeüne, edebiyatta nazmn ahenksiz

olmasdr. ( Selâset ) in zdddr. Öyle sözlere

(rekik) tâbir olunur.

Elfâz rekfk-ü- pürtenâfür Her tab'-- selim eder teneffftr

Ziya Paa

(Refîi-Kâlâyî)Dn bir (Ramazaniye) sinden alman

.u beytlerde rekâket vardr:

Nola aylsa görünce o, (imambayld)
Nekd'i- akln (tatarbörel) etmi garet

Enginara diyerek yer o (cehennem topuzu)

Bulsa (cennet svas) kimseye vermez nevbet...

Q . Aruz bahirlerinden birinin addr.
Remel : ^gj^^ fâilâtün olup on kadar fert

vardur. Bizde kuUamlm olanlar unlardr:
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1 Pâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilÜD

2 Fâilâtün fâilâtün fâilün

3 Fâilâtün yahut feüâtün feilâtün feüâtüo feilün

yahut fa'lün

4 Feilâtü fâilâlâtÜD feilâtü fâilâtün

. (Te;jbib) inde remezandan
Remezaniye

: bah^olunan ka«îdeye denihr.

E^ki t^âirler, para alabilt^ceklerini ümid ettikleri

adamlar münasebet dütükçe yazdklar kaâidelerle

medhederlerdi.

Remezan, Hayram gibi günlerin gelmesi de o

münasebetlerden birini teijkil ederdi. (Knderunlu

VÛ8if)n sadrâzam Ziya Paa için yazdJ: :

Sadükr gelen mâh - erif-i- remezandr.
Hakkn niam-û rahmeti mebzûl-i- cihandr

Beytiyle balayan kasidesi gibi.

âir bu kasidesinde (yüi'lzgîih) olmac üzre :

Zannetme meh-i- nev gece ol ziver-i- «adrm
ebdiz i- erefgüstenne tim palandr

Der ve gece karanlnda görünen hilâli, sadrâ-

zamn yaz atna srmal palan olmak üzre tahay-

yül eder!

Rf^\j:*n ' ^'''^'' akan demek olan bu kelimenevan
. selâseli dolaysyla au gibi akp

giden sözlere vasfolurdu :

. Asl kafiyenin son harfi. ( mü redde!

)

manzûmelerdeki (r«"dil ) 1er, revlden

tonra ba.'jlar. [Kafiye bahsine bak]
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P , insanlarn hayatn ve ihtirasla-
KomanesK :

^^^^ ^^^^j^. ^^^^ ^^^^ ^^^.j^

Bunlar, iiakkî olduklar gibi hayalî de olabilirler.

Yâni muharrir Bterse tarihî ve içtimaî bir hâdiseyi

mevzu' ittihaz eder, dilerse kendi bir vak'a tasav-

vur ve tasvir eyler. Elverir ki yazd hakikat gibi

görünsün. Bu yazlarn uzunlarna (roman) ksala-

rna (nuvel) denilir. Birincisi lisânmza aynen

girmi, ikincisi (küçük hikâye) diye terceme edil-

mitir.

Bir de (efsâne) vardrki (masal) m mukabilidir.

Olmam ve olmayacak eylerin nakli demektir.

Hayvanlar lisânndan yazlm sözlere de (efsâne)

diyorlar.

Eskidenberi bizde büyük ve küçük hikâyeler

olmakla beraber romanesk tarznda yazlar tanzi-

mattan sonra terceme ve taklit suretiyle balamtr.

Romantizm: [Reahzme bak]

Rhâî • ^^^^ msra'l ve 1, 2,4 üncü msra'lan

kafiyeli bir nazm ekhdir. Dört msra
kafiyeli olanlar da vardr ki öylelerine (Musarra*

rübâî) denilir. Fuzûlînin u rübâîsi gibi:

Lûtf ile eb i- ümidimi rûz eyle

ikbâlimi tevfik ile firûz eyle

Leylâ gibi lâfzm dil efrûz eyle

Mecnun gibi nazmm ciersûz eyleC

Rübâîum (kl'a), (azuj, gibi dörder msra'l

nazm ekillerinden ayrlmas vezin dolaysyladr.

Yâni saylan ekiller her vezin ile yazlabildii

hâlde rübâî, hususî bir vezin ile tanzim olunur.

Rübâî ekHni Iran âirleri bulmu, onlardan
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Araplara vo bize peçmitir. Türkler de rubaiye

mukftll ( tuyug) fjeklini meydana koymunlard

[tuyp bahsine bak].

Kübâiyi birinci msran ilk cz itibariyle ikiye

ayrmla», ( meflin ) ile b»>layana ( Ahrem ),

{mef'nli) ile balayana (Ahreb) demiler.

Ahre ve ahrep rübâîler on ikier nevi' ol-

duklar if.in riibâi vezni yirmi dörde ^'ikar. Bizde

kullaulmi:; olan on ahenkli riibâî vezni :

Mef'ulü mefâilün mefâilün fa' dr.

Bunun bazen mefulün, mefâilün, mefâilün, faul

OdtJU'i 'H vardr, f^i' Rü' .V :

Hicrann ile fikren ölüp bittimdi

Ayinedetci aksime derdim kimdi

jdrak-i- hayat etti seninle avdet

Geldin, bana bir ruh getirdin imdi

Rübâi vezniyle yazlan manzumeler, dört msra-

dan ziyâde olmazken 11/17 inci asr âirlerimizden

eyhülislâm Yahya efendi, rübâî vezniyle bir ga-

zel yazm ve bir yenilik j^östermiti.

_ . , Bir fikri daha kuvvetli anlatmak için
nucu

. göylenilen sözden caym gibi görün-

mektir. Nâcilif ;

Erbâb teâur çoalp âir azald
Yok öyle deil, airin ancak ad kald.

Beytinde olduj^u gibi. Abdülhak Hâmdin cMak-

ber makber deil bir türbe, türbe deil bir ma'bed,

ma'bed deil bir küre, küro deil bir fezây-i-binthâ

olmalyd» fkrasnda (rucii') 1ar tekrarlanm.'jtr.
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CA/4 l'l#.
^^^"° ^® fâdenin herkesçe ve ko-

® layca anlalacak derecede açk
olmasdr. Nâcinin

:

ölmek için eyledim tevellüt

Msranda olduu gibi. Birde :

Sâdedilânelik vardr ki sözün safderunluk gibi

görünmesi, fakat oldukça bir (tariz) ifade etme-

sidir:

Eylerim ye's ile her yana nazar

Görünür feza bir karanlk mezar
u hicran gecesi uzarm uzar

Kyamet günümü gündüzüm benim

CoLrnâvvtA • ^siki ve arabin medhiyle saki-

den arap talebine dair divan

âirlerinin yazm olduklar manzumelerdir. Nef'înin^

Merhaba ey câm-- minây i- meyi yakut reng

Devri gelsin senden örensin sipihr-i- bidireng

Merhaba ey yâdigâr-- meclisi- devrân-- cem
Ab-- rûy-i- devleti- cemid-ü- âyln-i- peeng
Merhaba ey âhid-i- iretsarây meykede
Duhter-i- pir-i- muan hemire? saki-i- eng

Beytleriyle balayan mehur manzumesi gibi.

Böyle ayrca yazlm sakinâmeler olduu gibi

manzum hikâyelerde ve söz arasnda da irâd edilmi

olanlar vardr. Bu yoldaki hitaplar âdeta -

— Yoruldum. Bir kahve piirin de biraz kafam

dinlensin! Demek kabilinden bir eydir. Namk
Kemal de ayrca ve kaside eklinde parlak bir

(sakinâme) yazmt.
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Yeni yln tebrikini ve târihi hâvî
I>aHye . olmak iizre muharremde yazlp tak-

dim edilen medhiye. Enderunlu V^ûsf :

Gül gibi açlm endamn bu rengin tâl ile

Baka türet balam hüsnün bu âl-i âl ile

Heytiyle balayan ve :

Böyle târih arzedip her yl disünler âiran

Sâ'd ola Mahmüd hana tâl bu kbâl ile

Târihini ihtiva eden medliyesDn baç tarafna

«kai^ide-i- nâliye der eitâyi^-i- Sultan Mahmud Han

bin Abdülhamid» ibaresini yazmtr.

Bir eyi ustaca yapabilmek meleke-
"- ^'' ^^ * 8dir. Bu meleke, ftrî olsa bile çahmak

ve uramakla ilerletilir. Kundura boyaclndan
ressamla varncaya kadar melekeli ve ustaca

yaplan her i. san'attir.

Bunlardan ressamlk, mimarlk, heykeltra^hk,

bestekûrlk gibi hünerli ilere Frenkler Beax.'»rt

demiler. Bu terkip, eskiden (saAyi-i- oefîst*)

diye dilimize terceme edilmiti. imdi o mekamda
(yüksek sarrnller) deniliyor.

(K<lel)iyat) da yüksek san'atler arasna katl-

mtr. <,'ünkü : yüksek san'atlerden maksat: insan-

daki bediî ' uyguyu heyecana getirmektir. Kdebi-

yatm maksad da ruha bediî heyecan verecek sözler

ibda' eylemektir.

Sanattn gaye ne olmaldr? rVvab olmak

üzre biri : «sanal, faydal olmal» öbürü de

«san'at, sa'at irindir» diye iki düstur vardr.

Birinci düstura taraftar olanlar, her san'atin

insanla faydal olmasn isterler. kinci düüncede
bulunanlar ise san'atin ancak sanat göstermek için
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yaplmas fikrindedirler. Bunlar, san'atten fayda

beklemek, san'ati kaydaltna almak demektir derler.

^^ .' •» .
Bed' san'atleri. Eski edebiyatçlar,

aic yi . gQ2ün mânâsn cisim, lâfzlann kisve,

edada yaplacak hünerleri de (bedia)yâhut (san'at)

namiyle süs sayarlard. Bu san'atlann bâzlar,

kelimeler yardm ile olduu için onlara (sanâyi-i-

lafziyye) denilirdi, (cinas) (tenâsüb) (tezâd)

ve âire gibi. Bâzlar da mâüâ delaletiyle olurdu ki

onlara da ( sanâyi-i- mâneviye) tâbir edilirdi.

(Hüsn-ü. ta*lil) (tecâhil.ü. arif) ve saire gibi.

^^ .. ^ .. Hicviye demektir. [O kelime-
Satr = Satire:

y3 bak]

^. . Manzumelerini saznn âhengiyle
OaZ ain . terennüm eden halk âiri ki bun-

lara ak da deniUr. (Âk keUmesine bak]

^ ^ Lügatte bir eyi eritmek ve kahba
0eDK . (Jöij^mektir. Belâgatçilere göre ifâdenin

tertip edilmesi tarzdr, (nevsûl) ve (mefsûl)

olmak üzre iki türlü sebk vard. Cümleleri atf

suretiyle birletirmek tarzna (sebk-i-mevsûl), ayn

ayr, kesik kesik yazmak tarzna da (sebk i-mefsûl

derlerdi, Sebk-i mevsûl, eski (müni) lerce marifet

saydrd. Çok ükür bu münasebetsiz usûl brakld

da yaz mümkin olduu kadar söze benzedi.

^ .f
Nesrin kafiyesidir. Seci'ler, ya cümle-

oeC
• lerin sonunda, yahut arasnda bulunur.

Sonraki seci'ler, bir keHme vastasyla biribirine

balanr ve onlara (sec-l- mukayyed) denilir.
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Aradaki seciMer ise yekdierine ba^l olmadklarla-

dan onlnra (se<*'-l-nullak) tâl)ir olunur.

NHik kenûli l)ir nektuhunn muhatab olmakla

öhret kazanm.'j' olan rfan Paann bir yazsndan
alnan .

«Bu vukai meserret efzadan umum bendegâo,

vûyedâr- btihac-ü- (rsar) ve bittahsis adem-i<

liyakat cihetiyle [mc'yus] ve tabiat- i beeriye ikti-

zasndan olan tûl-i-emel likmiince fart-ârzu ve

itiyak ile[iH''sliken mahz--ui uet-i-gayr-i-müte-

rakkabe olmak üezre maiyyet-i- aliyye-i âsafanele

riyle kâmyab olun bu abd-i- [ zerre nikdar ] hûric

ez hita-i-tûbir-ü- [is'âr] mesrur-ü- ( ineldar )

olarak . .
.'>

Fkrasnda () iaretiyle gösterilmen kelimeler sec i-

mukayyed, [] .>;aretiyle pösterilenler de sec-i- mut-

laktr. Böyle iç i(.o olanlara (srci' önder s«'C')

•denildii de vard.

Secide esas: adetâ (rrvl) uygmluudur. Seci'

lerin veznen tamam uygun olup olmamas da bir

mesele idi. (Vâsl) (hâsl) gibi hem vezin, hem
revi itibariyle uygun olanlara (sec'-l-mülevâzln)

yûhut (sec'i nülrvâzi), veznen mugayir, fakat

revileri bir olanlara da (s<"c-i-nularrof) denilirdi.

