
S.Ü . fen-Ede.blyat Fakültesi Ed.eblyat Dergisi 1994 - 1°995 . ·9 .. - 10. Sayı 

.. FUZÜLİ'NİN FARSÇA VE.1ÜRKÇE. DİVANLA~INDA 
KÜ~LANDIGI VE:ZINLER 

Türk edebiyatının büyük şafri Fı:.ızaır (ölm. 963/1556)'nin Farsça ve Türkçe 

divanlarında kullandığı vezinlerin çeşitli : mukayeselerle lricelenmesini ihtiva ederi 

bu çalışma, pek çok şair üzerinde etkili olmuş bu büyük şatisıye~n vezin hu

susundaki ter~hlerinl ve bazı özellİklerlni ortaya koymak amaayla yapılmıştır." 

Daha önceki bir araş~ıımamızd~ FuzOlt'nln aruzu nasıl ku.llaridığını, fars 

· edebiyatının önde ge~en islmle'rlnden i-fafiz-ı Ştraz.t (ölm. 691/1388) ile mu~ 

kayeseler yaparak gqstenneye çalışmış. her lld şairin yüzer gazelini inceleyerek 

sonuçlan ımaıe, z.1haf, isl<An, h~. teşdtd, tahnf v~ taıırtk başlıkları aıtında sunrrıuş,, 
son olarak 'çia bu iki şairin kullarıd;klan vezlnlertn kısa : bir karşılaştırması~~: y~p
mışttk ( 1 ). Bu sebeple bu yazıda ·şaırtmlzln gerek Farsça gerekse TUrkçe şiirlerinde 

kullandığı vezinler çeşitli yönlerden;. aynntı1i_ olarak ete alınacak; aruz veiınıertni 
tercihi _ 1,a1<ımından yerinin. iyice tesbit ~ue~ıımesı içın. muka~eseıer yapitacak ve 

kullandığı bazı kalİplann özellikleri üzerinde . durulacaktır. ()\ynca ele alınmasını 

uygun şördüğümüz mesnevi ve r:ubalter, bu çahşmaxa dahil edilmemiştir.) 

FuzOlt'nin Farsça ve Türkçe divanlarında kullandığı vezinlerin adlan ve 

kullanım adetleri, bahlrlere ve n~ım şekillerine göre şöyledir (2): 

• . Selçuk On. Fen~Ed. Fak(lltesi. Doğu Dİiieri ve Ed, BI. Öğretim üyesi .. 

t. Bkz. Adnan Karaismalloğlu-Yakup Şafak, 'Aruıu Kulİanma YönOnünden Hafız.-FUZOll Kı1rşılaştirmas1·, Atatürk 
Ün. Fe~-Ed: FakOİtcsl ·Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi, .s . XIX, s . 49-60. 

2 . Bu çalışmada Farsc;a ve Türkçe dlvanlann tenkitli metinlerini ihtiva eden şu nüshalar esas alınmıştır: farsça 
Divan: nşr. Hasibe Ma.z:ıoğİu, Ankara, 1962: fuzOll Divanı . nşr. Kenan AkyOi ve art<adaşlan, Ankara; 1,958. 
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BAHiRLER VE YmNLER GAZEL KASiDE l<IT'A oiGER TOPlAM 