îçte u tarifteki (uilîi> ir) ile (bir) kelimeleri

gibi.

Birde (srci'.l-uurassa') vard ki iki cümleyi

tekil eden kelimelerin biribiriyle uygun olmas
demekti. so/lrrin r\sAfm/.'i unhasr,
yo/Icrin cltâdn/a uuta/.rdr ibaresinde

olduu gibi.

8
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Türk nesri, eski zamanlarda seci' gibi külfetlere

düülmeksizin sâde ve tabiî yazlrm. Bunu Orhon

kitabelerinden anladmz gibi
j j üncü asra kadar

yazlan mensur kitaplarn ibarelerinde de görüyoruz,

y5 inci asrda yetien (Sinan Paa) Acem nesrini

taklîden kaleme ald (tazarru'nâme) sinin her

fkrasn (nüsecca') olarak yazm, ondan sonra

yetien eli kalem tutabilenleri mutlaka seci'ii yaz-

mak merak sarmtr. Tanzimattan sonraki üstad-

1ar da - lisan sadeletirmek istedikleri hâlde - seci'ii

hattâ ( tersi' ) l yazlar yazmaktan geri durma-

mlard.

Sehl-i- mûmteni' :
^^"^^ ^""^7-

,^u°!-^l^ww I iiu^ ruanasiDa bir tabirdir kj

yazl kolay göründüü hâlde taklidine kalkhnca.
güçlüü anlalan eserlere vasfolunur.

Misal olmak üzre en evvel hatra gelen Süley-

man Çelebinin Mevlid manzumesidir. Ziya Paa
o samimî eser ile nâzm hakknda

:

Yok Rûmda Mesnev! demi çok

Irana kyas olunsa hiç yok

Bû yolda imâm-- ehl-i- irfan

Mevlid eserin yazan Süleyman
Oldur uarâ-yi- Rûma üstâd

Oldur eden ehl-i- nazm irâd
Manzum o menâkb-i- mukaddes
Isbât I- kemâl için anâ bes

Bilmem ne sühandr ol sûhanler

Aüfte olur hep îidenler

Yarab o ne sûzi, ol ne sözdür

Surette eerçi sâde, düzdür

Ak-u- sühan anda müctemi'dir

Batan baa Sehl-i- mümteni'dir
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Der ve hakikaten do^ru söyler, rünkü, hem saç-

lacak bir sâdrlik ilti/an eylemek, hem de;

Amine hatun Muhammed ânesi ^
01 «adetten dodu ol dürdânesi

Gihi cem'iyetli »öz hoylenek, her suyleyeiiiu yapa-

ca^M bir i^ dej:ildir. Yeni eserlerde Hehl-i-mümtenia^

mHÛl aranrsa merhum Mehmed Akifin yazlardr.

_ . Aruz ahenginin bir nevi' du-
bekt-l- melih : raklamasdr. Bûzlar, o du-

raklamada bir ^'özellik buduklar için ( ellb )

vakfn vermilerdir.

Sekt, Aruzun «Mefûlü mefâilün feûlün» vez-

nine mah8U8tur. Onu «Merûlü, fûilün, feûJün»

pekline koyup bir hecesini azaltmak ve dolaysyla

ahengi duraktlatmak, sekt olur.

Dîavn âirlerinden mesnevi yazanlar, bâzan

sekt yapmlard. Fzûlî'nin (L<'ylâ vr MtM-u-
11) undan olan :

Gönlüne kati gelip bu bidâd

Yumak yumak dedi ki layyâd

Sayyâd sakn, cefâ yamandr
Bilmezsin mi ki kane kandr.

Beytlermn ikinci msrâlurnda olduu gibi. Bu
msralar ^öyle takti' edilir:

Yumçak yum ak dedi Ki sayyâd

Mef'ulun fâlüi felun
Bilmezsin Mikika Na kandr

Tanzimat üstadlanndan Ziya Paa ile Hâmidin

yazlarnda (seki) e çok tesadüf edildii hâlde

Namk Kemal, onu yapmaya (münasebetsizlik)

der.
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^plâmpt • Doruluk, salamlk mânâan
ifâde eder bir tâbirdir. Fikir, his,

zevk gibi kelimelere müzaf olarak onlann yanl-
lktan salim bulunduunu anlatr.

e^iAcof • ibarenin ahenkli olmas demektir.

]Ahenk bahsine bak
]

Selîs '• Selâseti olan söz.

SemâcetÜt TahallUS: Kasîde balangc
demek olan nesib, yahut tebib ile gürizgâhm
çirkin olmas demekti. ran âirleri, bu hususta pek

ileri gitmiler, edebe yakmayacak sözleriyle eyh
Galip merhuma :

01 Tarz-- Acemdir olmaz i'câb

Rindâ,n-i' Acem gözetmez âdâb

Didirtmilerdir. Bizim Nedimin :

Sepîdedem ki olup dîde hâbdan bîdâr

Hurûa balad nagâh serde derd-l- humar

Matla'l ve hamamiye üavanh kasidesinin

mukaddimesi de böyledir.

uh âirin, hamamda mahzun gördüü bir

güzelin. Nedime nezrettii buseleri âir kabul ede-

cekmi, etmeyecekmi? Diye düündüünü, bu nezrin

damad brahim Paa vasfnda söyledii bir kaç

beytin mükâfat olduunu ballandra ballandra

anlatmas her hâlde hafifmerebliktir.

Bir de Semâcelül ibtidâ vardr ki söze müna-

sebetsiz bir eyle balamak mânasna kullandrd

:

Memduh Faik Paann :
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Titretir oldu bürûdetli heva pireheni

Bari âhmla tsaydm o nazûk bedeni

beytinde oldup^u >;ibi.

Sem.'icctil itihn ise : eözün luünasfbetsiz

bir !;e\ le bitinlnt'Ki idi.

^ ^. Halk edebiyat uev'lerinden olup

aruzun 4 yahut Lî Mefâiün vezniyle,

yahut parmak hHahnn 444 hfcelerilc tertib edilen

man/ûme idi ki husuf-î bir beste ile terennü'ü olu-

nurdu.

SenbOZm : [Realizme bak]

t-. . ^ Franszlarn (Vers hbre8)de-
•Nerbest nazm: r • j^»-rv.01 n^

j,ijien vezusz nazradr!

lmi bir hey et tarafndan yazlm olan «Cours

abrepe de litterature» ünvnnl muhtasar bir kitapta

deniliyor ki :

«Beyitlerin tertibi ya nnntaznm, ya yayr-
nntnzam olur. Muntazam tertipli beytler,

nütrna/r bir ekilde sralanr. < rayr -muntazam
tertipteki beytler, mbU'lif öIçiidtMir. Kafiye

ile de mukayyed dejrildir. Böyle yaplrsa serbest

nazm yuzlm.'j olur. Kasin (hlster) ile (Atali)

piyeslerini, Lâfonten de masallarnn (,-opunu nerbest

nazm ile yazmtr.»
Serbest nazmn Tiirkçede meydana çkmas

daha yenidir. < enab ehabeddiu merhum :

Fikir -I- .\henk = Nazm
diye edebî bir düstur tertib etmiti. Nazm demek,

ahenk demek olduuna göre serbest nazm diye

yazlm ksah, uzunlu yazlara manzum denmemek
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lâzm geliyor. Çünkü her kulak onlarda ahenk

duyamyor. Onun için serbest nazm yazanlar,

âdeta terennüm suretiyle inâd ederek onlara ahenk

vermeye çalyorlar.

^ ,, ^
Aruzda ahengi sür'atlice bir vezindir.

' Bizde kullanlmiij olan udur :

Müfteilün müfteilün fâilün

cu • u I "I
^âre arasnda hem üst tara-

Smr-l- Halal :

^^^^^ hem alt tarafma rabtedi-

lebilecek bir söz söylenilmesidir.

Dünya ona etmi olsa tariz

Eyler Bana iftihar tafviz

Zeylinde durur iken o takriz

Meydun okurum sühanverâna

Parçasmdaki 2 veSüncü msra'larda (sihr-i-halâl)

vardr. Çünkü ikisi de hem üst, hem alt taraflarna

balana-bilirler ve öyle mânalar ifâde ederler '•

«Dünya ona tariz etmi olsa bana iftihar duygusu

verir. Altnda o (takriz) dururken bana iftihar duy-

gusu verir. Altnda o takriz dururken âirlere

meydan okurum.»

(Sihr-i halâl) terkibi «güzel söz» mekamnda da

kullanlrd ;

Hazan harabesi olmu riyâz--irfânm

Elimde nâmiyesiz bir nihâl kalmtr
O nahl-i- berk cüdann cihâna ey Tâhir

Nesisi- ömrü, u sihr-i- halâl kalmtr
Beytlerinde olduu gibi.

Q hh # •
Sözün yanl ve eksik olmamasdr.

Ol ilM âl . «hu sözde shhat var, bu ifâdenin

shhati yok» denilir.
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Sözün salanlp:! diye tercemo edilebilen Rihhat-i>

ifade: hir ibarede- (za'f 1<''II( ). (tâkd). (parabet)

(tetûbuu izafat) (tekrar), (tmafir). (MvpHziik) ve

flâire gibi knrlar blnmatnakla tuhakkuk eder.

( Bu tâbirlere de bak)

^ . Bir âire yazd njodhiye mukabilinde
*^ ''®*

verilen para. (Caize kelimesine bak].

^
Frenklrrde bir nazm eklidir ki 1 ve

• 2 inci kt^Har dörder, 3 ve 4 üncü

kt'alanüçer osra'l olur. Fikrotin u manzumesi
gibi :

\o\\ yrd
Bahara benzetilir bir yeil saadettir

Gülümseyen ovann vech-i-pür gubârnda
Köyün uyur gibi müstagrak-i- sükûnettir

Bütün hayât ufak bir çayn kenarnda

Uzak, yakn bütün âfâka nereder safvet

Tabiatn o samimi tevekkûl-i- saf
u yanda bir mee - dalgn, vekur, pürefkat -

Kucaklyor gibidir kollaryla etraf.

Bu köyde her gece bir kaç dakika meksederlm
Olup hayâlime peyrev seyahat eylerken

Dûhûr-- muzlimenin »ine-i- melalinde

Va bir dakikack olsun sükût edip kederim
Yava yava duyarm, bir inilti halinde

Kaval sadalar. târ-- all-i i'rimden

Sûrnâif Düti:ün, ziyafet, enlik gibi eyleri
yahut tasvir için yazlan manzum, mensur

Sryt* yazlara bu isimler verilirdi, t^;üncü

Muradn, olu üçüncü Mehmed için ya[)t mehur
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sünnet düünü hakknda Nev'înin yazd Suriye

kasidesi (âir Nev'î ve Suriye kasidesi) unvanl bir

risale ile tarafmdan erh ve neredilnaitir. Üçüncü
Ahmed zamanndaki ( öûr-i-hümâyun ) için âir

Seyyid Vehbînin de (Sûrnâme) isimli bir eseri vardr^

^ .. Surrealisme: Avrupada yeni
sürrealizm —

^^ ^^^^^^ ^ir meslek imi.

Bay Behçet Yazarn (genç âirler ve eserleri) isimli

kitabnda deniliyor ki; «dadaizmin müfrit bir cere-

yan olduu tahmin edilen surrealisme'de san'atkâ-

rn irâdesini iirden nez'ederek kendisini tesadüfün

cereyanna sevkeden bir yoldur. Kendimizi sevk--

tabiîmize brakmak suretiyle Inconcient âlemle te-

masmz muhafaza edebileceimize kani' olan bu

cereyann da dierleri gibi Avrupa edebiyatnda

müteaddit yolcular vardr. Surrealisme cereyann

1868 de yan deli bir hâlde bulunan Lautreamont

adl bir gence irca' ederler...»

Ercümend Behzadn u parças bunun modeli

imi :

Ressam, marangoz
çi, elektrik, toz

Duman:
Harman ..

Sök ve tak, atla, ko!
Emir alan, emir veren..

Çakan, kuran, deviren

Dur yakma.. Yakl Pat!

Bir tabancam? Hayr, bir valtlk iri

Ampullardan biri

Yerde tuz

Buz !...
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FrHMszca (lh«'f.<Ioevros terkibi-

» Dn mukabili. lir .^airD, bir mu-
harririn en güzel e^eri: lIÜMr-ü- a'jk, .'^eyb (iahbin

çah'eseridir.

Î;'ah'e8er yerinde (^ehkarj denildii de vardr.

AleiVkf«'j(r«I)l)a*) <eklinde vazbp
' beatHlemi:? maiizumelerdir. Murabba*

ekbude yazlmas, ikinci msran dördüncü olarak

tekrarlanoias ve dier beudlerin sonunda tekrar

olunmas usuldendir. P'akat bu usule uygun olmayan

arklar da vardr. ki .•jark :

Sensiz ey neve-i- rûh; alyorum
Ayrlk cokunuyum, çalyorum
Ne rükûdet, ne sükûn balyorum
Ayrlk cokunuyum, çalyorum

Nigeh-i- evk ile ufka bakarm
Çektiim âh ile kalbi yakarm
Seylve bahr-i- fenaye akarm
Ayrlk cokunuyum alyorum...

• •

Hicran gecesi yâdn ile çok oyalandm
Daldm da hayalât ile maziye dayandm
Birdenbire envar - buruana boyandm
Aym. o bana lem a veren gördüm, inandm

Baktm ona. Lâkin seni sandm, sani andm
Bidâr idi çemim ki cihan nura büründü
Gök kubbenin avizeleri titredi, söndü
Âlem açlp saha-i- ümmidime döndü
Tüller arasndan günein vechi göründü

Baktm ona.. Lâkin seni sandm, seni andm
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Q , , . Bir mauzumenia en güzel bevti.
^enoeyt:

^^^^,1^ Remelin :

Ne efsunkâr imisin âh ey didâr-- hürriyet

Esir-i- akn olduk, gerçi kurtulduk esaretten

Bedias, hürriyet kasidesinin eh beytidir. Yeni-

ehirli Avnînin :

Gelser-i- kabrimde dur bir lâhza ey simin beden
Nurdan bir serv dikmiler kyas etsin gören

(Müfred)ide Ayrca bir ehbeyttir.

ehkâr: [âh'esere bak]

et I ^ . Osmanh târihine âid muharebe-
!Sennam£c : -^ lenn evvela manzum, sonra

manzum, mensur olarak kark j^azlmasna me'mur
edilen âir. O me'muriyyete (chnanecilik) de-

niHrdi ki (Vak'anüvislik) den eskidir.

Germiyanh Ahmedî ( skendername terce-

mesi) ne zeyl olarak Süleyman Çelebi zamanna
kadar Osmanl vekayiini nazmetmiti. Fakat kendi-

sinde resmî bir sfat yoktu. Onun için Fâtihin emriyle

ehname tanzimine balayan, fakat balad eseri

bitiremeyen (ehidi) ilk ehnameci saylmtr.
Ondan sonra Kanunî devrinde Arifi Fethullâh
Çelebi, sonra irvanl Kflâtön, daha sonra

Ürmiyyeli Seyyid Lokman, ehnameci tâyin

edilmi, Seyyid Lokman azlolunarak yerine Taliki

Zade, ondan sonra Hükmî ehnameci olmu.
Hükmînin vefatnda yerine kimse getirilmemi,

ikinci Osman devrinde Kadasker Gani Zade
Nadiri Efendi, dördüncü Mürad zamannda da
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Erzurumlu Mülhnnî F^fendi zamanlarna âid bâz
parçalar nazmetmi^jlerdr.

çj ,
Bir manzumenin rnif^râUn nayiHina ve

"*
kafiyeleri srasna j;or«' ald>; hey'ettir.

[Nazm ekillprint* d»* ^ ak]

^.., , . , „ ...-.•. I^ir hâdij'cnin vukuuna
lbh-lhusnutalll:,,.;,^,,^

„!,„„,,,, beraber

kati olmayan bir sfbeb göstermektir. Muhyiddio

Râifin :

Niçin hamidesin ey çarh; söyle, boynunda
Birikmi âhlannm vebali kalmtr

BeytiiH»- oldij^'u git-i. FVJej^n ej^rilraesine insan-

larn çektii ahlarn birikip a^r basdt sebeb

gösterilmek isteniliyor. F'akat bu hüküm, kat'î ola-

rak verilmiyor da öylrni oldu? Hiye soruluyor. Ifjte

u hareket, { bccli' ) de (
ibh-i- hüs-ü- lâlil )

denilen san attir. [Hüsn-ü-tûlile de bak]

Eskilere cöre ovz, mukaffa vo
^1T''*' ' uhayy(*l sözdür. Yeniler ise en güzel

BÖze ('jir) diyorlar, hatfâ u-vzun olmasn da art

komuyorlar,
.'f
u hâld^ : manzum olsun, mensur

olsun en j^üzel söz iirdir.

.. „, K dolaysyla ve soluklar tasvir

'- y edilerek yazlan kaside. (Nedira)in

üçüncü .Sultan Ahncd vusfndak kasidesinin

tebihinden bir ka<; beyt ;

O rütbe etti bu keskin souk zemine eser

Miyân-- cûyda gömgök kesildi Nilüfer

itânn ettii bidâd mülki- gülende
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Efendi; binde birin söylesem dolar defter

Aya donmadm havzn evvelâ batan
Ya dümedîmi çnarn eli çemende meer

Bürudet öyle ki buzlanmasn deyu lâyik

Konulsa penbeye yakut pare ve ahker

^. •
i'i

Sözü lisann ivesine uygun söyle-
^IveSlZIIK . jneujet^ gerek kelinede, gerek

kelâmda yanllk yapmak demektir. Gazeteler ve

mecmualar - günein tutulaca gün yerinde günein

kraraca gün demek gibi - ivesizliin her türlü-

sünü yapyorlar. Nümûne görmek isteyenler, onlara

baksnlar. Buna (iveye mugayeret) dedikleri de

vardr.

Bir yaznn (edâ)8i da, (müeddâ)-
laDliyet-

g^ ^^ tabiata yâni görülen, iidilen,

bilinen eylere aykr dümeyecek derecede olmakdr»

Fikirde tabiiyet : düüncenin hakikate,

Hisde » duygunun samimiyete

Hayâlde » : kuruntunun oldukça tabiata

Edada ise : üslubun ifâde tarzna uygun olma-

sdr.

Bir kasidenin sonlarnda nazmnn
lac teyt : mahlas bulunan bey t. [kaside

bahsine bak ]

^ Bir gazelin her beytine üçer msra'
Tahmis:

jj^^g ederek onu (muhammes)
hâline getirmektir. Eer ilâveler, asl gazel beytinin
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birinci ve ikinci msralar arannH Bokt^turulmu.-}

ite ona (Mtarrcf tahmis) derlerdi.

Dîvat •jâirh'ri talmirte pek merakl idiler. Kasi-

deleri bile tahmM »'tierlerdi.

Mahmud Nedim TaaDiD bir gazeline Z'ya l*aa-

mn bir tahmî-^inden iki bend :

Ol bezm-i- vasldan ki gam âverd.i- haaretim

Mesti- harab meykde perverd-i- hasretim

Mânend i- kays rinidi- cihangerd-i- hasretim

• Hayret niini- bâdiye-i- derd i- hasretim -

-Bilmem ki germ-i- tirkat-û-yâ serd-i- hasretim

Gül mevsiminde vasim edip va'd o iveger
Hâr-- emel gönülde (Ziya) açd âdgler

Nahl i- ümid imdi dahi vermeyip semer
• Vuslet yeni bahara kalrsa (Nedim) eer >

- Bu süziimden âte açar verd-i- hasretim >

Kanuninin bir gazeline (AyM)nin mut.rref bir

tahmisinden iki l)end '

<• Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi •

Mansb derd-ü meakkat, râhati mihnet gibi

Nimeti nikmet bu dehrin, izzeti zillet gibi

Ekl-ü- ürbü can-ü- cisme siklet-ü- illet gibi

- Olmaya devlet, cihanda bir nefes shhat gibi •

• Ger huzur etmek dilersen ey (muhibbi) fâr ol -

Gafil olma, aç gozun (Ayni) budur asl-- usul

Kble-i- kalbe teveccüh kl, tarik-- hakk bul

Bir ahedie ülfet etme pendlmi eyle kabul

• Olmaya vahdet mekam güe-i- uzlet gibi >

„, Kufvc yapmak demektir. [ Kafiye
*^*^^'y® -bahöine Lak].
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T*'lr*i-l
^^^ sözden ne demek istenildii ko-

* layca anlalamamaktr, ifâdenin

âdeta kör düüm yaplm ve mânasnn sökülemez

bir hâle getirilmi olmas - düümlemek demek olan-

bu ismi almasna sebeb olmutur.

Tâ'kid : lâfzî ve manevî olmak üzre iki türlüdür.

Lâfzi tâ'kîd : (za'l te'lif), (grabel), (ive-
sizlik) gibi lâfza âid kusurlardan olur. Meselâ

merhum Süleyman Fehmîuin (Edebiyat) kitabnda

öyle bir ibare var :

«... Bâzlar, o bulutlar ince, zarif birer tüle

benzeterek semâyi bir yüzü örtülü mauka gibi

severler..»

te bu ibarede (bir) adedi, mâdudu olan (ma-

uka) dan uzak dütüü, (yüzü örtülü sfat) ikisinin

arasna girdii için hem (za'f te*lif ), hem (ive-
sizlili) yaplm, ondan doh)y da (tâ'kid) husule

gelmitir. Çünkü maukann bir yüzü, yâni yüzünün

bir taraf örtülü de öbür taraf açkm, yoksa peçe

örtünmü bir güzelmi demek istenildii birdenbire

kestirilemeyecek kadar mâna kartrlmtr. Eer
«yüzü örtülü bir mauka» denilmi olsayd o kar-

khk olmazd.

(Hayat) mecmuasnn 41 inci nüshasnda münde-

riç bir mektup tercemesi öyle balyor :

«Aziz zevcem ve imdi Allah evinde hemirem
Emmaye...»

Burada (Allah evi) manastr mânasna kulla-

nlmtr. Lâkin o terkip dilimizde o mânay ifâde

etmedii için (garib) olan o tâbirin kullanlmas

ibareyi ta'kide uratmtr.
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Lûfzî ta'kide bir iki misâl duhu:

«Besinci licret asrnda zanuedyorur ki Türk

edebiyat ikiye ayrlmt...»

li ibûre ijöyle oltnal idi <

Zannediyorum ki hicretin beinci asrnda...

«Mevlevihane kapsnda sakin .'^eyrisefâin idâre-

sinin M()(H vapurndH tufa Ahmet olgu MuHtafa...

— tkdam gazetesi»

bu da .öyle olmal idi :

Mevlevihane kapsnda sakin olup...

«Evvelki gün liakrköyüude in.a edilmekte olan

köprünün resm-i-kü^ad icra edilmitir...—Son Saat

gazetesi»

liu da öyle yazlmal idi :

«Bakrköyüode ina edilmekte olan köprünün

resm-i- küad evvelki gün icra edilmitir.

Lâfz ta'kidlerin bu gibileri, anlanyaulan ar-
tr. Anlayanlar da güldürür, yahut kzdrr. (Hâ'jid

târihi) ndeki :

«1:200 senesi ('ümadelûhirfc.''inin 25 inci gününde

Kahire valisi olan Kedhüdu Ahmet Paann âzim-i-

dâr i- beka olduu haberi vürud etmekle...»

Fkras gibileri ise anlanyan da, anlyan da

birdenbire tereddüde uratr. () târihte Ahmet Pa.?a

Msr valisi mi olmu, ayni târihte irthül mi etmi>

yoksa vefat huberi o gün mü gelmi kestirilemez.

MâiH'>î t.-rkHo gelince: Sözün sebk-ü-rabtn-

da kuttur olnumuklu beraber mâuusn<ia (Vizlh>
bulunuiRmaktr. (Sâmi)nin pek mehur olan:

Hâzr ol bezm-i- mükafata ayâ mest-i- gurur

Rahne-- seng-i- tiyeh penbe-i- minâdandr
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beyti gibi. Bâzlarna göre bu beyit «Karlar, nasl

karatesi rahnedar ederse ey kendini beenme sar-

hou olan; sen de zulmettiklerinin göz yalaryla bir

gün belân bulursun» demek imi !

Ahmet Haim'in

:

Dallarn zirvesindeyiz ancak
Yan yoldan ziyâde yerden uzak

Yar yoldan ziyada mâha yakn

msralar da hemen böyledir..

rp . Manzum ve mensur bir eseri nazmen,
• yahut neren medhetmek ve bu yol-

daki yaz. Naci der ki : «Ekser takrzat, kitap gö-

rülmeden yazlr».

(Nevres dîvâ)n Yusuf Kâmil Paa bastrd
srada Zya Paa (Nes-i Murassa') tarznda bir

takriz yazmt. Recâizâdenin (Tâlim-i-edebiyat)

için Namk KemâHn yazd takriz pek güzeldir.

_, 14.», Mevzun bir sözü veznin eczasna göre
^*^*' ' ayrmak. Gerek aruzda, gerek parmak

hisabmda her veznin durulacak yerleri vardr. Bun-

lara aruzda (ecza) hecede (durak) denilir. Veznin

eczas, yahut dura kaçar heceli ise mevzun sözün,

onlara göre ayrlacak parçalan da o kadar heceli

olmak lâzmdr.