HEZECBAHRİ T f ' T F T F T f ·r F 
1 

1. Mefôilün mefôilün mefôilün mefôilün 66· 92 8 · 5 4 . .1 3 81 98=179 

2. MefOlü mefôilün mefülü mefôilün - ._ 
1=2 

3. MefOlü mefôilü mefôilü feülün 8 17 . 1 8 19=27 

4. Mefôilün mefôilün feülün 1 1=1 . 

5. MefOlü mefôllüıi feülün 1=1 

RECEZBAHRİ 

. 6. Müstefilün müstef ilün müstefilün müstef Wün - 2 2=3 

REMEL BAHRİ 

7. Feilôtün feilôtün feilötün .fellôtün 2 2 - . - ~ 2 2=4 

8. Feilôtü föilôtün fellôtü failôtün - .: - =1 

9. Fôilôton taııaıon fôilôtün fôilün 132·101 · . 14 9 ·19 13 .8 173 123;:::;296 

10. Feilôtün feilôtün feilôtOıi fellün 52 73 6 11 6 8 1 65 93=158 

11. Fôilôtün fôilatün-fôilün 3 1 4=4 

12. Fellôtün feilôtün feilün · l 1=2 

MÜNSERiH BAHRİ 

13. Müf:teilün fôllOn 'T'Üfteilün fôilün 1 - . 1=2 

14. Müfteilün fôilôlü müftellün fa' 1=2 

MuzARİ• BAHRİ 

15. Mef'Olü fôilôtün mefOIÜ fallôtün 5 5 5 5=10 

16. Mef 010 fôllôtü mefôilü föilün 20 62 5 6 6 1 28 73=101 . 

MÜCTES BAHRi 
17. Mefôilün feilôtün mefôilün feilôtün 6 - 6=6 

18. Meföilün feilôtün mefôilün feilün 10 36 8 16 2 ·7 · 1 21 59=80 

SERi• BAHRİ 
19. Müftellün mOftellün fôilün i ' 2=3 

· HAAFBAHRi 
20. Feilçitün rtıefôllün fellü'n 2 4 9 6 11=17 

MÜTEKARİB BAHRİ 

21. feOlün feOIOn feOlün feOlün l - . l 2 3=5 

22. FeOlün feÖlün feOlün feil . 1 1=1 

23. FeOlü fo'lün feOIO fa'lün 121 . 1 1=1 

KAMiLBAHRi 

24. Mütefôilün mütefôilün mOtefôllön mütefailün - - ::1 

TOPLAM 304 410 40 49 41 46 14 · 3 399°508:907. 
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1 O bahirden · 24 veznin yer al~ığı . ~u tabloya .gör~ (3) ~r. :her' ıkf ~ilde 

yazdığı şiirlerde en çok-Fars· ve Türk a~lannda da en çok kullanılan {4) - altı 
. . 

vezni tercih etmiştir. Bu vezinler ve genel kullanım oranları şöyledir: 

Fanaton faııatün faflatün fAllatün (REMEL) . 

M~fatlün mefAtlün me{Atlün mefat1ün (HEZEC) 

Fellatün fellatün fellAtün feilün (REMEL} 
(Fana tün) (fa'lün) 

MefOIO fAllatü mefatlü fallün· (MÔZARi') 

MefAilOn feilAtün me(Ailün fellün (MÜCTES) 
(fa'lün) . 

MefOlü mefAt1ü mefAt1U feOlün (HEZEC) . 

%32.7 

%.19.8 

%17.4 

oiol 1 .. t 

%8.8 

%3 
. . 

Yukandakl aJtt veznin dışında kalan kalıplann Uç grupta 'toplandığı gö-

rülmektedir. 
. . 

1. Kısa vezinler: Hezec bahrinden iki (4, 5 nolu}; Remel bahrinden iki (11, 

12 nolu}; Sert', Hattf ve Mü.tekArlb .bahlrlerlnden birer {19, 20,· 22 nolu· }··olmak 

Uzere 7 veztndl~. To.plam kullanım oranları% 3.1 'dlr. 

·u. Tek çeşit tefilenin tekrarın.dan oluşan muttarid .(yeknesak)_. vezinler.:·· . 

Recez, Remel, Mütekarib ve KAmil bahirlerinden birer (6,·7~ 2,, 24 noh,ı) olmak 

üzere 4 vezindir. Toplam kullanım oranı % 1.4'tür. (Esas.en yapı olarak · H.ezec 

bahrln~ ait 4 MefAtlün vezni de bu gruba .~ittir; ancak çok ku.llanılan vezinler . 

arasında yer aldığından buraya dahli edllmemlştlr.) 

111. İki ·çeşit tef ilenin ~ünAvebe ile ·teranndan oluşan mütenavlb (almaşık} 
ve~lnler: Hezec, Remeı; Münserih, Mu.zari', MOctes ve MütekArib bahirlerlnden 

. . 

bire~ (2, 8, 13, .15,. 17, 23 notu} olmak üze.re 6 v~zt~dir. Topl~ kullanım oranı 
% 2.4'tür~ Mütekarib bahrine ait olan Farsça mütenAvib vezinde FeOIU fa'lün 

tefileleri bir mısrada 4 kez tekrarlanmıştır. CAr)lt'nln ifadesine ·göre. söz konusu 

3. Merhum Ha!Ok fpekten'ln Anız ÔlçOsQ adlı çalışmasında FuzOltnln kullandığı vezinlerle llglll rakamlar. bu tab
loya göre buı kllçQk farl<lılıklar aız.e~cktedlr. Krş. Eski TOrk Edebiyatı-Edebi Bllgllcr, ·2. Kısım: Aruz ölçUsO, 
(2 bs.), Erzurum, 1989, s. 286.; bu ğ~nlş çalışmanın tan;tımı için bkz. Yakup Şafak, 'AIUL öı°c;OsO ve Bazı De

ğeı!cndlnncler", Yedi iklim, S. 49, s . .ıı~1s. 

4. Bkz, Peıvtz. NAtll. HAİıl~ıt. Tahkik-! lntlkAdt der şl'r-1 F.\151, Tahran, 1327 h.ş. , s. 152 v.d.; L.P. Elwell

Sutton' ın The Pcrslan Metres (Cambı!dge, 1976) adlı eserinden naklen Sfr0s Şemrsa. Seyr-1 gazel der şl 'r-1 
Farst, 3. bs. Tahran. 1370 h .ş .. s. 236-240. H. ipekten. a.g.e,,'s. 251-256. 
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, . . 

vezindeki ·bu tarz sonraki· (müteahhirin) Fars şairlerinden bazılan tarafından de-
. ' . . 

•nenmlştlr (5) . . .zAtfrıln ~e bu ~kilde yazılmış bir gazeli vardır (6). . . . . . 