\ Aruz vezninde cüzlerin heceleriyle beraber açk
ve kapal uygunlua da bulunmak arttr. Meselâ

:

Kâinatn hâli dâim bikarar msra :

Fâilâtün fâilâtün fâilât

veznindedir. Veznin de, mevzunun da heceleri açk
ve kapal itibariyle ayrlrsa öyle olur :
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Ilmiu hepsini de bir lrk Llnel
msra lece cezuinin altl, bc.-jli ol<;ü8Üne göre yn-

zlru^lr. Hunu takt' eder, yâni duraklara ayrraak:
ilmin hepsini de — bir Türk bilmeli

olur, hecelerin says duraklara uygun bulunur. He-
ce vtznjnd»* kelimelerin duraklara taksim edilmi)

olma« ehemmiyetlidir. Yâni kelimenin yars bir du-

raktu. yars öbür durakla olmamaldr.
Yukark msrâda bu taksim yaplm:;tr. Fakat :

Gafil yolcu gafil yolcu

Ozan yok krk yay ucu

Beytinin ikinci msranda taksime dikkat edil-

memi, o msrâdaki (krk) kelimesi âdeta orta

yerinden krlm, bir hecesi birinci durakta kalm,
ikinci hecesi ikinci duraa gelmitir.

Kelimelerin duraklara taksim edilemeyii, hece

vezninin âlengini bozar. Aruzda ise bu art yoktur.

Yâni yerine göre kehmenin bir ksm bir cüz'de

kalr, bir ksm öbür cüz'e geçer. Orada dikkat edi-

lecek ey: hecelerin saysyla açk ve kapal uygun-
luudur. Meselâ 4 (mefâîlün) dörder heceli dört cü'-

den müteekkil bir vezindir. Bunun açk ve kapal

hecelerini ^öyle gösterebiliriz :

fiuna göre tanzim edilmi olan :

Ne efsunkâr Imiein âh ey didâr--hûrriyet

Msran öyle takti ederiz :

Ne efsunkâr imisin â h ey didâ -r- hürriyet

inad esnasnda uzunca okunan (imâle)Ü heceler

9
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takti'de iki hece saylr. Msrâdaki (âh) keUmesinin

iki hece itibâr gibi.

[Hece ve imâle bahsine bak]

rp*, . . (Ebced hisab) ile yazlan târih-
iamiye' j^rden fazlay çkarmak, eksii dol-

durmak usulü. [Târih bahsine bak]

Harfleri, Ebced hisabnca bir hâdisenin
larin • vuku' bulduu hicrî seneyi gösterir bir

cümle, yahut bir msra', yahut bir beyt tertib

etmektir.

Meselâ ( JJ>I = Âhirûn ) kelimesi, Ebced

hisabnca 857 dir ki stanbulun hicrî sene hisâbyla

fethi târihidir.

Adanah Sürûrînin :

Senin sinnin Sûrûrî geldi krka

Msra da 1205 yln gösterir ki âir, o sene krk
yana girmi. Böyle târihlere (tam) denilir.

Bâz târih msra', yahut beyitlerinin yalnz nok-

tal, yahut yalnz noktasz harfleri hisab edilir. Bi-

rinci nevi'den olanlara (enkut), (mu'cem) (cev-

her), (mücevher), (gevher), (güher) denildii

gibi, ikinci nevi'den olanra da ( mühmel ) yahut

(sâde) tâbir edilir.

1326 yln gösteren :

Ald ol hazreti Hak Celle celâl

msra mücevher, 1239 senesini iaret eden :

Fer verir mûhr ile Galib gibi paa sadre

msra mühmel birer târihtir.

Bâzan târih, iki msra olur ve her biri ayni se-
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neyi gösterir, bâzan da bir msrâda iki târih bulu-

nur, fiöylelerine (<1lln) yahut (DübAla) yûui (ki
katl) ilerler.

iiunlardun ba^ka (levûrih-i- muHannaa) denilen

nevi'leri vardr ki ekseri muamma kahilinden olur.

Bir de (Ifi'mly*') li târihler vardr. Ta'miye, tâ-

ril msranda fazla gelen adedin skacan, yahut

eksik kalan saynn dolacan anlatr bir iarettir.

Meselâ arkadalarmdan Midlat Bebiî merhum 1337

de ülmiiî^tü :

Hezan içinde Rebit yazk ölüb gitti

miBrân vefat târihi olmak üzere buldum. Fakat

bu msran noktal harfleri 1341 penesini gösteriyor,

yâni 4 fazla bulnnyordu :

Çkp da çâr cihattan bu nâle aktotli

msranda (V**!*) yâni <I(»rt cihetten nâle çkartmak-

la bir ta niye yapm; ve o fazlal gidermi.^ oldum.

Keza valdem 134r) da vefat etmiti :

Etlisindan lonra ökaûz koydun anne olunu
msra hr vefat târihi olabilecekti, Lâkin '.• eksikti.

Onu :

Nûh felekten gûuma târih-l- menkutun gelir

msranda «[^ felekten târihini i-ittm* denn-kle ta-

mamladm.
Târihe müteallik daha hirrok tâbir varsa da eski

yazya âd olduu iyin bundan ziyâde söze lüzum

görmedim.

Tardiye : Besinci msra, birinci bendin dört

yahut msrâyla kafiyeli olmyan mu-

Tard-l-rekb hammes. eyh (îalibin, iki ben*

dini naklt-ttt^m :
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Bir aha esir oldu kim dil

Her gamzesi kahraman katil

Gamzeyle sitemde lâ'li yekdil

Bigâne nigâh kane mail

Tîr-i- gam cana âinâdr
Galib gibi sad hezâr meftun

Sahrâ-y- mahabbetinde mecnun
Olmaz yine kimse zâr ü- dilhun

Her çevrine ehl-i- derd memnun
Amma ki ne çâre bivefâdr

muhammesi gibi.

—, , Müebbt h ve müebbehün bih.
larateyn : demektir. [Tebih bahsine bak].

Tard-Û-aks ; [Aks bahsine bak].

_ , . Kapabca îtiraz ve sitem yapmaktr.

Haylaz bir çocua: «Olum, biraz da

çalma oynasan» denilmesi onun dâima oyunla

vakit geçirdiine kapal bir itirazdr.

Vefal yadna benden hezâr ükran ki

Brakmyor beni tenha eb-i- melalimde

Beyti de kendisiyle deil, ancak hatrasyla vakit

geçirildiinden dolay sevgiliye sitem yolunda
yaplm bir ta'rizdir.

_ ., Beytin iki msran da kafiyeli yapmak-
' tr ki öyle beyte (musarra') denilir. Bü-

tün msralar kafiyeli manzume yazmaya da (tasri')

denilir.

TaSVÎr: [Tavsif kelimesine bak]

nn . , Baka bir âirin bir msran, yahut
azmin . ^^^ beytini söz arasnda îradetmekdir.

Meselâ Bay muhyiddin Râifin bir gazeHne yazdm
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(nnzin') de o ^azt-iu bir luprût '-uyic tazmin

etuji:;ti ;

Ey b«nim genc-i-hütn olan fChum
Sana bl kayd- ihtiyar imi im

ömrümü çinemiken, ezmiken
Yine râhnda haktâr imiim
Hâksâr ettiin bu sine diyor

•Basmayn hak-i-pay-i yar imiim-
Msraiyle Cenab-- muhyinin

Sûzif i- kalbe rehebar imiim

Beyt tazmitJiDe gelioce : zeman âirlerinden ancak

(Sabrî) ni t- k l'ir r^riMru lrL'»'nnit ve nnu :

Zamannda Bhamdillah bekavl-i- sabri-i âkir
• Girban I- felek mehcur i- dest-i- âh-- ekvadr»

Suretinde tazmin eylerin^ olun Nef i, bâzan maz-

munlanndHi bb- istifade ettii liakî'nin bir bey-

tice u suretle tazmin yapm^tr :

Bu mahalde acab evsafna çesban görünür

Nola bu beytini Bakinin edersem tazmin
> Def'-i- ya'cüc-i- geme eiidir sed-di- sedld "î

• Men'-i- cey-i- eleme dergehidir hsn-- hasn •

Misallerden anla^im.'jtr ki tazmin edilen msra,

yâbut beytHi fâhbine iaret etmek arttr.

_ , ,.- Mübalpjçann birinci derecesi. [ Müba-
'®^''fe- legaya bak]

_ AI.-1 r a •< Hilen bir kimnenn bilmiyor
TecâhU-Û- ant

: nutie dolaysyla bilmiyor-

mu gibi davranmasdr. Tecâhül-ü- arifte bir nükte

kasdedilmi olmas arttr. Meselâ Hay Kuen Erefin

Süleyman Nazfe :

— inâsi mektebi hakkndaki fikriniz nedir?

Suâline Nazif merhumun :
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— Mektebi mi ? Ben böyle bir ey bilmiyorum

azizim, iittiime göre ODun Bâb--âli caddesinde

güzel bir matbaas varm... cevabnda olduu gibi.

Süleyman Nazif, iyi Franszca bildii için sorann

mektep demekten maksad (edebî meslek) demek

olduunu anlamt. Fakat Franszca (ecole) kelime-

sinin her yerde (mektep) diye tercemesi doru
olamayacan bildirmek için anlamam gibi dav-

ranmt.
Benmi çldrdm ilâhi; yoksa hlçmi fark yok

Gördüüm çlgn güruhun zümre-i- divâneden ?

Beytinde de bir tecâhülü- arif vardr.
V

_, ... .
I

, Kasidenin orta yerlerine
lecdd- matla : ^^^^^ y^^j bir matla'

yazmak. [Kaside bahsine bak]

TecnîS > Cinas yapmak. [Cinas bahsine bak]

_ ^ , , Bir âirin kendini mücerred bir
eclu • ^jjjg^ yg^QJ ayr bir adam farzederek

ona htab eylemesidir.

Ey altmna sâl-- hayatn eren âdem;
Altm senelik ömrün, elinde nesi kald?

Gafletmi, tegaf ülmi nedir, neyse uyan, bak

Blyhude güzar eylemesin müddet azald I

Kt'asndaki hitab gibi.

Bu htablar, ( ey Fuzulî ), ( Nedima ) tarzmda

olduklar gibi (ey dil !) (gönül !) gibi kelimelerle de

yaplrd.
(Tensik) san'atinin dier addr.

eariC
. Jfâdenin derece derece yükselmesi,

yahut alçalmasdr. Recâyî Zade, ifâdenin yükselme-
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«ine (lC4rtc-i>vAi(l) alvalruaHiua (tiMir-l-h(kbit)

diyor. Nûci ile bu tâbire -ûhenkHizlitri dolay-^yU*

tiraz ediyor. Vaka o mekanda (Icsk-i-lhllAl)
deuilmesi kulaca daha hoç gelir.

Kkrem H»*y, (l«'<J ir-l-hâbll) e ni.-*âl olmak uzre

Namk Kemâlin ((U'zni) Hnden <'
. . . Tarnfeyuden

top ve tüfek nadan kesildi. ki asker mzrak mz-
raa, klç klca, hançer hançere, boj^az boaza
j. .

' ' d» fkrasn alm, fakat iki asker

u! . 't'Un gittikçe a/ald^jna bakarak

<le<lrîc-l-h;bll) olduuuna hükmetmekle yenil-

miijtr.I Mkkat edilirse anla:jilr ki mesafenin azalmas,

çarpmun çoaldn göstermektedir. u hâlde

ibarede parlak bir (lensik-i-irtikai) yahut (ted-

rîc.l-sâi(l) vardr. (Tensik kelimesine de bak]

'Y , ' Bir msrâdaki kelimelerin yerini

• jpjVi^tirmekle veznin ve mânânn
bozulmamas, yâni, yine ayni mealin anlalmaldr.

Mehur :

Semen geldi Recâyiye bu mahbetde oturmakdan

Msranda oldniru gibi. Hu miHrâ ^öyle bir kaç

türlü de okunabilir :

Recâyiye semen geldi bu mahbetde oturmakdan

Bu mahbetde oturmakdan Recâyiye temen geldi,

Oturmakdan bu mahbetde Recâyiye semen geldi.

-, ,... Lügatte altrmak, imtizaç ettirmek

demektir. Bir müellifin bahisleri biri-

birine al.^trmak ve uydurmak suretiyle kitab yaz-

naasna da te Uf denilir.

Telif, bir de ibâreoia tertibi mânâama gelir ki
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o tertibin bozukluuna (za*l--le'lif), rabtszlna
da (fcsad--te'lil) tâbir edilir. [Bu tâbirlere de bak)

Te'kdÜlmedh bma , Birini zem eder

yÜbhÜZZem . surette medh etmek-

tir. Çalmayan bir çocuk için «durup dinlendii

yok, gece gündüz kitaplaryla urayor» denilmesi

gibi.

Bunun bir de zdd vardr ki ona da : (Te'kidüz-

zem bima yübihülmedh) derler. Haylaz bir çocuk

için «o kadar intizam merakls ki sayfalar dal-
masn diye kitaplarnn kenarlarn kesmiyor» de-

nilmesi gibi.

Bunlardan birine «zemme benzer medih, ikin-

cisine de «medhe beozer zem» diyebiliriz.