.. . .. Yukarıda. ele alınan 23 veznin dışında .kalan . tek kalıp Münserih bahrine 

. ait (14 nolu) M~ftellün fAilAtü müftell~n fa'dır. Bir Türkçe ve bir de ·Farsça ga
zelde · kullanılmıştır. 'Genei olarak Farsça. gazellerde % 0 .9'1uk bir · kullanıqıa 

sahlp ·olan bu vezin, daha ziyade eski · iran '!ı""şalrlertn iltifat ettiği bir kalıptır (7). 

Türkçe ma~züm~lerde ise çok nadl.r olarak görülmektedir (8}. · ·. · · 

Muttarid v~ mütenAvib vezinlerin· kullanılışı üzerine bazı _mül!hazalarımız · 

da şöyledl_r: 

1. Söz konusu vezinlerden 7 'sl (2,6,8, 13, 15,23,24 · nolu) duraklı olarak 

kullanılmıştı~. Yani bu vezinlerle yazıl.an manzumelerde mısralar iki eşit. parçaya·· 
. . . . . . . . . . 

bölOnmektedlr ve mısralann ilk bölümü sonunda kelimeler de bitmektedir . . . 

Bunlar: · 

MefQlü·mefaitün/ mef'Qlü ni'efAtlün (HE:ZEC) 

MüstefUün İnüstef.ilün / müstefİIQn rrıüstef'llün (REÇEZ) 

·Feilatü fallatan / fellAtü fAllatün (REMEL} 

Müfteilün fAllOn (fAII.An) İMüftellün fAIIUn (faİIAn) (MÜNSERİi·O- . 

MefQIU fAilAtün / ~efOIO faJIAtün {MUZARİ') 

FeQLü fa'l~n/ feOl<:i fa'Iün / f'eQlü fa'lün l feOJü fa'lün {MÜTEKARiB) 

Mütefailün mUtefAllün/ rn·utefAllün·mUtefAilün (l<AMİL)'dür. 

· {işaretlerden de anlaşılacağı üzere MOtekArib · bahrine alt vezJode her iki · 

tefllede bir, durak yapılinıştır. ) 

2.. °Yukandakl vezlnlerde aynı yapıda olduklan h~lde ( 1 , 7, 17, 21 nolu) 

. şu 4 vezin, duraksız olarak ku~lanılmıştır: · 

Mefattün mefatlün mefAtlün mefAflün (HEZEC) . . . ; 

: S. camt, Rlsatıe-1 araz, tere. ve şerh: Ahmed Salt (cam::ı muzaİfer-Şcrh-1 arOz-1 M~IIA cami); İstanbul , 1267, 5. 

151-152. , 

6. Bkz. H. ipekten, a.~.e .• 5 , iAz. 
7. Bkz. · S. ŞemTsA, a.g.e., s. 238; ReştdU:d-dfn-1 Vatv!t, Muhtasaıt· der llm~I araz, nşr. Ahmed Ateş- Ab-

. dulvahhab Ta~. farsça Gram~rt"(metlnler kısmı}, İstanbul, 1970, s. 259: . . . 
\ 

8. Bkz. Y. Şafa~. "AruzölçOs!l ve Bazı Değerlendlnneler", s . 16. 

Ti. 



. . 
fellAtün fellAtUn fellAtün .feilAtün (REMEL) 

{f~llAtün) 

MefAIIUn fellAtün mefatıün fellAtUn (MÜCTES) 

FeOlil'n. feOlün feOlün feOIQn (~frrEKARiB) .. ·. 

(Her '1kt gruptaki vezinlerin örnekleri için aşağıda ·g~terilen ye·rıere ba.:. 

kını'z.) · 

3. fuzQlfnin Farsça.ve Tür~çe dlvanlanndakl m~ttartci ve mütenAvib ve-
. . 

zinlerde görülen bir diğer özellik, bu vezinlerle yazılmış manzumelerde mısra_ . 

sonlarında- _özellikle kafiye ve r~lflerde- birl~ik . (bir . buçukluk) . hece . kul

lanılmamasıdır .. {Münser1h bahrine alt Müftellün· Wlün (fAllan)/ müftellün fAHün· ,, . . . 
{fallAn)· Vezni, tabiatıyla bu kull~ımın dışındadır:· zira aruz ki_taplan bu veznin · 

dört ~yrı şekilde kullanılmasına cevi,.z vermiştir) (9). 
. . 

Söi: konusu t O vezinle yazılmış manzumelerin kafiye· ya da redifleri şun- · . . . .ı . 
-!ardır:· 

1. M~fMlün· mef3:i1ün ·mefailün mefAilün: Tür~çe Divan: hancer (Ks. 1\/), 

sevdAsı (Trk. Berid, s. 51), z.an (~. XVlll), kişverdür (Ks. XlX), eyler· (Ks. XXll), · 

handandan .{Ks. ~~ rabbAnı ' (Ks. XXVI), m.üşkil · (Ks. XXX},· eyle.r_ (~.~VD; . . . 