T^*^r^r.i•,r^ *il'îKâro- ^^^ ^^^^ söylenilmi
Tefennun fil ibare,

^j^^ ^.^ ^^^^ .^.^^^

defa söylemek lâzm gelince (tekrar)a dümemek
için baka türlü ifâde etmektir. Meselâ bir sözde

Fuzûlî'den bahsolumuken tekrar zikri icabedince

« Leylâ Mecnun âiri » denilmesi gibi. Eskiden

merkum, mumaileyh, müarün'lleyh gibi

tâbirler, bu maksadla kullanlrd.

... Gazel yazmak demektir ki yâ ay-
legaZZUl .

j.jj,^^ yahut kaside arasnda olur.

«Tegazzül, tenezzül deildir—Recayî Zade Ekrem».

Gazel, tanzim edenlere Mütegazzil, gazel,

sera ve gazelnüvis denilirdi.

-, , .. Mahlas almak, asl adndan baka.
lehallUS : j^-j. — ^^ taknmak. Nef'î, evvelce
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( Darri ) tchalliH etmiti [ NHhlas kelimesine de
bak]

Bir do hÜMi ü t»^ha!liH vtirdr ki allatiiu yaloz
lâfzn de^il, mânâsn da nuradetmektir. [{Hki'nin :

Minnet Hûdaya, devlet-i- dünya fena bulur

Baki kalr sahife-i- alemde âdmz
Beytiiieki (I^aki) kelimeninD kullanlr gibi.

Tehekkûm : rrâr7)in tesirli oIhm kHmdr:
Edebiyat tutup bodu gûrûh-i- kudema
Okuyun sizde onun canna ey genç ûdeba

beytinde olduj,Mi gihi.

T u * •
^

' d'\'\ l>ir eavro latif»» tarzmla nazire
• yazmaktr. K.'^ki îyAirJfrd» n (Mürrk-

kehci Ilâvâyît il.' (ivori'ih Srûrî) tehzil-

leriyim .•j()hr('t almi:jlar<i. Meselâ Havâyî, .eyhülis-
lâm (f^rhâyî) lin :

Dattn hab-- nâz- yâri ey leryâd. neylersin?

Edip seyrangehim yekser harâb âbâd, neylersin ?

.MatHin :

Dattn arpa-vû- budaym ey bâd; neylersin?

Edip harmengehim yekser harâb âbâd, neyler«!n7

Dyr trl/il etini":!!, (l-itcrl N'â.sif ) da
Nedimin :

Haddeden geçmi nezâket yâl-ü- bâl olmu sana
Mey süzülmü ieden ruhsâr-- âl olmu sana

Beytiyle balayan gazelini (Msahli» llâlit

Kfeiuli) yo hitah vo lâtifo olmak iizre kaba bir

Burott»' tehzil eylemi:*, ezcümle :

Krmz a boyas rû yi- âl olmu sana
Ekiyip bakkalda pekmez sonra bâl olmu sana
Aarp kab, dökülmü zara sanma Hâtifa

San bir uncu beygiri, kürkün çuval olmu sana

Demi^rti.
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Bay Fazl Ahmedin (hezl ve tehzîl) den ibaret

bir (divançe)si vardr.

Telfîk
( Tenasüb ) san'atinin di^er ad.

[Tenasübe bak]

Tl *U • ^^^ arasnda mehur bir vak'a, ya-

hut mâruf bir fkraya, ve yahut mû-
tad bir usule iaret etmektir. Nâbî'nin :

Ey nâme; sen ol mâh likadanm gelirsin ?

Ey hüdhüd-i- ümmid; sebâdanm gelirsin?

Beytinde târihî bir vak'aya, Krmh Rahminin :

Abisten-i-safa-vü- kederdir bütün leyâl

Gün domadan meime-i- ebden neler doar
Beytinde «geceler gebedir» Meseline, benim :

Hacle-i- nâsuia girmezden mukaddem Âliyem;

Eyledin rihlet diria halveti lâhutuna

Bekliyorken ben sana al balamak hengâmm
Baladm amma zavall kardeim; tabutuna!

Beytlerimde ise gelinlerin kocas nezdine giderken

arabaya binecekleri srada velileri tarafndan bel-

lerine al kuatlmak âdetine iaret olunmutur.

rn
f

«, , Bir msran tamâm, yahut bir par-
. ç^gj baka lisandan olmak üzre

manzume yazamak :

Hicrann ile sine, elem perverdi

Dil, muhtazr-- muztaribe benzerdi

Ey ruh i- revan; avdetin etti ihya

Ho âmedî-vü- hayat nev âverdî

Rübaisiyle Nedimin :

Kücast kû-yi- Nedîma? teranesiyle bu dem
Gelir cihana gül efan olup o taze nihâi

Beytinde olduu gibi.

Bu yoldaki yazlara (Mülemma') denilir.
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_ iHtûrc nov'lorindendir. « Bir
Temsiliye: |,e>Vlln bir hry'rlo tembihin

diye târf ederler. Krhlrunlu N'âsfn :

Nafile bal çalp a()zma yalandrd bani

Msralnda rnHÛl gösterrlt-r. I^urada upza bal (,-almak

birine iyi bir vâidde bulunrmya benzetilrnij ve

müebbehünbihi hazef olunmu!;<ti]r. Bir fikri isbât

için yaplan (l*âd--os<'l) 1er de istiâre-i temsiliye

kabilindeniir. Meselâ Namk Kemâlin :

Muini zâlimin dünyâda arbâb-- denâattir

Köpekdlr zevk atan «ayyâd-- bi insafa hizmetten

beytinin l)irnci mt^rü:nduk ( zâlim ), ( muini ) ve

(erbâb-i-denâet) ikinci nsrâdaki (sayyad--bî insaf)

ile ona hizmetten zevk alan köpee benzetilmitir.

rp . Yazdan ve scaktan bahs ile

JemmUZiye : (it>^,|i3) yaplarak medhe dâir

yazlan kai^îde. Nef'inin Nanuh I'a^a irin yazd
bir temmûziyedn bir kac; beyt :

Yine iriçti temûz, oldu cihan pûrtef û- tâb

Girdi bir hilkate hep ateç-ü- bâd, âb ü- tûrâb

rdi bir gayete te'sir-i- hava kim bir mûr
Bir dem-i- germ ile eyler yedi deryay serib

Nazm için vâsfn bu faal-- cehim efrûzun

Ette bir âir eer tab'na tevcih-i- hitâb

Dümeden dam-i- hayale dahi bir demde eder
Tâb-- endiesi mürgan-- meâniyl kebâb..

'I'
- *r ^^'^' herflerin, yahut kelimelerin

• y^„yana pelmeanden, yahut biri-

birine yakn bulunmanndan telâffuzun güçle.^me-

sidir. Birincisine ( lonafür-i- brtf ) ikincisine

(lenafiir-l- krllnal) derltr. Nali'nin :

Letafet kat kat olmu Anmda nesterenlenmif
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Msrândaki (neaterenlenmi) kelimesinde (tena-

fiirü- hurûf), Amidli Haminin:

Ey Andelîb; o gül uyumumu ses istemez.

Msranda ise (tenafür-ü- kelimat) vardr.

T ** • u .
^â°âcâ biribirine münasib keli-

. meigj.} bir arada zikretmektir. Bay
Muhyiddin Râifin :

O âkane teranen ki bin bahân deer
Gda-y- ruhu mudur gûlsltânm ey bülbül

Beytindeki (terane), musiki demek olan ( gda yi-

rûh), (bahar), (gülistan) ve (bülbül) lâfzlannm cem*i

gibi.

(Mürâât-- nazîr), (telfik), (Tevfik) gibi

isimler de verilen tenâsub, yaz yazanlarn eo

ziyâde yapt bir san'attir.

Bunun bir de (iyhâm) vardr.

tyhâm-- tenâsüb : Müteaddid mânâs olan

bir lâfzn bir manâsyla dier bir kelimenin mânâs
arasnda münasebet bulunmaktr. Nabî'nin :

Pek uçurma bildiim kutur benim ey baban;
Bülbülün gülzâr-- âlemde hezârm görmüüz.

Beytinde (uçnrna) ile (ku) ve (bülbül) ile

(hezâr) kelimelerinin bir arada bulundurulmas

gibi.

Malûm olduu üzre uçurma : pervaz ettirme

demek olduuna göre onunla (ku) ve (bülbül)

arasnda bir münasebet vardr. Fakat burada uçur-

ma : mübalâa etme demek olduundan ve arala-

rnda ancak uçurmann bir manâsyla münasebet
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buluiK^tiKnn yauHt san'tl (InaMihj degl,

(ybÂ- lenâsl)) dür.

Keza (li(*7.Ar) bülbül mâtiûflina olduu için

i)ülbül ile ûnûca münasebeti vardr. Lâkin bura-

daki mânâs (bin âth'ili) olduL'U için ikisinin bir

arada zikrinden (i>lan-- Icasb) husule gel-

mitir.

_ , . , P>an8izca Oilinn' kelimesinin
1 ^ n W I M *

• jar^lp olmak ü/re kullanlan bir

kelimedir. Bir eserin iyi olub olmadna, onun

hakikaten güzel saylp saylamayacana dâir hü-

küm vermek rnânâfinda istTmal edilmektedir.Tenkîd

yapana (mürakkid) denilir. Bizde hakikî bir münak-
kid daha yeti^nemi-jtir. Tenkîd namna yazlan

yazlarn pek çounda vukufsuzluk, bâziarmda ise

hakszlk görülüyor.

T L*u (Haiv )sz söz söylem*-k manasnadr.
lenklh : ^ yoldaki sözlere uMünakkah) deni-

lir. Eskilerden âir Nailî, münakkah yazlaryla ün

almtr. Zya Paa ooun hakknda :

Etfaz *elî«-ü- müntehabdr
Mazmunlar bait-i- tarabdr
Tonkih eder «özü o dânâ
Bercottedir anda lafz-u- mânâ

Mütâlâasnda bulunur.

Tensîk • ^^^ ibarede zikredilecek birkaç eyi
* srasyla irâdeylemektir. Sra tertibi

ile mâna yükselirse ( losik-- Irlikal ), alçalrsa

•(tensik- -ihilâli) denilir.

Shhatim, ömrüm, hayit- câvidânmtn banim
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Msrâmd irtikaî bir tensik vardr. Çünkü :

sevgili, evvelâ salamla, sonra yaaya, sonra da

ebedî hayata benzetilmitir. Bunlar srasyla biri-

birinden kuvvetli olduklar için o suretle dizilme-

lerinden tensik- 1- irtikaî husule gelmitir.

Bu msran dizisi deitirilse de meâH :

Ey benim ebedî hayatm, ömrüm
Seni ben görünce shhati gördüm

eklinde ifâde edilse sözün kuvveti düürülmü ve

inhitat bir tensik yaplm olur.

lenSIK-l Sliat . ^üteaddid sfatla zikret-

mektir. SevgiHye :

Shhatim, ömrüm, hayat cavdanmsn benim

Msra ile hitab eyleyerek onu shhate, ömre, ebedî

hayata benzer olmakla tavsif edi gibi.

_ , Rübaî'nin dier bir addr. randa
• ekseriya rubailerin terennüm edil-

mesi, rubainin bu ismi almasna sebeb olmutur.
• Terane: Terennüm manasnadr. [Rubaiye bak]

_, . ., _
Bir gazelin beher beytine ikier msra

®' ^ • ilâve ederek onu adetâ ( murabba' )

ekline koymaktr. Terbi' edilecek gazel, bakasnn
olduu gibi terbi' edecek âirin kendi sözü de ola-

bilir. Nitekim Naci merhum :

Verdim âte dillere sûz-i- dil-i- âvâreden
Eyledim icâd bin yangn bir âtepâreden

(Matla') l gazeline sonradan ikier msra ilâve

etmi ve :
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Aldm âte bir zaman bir âtefin ruhtâred«n

Farkolunmam imdi bir âtetean teyyâredan
-Verdim âte dillere süz !• dil-i> âvâreden-

-Eyledim icâd bm yangm bir âtepâreden>

ekline greu gti/ein ÜKtünt* «terbi ^azel i- hij »

yâni «kendi purelimin tprbii>» terkibini yazm>;t.

rr> •
I ^1 I^>r kimsenin Imvatmdao

lerceme I ha : r' 1

1

• •"• . bahseden eser. rrenklenn

Biyographi dedikleri çah^î tûrih.

T A'r4
^^''^ sötü muhatabn beklemedii

* bir purette bitirmektir. Me^eiû :

Erbâb- teâûr çoalp âir azald

Msran i^iden bir kim^e, daha bir kaç ;;âir varm
zannna dü«ttiieii hâlde :

Yok, öyle deil, âirin ancak ad kald.

Msrâm duyunca beklemedii bir neticeyi alm
olur.

_ - . , , Oazel eklinde ve avni ve-
Terci I bend :

-'
\ .^^ zmde yazlm manzuraeleno

(vAsta) denilen bir beyt ile biribirine balanm
eklidir. ( Vâsta ) beyti tekerrür ederse (lercî-i-

bonl ) tebeddül ederse ( t(*rkîl)-l- M'ld ) olur.