· peyda (G.1\/), yA· Rab {G. XXX), it (G. °><Lll), dut (G.XLIV), görgeç (G.Lll), -bar 

(G.LXVI), yazmışlar (G. LXVIII); dı_.ıtmuşlar {G. LXIX), oynar {G.LXX),· artar . . (G.· 

. LXXI}, . dlrler (G. LXXX), eyler. (G. l..XXXI), sor' (G. LXXXIV), cUnOnumdur (G . . 
. . 

. LXXXVII}, ·~dançiur (G. LXXXVIII), kandur {G . . LXXX.IX), Mecnun'dur_ (G. XC), 

· dll-rObal~rdur ·(G. XCI), var<:.iur (G. XCII), maildür ·(G. C), _halütndür ·(G. ti), 

t:e~tnOmdür ·(G. Cll), itdügümdendür .(G. CJII}, iymincjÜr (G. CIV), . kılmaz (~. 

· .od), olmaz (G. OCII), olmaz (G.CXIII)~ bilmez (G. CXVI), vlrmez {G.CXVII), itmiş . ·• . •, 

(000011), hoş (G._ OOO<IV), ·na-danhğ (G.CXLVJ), Aş_ık (G. CLII), tek '(G. CLVI),· 

anber-efşAnun (G.- CLXII), vlrdün (G. CLXV); urdum ( G. CXC), yoldaşum (~. 

CXCUI), değşürdüm .(G. CXCVII), benzetdOm _(G: CXCVIII), ltdOm (G.CCI), hic

randan· (G. °CCXJI), A{~tAbından (G,: ÇCXİII), varından (G. CCXIV), bt:rıevalardan ·. 
(G. CCXV), nOş-handünden (G. CCXVIII), melam_eiden ,( G . . ~CXJX), ~ğya.nı·n (G; 

. . . . 
9. Bkz. Seyff~I Buhc\rAyt. ~rOı.-1 Seyff, - nşr. H. B_lochmann' {lhe Prosody' of t)\e rerslans adlı eserin sonunda) Am:s.- · 

. terdam, 1970, ~· 32-33: aynca kış. Şems-1 _Kays (Şems_(.l'd-dtn Muhammed b. ·Kays er~Raı:t). el-Mu'cem it 

me'Aytri cş'Arl'l-Acem, nşr. Muhammed ı<.a;vtnt aynı eserden yeniden nşr. MOderrls Reıevi • Tahran, B38 
h.ş.', s.1·38-139: CArilt a.g.e, s. 115-118. (fuZ.Oh'nln bu vezinle yazdığı. iki gaı.elln numaralan. şunlardır~ T.D. · 
G.L.X; F.D. G. 402.) · . . ' . · 
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CCXXIV),' . yaşın (G. CCXXV), bu (G. CCXXXVI), AhO (G. CCXXXVIII), ·urm~ (G: . 

CCXLI}, eyle {G. CCL), beyAbane · (G. CCLI), ruhsAre· (G. CCLIII), üzre (G. . . . . . 
· CCLVI), usanmaz , mı (G. CCLXIV), hicranı {G. CCLXVI), b~n {G. CCLXX), . . 
yaşı (G. CCLXXVI), şehlAyı (G. CCLXXVll), Alem-arayı (G. CCLXXVIII), ltdl (G . . 

. 1 . . 

CCLXXXIII), . yetmez· mi (G. CCLXXXIX), meni (G.CCXC), meni (G. · CCXCI), . 
. . 

Alem-:-arAdur (Trc. Bend s. 438)·, pertşAnum (Mur. s. 472), eyler (Kıt'a Xl), dutsan . 

{Kıt'a XX)~ cAhil (Kıt'a XXH) kim (Kıt'a XXIV): Farsça · oıvan: galtaneş (Ks. 1 ), 
~ •,. . ' 

dAred (Ks. 5), şod (Ks. 9), alem (Ks. 28), başem (Ks. 30), Ale111 ·ra. ( G. 4}, pA rA 

(G. 6), nizarem ra (G 10), can ra (G11), bulbul ra ( G.13), Q .rA (G. 14), bulbulhA 

(G. l 9), zepanem ra (G. 21), h abem ra (G. 26), peyda ( G: 32), ·şebha (G_. 34), 

mA rA (G·. 35), hOban ra (G. 36), perl\reş rA (G. 47), ya. Rab {G. s·3), imşeb ( G .. 

54) bA' is (G: 117), nAsih ( G. 1~-3), dAred (G. -1:26), neg'şAyed (G. 127), dAred 

. (G; 135), gtr~d (G. 138), gtred ( G. -141 ), gtred (G. 144), .ufted (G. 145), şod (G. 
. . 

~47), mf-btned {G. 149), int-bAred {G. 159), şod (G, 1~1), .\yed (G. 166), .ufted 

(G. 167), rrit- sOzed (G. 182), Ayed ( G. 183), bAşed (G. ·f87}, dared (G. 192), 

n~mt-ay~d (G. 195), mt-darİed (G. 198), kes (G. 215); dil-~eş (G. 218), guher

bareş (G. 219), tllcrAneş (G. 220), rOyeş (G.221), va.' iz( G. 228), kef ( G. 232), 
. . . 

Aşık (G. 238),-gut (G. 246), musta'dl (G. 247), reftem (G. 252), dtdem (G. 

255), dfdem:(G. 257), kerdendG.258), darem (G. 259), nemnakem (G'. 260), . 
. . . 

bestem (G. 262) kerde~ (G .. 263); dll-cOyem (G.266), bestem {G. 267), mes-. . . . . . . . . 
tem-(G. 268), ·canan~m (G. 269), averdem (G.270), kerdem(G.271 ), mt- h Ahem 

(G. 275), gerdem (G . . 282), ne-mt-h Ahem {G. '283), hem (G. 288); gerdem (G. 
291 ), bin\ıfsem {G. 294), ne-rnt-btnem (G. 302), ne-mt-danem (G. 308), ne-mi~ . . . . . . ·. 

· danem (G.310), burdem (G: 312). bAşem( G. 316), mt-daneni (G. 321); gerdan . 
. .: . . 

(G. 333), men (G. 335), men (G: 340), men (G. 342)·, 1'n .(G. 349), .btrOn ( G. 

350), men (G. 351),· tu {G. 360), O (G. 363); O (G. 364), mande (G. 373), yA ne · 
' . . 

· (G. _377), ruhsAri' (G. 381 ), keidt_· (G. 383), hem-raht .(G. 385)~ meclis-arAyf (G. · 

. 3.91), reftl (G. 392), başt (G. 396), deşt-peymAyf {G:400), -Oyem {Kıt'a 30); . 

2; MePOlü·mefAtlün mefOlü mefAtlOn: T.D. cAn.Anı {G. CCLXV}i F.D. dAred 

(G. 180). 
. . 

3 . Müstefllün.müstefllün müstefllün müstefllün: T.D. ula (Ks. VIII); F. ·D. · · 

bered (G. 1~8), konem {G! 305) . . . . . 
.. -4. Feilatün feilaton feilAtün feilAtün: ·r. D. terdür (G. CVl),Aşık (G. CLI); 

f.D. mayii (G.2.44), şuntdf (G. 395). 

5. Fellatü fAll~tOn fellatü fAIIAtün: T.D. olmuş {G: CXXXV). 
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.,. 
· · 6. MefOlü Fana.tün mefOlü fAilAtün:. T.D. vazıh (G.LVI), nlgArum (G.· 

CXCII), mübtel!de ( G.CCXLVI), cein!le (G.CCXLVII), dAğı ·(G. CCLXI); ·f. D. kerd 

(G.168), semen-ber (G. 203), hA.sıl {G . . 241), mAyt (G. 384),. dAı'i· (G. 389) . 

7 . Mefa~tün feilAtün mefAilün feilatOn: F, 'o; b!şed (G. 131), iıe-dlrem (G. 

29~). bur1dem (G. 306), bl-guş!yem (G. 320), meı:ı (G. 352), devtdt (G. 394) .. 

8 . FeOIOn ,feOIUn _feOlün feOl.ün: T.D. hurrem {Ks.XXVII}, hadis (G. XLVII): 
F.D. dil (Ks. 2), ptrAhenem ra {G.-7), ~lniyi (Müsed. 1). 

9 . f~Otü fa'lün feOIU fa'lün feOlü fa'lün feOlü fa'IOn: F.D. ter (Ks. 37). 

10. MütefAilün mütefAilün mütefallün mütefAilOn: T.D. revfulumı ·. (G. 
CCLXU). 

Listede görüldüğü üzere şatr, bu vezinlerle yazmış olduğu Türkçe man

zumelerden hiçbirisinde . kafiye ya· da· redif sonlarında birleşik hece. kul- . 

l~nmamıştır. Farsça manzumeterd.e ise sadece bir ·gaz.elde (G. 1 q8) kerd, · üç ga
zel~e de (G. 333, 349, 350) gerdan. tn, blrOn rediflerlni k"-'Uanmıştır. (Söz 
konusu rnanzOmelerin birinci mısralarının soıil~rında ise -harfl-1 medden sonra 

nQn-1 sAkinle biten kelimeler 11!! Far~ manzOme,erde flil çekimleri dışında ve 

daha ziyade uzun maıizOmeterde- derd, şem', beyt, llllAh, ışk, h3.k ,. dehr . gibi 

birleşik hece ile biten kelimelere az da olsa tesadüf edilmektedir.) 

f'Auttarld ve mUtena.vıb vezinler üzerine yaptığımız geniş. k.··µ~nh btr 

araştırmada (1 O). Türk şairlerini.İl bu vezinlerle yazdıkları ·manzumt<!İerln ·son--. . 
lannda birleşik gece getlnnemeye özen gösterdikleri, aynı mülAhaza ile ka.flye 

. . 
ve rediflerde -an, -on, -in, {harf-l medden sonra nOn-i sAkln) sesleriyle biten ke·-. 

limeler kull~nmaktan da kaçındıklan görll_imektedlr ( 11). Fars · şal~.erinln · ıse 

genel olarak- mısra sonlarında birleşik hece kullanmamaya dikkat etmekle ·ı:,ır

likte, birçok şairin kafiye ve rediflerde, özellikle son~ dal ve te harfleriyle .biten 

fillerle JAn,-On-tn sesleriyle sona ·eren kelimelerde bunu müsamahayla kar-

. şıladıklan anlaşılma~tadır. Geleneği çok lyl btlen F~Olt, mezkOr vezlrilerle yaz-, . 
dığı Türkçe manzumelerin kafiye ve re.difterinde birleşik hece ile .blt~n kellrn~ler 

getirmekten kaçınırken , farsça manzumelerinde· bu · cev~ı dör:t gazelind~ kul

lanmışbr. 

Şairimiz.in kullandığı vezinlerin Fars ve Türk edebiyatlarındaki yerini be

lirleyebilmek için H<l edebiyatta da gazellerde kullanılan vezinleri yukarıdaki tas- · . . . 
nif çercevesinde vennek uygun olacaktır ( 12}. 

10. Bu araşbnnamı:ı henU:ı yayınlanı:namıştır. 

ı.t . Harf-! medden sonra gelen sAkln (harekesiz} nOnlann mısra içinde takti'den d0şt0kler1, mısra sonlannda ise 

sa.'<ln· bir haıf sayıtdıklan huslisunda bk:ı. CAmt, a.g .e; s: 62-63; Seyft, a.g.e .. ~. 8. Camı: risalesinde bu tur ve- . 

zJnleıln müsebbai (y~nl mef.\ll!n, mOstefll~n. falltyAn gibi son~ bir buçukla biten}, şeklllerlne yer vermemiştir . 
. 12'. Tablonun o!uşumunda genel ortalamalar lc;ln'H. ipekten ve L..P. Elwell•Sutton'ın tesbltteıt c,sas alınmıştır: 
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EN ÇOK KULLA~ILAN Al Ti VEZiN 

1. Mefô~vn mefôilOn mefôilün ~efôUün {HEZECl 

2. MefOlü meföilü mefô110 feCılün (HEZECI 
.. " .~·· 

3. Fallötün föllôtün fôilôtün fôllün [REMEL) . . , 

4. Feilôtün feilôtün feilôton feilOn [REMEL) · 

5 .. Mefoıo· taııaıo mefôi!ü fôllün (MUzARl·İ 
' 

6. Meföilün feilôtürı mefôllu'n feilün IMÜCTESl 

. Toplam 

. 10SA VEZiNuR 
l. MetailOn mefôilün feOlün IHEZEC) 

· 2. Mef Olü m_efôllün feOlün (f:'1EZEC) 

·.3. Föllôtün föllôtün failün IRE~Ell 

4 .. Fellôtün feilôtün'fellunlREMEU 

5. Mü(teilün rnüft~iı9n taııon [SERİ'). 
. . 

6. FellôtOn mefôilüil feilün (HAFİF) 

7. Fe019n feOİün feOIOn feil (MÜTEl<ARIBI 

· Toplam 

MUTTARU> YEZİD . . 

'. Fuzuli .Türk Ed. · Fuzuli Fors Ed. 
• . T .. % Genel Ort. % F.%· · Genel Ort. % 

21.T 

2.6 

43.4 

· 17.l 

6.6 

3.3 

94.7 

(13.2) ' 22.4 

17.61 4.1 

131.4) 24.6 

(13.41 17.8 

(1~.11 15.1 

.16.2! ·s.a · 
(84.9) . 92.8 

(8.4) 

(6.9) 

114.6) 

{13.51 . 

(14.8) 

113.5) 

171.7) · 

15.0ll . · 0.:24. . . (3.71 

· . (0.~8) · Q.24 (2.71 

_{l.61) 0.73- 12.21 

0.33 (0.22) Ö.24 

.0.33 · (0.27) 0.24 

0.33 (2.38) 0.4.8 

(0.141 0.24 

0.99 (10.01) . . 2.41 

(1. li 
(0.7) 

. (2.9) 

10.61 

{13.9) 

(Mefô11ün mefö11ün mefailOn meföı!On IHEZEQ (Yukanda ~.) 

1. Müstefilün mOstefilün _inüstefilOn müstef ilün (RECEZI · 

2. MOfteilün mOfteilün mOftellOn mOftellOnlRECEZI 

· 3. Fô~aton fôiİôtün fôilôtOn fôilôtün (REMEL) 

4. FeilôtOn fellôfün felldfün feilôtünlREMEU 

5. FeOIÜn feOlün feOIOn feOlün IMÜTEKARIBI 

6. Mütefailün mütef61lün.müt~.taııon motefüilün {~iL) 

Toplam 

· MÜ11Nlviı YEZINLM 

Mef OIQ meffiilün mefOIO mefôılOn IHEZEC) 

MüfteilOn mefôilün müfteilün mefôilün (R_ECEZI 

Fellötü_ fôllôtün _feilôlü fôilôtOn IREMELI 

· Müfteilon· fôilün müfteilün fôilün (MÜNSERIHI 

MefOIO fôilôtün mefülü fôilöfün·(MÜZAAI') . . 

· Mefôilün teaaton· metaUÖn feUôtün (MÜCTESl 

.Fa'lün feOlün fa'lün feOIOn (MÜTEJ(ARIBJ 

Toplam · 
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0.66 

(0.33) 

0.33 

1.65 

0.33 

0.33 

{1.181 · . 0.49 . · (1.8) 

10.02) (O.hıeıı azl 

.(0.08) 

10 . .011 
(0.05) 

· (0.011 

(1.35) 

(0.691 

(0.781 

(0.22) 

0.24 

10.21 · 

(0.5t 

(0.6) 

(O. ~·cıen az) 

. 1.22 · (3,2!· 

o. 24 . (2) · 

. (1.3) 

(.1.21 

0 .33 . . (0.50) 0 .24 {t6) 

(_2.4) 

(1.11 

(0.21 

.(9.8). 

1.65 · .. (1.27) · l.22 

. 2.64 

(0.051 

(0.061 

1.46 · 

·(3.591 ·. 3'.1~ 



Btftablodan çıkarılabilecekoonuçlar ise şöyl~dir: 

Şairimize~ çok, Fars ·ve Türk aruzlannda da en çok kullanılan altı. v~zni . 

· tercih etmek.le beraber, genel eılllmden farklı . olarak Reme.1 . bahrinin . fallatün 

failAtün ta.llAtün .fAilün ile He:ZCC bahıinln . MefAt1ün . mefAtlüo mefattüri mefatıün 
· ·vezinlerine büyük ~ir al!ka· göstermlştı/ (Tj.irkçe gazelİ~rde toplam %65.1 ·,·F~r~- - -

. . . ' . . 

ça ·gaze~lerde toplam %47; bu rakamlar . genel ortalary1anın bir hayli :.üze~ 

ıindedlr). Yine O, .remel bahrine·. alt Fel(atün fellAtüıi feilAtün. fellün ~ezninl, 

•. , genel orta!amanı'n (y~klaşı_k %4'1ük bir farkla) üzeri.nde kullanmıştır. B~~a karşılık' . 

Türkçe· gazellerinde, MuzAri' bahrl.nln MefOl.ü fAilAtü mefa.tlü fatlün ~ezninl; -h~rit.· 

Türkçe hem .Farsça gazelleri~de, Müctes 'bahrinin. Mefailün feilA~'n mefAUü~ fe~ .. 

Uün ve Hezec bahrinin MefQIO mefatlü mefAitü feOIOn. kalıplarını genel eğilirnin . 

~aklaşık %3 Ha o/~.5 ar~ında farklarla) aşağısında kullanmıştır. · 
I . . 

Aiti· veznlİt' toplam kullanım or<,1nları da Türkçe gazellerde o/o 9.8'1lk ve 
. ' . . . ' . . . . . 

~arsça_ gazell~rde % 21. 1 'ilk· farklarla genel eğlllmln üzerindedir . . Dikkat çekici · 

bir başka husus, söz konusu vezinlerin 6ranlannın .Farsça . ve Türkçe man~ . . 

zum el erde ·: ciddi . far~ıhklar göst~rmesİdlr. Örneğin FAIIAtOn .. fAlİAfüi: f!UAtün 

· fAilUn_ vezni Türk~ gazellerde .% 43.4'e_ yüksehnlşken, __ Farsça ·· g;->.:::~!Jerde 

%246'da . ~lmıştır. B'um,ın aksine o.tarak. MefOlü · fcMlatü mefAt1ü .f~~\ fü kahbı 

Türkc;e ·gazellerde ·%6.6 gibi 'düşük bir oranda kalırken . Farsça gazeH~r~e. % 

. 15.1 'e yükselmiştir ki bu rakam genel _eğİIİme çok uygundur. Aynı şekilde 
Mef3110n fellAtün mefAUün · feilün vezninin Türk~ ~e. ·Farsça g~ller · arasındaki· 
oran farkı % 5.5'.tir, 

FuzOlt manzOmele'rinde, çoğunlukla mesnevilerde k~llamlan kı_sa . ve-: . 

. zinlere ve gerek °Fars·, . gerekse Türk a~larında -4 MefAilün d·ışında- ~ kul

lanılmış muttarid ve mütenavib vezinlere. de ilgi göstennemlş, bazılarım hiç de- . 

nem~miştir . . Kı~ yezlril~rln . tQplam kullanım oranı, _her iki edebiyattaki -genel . · 

temayülün çok altınd~~hr. 

•,. Şair, . Türkç~ manzQmelerinde v~zinleri, Tür~.' edebiyatındaki, . özelllkİe 
lc;hide yaşadığı .XVI. y .y.'dakl ~ğilimlere· yakın oian_larda kuİlanırken' (13}, F~usça 

maniOmelerlnde vezinleri Fars şiirindeki genel tem.ayül~ daha uygun· oraniarda 

kullanmı.;tır·. -fuzQlfnln·. ıkl dilde 'yazdığı manzumeierde, vezin· tercihleri h~:.; 

susunda: görülen . · bu farklılıkta, , . şüphesiz dillerin kendilerine özgU hu-
-1_3-. -H.-' lpe-... -kte-,n---'ln--.t-es-bltle~ göre XV'I. yOzyıhn önd~ gel~n şairlerinden .Utt, FuzQII, H~y~lf. YahyA Bey, ~v'f: 

BAl<I ve Rı:ıht, mezkur '6 veznt -ortalama olarak-% 91, l<İsa vezlnle·rı % 6, muttarld ve mütenA".'1b vezinleri ise 
% 3 dvannda kullanmışlardır; ~ a.g.e., s. 2:84-293. 
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susiyetlerinin, her ikJ edebiyatta vezin konusundald temAyüllerin, şairin yaşaoığı 
devrin ve etkilendiği ede~t"şahsiyetlerin rolü vardır .. . 

Bu mülahazadan . hareketle, ~lrlmlzln . he~ iki dille yazdığı şiirlerde kul

la~dığı vezinler hususundaki tercihlerinin daha belirgin bir şekilde ortay~ ko

. nulabllmesl için fars edebiyatının .önde gelen gazel· şairl~rlnden Sa'di (öl. 691/ 

1292),' H AcQ (ÖL 753/1~52) ve HAfız (ölm. 791/1388) ile çağdaşı olan Tür~ şa.;. 
• 1 • 

lrlerinden Utt (öl. 953/1546>'~ HayAlt (öl. .. 964/1557) v~ Yahya. Bey (ölm 990/ 

1582)'1n gazellerinde kullandıkları vezinlerin oranların, takdim etmek ~gun . 

olacaktır ( 14)'; (Sıralama yukarıdaki sınıflan~ırmaya göre yapılmİş ye mukayese · 
. . . 

imkanı . sağlaması için . FuzOlt'nln Farsça ve Türkçe manzumelerinde kullandığı 

ve~inlerin oranlan, tekrar verilmiştir.) 

ıq ·-ı 
> 

ij ~ 
ıı..ı 

i 
N fi a:ı 

~ iti ~ :x: :ı::: 
N i :c 

~ 
EN ÇOK KULLANILAN ALTI VEZiN % . % % % % · % % % 

Mefailün metailün metailon mef~ilOn4.2 2 .. 4 4 .7 22.4 21.7 19.7 14.8 13.2 
Mef'ulü metano metailo feOIOn · 5.1 8.9 3.9 4.1 ·2.6 . 6.5 2.8 2.5 
Fallatün taif~tün failatun· fAllün ı 6.5 12.9 6.4 24 .. 6 43.4 42.6 41 .6 38.3 
Feilaton fellaton feilatıın feilünı 15.2 22.4· 26.2 17.8 17.1 12.2 10.6 17.4 
Mef'ulü. tailatü mef;!il10 failün -10.7 '9 .. 9 14.4 15. 1 6.6 9 ı a.·ı 14.~ 

Mefailon fejlatun mefailOn feilün 16.3 14.4 22.7 8.8 · 3.3 0.9 4 .6 7 
Toplam sa· 70.9 78.3 92.8 · 94.7 90.9 92.S ·93,3 
KISA VEZiNLER 20.1 1 $.8 12.8 2.4 1 6.2· 4.6 2. 1 

MLTTT ARID VEZiNLER ER 3.9 3.7 o·.6 1.2 1.7 . 0.4 0.4 0;2 

MÜTENA VIB VEZIN,LER l6.9 8.4 · 8 · 3.2 . 2.6 2.7 2.2 4.4 

oıaer1erl 1.3 1.8 0.4 0.2 0.3 0.2 

-~onuç olarak .Türk edebiyatının büyük şairi FuzOlt, $erek çeşit gere~e 

oran bakımınd~n. Türkçe manzumelerinde Türk edebiyatının ve özelllkle içinde 

yaşadığı XVI., yüzyılın; Farça man;z.u~elerinde ise Fars .edebiyatının geiıel te

mayüllerine yakın olan vezi~leri tercih etmiştir. Ancak O, gerek Rem~I bahrinin 

·Failatün fAilAtün .fAilAtün fAilün ve Hezec bahrinin· MefAttUn meffillün mefatlOn 

me~tlün kalıplarıı:u en çok J<ullanan şairlerden biri olması, gerek.kısa, muttarid . 

ve mütena.vib vezlnlere fazla iltifat' etmem.esiyle vezin tercihi hususunc;ta kendi .. 

şahslye~lni korumuş ve ayrıcalığını ortaya koy~uştur. Aynca muttarid · ve 

mütena.vib vezinleri kullanışı da onun, aruz·· konusundaki ustalığının · ve ti-
. .. 

tizliğinin bir başka göstergesi· olmuştu~. · 

14. ·su tablonun oluşumu~a memum lpekteo'ln mezkQr .eserinin yanı.sıra şu çalışmadan istifade ~dilmiştir: 
Rllhull!h Hadt." Tenewusl evz!n der gazeliyyAt-1 Haca, HAftz ve Sa'dt"; Rüşd~Amcızlş-1 Edeb-1 FArst, S.' 27, s. 

56'..63. 
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