Bendlerin herbiriue tercî i- bendlerde (lerrî'bâne)

terkîb-i- bendlere de ( iPrkîblâu* ) denilir.

Ziya raann mehur Tercî i- bendinden bir

parça :

Bu kârgâh-- sun' aceb dershanedir

Her nak, bir kitâb-- ledûnden nianedir
Gerdun, bir âsyab-- felâket medardr
Güya içinde âdem-i- âvâre dânedir
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Mânned-i- dîv beççelerin iltikam eder.

Köhne rbât-- dehr, aceb âiyânedir

Tahkik olunsa nak-- temâsîl-i- kâinat

Ya hab-ü- ya hayâl veyahut fesânedlr

Müncer olur ümûr--cihân bir nihayete

Sayfin itâya meyli, baharn hazânedir

Kesb-i- yakine âdem için yoktur ihtimâl

Her i'tikad, akla göre gaibânedir

Yareb nedir bu kemeke-i- derd-i- ihtiyaç

Insanm ihtiyac ki bir lokma nanedir

Yoktur siper bu kubbe-i- firuze famda
Zerrat, cümle tîr-i- kazaya nianedir

Asl- murâd, hükm>i- ezel bulmadr vücud

Zahirdeki savâb-u- hata hep bahanedir

Bir failin meâsiridir cümle hadisât

Ne iktizâ-yi- çarh-u- ne hükm-i- zemânedlr
Sübhane men tahayyere fi sun'ihil ukul

Subhane men bikuretihi ya'cüzül fühûl

T Lr'K • k A-
Cr^zel eklinde ve ayni vezinde

Dena- yazlm naüteaddit noanzû-

'.menin ayrca birer beyt vastasyla biribirine balaD^-m eklidir. Terkîb-i bendlerde vâsta beyti deiir.

Vâstalarn baladklar manzumelerin her birine

<(bend) yahut (terkîbhâie) denihr.

Badatl Ruhînin mehur (terkîb)inden iki bend:

Sanman bizi kim îre-i- engûr ile mestiz

BZ ehl-i- harabattanz, mest-i- (eiest)iz

Ter dâmen olanlar bizi âlûde sanr, lik

biz mâil-i> bûs-i- leb-i- câm-ü- kef-i- dastiz

Bû Âlem-I- fânide ne mîr-ü- ne gedâyz
1

Âlâlara âlâlanrz, pest ile pestiz.

Sadrn gözedib neyleyelim bezm-i- cihann
<Pfly-- hum-- meydir yerimiz bade perestiz
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Erbâb-- garaz bizden ira olduu yoydir

Zira yaro dümez okumuz, sâhib-i- astiz-

Mail deiliz kimsenin âzArna amma
Hâtriken-I- zâhid*i- peymâne ikettiz

Hemkâe-i- erbâb-- diliz, arbedemiz yok

Meyhanedeyiz gerçi, veli âk ile mestiz

Biz mesti- meyi- meykede-i- âlem i- canz
Serhalka-i- ce'miyet-i- peymâne koanz

Gör zahidi kim sâhib-i- irâd olaym der
Oûn mektebe vard, bugün üstâd olaym der

Meyhanede ister yklp olmaya viran

Biçâre harâb olmadan âbâd olaym der.

Elden komasn câm-- meyi gül gibi birdem
Her kim ki bu gamhânede dilâd olaym der

Bir serv-i- kadin bende-i- efgendesi olsun

Alemde o kim gussadan âzâd olaym der 1

ömrün geçirip kûh-i- belâda dil-i- eyda
Berhemzen-i- hegâme-i- ferhâd olaym dar

Vasi istemeyip hecr ile ho geçtii bü kim
Miskin, gam-- cânâneye mütâd olaym der

Gezdi, yürüdü, bulmad bir elenecek yer

Min bâ'd yine âzim-i- Badâd olaylm der

Badad, sadefdir, güheri dürr-i- necefdir

Yânnda ann dürr ü- güher seng-ü- hazefdlr

_ .. . Terci i- bendi teîjkil eden bend-
lercihane : j^^^^^ j^^^ ^^^- [Xercii- bende

4>ak]

10
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T Ir^Kh " Terkîb-i-bendi tekil eden bend-
lerKIDnane:

jg^^^^ ^^^ ^iri. [Terkib-i-bende

bak]

rn • -!• . insanlarn hayatn sahnede göster-

' * mek üzre yazlan yazlara frenkler

dramatik derler, dramatik eserleri de trajedi ve

komedi olmak üzre balca ikiye ayrrlar. Biri

kederi, dieri ne'eyi tasvir eden bu nevi'lerden

ikisi de eski Yunanistanda zuhur etmi ve arab
ma'budu Baküs namna yaplan âyinlerden aln-

mtr.

Mitolojiye göre Baküs yahut Yunanca
Diyoniyos, ba Ma'bud Jüpiter'in olu imi.

Da ve kr perileri tarafndan terbiye edildii için

gayet vahî ve haan yetimi. Asma dikip üzüm
yetitirmekten holanrm. Bu san'ati ve üzümden
arap yapmay Yunan krallarndan kariyüse
öretmi. îkariyüsün bana bir keçi girmi, üzüm-

lerini yemi. Oda keçiyi tutmu, Baküs Mabedinde

kurban etmi. Ondan sonra her yl Baküs için bir

keçi kesmek âdet olmu.

Yunancada keçiye Tragos denildiinden onun

kesildii srada edilen terennümlere Tragodya.
denilmi. Böyle ackl sahneleri ihtiva eden oyun-

lara da Trajedi ad verilmi.

Trajedinin zuhuru milâddan alt, yedi asr önceye

kadar çkarlyor. Keçi kurban esnasnda kör deni-

len bir muganni, Baküs namna terennümler icra
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edermi. Milûddan evvel altnc BHrn ortalarnda

Tospls Hml bir çûir ktrün karcsna Aklor
denilen birini v'^t^rm^. Hu adamn vazifesi körün
hitaplarna cevap vermek imiç. Hu hitapl ve cevaph

terennümler, lra|e<ll ve koiKMldeki Dlynlot/,

yâni mükttlt'meni tem»'lini te.^kl etmi.

E^ki Yunanistanda en büyük trajedi âiri olmak

üzre l':ll, Sofokl ve Orlpld nâmnda üç kiçi

vardr.

(I^ll) trajedlrrn titi bir fikirle yazar, sahnede
mabudHfi ve onlar tarufndm insanlarn cezaya
çarpldn gösterirmi.

(Sofokl) insanlar olmalar lâzm geldii gibi,

Oripid ise yine insanlar olduklar gibi taavîr

ederini?.

Fransz âirlerinden Koncy Sofokl, Kasin de

Oripidi numune ittihaz etmi.

Bizde Hâmidin (Kbcr)i gibi bâz eserler, tra-

jedi numunesi saylabilir.

Tersî'* ^'^ k>eyt> tekil eden msralar ile bir

fkray terkib eden cümlelerdek lafz-

lar, vezin ve kafiye itibariyle biribirine uygtn ola-'

rak tertîb etmektir.

^Qâsî*nin :

Akl-û- hiab, mail i- tedbir «der bizi

Nakl-û- kitab kail-i- takdir eder bizi

Ziya i'aa'mn :
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Münhasrdr sözlerim evsâfna
Muntazrdr gözlerim eltâfna

Namk Kemal'in :

Eczây-N beer câlib-i- ta'cil*i- fenadr
ibkay-i- eser mûcib-i- tahsil-i- bekadr

beyitleriyle:

«Basît-i âlemde medâyin i- azîme inasyla re-

vabit-- içtimai teyîd ediyor. Muhîfc-- azamda sefâin-i-

cesîme peydâsyla v«8âit-i intifâ tezyîd ediyor»

fkrasnda olduu gibi.

Tersîin sözde ne kadar külfetli olduu ve o yol-

daki sözlerin ne derece gayr--tabiî bulunduu mi-

sâllerden anlalmtr.

_, », Seci' yapmak, nesirde kafiyeli söz
lesci

• söylemek. [Seci' ve nesre bak].

Tersîl l Seci'siz nesir yazmak. [Nesre bak].

_, ,^ ^ Bir gazelin beher beytine dörder ms-
leSdlS : ^.^ ilâvesiyle onu (müseddes) hâline

getirmektir. Bay Ali Ekrem'in bir gazeline Bay Hü-
seyin Sîyret'in yapt bir tesdîsten iki parça :

Gün görmek istesen günün akam olur sana

Her eb dümÛM- mihnetin ecrâm olur sana

Alâm-- ömr sübha-i- eyyam olur sana

Anka-y- baht, eb pere-i- bâm olur sana

«Sen zanneder misin ki felek râm olur sana»

«Ûmmîd, dâima emel-i- hâm olur sana»
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Vahdetguzino tây«-i- devlat giran galir

Ahrâre kendi gölgesi «erv-i- revan gelir

Seng i- nnezâra talilmizjsayaban gelirj

Hükm-I- zemâne (Siretj e pek biaman gelir

«Tacile yok luzûm ki (Ekrem) zaman gelir- \*
.

•Kar-i- mezar, «ine-i- aram olur sana-.
~~

im

_. ^
Ciazel, yahut kai^îdeyi (nüsnmmal)

TeSinit : (jeniij.n tarzda lazin «trk [raü-

sammat kelimesine bak].

_, ... Kasîdeuin afakî mukaddemesi. [Ka-

— 1 .. .
Aralarnda ya hakikaten yâhat

eDin • m.c.i\ar,.n münasebet bulunan pey-

leri biribirine benzetmektir. Te:jbîhin (nüobbeh«=
benzeyen, nii^^cbbehinhih kendine benzetilen,

vech-l-oboh = aradaki münasebet, vasla-l-
tebih = benzeyi hükmünü ifâde eden kelime )

Damiyle dört rüknü vardr.

«Türk askeri aslan gibi cesaretlidir» cümlesinde

( Türk askeri ) benzedii için müebbch ( aslan )

kendisine benzetildii için nürbbcbiinbih, (ce-

saretli ) ikisi arasndaki münasebeti anlatt için

vcch-î-obcb, ( gibi ) benzeyi hükmünü verdii

için vasln-i- tebihdir. Benim vaata-i- tebih
dediime (o<!âl-- U'^^lib) diyorlar. Fakat :

Lebi- lâ'll güle benzer o mehln

yâni «o ay gibi güzelin krmz duda güle benzer»

msranda olduu gibi edat olmyan kelime ile de
— meselâ burada benzer kelimesiyle yapld gibi

—
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tebih yaplyor. Onun için ben vasta-- tebihi,

edat-- tebihten daha ümullü buluyorum.

Bir tebihte rükünlerin dördü de bulunursa ona

( tebîh-i- mufassal ) vech-i- ebeh bulunmazsa

(nücnel)vasta-- tebih hazfedilmise(nüekked)

denilir. Tebihin rükünleri azaldkça mânas kuv-

vetlenir.

Türk askeri cesarette aslan gibidir,

Türk askeri aslan gibidir,

Türk askeri aslandr.

Cümlelerinden evvelkiler, Türk askeri aslana ben-

zer demek olduu hâlde sonrakisi : « Türk askeri

aslamn ta kendisidir» mealini ifâde eder.

X-
* *

Bâzan müebbeh ile müebbehünbih arasndaki

tezâd, yâni aykrlk, vech i-ebeh tekil eder. Kor-

kak bir adama (aslan gibi) ksa boylu birine (servi

gibi) denilmesi bu kabildendir.

*

Bâzan müebbeh ile müebbehünbih, muzâf ve

muzâfun'ileyh hâlinde ve izafî bir terkîb heyetinde

olur

:

Arlyor içimde aIcn atei
I Oluyor bir sitem yangm ei
r ömrüm baharnn batm günei
r Kurumu hayatm Ic havasIyla

Ikomasnda olduu gibi.
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Münebbelünbihin mü^ebbehtc'n kuvvetli bulun-

mad ve ho.-ja gidecek bir çcy olmad .-jarttr. Yoksa

meselâ bir fikrin dorulu^nu direj^e, bir hisHn ince-

liini Kavili niilkart tireHue, bir bayâlin parlakln
boyatlrn.';^ potine benzetmek, beenilecek bir mari-

fet saylamaz. Ziya paça «Fuzûlînin divani yank
iirleri hâvidir» demek için :

Yanktr o ««kn kitab

Nazmnda kokar cier kabâb

Beytini yatm, fuzûlî divannn gayfalann

âdeta rierci petemalna benzetmi olmakla hiç te

hüner trot^terememi^jtir.

rp . . . eyaya ahsiyet vermek, onlar adam
' yerine koymak ve onlara hitab et-

mektir. Hir gazelimden olan :

Ey nâle; yeter çarpmn tâk-- tipihre

Ben öyle sar mâket-i- ivenden usandm
Ey âh-- tahassür, felee saçma irâre
Tabnla olan leyle-i- ruenden usandm
Ey tir-i- kazadan açlan erha-i- sine;

Oilhânedekl perdeli revzenden usandm
Ey mev'id-i- dldâr; benim olma serabm
Doydum yalana, va'de-i- pürfenden usandm

Beytlerindeki (nâle) ye, (âh-- tahassür) e, (erha-i-

aîne) ye ve (mev'd-i- didâr) e edilen hitablar gibi.

Tehîf, bir nevi' (istiâre-i- mekniye) dir. Meselâ

flU beytlerde "^ey insan gibi lakrd anlayan nâle..-*

takdirindedir.

Tehisin bâzan bir arkada bulunur ki ona

<intak) derler, iler intakta mutlaka bir tehis var-

<lr. Her tehiste intak olmayabilir, [tutak kelime-

sine de bak]
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Tfi^tîr • ^^^ gazeli tekil eden beyitlerin

* ' beher msra arama ikier msra
ilâve etmekdir.

Tetîr de bir nevi' (lerbî*) dir. Fakat terbî'de

beyitlerin üst tarafna iki msra ilâve edildii hâlde

testîrde ilâveler beyitlerin msralar arasna soku-

turulur. Bu suretle asl gazelin bir msra, bir beyit;

hâhne gelir. Bay Hüseyin Sîretin bir gazeline benini

yaptm bir testîrden bir kaç beyit ;

«Ehvâl-i- âkibetle perakende fikretiz»

Müstakbeli görenlere bir levh-i- ibretiz

Asâyi-i- cihânî mekabirde seyredip

«Asudegân-- âleme baktkça rahatz»

«Bir girdibâd-- fikre sarlm bütün gece»
Emvâc-- leyi içinde arlk-- felâketiz

Girdâb-- pürhurû-- fena cezbeder de biz

«Aheng-i- kalb-i- zâr ile raksân>- nekbetiz»

«Herkes bürûc-- âliye fevkinde sayesâz»

Biz dümüüz zemine zilâl-i- musibetiz

Lâlkin bakn sukutumuza : itilânümâ

«Biz kerbelâ-y- mihnete al kanl râyetiz»...

Tprtîh • -^^^^^^ ^® ifâdenin sralanmas, hâdi>

selerin vuku' bulularna göre anla-

tlmasdr. Bir yere Ahmet isminde bir adam
geldikten sonra orada bulunan Mehmet nâmnda
birinin gittiini hikâye için «Ahmet geldi, Mehmet
gitti» denilmesi gibi.

fâdenin tertibsizlii, mânay tevi eder. Meselâ

yukarki misalden anlalr ki Ahmet, bir yere gel-

dikten sonra Mehmet gitmi. Fakat o ifâde alt üst

edihr de «Mehmet gitti, Ahmet geldi» denilirse bir

yerde bulunan Mehmet gittikten sonra Ahmedia
oraya geldii anlatlm olur.
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«-r^ • Al A A Birçok kelimenin biribi-

letâbÛ-U izâfât.
^,„^ ^üzâf ve müzâfün.

ileyh olma«, hattâ araHrua sfatlar f^irmeaidr.

M«dâr- iftihar- dûdman-* Al-- MevlAnâ
Y«gâne vÂrlt-l- sahb kemAI-i- |ir*i yozdini

Beytinde olduf^u gibi.

Eskiden Türk;e kaidesiyle yaplan izafetlerde

iki. Acemce izafetlerde He üç dereceye kadar câiz^

bunlardan ziyâdesi fazla j^örülürdü. imdi Arabca,

Acemce terkib yaplmad^'i, Türkçe izafetlerde ise

birden ziyademi yakçnad^ için bu bahisde lâkr>

dy uzatmak istemedim.

Tavsif : j Bir eyin yalnz oldupu gibi degil^

Vâhut
^ biraz da fjâirce pf')rüldij>l'ü ve duyul-

TaSVÎr ) du gibi aniatlmaHidr. His ve

hayâl karmadan yaplan tarifler, âdeta bir rapor

olabilirler.

Tavsif ve tanvîrde his ve hayâlin yardmndan
istifâde lâzm olmakla beraber tahassüs ve tahay-

yülde tabiîlikten büsbütün ayrlmamak da elzemdir.

Bizim divan âirleri, mubalâgayi esas ittihaz ede-

rek eskiden beri tavsif yaparlard. Meselâ Nâbî
Ayasofyay tasvir için :

Ayatofya hod o ucube*!- dehr

Kubbeli sâmin-i- ecrâm- «ipihr

demiç, Ayasofya kubbesini (aeb'a-i- seyyare) nin

sekizincisi olarak gÖHtermi.tir.

Bizde asl tasvir, Namk Kemalin yaz'nnyla

ba^Umtr.
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—. ^ , îki âirin biribirinden haberi ol-

. makgzm ayni msra, yahut beyti

rast gele söyleyivermesidir. Ekseriya târih msra-
larnda olur. Hicri 1030 tarihindeki iddetli souk-
tan denizin donmas üzerine îstanbulda bir kaç

^âir yekdierinden haberdar olmakszn '

Yol oldu Ûsküdara bin otuzda Akdeniz dondu

Msran söylemilerdi. Ahiren vefat eden Mehmed
Akifin irtihâli târihi olmak üzre de Bay Nüzhet ve

Bay Suud, bir (tâ'niye)H olarak :

irtihâl etti bekaya Akif

Msran biribirlerinden haberleri olmkszn
bulmulardr.

u hâhn nadiren vuku' bulduu bihndii için

bâzlar, görüp beendikleri bir sözü benimserler,

tiraz edilince de tevârüd vaki' olmu! diye geçitir-

mek isterlerdi.

rp «, ^ Bir sözün iki tarafl, yâni hem medih,
evcin . j^gj^ 2em olabilecek surette söyle-

nilmesidir.

Âb-- hayvandr efendim artn
Msra gibi ki buradaki (Âb- hayvan) hem (Âb--

hayat) mânâsna gelir, hem (hayvan suyu) maâlini

ifâde eder. u hâlde msran mânâs : « Efendim;

senin n nm Âb-- hayattr» yahut «efendim; senin

art 1. j yvan suyudur. Yâni sen hayvansn, senden

artan h. la hayvann içtii bir sudur» demek olur.

Tevcihe (Muhtemil-üz-zddeyu) de tâbir ederler.

rn . * . . Allahn varhna ve birliine dâir

• yazlan manzume. Ziya Paa'nm
<Harabat mukaddimesi ) nin ba tarafna geçildii:
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Ey varl, vAr vAr ed«n vâr

Yok yok, tana yok damak na düvir

beytiylo ba^lyao tevhîd, hem ârifaDe, hem çâirane

bir caerdir.

— . ^ flakikat, yûht rnecaz olmak üzre

^ * iki mûtaHi olau bir kehmenD uzak

mânaBm kaydederek eüylcmektir. izzet MoUa'on
mehur :

Tecemmu' eyleyip Meydân--lahmo
Tuz. ekmek hâini bir nice ba
Koyub kaldrmadan ikide, birde

Kazan devrildi, söndürdü ocâg

kt'aâiodaki (kazan) ve (ocak) keHmelerinde oldu^u

gibi.

(Kazan) ve (ocak) keHmelerinin yakn mânas
herkesin bildiidir. Uzak mânalar ise Yeniçerilerin

syân esnâsmda kaldrdklar kazan ile onlarm

ocadr. Burada mürad edilmi olanlar da onlardr.

_, . , Mânaca biribirine zd kelimeleri bir

'arada kullanmaktr. Naci'nin :

Alarm, yâdma geldikçe gülütüklerlmlz

msrândaki (ablarm) ve (gülü.'jtüklerimiz) kelime-

lerinin cem'i gibi.

Bu sanata (tbtk) ve (mutabakat) ad:; da

Arerirler.

Tezadn bir de (lyhan) vardr.

(lyhan-- tezat): Bir mânas, dier bir kelime-

nin manasyla zt bir lâfzn o kelime ile birlikte

zikrolunmasdr.
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Eline geçeni birazda sakla

Ak akça, kara gün içindir derler

beytindeki (ak) ve (kara) kelimelerinD birlikte ira-

d gibi.

Vaka (ak) ile (kara) arasnda zddiyet vardr^

Lâkin (kara gün) felâket günü demek olduuna

ve karann bir naânas da felâket bulunduuna göre

(ak akça) ile (kara gün) arasnda tam tezat deil,

iyham-- tezat vardr.

_, . . . ^ Eskiden edebiyat târihi
leZKiretUUara : makamnda yazlan ki-

tablar ki bir devir âirlerinin ksaca terceme-i- hâl-

lerini ve bâz eserlerini hâvi olur, (âirleri hatrla-

tan kitab) mânasna gehrdi.

lk Tezkiretüüara'y Çaatay âirlerinin en bü-

yüü olan (Ali îr nevâ'yi ro uncu asrda yazm,
zamanna kadar yetien Çaatay âirlerinden bah-

setmi, adn da (MecaHsünnefâis) koymutu ki bu

fikri Molla Câmînin ( Beharistan ) isimli kitabnda

ran airlerine dâir yazd yazlardan almt.

Bizde de yine o asr içinde (Edirneli Sehi Bey)

«Het behit» adjn verdii eserini yazd, o devre

kadar gelen Rumeli ve Anadolu âirleri hakknda
ksaca malûmat verdi.

Ondan sonra her asrda böyle bir tezkire yaz-

mak ve ün alm âirlerin terceme-i- hâlini zapt

etmek âdet oldu.

( Son asr Türk âirleri ) ünvân ile ve (Fatin

tezkiresi) ne zeyl olmak üzere mükemmel ve mu-
fassal bir kitab yazm olan üstâd bnül'emin Bay
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Mahmud Kemal, kta!. mut l»»»^ tarafnda ;iara tez-

kirelerine liâir geni rualûnaal vermitir.

Bay Sudeddin Nü/het de ( Türk âirleri ) Bini

ile bir kit4<p nerine hajjlamiçtr.

_ ^'opu 1 1 hece ile nazm edilmi,* âlel'-

QrKQ . ç^pcr AnadoiiKJi bestelenilip aöylenil-

tn\ olan millî nameli arklardr.

Mehur bir türküden bir parça :

Sabah oldu tan yerleri atyor

Cümle kular destur alm öfûyor

Ayeciim oda«nda yatyor

ak bülbül; var uyandr yârimi

Ben kyamam, sen uyandr yârimi.

AnadoUda türkü bestelemee (türkü yakmak)

diyorlar.

Ü

,-, . , . Millî deil, insanîUmanzm humansme:
^^^ düünce de

yaz yazmak meslekî [Realizme bak]

i\ ^ . Efsâne demek olan (esâtîr) in müi-
Usture". j jreddr.
Hüanün idi dldarna her veçhile üstün

Üstüre-i- Yunandaki mâbude-i- hüsnün

Beytinde görüldüü gibi esâtîr kelimesi yerinde

kullanld olmutur. (I^IkAiu'Vî) makamnda
(üstûrcM) denildii de vardr.



158 EDEBYAT LÜGAT

M hi-l •
^^^^^ esnasnda mevzuun hâricine çk"-

* lmamas, yâni maksat ne ise yalnz
ondan bahs edilmesi, sözün dallandrlp budaklan-

drlmamas.

. . . ^ Sözü tekil eden cümlelerin atf ve
vasi . jj^j^^ suretiyle biribirine bal olarak yazl-

mas usûlü ki buna (sebk-i- mevsul) de tâbir edi-

lirdi. Meselâ «Ziya Paa hem nazm, hem nesir

yazm ise de nazm nesrine nisbetle daha güzel

olduu için kendisine nâsir demekten ziyâde nâzm
vasf verilmesi muvafktr» fkrasnda vasi vardr,

yahut ifâdenin tarz, bir sebk-i- mevsuldur. Bunu :

«Ziya Paa hem nazm, hem nesir yazmt.
Fakat nazm nesrinden güzeldir. Onun için kendi-

sine nairden ziyâde nâzm vasf verilmesi muva-

fk- > suretinde ifâde edersek sebk-i- mefsul yap-

iLi> .luruz.

. .
I

^
Bir kelimenin nihâyetindeki harfi, son-

' raki lâfzn sesli harflerle balayan ilk

hecesine vurmak, yâni liyezon yapmaktr.

Ziya Paann :

Milyonla çalan mesned-i- izzette ser-efrâz

Bir kaç kuruu mürtekibin câyi kürektir

Beytindeki (ser) kelimesinin (R) si (efrâz) m
(e) sine vurulup (se - refraz) okunuu gibi.

Eski âirler (a, e, i o ü) ile balayan kehmeler-
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de vaiil câi/ gurürler. fakat (^)
'~~-

{n\\n) ve (*) =
(he) harflerine yaplan vbhIi k«r fayarlard.

Meselâ IJay Yahya Kemâlin :

MehtAb idi güller ve senin en güzel eykn
Velhâsl o ru'yâ duruy' r yerli yerinde

Beytindeki ( en g^zel akn) terkibi vezin icâb
en güzelaçkn gibi okunmak lâzm (^[eldi^indeo

böyle bir vaH ho!j görmezlerdi.

Pek samimidir, yolunda olmasm bu ak heder

Msrâulak (a:;<k)m (heder)e vââl edlib (a^keder)

okuumudi da böyle uaylrd.

Bunlardan biricisine (vasl*-he/.e) ikincisine

(vasl--ayn) üçüncüsüne ( vnsl-- hh) denilirdi,

."^mdik yazmzda (|^) olmadj^ için vasl--aynda

olmamak lâzm gelir. Fakat '*> vasl yapmamaya
dikkat etmelidir.

^. Terci' ve terkîb-i-bendieri tekil eden
• pt^rçalar biribirine balayan beyt.

Terci'lt'rde tekrarlanr, terkibler de deiir. [Terci*

ve terkîb i- brn<if i)akj

\, t h " * ^^^ eyin mâhiyeti.i beyan
Vast l-tahSini

: etmekten ziyâde lâfzn süs-

lemek <,n kullanlan t^fatlar. eyh (ialibin :

Bu fi'r-i- teri okurken ol mâh
Bir savt-i- garib itti nâgâh

Beytindeki (ter) ve (garib) vasflar gibi.

VaMf-- tahsinîler, adetâ (hav-i-nclib) kabî-

lindeudir. Mânâca fazladr.

^a L Vuzuhlu söz, bir okunuta naânâs
anlatlacak ifâde, [vuzuha bak]
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\/ h * K h •
^üebbeh ile müebbehünbih

* en
. arasndaki münasebeti, yâni

^bir eyin baka bir eye neden dolay benzediini

anlatan söz. [tebihe bak]

. . . (Icâz)l söz. Lafz az, mânâs çok
vecize : jf^de. [caza bak]

-^ Nazm ahenginin ölçüsü ki bizde (hece)
®^" * ve ( aruz ) olmak üzre iki türlüdür.

]{hece ve aruza bak]

-^ * U .
fâdenin derhâl anlalacak derecede

vuzuh : açk olmasdr ki sözde(za'f-.te'lîf),

(ta'kîd) ve (ibhâm) bulunmamakla tahakkuk eder.

<öyle ifâdelere (vazh) denihr.

Yarm kafiye: [Kafiye bahsine bak]

^ , . Beyitleri arasnda manâca mü-
aneng . nasebet bulunan manzumeler,

'husûsîyle gazeller. Eski âirlerimiz, en çok ehemmi-

yet verdikleri gazellerde bile yek âhenklige, dier

tâbîr ile vahdete ehemmiyet vermemiler, onlarn

her beytinde baka, baka eylerden bahsetmilerdir.

1329 târihinde baslm olan (nazm ve ekâl-i-

nazm) unvanl eserimde bu hususa dâir öyle

demitim :

«Gazel tanziminde lâzm olan eylerden biri ve

ibelki birincisi : ebyâtn manevî irtibatma dikkattir.
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Her beytjade ba^ku bir ^eydeu dem vuraD

gazeller, ûttar dükkÛDinH, bin bir çe^it ma^azaflioa

benzerler. Meselâ (VH«if-- Knderûni) nin :

Senin hâli zârndan nian anberde kalmtr
Benim süz-i- derünumden eter micmerde kalmtr
Oeniler bozdular bikr-- nizâm- âlemi imdi
Nizam, ancak efendi; süret-i- defterde kalmtr
Mufeyya bezm-i- iret bir kadehle al elim saki.

Benimle yâr beyninde hemen bir perde kalmtr

Cîazeli ^ibi ebyat. multelifülmcûl manzumeler,

her teli ayr bir ses çkaran düzeni buzuk sazlar

andrdklar için (yek alrg) vasfn ihraz eyle-

yemezler.»

..... Ba.jndan sonuna kadar ayni kuv-

vette güzel bulunan manzumelere

veriUr bir sfattr.

Ziya Paann nef i hakknda :

Ettikte kasideye ser'agaz

Tâ âhire dek olur yek âvâz

Demesine göre eserlerinde bat^tan sona kadar

ayni güzellii muhafaza edebilen deerli âirlere de

afat olabilecek.

, . ,. îlâlk sâirlerince (nslez;i(l) man-
I p fi^ ki I

'

' zumelere verilen isim. IM'i^tezâde

bak]

_ . ibaredeki tertibin kuvvetsiz ol-

maBidrki bilerek yazanlann usu-

lüne riâyet edememekten ileri gelir, bali' ' ' "b-

leri : evvel söyleniUceklerip geriye b.r s,

sonra söylenilecklerin evvel söylenilmesi. Birde

11
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hazfi âzm gelenlerin zikri, zikri icâbedenlerin

hazfidi.

Za'f teklifin, kuvvetli olup ibarenin mânâsu.

bozacak dereceye çkmasna (fesad--te'lif) denilir..

râf rl-matâli'- ^^ ^^^ matla bulunan
^ai-Urmaiaii •

jj^gî^je demektir. Buna nazoL

îtibarîle acülmatâli'de derler, [kaside bahsine bak],

mm - ^. •• .. Medib sûre-
Zemme muâbh medh : ^^^^ ^^^^^^

mek, meselâ « o kadar hakinas bir adamdr ki

ükrünü îfâ edemem diye üzerinde hoca hakk bu-

lundurmamtr» demk.

_ . Lügatta lezzet duymaktr. Mecazen bir
^®^'^ • eyin nahiyetini iyice anlamak, deerim

hakkiyle takdir etmek mânâsnda kuUanhr. Bunun

edebiyata âid olanna (zevk-- edebi) denilir.

Bir eserin edebiyattan sayhp saylamayaca
ancak (zevk--edebî) ile tâyin olunur. Zevkin dere-

cesi bulunduu gibi zevk-- edebînin de derecesi

vardr. Hasta bir adam, yeyip içtii eylerin lezze-

tini tamamiyle duyamaz. Edebiyatta salam anlay
olmayan da edebî bir eserin kymetini lâyikiyle

takdir edemez,

Maddî eyleri duyabilmek için (selâaet-i^ his)

lâzm olduu gibi edebî eserleri anlayabilmek için de

(selâmeti. *e^k) icâbeder. ÖJ^le zevka (zevk-i-

selim) tâbir olunur ki edebî sözlerin asl mü-^

meyyiz ve münakkidi olacak odur.
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.....
^
Uzunca okunmad lâzm geleo bir he-

cenin vezin zaruretiyle ksa okunmaldr.
Ben neler çekmekteyim bilten elinden eh tenin

Msrâodaki (ah)iD çekilemeyi^i gibi.

Zihafn zdd (nAle)dir. Yerinde bir imâJe, her

vakit hoi^a gider. Fakat bir zihaf, hiç bir vakit

tabiata uygun gelmez.

7j - j . (Müstezad) manzumelerde msra-
'* ' larn sonuna getirilen manzum par-

ça. [MüBtezûda bak]

^.|. .. . ki kafiyeli nazm, [kafiye
^UlKatiyeteyn :

bahsine bak]

•yriL, \f kiden fazla kafiyeli nazm [kafiye
Zûlkavat :

^^^^.^^^ ^^^
j



KELMELER VE SAYFALAR



165



— 166 —
Sayfa

Fa8 J^ 32

Fesâd-- te*lif 32

Fesahat c^u 32

Ferd ^> 33

Fikir jC 33

FuturismG=
Fütürizm 34

G

Galat--tehekkümî 35

Garabet ol> 35

Gazel J^ 35

Gevher
Gevherin

Gulüv
Gürîz

Gürîzgâh

^r 37

<^/' 37
* ^ 37

y,f 38

H
Hakikat cJiû». 39

Hamse <^ 39

Hâtrat oi>L 40

Hav ji^ 40

Hazf oi»- 41

Hece 4^ 42

Sayfa

Hece vezni 42

Hezl jj* 44

Hiciv, heca l^ «^ 44

Hikâye <<^ 45

His .-* 45

Ul ,^;^

Hüsn-ü- ihtida

» matla'

45

46

/•al*

» makta' 46

. ta'lîl 46

» tahallus 134

î

îbdâ' ^lAi 46

tbhâm (.i|. 47

Ibtizâl JiJi.1 47

Icâd jUj 48

îcâz jU 49

îrak ji>i 49

Ihâm fir.' 49

Ihâm-1- tenasüh 140





168 —
Sayfa

L
Leb denmez

Lef-fü- Der
Lirik = lyrique

Lugaz

M
•j

kfi*Makta'

Mâni
Meâni

Manzum
Mahlas

Mahlas beyti

Mahlasname4>.l^5i

ü^

Mahzuf
Makta'

Masal

Matla'

Mecaz

Medhiye

Mekniye
Menkut
Mensur
Mersiye

Mesnevi
Msra'

69

70

71

72

73

73

75

75

75

75

75

76

76

76

76

76

78

78)

78

78

79

8o:

81

r^"

Muakkad
Muallak

Muamma
Muaaer
Mu'cem
Muharremiyev^^

t>aj»)lj«.:ui

Muhtemilüzzddeyn

Mukteza-yi-hâl-ü-

mekam
Musarra'

Musarraha

Mutabakat

Mutarraf

Muzâri'

Mübalâa
Mücerred

Müctes ^:^

Müeddâ 1j>

Müfred ^>
Mülayim
Mülemma'
Mümtaziyet oji:^

Münacat oUL.

Münakkah ^.

Sayfa

. 81

. 81

81

82

82

82

82
82

&

82

83

83

83

83:

83

83

85.

85

85

85-

85

85

85

85

8a





170 —
Sayfa

Redîf ^,ij 105

Redd-i-matla'^-ij 105

» msra' 106

Rekâket ^rr^ 106

Remel j-j 106

Remezâniye <-*U«j 107

Revan jij; 07
Revî e?jj 107

Romanesk =
Romanesque 108

Romantizm =
Romantisme 108

Rübâî ^Ij 108

Hücû' ^^j 109

S
Sadelik 110

Sâdedilânelik 110

Sâkinâme UjL 110

Sâliye <Ji- 111

San'at w.:- 111

Sanayi* ^.l:^ 112

Satir = Satire 112

Saz âiri 112

Sebk cfL- 112

Sayfa

Seci' ^.*- 112

Sehl-i-mümteni' 114

Sekt-i-melîh 115

Selâmet c.-%- 116

Selâset c-5C 116

Selîs ^- 116

Semâcetüttahallus 116

Semâoetüribtida 116

Semâcetül'intiha 117

Semaî j\c' 117

Senbolizm 117

Serbest nazm 117

Serî'
C-

118

Sihr-i-halâl 118

Shhat w^ 119

Sonne 119

Sile 4-, 119

Sûrnâme Uj^- 119

Sürrealizm 1 20



- 171 —

Sayfa

aheser



— 172 —

Telfîk

Telmih

Telmi'

Temsîliye

Temmuziye
Tenâfür

Tenâsüb

Tenkîd

Tenkîh

Tensik

•li\k

Tensik-1-sfât

Terane 4.'/

Terbi' ^^/

Terceme-i-hâl

Terdid

Sayfa

138

138

138

139

139

139

140

141

141

141

jk,^

Uw »_.>.J'

Terci-i-bend
C

142

142

142

143

143

143

Terkib-i-bend 144

Terci'hâne '*'li(^-:^y 146

Terki bhane4,Ls^ry 146

Trajedi=trajedie 146

Tersi' ^^j- 147

Teci' ..^^J 148
Cf.

Tersil

Tesdis

Tesmît

Tfcbib

Tebih
Tehis,

Tetir

Tertib

eri-*-'"

^'-^

Tetabü-u-izafât

Tevsif

Tevârüd
Tevcih

Tevhid

Tevriye ^Z
Tezad -U'

Tezkiretüuara

Türkü

O

Sayfa

148

148

149

149

149

151

152

152

153

153

154

154

154

155

155

156

157

Ümanism =
Humanisme 157

Üstûre o>-i 157

V
Vahdet oa^^ 15a



— 173 —

j-'^

.»-•J

Sayfa

158

Vafil

Vasi

Vasta *L^\j 159

Vasf-UhsîDÎ

Vfizl
C'-»

15H

159

Vech-i-ebehvi4*.j IGO

Vecize

Vezn

Vuzuh

Y
Yarn kafiye

Yekâleng «iUT^

Y'ekâvaz jiy *ii

Yedekli

ir,o

160

IHO

100

GU
1()1

101

Sayfa

Za'f--teVlif 101

Zâtülmetâlî" 162

Zemne müAbih
medh 102

Zevk Jj. 102

Zihaf w»^; 103

Ziyade .^-^ 163

Zülkafiyeteyn 103

Zülkavâfi J>^)ij^ 103



Yanl dorultma cetveli t

Sayfa



— 175 —

Sarfa



— 176 —
Sayfa Satr Yanl Doru

133 26 bilfnlyor nükte bir nükte
143 9 turih . târîh

44 1.. mannd mânend
144 18 bikurtihi bikudretihi

S Ö N







PL Olgun, Tahir
189 iideblyat lügati
03^

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY




