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Divan şiiri, şiirin "mubayyel, mevzün ve muı~af:fa söz" olarak tanımlandığı 
bir edebi anlayışın Batı Türkçesindeki temsilcisidiri, Bu tanımdan da 
anlaşılacağı üzere divan şiirinde ahengi sağlayan en önemli iki unsur, aynı 
zamanda şiirin ana ahenk unsurları da olan "aruz vezni" ve "kafiye"dir. 
Divan şiirindeki diğer ahenk unsurları ise, bu konuda ikinci dereceden 
unsurlar olarak da değerlendirebileceğimiz "tarşı< ", "cinas", "iştil):al(, "tard 
u < aks", "l~aıb" ve "reddü'l-< acuz < ale'ş-şadr" gibi söz sanatları (şanayi<-i 
laf~iyye) ile mısra veya beyit içerisindeki birtakım ses tekrarlarıdır. 

Arap şiirinden Fars ve Türk edebiyatIarına geçen aruz vezni, açık ve ka
palı tabir edilen hecelerin önceden belirlenmiş bir düzen içerisinde tekrar
lanması esasına dayanan bir şiir ölçüsü, daha doğrusu bir ahenk sistemidir. 
Dolayısıyla bu vezinle yazılmış bir şiirin vezin ahengi bakımından taşıdığı 
değer de o şiirin mısralarının önceden belirlenmiş bu sistemle olan uyumu
nun derecesiyle ilgilidir. Arapça ile Farsçanın yapıları arasındaki büyük 
farklılık sebebiyle ilk başlarda sözü aruz veznine tatbikte büyük güçlükler 
çeken İranlı şairler, daha sonra Türk şairlerini de bir hayli ilgilendirecek olan 
bu güçlükleri telafi için birtakım yapay yollarla kapalı heceleri açık, açık 
heceleri de kapalı hece yerine kullanmak zorunda kalmışlar; bunu sağlaya
bilmek için de şiirdeki sesler üzerinde ahenk kusuru olarak kabul edilen ve 
farklı nitelikte de olsa Arap şiirinde de mevcut, birtakım tasarruflarda bu
lunmuşlardır. AruzIa yazılmış bir şiirin vezİn ahengi bakımından değerini 
belirleyen ve önemli ve zin kusurlarından "zil).af' ve "imale"yi de doğuran bu 
tasarruflara, divan şiiri eleştirisi CC ilm-i nal):d) terminolojisinde "l).azf', "zi-

Şiirin bu tanımı için bak. Hüseyn Va'iz-i Kaşifi, Bedayi(ü'l-e:tkar f1.Şanayi(i'l-Eş(ar, Dil 

ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Yazmaları, İsmail Saib i Koleksiyonu, No: 452; 

yk. 147 a. 
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134 ABDULKADİR GÜRER 

yade" ve "tebdıl" gibi adlar verilmiştir (Kaşifı, 1304: s.174, 181-182). 
Bazıları dilde kalıcı hale de gelerek vezin kusuru olmaktan çıkmış olan 
"l)azf', "ziyade" ve "tebdıl"e uğramış bu kelimelerdeki değişiklikler, 
"belağat"in alt bölümlerinden "fesahat"in, "kıyasa muhalefet (galat-ı tah ak
küml)" bahsini de ilgilendiren birtakım önemli ses olaylarıdır (Bilgegil, 
1989: s. 35). Kısa bir ünlüyü uzun ünlü değerine yükseltmek demek olan 
"istihlaf' ve "nün" dan önce gelen uzun bir ünlüyü kısa ünlü değerine 

düşürmek anlamındaki "c azl"ise, hem aruz hem de kafiyeyi ilgilendiren iki 
edebi terimdir. "İstihlaf' yapılmış ünlüye "müstahlef', "c azı" yapılmış ünlü
ye de "maC zül" denilir (M. Naci, 1307: s. 113-115)2. 

Divan şiirindeki diğer asli ahenk unsuru olan kafi ye ise, kullanım sıklığını 
veya düzenini nazım şekillerinin belirlediği, redifsiz manzumelerde mısra ya 
da beyit sonlarındaki; redifli manzumelerde de rediften önceki kısmen ya da 
tamamen "sesteş" kelimelerin yarattığı ahenk olarak tanımlanabilir. Aruz 
gibi Arap şiirinden Fars ve Türk edebiyatıarına geçen bu ahenk sisteminde, 
kafiyeyi tek bir ses (revı) ve ondan önceki kısa ünlüyle (tevclh) sağlamak 
mümkün olabildiği gibi (mücerred kafiye), birden fazla sesten elde etmek de 
mümkündür (mürekkeb kafiye). "Mürdef (ridfli)", "mü )esses (te'sisli)", 
"mu1$:ayyed (kayd1ı)" ve "mücennes (cinash)" kafiyeler, işte bu birden fazla 
ses benzerliklerinin meydana getirdiği kafiye çeşitleridir. Şairler "mürekkeb 
kafiye" başlığı altında toplanan bu kafiye türlerini ahenk değeri daha yüksek 
manzumeler elde edebilmek amacıyla kullanmışlardır. Divan edebiyatı 

eleştiri terminolojisinde "mürekkeb" kafiyeleri kullanmaya "Iüzüm ma-la 
yelzem", "iitizam" ve "ic nat" gibi adlar da verilmiştir. "Redıf' ise, şiirde 
bulunması şart olmamakla birlikte divan şairlerinin oldukça sık kullandıkları 
bir ahenk unsurudur. Arap kafiye sisteminde bulunmayan "redıf'i Fars ve 
Türk şiirinde "revı" den sonra gelen ve aynen tekrarlanan ses veya sesler 
olarak tanımlamak mümkündür. İranlılar, Arap şiirinde "revı"den sonra 
gelen ve "vaşi", "huruc", "mezıd" ve "na )ire" adları verilmiş olan kafiye 
harflerini mevcut kafiye sisteminden çıkarmışlar ve bu seslerin yerine 
"redıf'i getirmişlerdir. Redifli manzumelere divan şiirinde "müreddef 
(redifli)" adı verilmiştir~ Bu terimin bir lmfiye türü olan "mürdef'le karış
tırılmaması gerekir3

. 

Divan şiirinde kafiyenin birbirinden tamamen farkh kelimelerin "hem
ahenk (sesteş)" olan asıı veya asli hükmündeki son ses veya seslerinden elde 

İskender Pala, "istib1M' ve ,,< azl"i imale ile med arasında bir ahenk hatası olarak 
değerlendirıniştir (Pala, 2000: s.107-1 12). 
Böyle bir yanlış kullanım için bak. Dilçin, 1983: s. 61. 
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edilmiş olması şarttır. Bu anlayıştan kısmen de olsa ayrılarak kafıye tekra
rında sakınca görmeyen Hint üslı1bu (sebk-i Hindi) şairlerini bir tarafa 
bırakacak olursak (Şefi'ı-i Kedkenı, 1379: s.71), divan şiirinde her bakımdan 
aynı olan ses ya da seslerin kafıye olarak kullanılması (tekrar-ı tafıye) 

önemli bir ahenk kusuru olarak kabul edilmiştir. Yine "mabfeci (çıkış nok
tası)" yakın ünsüzlerle farklı kısa ve uzun ünlülerin kafıye yapılması da bu 
sistemin önemli ahenk kusurlarından kabul edilmiştir. Özellikle kaside gibi 
uzun manzumelerde kafıye bulmayı oldukça güçleştiren bu kurallar ve ilk 
başlarda bunu kolaylaştıran bir sözlükçülük sisteminİn de henüz Arap ve 
Fars dillerinde uygulanmamış olması, Arap şairlerinin ve erken dönem Fars 
şairlerinin şiirde anlam bütünlüğü içerisinde kullanabilecekleri kafıyeleri 

bulmakta büyük güçlükler çekmelerine sebep olmuştur4 • Arap ve Fars şair
lerinin kafıye bulmada karşılaştıkları bu güçlükler, onların aruzda olduğu 
gibi, kafıye elde etmek için de birtakım şiir hilelerine baş vurmalarına yol 
açmıştır. Edebiyat eleştirmenlerince pek hoş karşılanmayan, ancak zorun
luluk halinde izin de verilebilen bu sahte kafıye bulma yöntemlerinin hep
sine birden He İlm-i natd" de "e uyüb-ıl~afıye (kafıye ayıpları)" adı verilmiştir. 

İşte, He uyüb-ı müla~aba-i tafıye (kafıyenin adlandırılmış ayıpları)" ve 
He uyüb-ı gayr-i müla~~aba-i tafıye (kafıyenin adlandırılmamış ayıpları)" 

olarak ikiye ayrılan ve adlandırılmış olanlarına "iı~va", "ikra", "sinad" ve 
"ha" adları verilen bu kafıye kusurlarının Osmanlı şairlerince de kabul 
edilmiş olan şiir anlayışıyla yazılmış bir manzumede mevcut olup olmaması, 
o manzumenin kafıye ahengi bakımından değerini belirleyen en önemli öl
çütlerdir. 

Araplar ve İranlılar tarafından şairlere, edebiyat eleştirmenlerine ve şiir 
meraklılarına aruz ve kafıye öğretmek amacıyla her iki konuda da gerek 
kitaplarda bölümler, gerekse bağımsız risaleler halinde çok sayıda eser ka-

Kendisi de "Kitabu Arı1zİ'I-Varaka" ve "Kitabü'l-Kavat'i" adlarını verdiği aruz ve 

kafiyeye dair iki risale yazmış olan (Kılıç, 1993: s.459; Çetin, 1991: s.426, 427, 437) ünlü 

sözlükçü Ebu Nasr İsmail b. Hammad el-Cevherı (ö. 400H.=1009M.'den önce), Arap 

sözlükçülüğüne, daha sonra kendi adıyla anılacak olan bir sistem getirıniş; bu sistem, 

kafiye bulmayı kolaylaştırdığı için özellikle şairler tarafından çok beğeniImiş; sonradan 

daha da geliştirilen bu sözlük sistemi, başka Arapça sözlüklerde ve dilin yapısı bu sisteme 

uygun olmadığı halde birtakım değişikliklerle "Burhan-ı Katı'" gibi Farsça sözlüklerde de 

uygulanmıştır. Aynı sistemi küçük farklılıklarla "Kanunü'l-Edeb" adlı ünlü sözıüğünde 
uygulayan Ebü'l-Fazl Hubeyş b. İbrahim b. Muhammed Et-Tiflis! (ö. 629 H.=1231-2 

M.), eserinin "mukaddime"sinde, bu büyük sözlüğü düzenlemesinin en önemli sebebi 
olarak şairlerin kafiye bulmalannı kolaylaştırınayı göstennektedir (Süleymaniye 

Kütüphanesi M. Hafid Efendi Koleksiyonu, No. 434, yk. 1b). 
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leme alınmıştır (Köprüıü, 1997: s. 625-653; Çetin, 1993: s. 431-432; Durmuş 
vd., 2001: s.149-153). Ancak, İranlılar bütün şİir nazariyesinde olduğu gibi, 
Araplardan aldıkları bu ahenk sistemlerinde de tarihsel süreç içerisinde· 
önemli kabul edilebilecek birtakım değişiklikler yapmışlar; yaptıkları bu 
değişikliklerle kısmen de olsa, kendilerine özgü bir aruz ve kafiye sistemi 
yaratmayı başarabilmişlerdir. Divan şiiri denilen Osmanlı şiirindeki aruz ve 
kafiye sistemleri de şiirin diğer kuralları gibi, bize doğrudan Arap şiirinden 
değil, bu değişikliğe uğramış halleriyle hemen her yönüyle örnek aldığımız 
İran şiirinden geçmiştir. Dolayısıyla her iki konuda da Osmanlı şairlerinin 
yetişmesinde Arap müelliflerce yazılmış eserlerden çok, İranlılar tarafından 
kaleme alınmış olan eserler etkili olmuştur. 

Edebiyat teorisiyle ilgili Farsça eserler içerisinde bu iki bahsi, sadece 
"aruz" ve "kafiye" öğretimiyle sınırlı olmaktan çıkarıp He ilm-İ nal5.d" çer
çevesi içerisinde ele almış olması sebebiyle El-Mu' cem ±i-Ma' ayın Eş' ari'l
'Acem adlı eserin İran ve Türk klasik şiiri incelemelerinde önemli bir yeri 
vardır. Büyük ihtimalle bugün kayıp eserlerimiz arasındaki "Tibyanü'l
Lügati't-Türki e ala-Lisani'l-Kangh"nın da müellifi olan Harezmli bilgin 
Şemsü'd-din Muhammed b. Kaysu'r-Razi (ö. 635H.=1237-8 M.)'nin 
kendinden önce '" ilm-i nal~d" konusunda yazılmış eserlerden de yararla
narak kaleme aldığı, kısaca Mu' cem olarak bilinen bu eseri, daha sonra aynı 
konuda yazılmış eserlere örnek teşkil etmiş olması sebebiyle de ayrı bir 
öneme sahiptir (Şemissa, 1373: s.37-259; Köprülü, 1980: s.205-206; 
Caferoğlu, 1984: s. 126-129; Çetin, 1991: s.433). Yine, "aruz" ve "kafiye" 
hakkında teorik bilgilere doğrudan yer vermemiş olmakla birlikte; Mu' cem 
gibi, özellikle aruz ve kafiye kusurlarını "e ilm-i nal5.d" çerçevesi içerisinde 
ele almış olması sebebiyle son derece önemli bir diğer Farsça eser de ünlü 
bilgin Hüseyn b. All el-Va'iz EI-Kaşifi (ö.910H.=1504-5M.)'nin Bedayi'ü'l
efkar ±i-Şanayi' i'l-Eş' ar'ıdır5 • Hüseyin Vaiz, Razi'nin Mu' cem'indeki ka
fiye bölümünün birtakım eklernelerle yeniden telifi olarak değerlendi-

Bak. Hüseyn Va'iz-i Kaşifı, BedayiCü'l-efkar fı-ŞanayiCi'I-Eş(ar, Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi Kütüphanesi Yazmaları, İsmail Saib i Koleksiyonu, No: 452 (Hüseyn Va'iz-i 
Kaşifı'nin, Razi'nin Mu(cem'inden de yararlanarak kaleme almış olduğu bu eser, divan 
edebiyatı eleştirisinde taşıdığı büyük önem sebebiyle Muallim Nacl tarafından Türkçeye 
tercüme edilmeye; tercüme edilen kısımlar "Mecmu'a-i Mu'allim"in 29 Zilka'de 
1305H.=27 Temmuz 1304 R.'de çıkan 44. sayısından itibaren bölümler halinde 
yayınlanmaya başlanmış; "Mecmua"nın 10 Rebi'ü'l-Evvel 1306 H.=3 Teşrın-i Sanı 1304 
R.'de çıkan 58. sayısından sonra yayınına son verilmesiyle bu tercüme de yarım 

kalmıştır). 
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rebileceğimiz bir de kafiye risalesi yazmıştır6 • Yine Osmanlı şairlerinin 
yetişmesindeki etkileri ve aynı konularda yazılmış Türkçe eserlere büyük 
ölçüde kaynaklık etmiş olmaları sebebiyle, Tuhfetü'l-Ahrar' da muhteşem bir 
dizi teşbihle şiiri bir geline, vezni bu gelininin giydiği naz elbisesinİn 

nakışlarına, kafiyeyi eteklerinin süsüne, redifi de onun ayaklarım süsleyen 
halhallara benzeten ve kafiyeyi bunlardan ayırarak onu hem göz hem de 
kulak zevkinin unsurları arasında değerlendiren ünlü İranlı şair Nürü'ddin 
Abdurrahman b. Ahmed-i Cami (ö. 892 H=1492 M.)'nin "Risale der-c İlm-i 
c Aruz" ve "Risale der-c İlm-i "Kafiye" adlı iki eserini de burada anmak 
gerekir (Efsahzad, 1999: s.488-489; Gencosman, 1990: s.205-207; Okumuş, 
1993: s. 98-99; Bloehmann, 1872)7. 

Aruz konusunda Osmanlı döneminde tercüme ya da telif çok sayıda 
Türkçe risalenin kaleme alındığı bilinmektedir (KöprüW, 1997: s. 625-653; 
Çetin, 1991: s.433-434). Ancak, Bedr-İ Dilşad (XV. yüzyıl)'ın 
(Ceyhan, 1997: 689-699)'si, Sürürl (ö.969H.=1562M.)'nin "Bahrü'l
Ma'arif"i 8

, Abdü'n-nafi İzzet'in Mahzen-i Esrar-ı Şu'ara (1273: s.66-77)'sı, 
Ahmed Hamdi'nin ve'l-Kavafi ve 'l-Bedayi , (1289: s.1-
52)'i 9

, Muallim Naci'nİn Istılahat-ı Edebiyye (1307: s.65-128)'si, Ali 
Cemaleddin'in ArUz-ı (1291: s. 108-113)'si, Mehmed Rifat'ın 

Mecanli'ü'l-Edeb (1308:41 1-535)'i gibi eserlerdeki "kafiye" bölümlerini bir 
tarafa bırakacak olursak, bu dönemde yazılmış Icafiye risalelerinin sayısı 

hakkında aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Osmanlı döneminde 
yazılmış kafiye ile ilgili oldukça az sayıdaki eserlere Kemal Paşazade (ö. 
940 H.=1533-4 M.)'nin "Risale-i Kafiye"si, Muhyi-i Gülşeni (ö. 
1013H.=1603M.)'nin "Bünyad-ı Şi'r-i Arif'i ve Bursalı Lami'i Çelebi (ö. 
938 H.=1532 M.)'nin Lem'i mahlash oğlu Derviş Mehmed (ö.977 
H.= 1569M.)'in "kafiye risalesi"ni örnek olarak göstermek mümkündürlo. 

Üçü de XVI. yüzyılda kaleme alınmış olan bu eserlerden Kemal 
Paşazade'nin "Risale-İ Kafiye"sinin nüshaları yazma eser kütüphanelerinde 
mevcuttur. Ayrıca söz konusu eser, "Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi"nde yeni 
harflerle de yayımlanmıştır (Saraç vd., 1998: s.445-477). Yine Muhyi-i 

LO 

Kaşifı Hüseyn b. Ali El-Va'iz, "Risaletü'l-Kafiye", Süleymaniye Kütüphanesi, Lala 

İsmail Koleksiyonu, No: 506/4. 

Bu manzume Baharİstan'da da mevcuttur (bak. Gencosman, 1990: s.205-207). 

Süruri, Muslihü'ddin Mustafa, "Bahrü'l-Ma'arif', A. Gürer nüshası, Yk. 18b-22a. 

Bölümlere ayrı ayrı sayfa numarası verilmiş olan eserde "kafiye" ikinci kısımdadır. 
Lem'ı, Bursa Hisar Mahallesi'nde ceddi Nakkaş Ali Çelebi tarfından yaptırılmış olan ve 
bugün geriye ancak temelleri kalan camiin haziresinde, babası Uimi'i Çelebi'nin yanında 
medfundur. 
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GÜışeni'nin "Bünyad-ı Şi 'r-i Arif'i de bugün müellif hattı elimizde bulunan 
nadir eserlerdendir (Koç, 2005: s.209-234)11. "Bünyad-ı Şi'r-i Arif' üzerinde 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde bir de yüksek lisans tezi 
yapılmıştır (Aşıcı, 1989). Lem'l'nin "kafiye risalesi"ne gelince, tarihi 
kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, Lem'i bu eserini bir aruz risalesiyle 
birlikte Kanuni'nin şehzadelerinden Mehmet (ö. 950H.=1543M.)'e aruz ve 
Imfiye öğretmek amacıyla kaleme almıştır. Onun yazdığı bu iki risaleyi 
şehzadeye sunduğu ve hizmeti karşılığında "mülazemet" elde ettiği de aynı 
kaynaklar aracılığıyla bugüne kadar ulaşan bilgilerdendir (Owens, 1971: 
yk.l08a; Özcan, 1989: s. 18; İsen, 1994: s.269; Abdülkadiroğlu, 1998: s.502-
503). Ancak, tespit edebildiğim kadarıyla Lem'i'nin kafiye risalesinin ve bu 
eseri gibi varlığını yine tarihi kaynaklardan öğrendiğimiz "aruz risalesi"nin 
bugün şahsi kitaplarım arasında bulunan bir yazmadaki nüshaları dışında ne 
resmi ne de özel kütüphanelerde hiç bir nüshası mevcut değildir. (Owens, 
1971: yk.108a; Özcan, 1989: s. 18; İsen, 1994: s.269; Abdülkadiroğlu, 1998: 
s.502-503; M. Tahir, 1333: s.495). Her ne kadar Bursalı Mehmed Tahir 
(ö.1343H.= 1924M.), Osmanlı Müellifleri'nde Lem'i'nin "aruz risalesi"nin 
bir nüshasını "Müze-i Osmani Kütüphanesi"nde gördüğünü; hatta eserin 
adının "Kitabu Bal}.ri'l-Evzan" olduğunu haber veriyorsa da, aşağıda 

üzerinde duracağım güçlü bir ihtimal dışında bu yazmanın şimdi nerede ya 
da kimde olduğuna dair bir bilgiye sahip değiliz (1333: s. 495). 

Bursa Kapalı çarşısı'ndaki bir antikacıda rastlayarak satın aldığım 65 
yapraktan ibaret yazmanın 1 b-46b yaprakları arasında Lem'i'nin "Kitabu 
Bal}.ri'l-Evzan" adını verdiği aruz, 49b-63a yaprakları arasında da onun 
"Risaletü'l-I>-afiyeti '1-Vafiye" adlı kafiye risalesi vardır. Lem'i'nin kendi 
ifadesiyle sadece "I:Iazret-i Sultan Mul}.ammed ibni Sultan Süleyman ijan"a 
hizmet için kaleme aldığı "aruz" ve "kafiye" risalelerinin bulunduğu bu 
yazma, sonradan yapıldığı anlaşılan kahverengi adi meşinden' bir cilt 
içerisindedir (yk. 2b, 48b). Yazmanın kağıt ölçüsü 113x172 mm.; yazı 

ölçüsü de 73x120 mm. 'dir. Oldukça güzel harekeli bir nesihle istinsah 
edilmiş olan yazmanın müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. Oldukça 
güzel, sade fakat özenli bir XVI. yüzyıl tezhibine sahip olan yazmanın 2a ve 
63a yapraklarında Kanuni Sultan Süleyman'a ait iki mühür vardır. Ayrıca, 
bu iki mühürle eserin tezhip ve hat özellikleri, yazma içindeki "Kitabu 
Bal)ri' i -Evzan" ve "Risaletü' 1-I>-afiyeti'l -Vafiye" nüshalarının, risalelerin 
Şehzade Mehrned' e sunulan nüshaları olduğunu da açıkça göstermektedir. 

ii Muhyı-i Gülşenı, "Bünyad-ı Şi'r-i Arif', İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Ty. ı 906. 
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Yine yazmanın mevcut özellikleri, bu yazma ile Bursalı Mehmet Tahir'in 
"Müze-İ Osmani Kütüphanesi"nde gördüğü yazmanın aynı eser olabileceği 
gibi oldukça güçlü bir ihtimali de akla getirmektedir. Bursalı Mehmed Tahir, 
büyük bir ihtimalle sadece eserin başında bulunan "Kitabu Bal).ri'l-Evzan"ın 
ilk yaprağını görmüş ve yazmayı bu risaleden ibaret sanmıştır. 

Kafiye konusunda fazla bir orijinallik göstermeyen Kemal Paşazade'nin 
"Risale-i Kafiye"sini bir tarafa bırakacak olursak, Türk edebiyatında bu 
konuda yazılmış her bakımdan en mükemmel eser, Muhyi-i Gülşeni'nin, 
Razi'nin Mu'cem'inden ve adlarını tek tek zikrettiği aynı konuda yazılmış 
diğer Arapça ve Farsça eserlerden yararlanarak ve bu eserlerden edindiği 
bilgileri Türk şiirine başarıyla uygulayarak kaleme aldığı "Bünyad-ı Şic r-i 
c Arif' adlı risalesidir. Muhyi'nin bu eseri, içerisinde "zeva )id-i l).uruf' ve 
"l).:afiye-i c ameIl" gibi konulara yer verilmiş olmasıyla da ayrı bir öneme 
sahiptir (Aşıcı, 1997: s. 87-129, 130-138). Lem'i'nin "Risaletü'l-~afiyeti'l
Vafiye"sİ ise, aslında Cami'nin "Risale der-c İlm-i ~afiye" adlı eserinin 
birtakım küçük ekleme ve çıkarmalarla telif eser görüntüsü verilmek iste
nerek Türkçeye tercüme edilmiş halinden başka bir şey değildir. Risaledeki 
bütün örneklerin Fars şiirinden seçilmiş olması da Lem'i'nin "Risaletü'l
~afiyeti '1-Vafiye"sine Türk şiirinden çok Fars şiirini ilgilendiren bir eser 
görünümü vermektedir. 

İki ayrı yazı halinde yayımlamayı düşündüğüm bu risalelerden "Kitabu 
Bal).ri'l-Evzan"ı başka bir yazıda ele almak üzere, ileride kafiye konusunda 
yapılacağını ümit ettiğim geniş kapsamlı bir çalışmaya kaynaklık edebi
leceğini düşünerek, bu yazıda, "Risaletü'l-~afiyeti'l-Vafiye"nin bir çevri
yazısını ve eserde geçen kafiye terimlerinin metindeki karşılıklarının yer 
aldığı bir sözlüğünü sunacak, yazının sonunda da risalenin tıpkıbasımını ve
receğim. 

"Risaletü'l-~afıyeti'l-Vafıye", "temhıd-i evvel" (yk.49b) ve "temhıd-i 
şanı" (yk.50a) alt başlıklarıyla sunulan bir "mul~addime" (yk. 49b) ile 
başlamaktadır. Bu "mu~addime"deki "temhıd-i şant" başlıklı bölüm de yine 
"l).:ısm-ı evvel" (yk.50a) ve "l~ısm-ı şanı" (yk.50b) olmak üzere ikiye 
ayrılmıştır. "Mul~addime"yi "faşl-ı evvel" (yk.53b), "faşl-ı şanı" (yk.55b) ve 
"faşl-ı şaliş" (yk.56b) başlıklı üç alt bölüme ayrılmış olan bir "tenbıh" 
(yk.53b); bu "tenbıh"i, "tayide-i üla" (yk.59a), "rayide-i şaniye" (yk. 59b) ve 
"rayide-i şalişe" (yk.61a) alt bölümlerinin yer aldığı bir "batime" (yk. 59a) 
izlemekte; risale"tetimme" (yk. 6 la) başlıklı bir bölüm ile son bulmaktadır. 
"Risaletü'l-~afiyeti '1-Vafıye"nin metni şudur: 
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II. RiSALETÜ'L-~İYETİ'L-V MİYE 
"( yk. 49b) I:Iamd-i bı-Q.ad ve şena )-i bı-ad ol (allm ü dana vü aQ.ad ve 

Q.ayy ü ~adir ü tüvana vü şamedüfi üzerine olsun ki, Adem-i Şafı'yi ve ol 
nür-ı mubtefıyi sayir (alemiyanufi üzerine şeref-i "ve (allerne Ademe'l
esma)e külleha"12yile müşerref eyledi ve anufi evlad u aQ.radını "ve-Ie~ad 
kerremna benı Ademe"13 tekrımiyle mükerrem ü mu( ayyen itdi ve dürud-ı 
na-ma( düd ve sitayiş-i na-maQ.düd ol Q.azret-i a( la ve sened-i bala, matlüb-ı 
bal~-ı kevneyn ve güzıde-i ma~şüd-ı şal~aleyn, nür-ı Q.ada~a-i bıniş-i 
farı~ayn ve nür-ı Q.adı~a-i (yk. 50a) gülşen-i (alemiyeyn, mu~teda-yı evliya 
ve batemü'l-enbiya, ı:ıabıb-i Ijuda, I:Iazret-i MuQ.ammedi'l-Muştara şala
vatu'llahi (aleyhi ve selamuhü ve (ala-sayiri'l-enbiyanufi üzerine olsun ki, 
~ulüb-ı (alemiyanı venürus-ı ademiyanı ruy-ı münevverile tab-nak ve şer(-i 
mutahharile pak eyledi; dabi al ü aşQ.abı ve evlad u abrad u aQ.babı üzerine 
olsun ki, her biri şeh-zadegan-ı şehr-i şerı( at ve bülbülan-ı çemen-i tarı~atdür 
ve ba( dü ma( ruz-ı bende-i ~elll ü na-tüvan ve kemıne-i (aııı ü bı-derman, el
muQ.tac ila'llahi'l-meliki'l-mennan, a( nı Dervış MuQ.ammed bin La
mi( iyyibni (Oşman eş-şehır bi'l-Lem( ı (ara (anhu bi-lutfıhi'l-( aliyy ve kera 
bihi'l-birrü'l-veliyy, gafera'llahu lehü ve li-valideyh ve aQ.sena'lıahu ileyhim 
ve ileyhi oldur ki, (yk.50b) bu mubtaşar-ı vafı, (ilm-i ~avafı beyanındadur ve 
cemı( va~i( olan ittira~ u ibtilaratı ve ma-beynlerinde söylenilen su )al ü 
cevab-ı pür-nikatı Q.asbe'l-imkan (ala-sebıli'l-icmal bi-maQ.zi lutfı'llahi'l
meliki'l-müte( al mübeyyin ü kafıdür ve bundan ma~şüd; maQ.za, bıçlmet-i 
şeh-zade-i mu( a~~am ve şahinşah-ı mükerrem ü mufabbam, Q.afı~'l-Q.al~i 
ve'l-milleti ve'd-dın, bedrü'l-İslami ve'l-müslimın, varişü'l-enbiya)i ve'l
mürselln, şalavatu'llahi( aleyhim ecma(ın maQ.zi lutfı'llahi'l-meliki'ş
şamedi'l-mennan; a(nı, I:Iazret-i Sultan MuQ.ammed ibni Sultan Süleyman 
Ijan'dur; şanehu'llahu (an-mekani'l-I:ıadşan fe-innehü ekmelü'l-insan, 
kelamuhü beyan (yk. 51a) ve şamtuhü lisan, la-zale ke'smihı maQ.müden ve 
ila-bayri'l-beriyyeti mevdüden, ca( alehu'llahu bi-aşQ.abi Q.abıbihı fı'l-( u~ba 
ke-ce( alehü ballfeten li'l-( askeri'l-MuQ.ammediyyeti fı'd-dünya "~alike 
fazlu'Wihi yu')t1hi men-yeşa) 14" ve hüve mevle'l-mevhibeti ve'l-( ata) amın 
ya Rabbe'l-( alemın. Egerçi bu deiilü bi~met ol padişah-ı Cem-menzilet ve 
Efrıdün-Q.aşmet ve Dara-müknete nisbet çendan bidmet degüldür; velakin 
ber-mul~teza-yı inne'l-hedaya tecasüd ve'l-( u~ri (inde'l-kirami mal~büı ve 
hüve nihayetü'l-ma~şüdi ve gayetü'l-me )mül oldur ki, cenab-ı Q.azret-i 

12 

13 

14 

Kur' an, Bakara Suresi, 31. ayet. 
Kur'an, İsra Suresi, 70. ayet. 
Kur'an, Hadid Suresi, 21. ayet 
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padişah-ı felek-tabt u cihan-şavlet ve ~amer-tac u burşıd-babtun kemal-i 
lutfından mercudur ki, min-cemıc i'I-< uylibi ve'ı-~uşur bi'l-c aczi 
ve'l-fütUr l:ıayyiz-i ~abulde va~ic ola ve aşl:ıab-ı keremden müteva~ac ve 
erbab-ı şiyemden mütezarrac dur ki, c inde'l-mütalac a mevazİc -i balele ve 
meva~ic -İ zelele ki, ıttılac bulalar, c inan-ı iC tİrazı canib-İ ıgmaza döndereler; 
mışrac : "Amihu mü )eyyidün ve minhu't-tevfi~ ve ha ene şerac tü fi'l
ma~şudi mütevekkilen c ale'ş-şamedi'l-mac buçl" ve bu risale-İ boş-ma~ale 
dabi bir mu~addime ve bir niçe taC rıf Ü. tenbıh ve batime üzerine tertıb 
olunmışdur. Evvela bilgil ve agah olgıl kim bu mu~addime 
dabi iki temhıdi müştemildür Evvel: Tesmiye-i l}:afiye 
beyanındadur; yaC nı ~afiyeye ol cihetden ~afiye dirler ki, şi c rün eczasmun 
~a:fasında va~ic olur. Ta~slm-i ~afiyededür. Mabfi 
olmaya ki ~afiye dabi iki lpsm üzerinedür; biri mac mul ve biri gayr-i 
mac muldür ve gayr-i mac mu! oldur ki, bı-visatet-i vasıta ~afiye olmal}:lıga 
layı~ ola ve mac mul bunun c aksidür; yaC nı, ~afiye olmal~lıgında vasıtaya 
mul:ıtac ola ve amma taC rıf-i ~afiye ol dabi iki ~ısım üzerİnedür. ......... .ı .... ıı-ı 
Evvel: ~afiyeye müteC al1i~dür ve ~afiye ıştıla1;ı-ı şuc ara-yı c Acem'de şol 
l:ıarfden (ibaretdür ki ecza )-İ şi c rden şonra me?kur ola vücuben veya isti1;ı

sanen şol şartile ki telaffu~da müsta~il olmaya; belki, cüz )-i kelime veya 
kayim-ma~am-ı cüz)-İ ahir ki, redıfe müteCaııi~dür ol ola. [~sm-ı Şam: 
Redıf beyanındadur.]15 Ve redıf bir laf~dur veya bir laf~dan ziyadedür ki, 
(yk. 52b) ahir-i ebyatda c adeten mükerrer gele ve amma, her bir şi:r ki, redıfi 
mutazammm ola, ana müreddef dirIer; dalun teşdıdiyle ve şol l:ıarfler ki, 
~afiye va~ic olmağa şalal:ıiyyeti ola, ol tol}:uzdur; nitekim bu beytde ?ila 
olunmışdur: BEYT 

revı vü ridf ü l5:ayd u baz te 'sıs ü dabll amed 
diger vaşl u burucest ü mezıd ü nayire mı-dan 

ve revı, kelime-i şi c rden ahir l:ıarfe dirler ve ol gah aşIl olur; nitekim, l:ıazret-i 
mevlana ve bi't-taC ~ım evlana c Abdu'r-ral:ıman-ı Camı bu beytde buyurur: 

BEYT 

rUze çün mı-darı ey şırın piser 
k'ez dü leb bınem dehiinet pür-şeker 

15 Metinde yok. 
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(yk. 53a) ve gah aşı1 menzilesinde olur; nitekim, FerIdün I:Iüseyn bin Sultan 
I:Iüseyn-i BaYl5:ara bu beytde buyurur: BEYT 

şühı ki dayima dil-i ü mayil-i cerast 
c ömr-i c azız-i mast çi l).aşıl ki bı-ve rast 

ve ridf, elif ü vav u yaya dirIer; şol şart ile ki, bir l).arf-i mütel).arrik vasıta 
olmadın l).arf-i revıden mul5:addem olalar ve hem ma-l5:ablinüfi l).areketi dahi 
kendi cinsinden ola; meşela şol elif gibi ki, Dervış Dihekı bu beytde buyurur: 
BEYT 

dil hadeng.;i yar cüyed dı de ez-ruhsar tab 
cüyed arI berzger baran u gazür afitab 

i 

ve dahi şol vav gibi ki, Helakı bu beytde buyurur: BEYT (yk. 53b) 

an ~el5:an ba-halha sıbest güyı ser-nigün 
k'ez letafet mı-nümayed danehayeş ez-bürun 

ve dahi şol ya gibi ki, Mevlana (Arit1 bu beytde buyurur: BEYT 

ez-şunC -ı to ın dü güy-ı rengın 
gerdıde der-ın dü şal).n-ı sımın 

ve l5:ayd, şoll).arf-i sakine dirler ki, l).arf-i revıden öfiürdi val5:ic ola; şol şartile 
ki, hiç bir l).arfvasıtasıyla olmaya; meşela, şol nün gibi ki, efşal).ü'l-fuşel).a ve 
emlal).ü'ş-şuc ara ljusrev-i Dehlevı bu beytde buyurur: BEYT 

türk-i sit1d-ruy u siyeh-çeşm ü lale-reng 
mişlet ne-zade mader-i eyyam şüb u şeng 

ve amma l).arf-i l5:ayd, ehl-i c Acem yanında ondur; nitekim, bu (yk. 54a) 
beytde zikr olunmışdur: BEYT 

sm ü şın ü ra vü za vü ba vü ha 
gayn u nun başed yal5:ın ba :fa vü ha 

meşela, dest ü me st ve eşk ü reşk ve dürd ü bürd ve bezm ü rezm ve ebr ü 
gebr ve rabt u baht ve magz u nagz ve band u çend ve güft ü süft ve mihr ü 
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çihr gibi ve bu iki fı~a-i abırün mişalinde Mır < İmad-ı Mu< ammayı bu beyt
i muC ammayıde ki -İlyas isminde dimişdür- buyurur. BEYT 

boşa demı ki dü ra< na nigar u zıba-çihr 
yekı dü ba leb-i hem büse-zenend ez-mihr 

ve l;ıarf-i te )sıs şol eli fe dirler ki, ol elif ile l;ıarf-i revı ma-beyninde bir l;ıarf-i 
mütel;ıarrik vasıta ola; meşela, şol elif gibi ki, 1jv ace MulJammed c Aşşar 

şıfat-ı güşda bu iki beytde buyurur: (yk.54b) BEYT 

ber-İ sultan-ı ruyeş ez-cevanib 
sitade güşvarı pış-i l;ıacib 

zİ-mevc-İ bal;ır-i l;ıüsneş geşte ~ahir 

be-her-sü yek şadef gar1$:-ı cevahir 

ve dabll oll;ıarf-i mütel;ıarrike dirler ki, elif-İ te'sısile l;ıarf-i revı miyamnda 
gele meşela şol nün gibi ki, c Arifi bu beytde buyurur: BEYT 

be-ser-İ bum ki neyayem be-der ez-meY-bane 
ta bedan dem ki mera pür-ne-şeved peymane 

ve yaşı şol bir l;ıarfdür ki, revıye ill;ıa1$: eylerler; meşela, şol mım gibi ki, 
Mevlana Camı bu beytinde buyurur: BEYT 

sifid şod çü dırabt-ı şüküfe-dar serem 
v'ez-ın dırabt hemın mıve-i gamest berem 

ve buruc şol bir l;ıarfdür ki, l;ıarf-i vaşla vaşı eylerler; meşela, şol mım gibi ki 
Mevlana Feyzı bu beyt-i mu< ammayıde ki Rül;ı (yk. 55a) ismi çı1$:ar; bunda 
~ikr ider: BEYT 

men ü Ferhad dü matem-zede-i ma~lümım 
ki şeker-bande-i şırın-dehenan mal;ırumım 

ve mezid şol bir l;ıarfdür ki, l;ıarf-i buruca müll;ıa1$: eylerler; meşela, şol şın 
gibi ki, l;ıazret-i Mır < Aıl Şır, bu beytde buyurur: BEYT 
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an reng-i kebudı ki be-regha-yı tenesteş 
azürde-İ tarıst ki der-pırehenesteş 

ve na'ire şol bir }:ıarfdür ki, }:ıarf-i mezıde mezıd eylerler; meşela, şol mım 
gibi ki, bu beytde ~ikr olunmuşdur: BEYT 

anım ki der-i hicret b-un-abe keşıdestlm 
v'ez dar-ı şi:fa-yı vaşı şerbet ne-çeşıdestlm 

veyab-ud bir }:ıarfden ziyade ola, meşela şol mım ü şın (yk. 55b) gibi ki, bu 
beytde cem< olmışlardur: BEYT 

an meh ki be-çeşm-i mihr dıdestlmeş 
ez-cümle-i nıkuvan güzıdestlmeş 

Tenblh: Üç faşlı müştemildür. Faşl-ı Evvel: }:ıarekat-ı !5:afiye beyanındadur ve 
ol dahi altıdur; nitekim, bu beytde ~ikr eylemişlerdür: BEYT 

işba< u ni:fa~ u }:ıazv u mücra 
tevclh ü resest iy dil-ara 

İşba<, }:ıarf-i dahllüfi l).areketine dirler ve ol ekşeriyya keşre olur; meşela, şol 
kesr-i nun u dm gibi -ki mişali elif-i te )sısüfi mişalinde geçdi- ve dahi şol 
kesr-İ vav ü :fa gibi ki, Mevlana Feyzı bu beytde ~ikr eylernişdür: BEYT 

be-nazem ebru-yı zıba-yı an mücavir-ra (yk.56a) 
ki u mücavir-İ hod mı-koned müsafir-ra 

ve gahı fet}:ıa dab-i olur; nitekim, ŞeYh Ni~amı bu beytde buyurur: BEYT 

nevager neva-yı çekavek buved 
çü düşmen zened t1r-i navek buved 

ve gahı zamme dahi olur; meşela zamm-ı :fa gibi ki, bu beytde ~ikr olınur: 
BEYT 

ba-ra!5:ıban her kenarı b-ande çün gül mı-koned 
çün mera ez-dur mı-bıned tegafül mı-koned 
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ve ke-~alik niIa~ l;ıareket-i huruc u mezıde dahi dirier; meşeIa, l;ıareket-i mIm 
ü şın gibi ki, bu beytde me~kürdur: BEYT (yk. 57b) 

ta key be-hün-ı dıde vü dil perverımeşan 
ez-reh bürun reve nd be-rah averımeşan 

ve res l;ıareket-i ma-1$:abI-i elif-i te )sıse dirIer; nitekim, bu mışrae da 
me~kürdur: Mışra e 

çün fetl;ıa-i lam der-selamet 

Faşl-ı Şam: Beyan-ı el1$:ab-ı 1$:afiyedendür. Bilgil ki, her 1$:afıyenün abirinde 
iki l;ıarf-i sakin pey-a-pey gele ana müteradif dirIer; nitekim ~azı Mır 
I:Iüseyn-i Yezdı bu beytde buyurur: BEYT 

yar amed ü güzeşt be-şad e işve süy-ı geşt 

gafıl şudım ah e aceb şüret1 gü~eşt 

ve eger bir l;ıarf-i sakin ola ve ol l;ıarf-i sakinden mu1$:addem bir l;ıarf-i 

mütel;ıarrik ola, ana mütevatir dirIer; nitekim, Mevlana (yk. 58a) Camı bu 
beytde buyurur: BEYT 

zi-reşk-İ 1$:addet iy serv-İ semen-ber 
diIl dare d be-şad-pare şanavber 

ve eger iki l;ıarf-i mütel;ıarrik ola ana mütedarik dirier; nitekim, !:Iayranı bu 
beytde buyurur: BEYT 

ser-be-bün-rızı ber-avürdest dıger hançereş 
her çi bad-a-bad ahir mı-kon em ser-:-der-sereş 

ve eger üç l;ıarf-i mütel;ıarrik ola ana müterakib dirIer; nitekim, Mevlana 
Camı bu beytde buyurur: BEYT 

an sefer-kerde ki can reft ber-a-ber eşereş 
hest mahı ki neyavürd be-men kes habereş 
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ve eger dört l;ıarf- i mütel;ıarrik ola ana mütekavis dirler; nitekim, bu beytde 
me~kürdur: BEYT 

sengı ki zened an meh-i bed-bü be-ser-İ men 
bvahem ki biyavızemeş ez-lutfbe-gerden 

Amma ~afiye-i mütekavİs eşe ar-ı, e Acem'de ~aıllü'l-vul5-üe dur ve 

bu ell5-abun mecmüe ı dabi bu beytde me~kürdur: BEYT 

e Uyüb-ı 15-afiye beyanındadur. Mabfi olmaya ki, ~afiyede e ayb 
dört nesnedür ki, andan il;ıtiraz vacibdür. Evvel il5-vadur ve ol ibtilaf-ı l;ıa~v u 
tevelhden e ibaretdür; meşela, ibtilaf-ı l;ıa~vün mişali bu vechiledür ki, bu 
beytde ~iıa olınur: BEYT 

darım sal5-iya be-cihan şad hezar derd 
behr-i ljuda be-ma bi-çeşan cüre aı zİ-dürd 

ibtilaf-ı tevelhün mişali dabi bu vechiledür ki, ~ikr olınur: BEYT (yk.59a) 

zınet-i l:ıüsn-i to ta hatt-ı zümürrüd şode est 
gül-i ruhsar-ı to der-l:ıüsn yekı şad şode est 

ve ikinci ik-fadur ve ol l;ıarf-i revıyi l:ıarf-i ahere tebdıldür amma ~urb-ı 
mabreci olmal5- şartıyla; meşela ta vü dal gibi ki, bu beytde me~kürdur: 
BEYT 

ey dilbe-kar-ı hvı'ş bi-kün nık il:ıtiyat 
zıra be-kar-ı hıç-kesı nıst İe timad 

ke~alik ictimae 
-1 l:ıarf-i e Arabı ve e Acemı dahi bu ~abıldendür; nitekim, 

Dervış Ferehı bu beytde buyurur: BEYT 

derya neşeved pelıd bı-şek 
ez-gend-i dehan-ı gurbe vü seg 
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ve üçüncİ sinaddur ve ol ibtililf-ı ridfdür; nitekim, bu 
BEYT 

ne-dIde dIde-i erbab-ı dıd hıç zaman 
be-cüz lil~a-yı budavend-i asuman u 

me~kiirdur: 

ve amma tayife-i 'Arab ibtilaf-ı ridfi vav ile yada cayiz gönnişlerdür ve bu 
tarıl}a anlarun yanında keşırü'l-isti' maldür ve hem anlarun eş' arında 
şayi' ü'l-vul}ii' dur ve dördünci hadur ve ol ı~afiye-i cellyi ve baflyi i( ade 
eylemekdür; amma cellnün mişali ıaf:~-l nıkiiter ü zIbater gibi; nitekim, bu 
beytde me~kürdur: BEYT 

nıküterı iy dost zi-her nıkiiter 
zıbaterı iy şiih zi-her zıbater 

Ve ke-~alik iki maşdar nunmun ictima( 1 dahi bu ma~ledendür; meşela, 
güften ve şinIden laf:.;:mufi nunlan gibi; nitekim, bu beytde me~kurdur: 
BEYT 

zi-herkes nık ü bed bayed şinıden 
ki şayed yek-sühan ba-yar güften 

ve hem-çünan l).uruf-ı cem( (yk60a) dahi buncılaymdur; meşela, laleha ve 
gonçehada olan elif ve ha gibi; nitekim, bu beytde me~kürdur: BEYT 

iy münfa( il zi-ruy-ı to gülha YÜ laleha 
vi'y ez-dehan-ı teng-i to dil-teng gonceha 

ve dabi laf:.;:-ı şımt u kayinatda olan elif ü ta gibi; nitekim, bu beytde 
me~kiirdur: BEYT 

iy ez-şı:fat-ı ~at-ı to :ç:ahir hem e şı:fat 
v'iy der-ezel mükevvin-i emr-İ to kayinat 

ve ke-~alik, ya )-İ tenkır dahi bu vechiledür; meşela, destl vü merdIde olan 
l)arf-i ya gibi; nitekim bu beytde me~kiirdur: BEYT 

bedıd amed zi-gayb angah desd 
nüvişte ber-kef-i u nam-ı merdı 
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bad-ı sel;lergehı be-reh-İ ez-an cehed 
ki kul;ll-i ez-an bak-i reh bered 

ser gird-i kakül-İ 
ez-dil-İ men-İ I'o""LUI'o'U 
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dal -i cehed ve 

l5:afiyeyi bunun üzerine ve 
eger zaruret olursa emşal-i l5:aşıdede meşela tekrax-ı ~afiye mi~dan 

gönnİşlerdür ve bu nev( l~afiyeye şayigan dirler ki lügat-i Fürsde cem( 
ma( nasınadur; ve ha-yı bafı meşela ab u güı-ab gibidür; l;latta buna 

mücrl dabi dirler; nitekim, bu beytde me~kürdur: BEYT 

gül-i mbsar-ı to bürde zi-ruy-ı gül ab 
şol).bet-i gülzarha kerde be-büyet güı-ab 

Üç :fayide ve bir tetimmeyi müştemildür. ı>.afiye-i 
ma( mülenüfi bi-tarı~i't-tafşıl bal).şini i( ade eylemeklikdedür ve ol bad 
evayil-i risalede mücmelen ~ikr alınmışıdı. Tafşıli oldur ki, bu ~afıye-i 
ma( müle gah bir taşarmf vasıtasıyla l5:afiye oıma~lıga münasib . 
JLJ ...... u. .... '~.u maİ$:şüd oldur bu taşarmf gah iki laf?ufi biribirİnün 

meşela laf?-ı est gibi ki, farzen kelime-İ hevayile 
anun emşali bir gayri kelimeyile terekkübi meşela, bast ve rast 

nitekim bu BEYT 

bir 
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iy bam-ı zülf-i to ser-a-ser bela 
her dü lebet nız bela ber-bela 

Bir ıaf~dan revi vü redıf farZ eylernişdür; nitekim bu beytde (yk.62a) 
buyurur: BEYT 

ber ser-i küy-ı to I:Iasen küşte şod 
iy ser-İ küyet beter ez-Ker bela 

Mabtı degüldür ki kelime-İ Ker bela tı-nefsi'l-emr bir laf~dur ki tal).ıllile iki 
cüz) olmışdur; cüz )-i abır cüz )-i ülaya revı ~ııınmışdur ve cüz )-i ubra bi
tamamihı redıf farz olunmışdur ki, nezaketden ball degüldür. Fayide-i 
Şaniye: OL nesnenün beyanındadur ki, eger ~afıye ridfı müştemil ola afia 
mürdef dirler; sükün-ı rayile ve eger reviyle ridf-i aşlufi miyanına bir l).arf-i 
sakin gelmeye afia ridf-i müfredile mürdef dirIer; nitekim, I:Iazret-i Mır e All 
Şır bu beytde buyurur: BEYT 

ta der-girift ateş-i ruyeş be-gül-sitan 
serv-i sehı ber-amede çün düd ez-an miyan 

ve eger bir l).arf-i (yk. 62 b) sakin vasıta olursa, afia ridf-i zayid dirler ve 
Q.uruf-ı e illete ridf-İ aşı ve 01 ~afıyeye ridf-i mürekkeble mürdef dirler; 
nitekim, e Aritı bu mışrae da buyurur: MıŞRA' 

der-vaşf-ı kemal-İ e ışl~-ı dervış 

ke-~aıik bu beytde dabi me~kürdur: BEYT 

ez-her ki berın bisat ser-babt 
çevganı- i e lŞ~ bışter tabt 

amma l).uruf-ı ridf-i za )id altıdur. Nitekim bu beytde me~kürdur: BEYT 

ridf-i zayid şeş buved iy nazenın 
:favü vüravü u Ü 
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meşela taft u baJt ve tabt u babt ve süht u düht ve bıht ü dht ve kard u ard ve 
bvand u 63 a) rand ve rast u kast ve kaşt u daşt gibi ve tayide-i şalişe ol 
nesnenüfi beyanındadur ki, redıf gah bir laf~ olur; nitekim, bu beytde 
Mevlana Nihanı buyurur: BEYT 

veta ne-dıd zi-gÜı c andeIlb-i zar dirıg 
be-harhar-ı sitem küşte-i hezar dirıg 

ve gah bir ıaf~dan ziyade olur; nitekim, Mevlana Camı bu beytde buyurur: 
BEYT 

ser-i zülfet ki hest ez-bad gahı rast gahı kec 
ber-an ruhsar u c anz bad gahı rast gahı kec 

.... "',!Uu ...... ,u ....... Ol dahi üç nesnenüfi beyanındadur ki, ol dahi şi c rden üç nevc dür: 
Ülaya ~'l-l~afiyeteyn ve şanıyeye musammat ve şalişeye müstezad dirler ki, 
bunlardan her biri iki (yk. 63b) ~afiyeyi mutazammındur. Amma bu 
şınac atufi erbabı bunlarufi ~afiyeıeri beyanına mültefit olmadılar ve c inan-ı 
in~ıyadı bunlarufi tarafına şarf itmediler ve amma bunlarufi dahi c illeti 
hemana yu~aruda ~ikr alınan l~avafi a~samı gibi bi-tarl~i'l-muı~ayese 
mac lüm olur. Mac a haza eger bunlarufi eşc annufi ~afiyelerine dabi İşc ar 
alına elbette ta )ideden balı degüldür ve şi c r-i ~ü'ı-l~afiyeteynüfi mişali bu 
vechiledür ki, ~ikr alınur: BEYT 

ne yekı ki behr-i derdem reved ü tabıb cüyed 
ne yekı ki ger bi-mırem kefen-İ gadb güyed 

ve bu beytde evvelen ba-yı tabıb ü garıb revı va~ic almışdur ve l;ıarf-i ya 
ridf-İ aşı ve ma-~abıinüfi l;ıareketi l;ıazv va~ic almışdur ve şaniyen (yk. 64a) 
"güyed" ve "cüyed" laf~ınufi dalı revı va~ic almışdur ve ma-~ablinüfi 
l;ıareketi tevCıh almışdur ve mişal-işi c r-İ musamma! nitekim ljusrev 
buyurur: 

16 

dil mı-reved reftar-ı to hun mı-koned güftar-ı to 
l;ıayranem ender ldr-ı to ber [ ... J çisanı ey piser l6 

Mısra eksiktir. 
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evvelki kelime de reftar-ı 
ve elif ridf-i 

II.I. 

ve "müsafir" deki ve 
haı-ekesine 

! "7 
sorıı2ki Dota bak 
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sayısı 

harflerden 

tanımlamaktadıL [,ıı. 

olabilmesi 
önr:e elif 
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deki "-in"ler celi itadır. Her ne olursa olsun beyitlerin sonunda aynı cinsten 
olduğu açıkça belli olduğu halde tekrar edilen sesler, ister tek ses, isterse 
daha fazla olsunlar, "ha-yı celı" kabul edilirler. Bu türde kafiye yapmak 
doğru değilse de bunun kasidede belli bir aralıkla tekrarı mümkün 
görüımüştür l9 • Bu tür kafiyelere "~afiye-i şaygan" denir. "ha-yı gafı" ise 
"ab" ve "gül-ab" örneğinde olduğu gibi, aynı kel~me ya da ekin birbirine 
kafiye yapıldığı biraz daha zor anlaşılır kafiyedir. "İta-yı gafı"ye "müerı" de 
denir (bak. "c uyüb-ı l~afiye", "şaygan"). 

!rA-YI eEL! : Bak. "ha". 
İrA-YI ijAFI : Bak. "ha". 
~İYE: Acem şairlerinin ıstılahında şllrın sonunda zikr edilen ve 

telaffuzda müstakil olmayan harf (ses)e denir. Bu harf (ses), kelimenin asli, 
ya da asli hükmündeki son harfi olmalıdır20 . 
~İYE-İ GAYR-İ MAcMÜLE: Bak. "gayr-ı macmüı". 
~İYE-İ MAcMÜLE: Bak. "macmüı". 
~İYE-İ ŞAYGM: Bak. "şaygan". 
I$A YD: Kafiye harflerindendir. "Revı" den önce gelen sakin "sın, şın, ra, 

za, ba, ga, gayn, nün, :fa, ha" harfleridir; meşela, "dest-mest"; "eşk-reşk", 
"dürd-bürd", "bezm-rezm", "ebr-gebr", "ragt-bagt", "magz-nagz", "gand
çend", "güft-süft", "mihr- çihr" kelimelerindeki "sın, şın, ra, za, ba, ga, gayn, 
nün, :fa, ha" harfleri "l~ayd" dır. "I>-ayd" dan önceki harfin harekesine 
"!fazv"denir (bak. "!furuf-ı ~afiye", "!fazv") 21. 

19 

20 

21 

N:ki, bu ölçüyü yedi beyit olarak vermekte (1307: s.73) ve "redd-i matla( "ı da "ita" 
olarak değerlendinnektedir (1307: s.97). 
Lem'j burada yalnızca "mücerred" kafiyeyi tanımlamaktadır. 
Tahirü'l-Mevlevi, bu terimi, sözlüğünün "kayd" maddesinde "revj"den önce gelen ve iki 
kafiyede birbirinin aynı olan harf' diye tanımlayarak, M. Naci'nin, 

Ben ne Mesihi ne Mesihii-demim 
Zevki hakikatde arar ademi m 

beytinin kafiyelerindeki "d"leri "kayd"a örnek göstermekteyse de buradaki "d"ler "el if-i 
te'sıs"ten sonra geldiğine ve harekeli olduğuna göre "dauıl" olmalıdır (1973: s.87). Aynı 
yazar, sözlüğünün "kafiye" maddesinde bu terimi "revtnin fasılasız olarak üst tarafında 
bulunan harfdir ki kafiyelerde tekrarı lazımdır. Öyle kafiyelere de mukayyed tabir 

ederler: 
Abdülhak Hamid Bey'in meşhur: 

Kan akmada rayet-i zaferden 

Ma'dl1d oluyor bu zib ü ferden 

Azade kalaydılar seferden 

Bir ordu çıkardı bir neferden 
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Kafıyenin farklı bir sınıflamayla "müteradif', 
"mütevatir", mütedarik" "müterakib", "mütekavis" adları verilen beş türü 
(bu terimlere bak.). 

"Ma( mül" ve "gayr-i ma( mül" olmak üzere ikiye ayrılan 

kafıyenin bir türüdür. "Ma( mül" kafıye iki şekilde olur: Biri iki lafzın 

birleştirilmesiyle (terldb) "heva est"in "hevast" şekline sokularak "hast" 
veya "rast"a kafıye yapılması gibi; diğeri bir lafzın ayrılmasıyla (tahlil) 
"Kerbela" nın "ker bela" haline getirilmek suretiyle "ser-a-ser bela", "bela 

kafıye yapılması gibi (bak. "gayr-i ma( müı"). 
Kafıye harflerindendir. "Tenesteş" ve "pırehenesteş"teki "ş"ler 

gibi "humc"dan sonra gelen harf (bak. "1)umf-ı l~afıye", "humc", "redıf' ve 
20. dipnot). 

Kafıye harekelerindendir. Kafıyede "revı"nin harekesine denir. 
"karil" ve "l5:arariı"deki "ra"ların harekeleri olan "i"ler gibi (bak. "1)arekat-ı 
l5:afıye", "revı" ve 20. dipnot). 

Bak. "ha-yı hatı". 
MÜRDEF (yk.60a): İki kısımdır: Eğer kafıyede "revi" den önce sadece 

"1)umf-ı ridf-İ aşıl" yani, "elif (a)", "vav (ü)" ve "ya (1)" varsa, o kafıyeye 
"ridf-İ müfredile mürdef (mürdef be-ridf-i müfred)" denir. Eğer "1)umf-ı 
ridf-i aslı" ile "revi" arasında "ridf-i za'id" harflerinden biri (:fa, ha, ra, nün, 
sın, şın) varsa, "ridf-i mürekkeble mürdef (mürdef be-ridf-i mürekkeb )"; 
yani, hem asIl, hem de za'id ridf ile ridfli denir (bak. "ridf-i asıl", "ridf-İ 
za )id", "ridf-i müfredle mürdef', "ridf-i müreldceble mürdef')22. 

MÜREDDEF: "Redıf'li şiire denir (bak. "redıf've 20. dipnot). 
MÜTEDARİK: Kafıyenin beş türünden biri. Sonda bir sakin, bu sakin 

harften önce de iki harekeli harf varsa, bu tür kafıyeye "mütedarik" denir. 
"hançereş" ve "ser-der-sereş" örneklerinde olduğu gibi (bak. "müteradif', 
"mütevatir", "müterakib", "mütekavis", "lal5:ab-ıl5:afıye"). 

MÜTEK.AVİs: Kafıyenin beş türünden biri. "Be-ser-İ men" ve "be-gerden" 
örneklerinde olduğu gibi "revı" den önceki dört harfı harekeli olan kafıyeye 
denir. Mütekavis kafıye Fars şiirinde yok denecek kadar az kullanılmıştır 

22 

Parçasındaki "zafer", "fer", "sefer", "nefer" kafiyelerinde bulunan "f' harfleri gibi" diyor 

ki, burada da tanımla örnek uyuşmazlık halindedir. Bu kafiyede "f'lerden sonra fetha, 

yani "e"sesi bulunduğuna göre, bu "f'ler "l>.ayd", kafiye de "mul~ayyed l>.afiye" değildir 
(1973: s.79). 

Lem'i'nin ridf-i mürekkeble mürdefe örnek olarak gösterdiği Arifı'nin "der-vaşf-ı kemal

i (ışl~-ı dervış" mısraı yine kendi verdiği "ridf-İ mürekkeble mürder' tanımına uymuyor; 

çünkü "dervış", ancak "ridf-i müfred ile mürdef" kafiyeye örnek olabilir. Ayrıca, mısraı 

kafiyeye örnek olarak göstermek de doğru değildir. 
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, "mütedarik", "müterakib" ve "lal5:ab-ı 

gibi sonda 
"mütevatir" , 

türünden biri. Kafiyede bir sakin harf, o sakin 
harften önce bir harekeli harf varsa, bu tür "mütevatir" denir; 

örneklerinde olduğu gibi (bak. "müteradif', 
0'mütedarik", "müterakib", "mütekavis", "la~ab-ıl5:afiye"). 

harflerindendir. "Mezıd" den sonra gelen "keşıdestım" ve 
tek ses, ya da ve "güzıdesdme{ 

.... ı,nc'-'-"- 'CH"" denir. Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere "na )ire" 
harften gelebilir (bak. Hredıf', "mezıd", 

"revı" den sonra gelen dört 
harften "na , "guruc" ve "mezld"in harekelerine denir. 
Bazan örneklerindeki gibi "vaşl", "guruc"un 
eklenmesiyle harekeli haJe gelir. Bazan da "nıkuvanım" ve "cüvanım" 
örneklerindeki gibi sakin olur; mesela, "perverımeşan" ve "averlmeşan" 

23 

ve harekeleri gibi "harekat-ıl5:afiye", "vaşı", 

ve 20, dipnot). 

Lem'l'nin "mütekavis" kafiye için verdiği bu örnek tanıma uymuyor. Naci'nin verdiği 

ve örneklerinde olduğu gibi "mütekavis kafiye", sondakİ sakin 

harften önce dört hareketi harfin yani, kısa ünlüyle biten dört hecenin arka arkaya 

gelmesidir. Bu durumda Lem'i'nin bu tür kafiyeye örnek olarak gösterdiği "be-ser-i 

"mütevatir" kafiye tanımına uymamaktadıf. Muhyi-i Gülşenı, 

haklı olarak, bazı eserlerde bu "müteka:vİs" kafiyeye 

"mütekavis" değil, "mütevatir" 

getürdiler ki ... gayet galatdur ki 

Ayncil. Nacl'nİn de söylediği gibi, bu tür 
kafiyenin anız vezniyle olan "mütekiivis" Fars ve Türk şiirinde 

yok denecek kadar az kullanılmasına sebep olmuştur (1307: s.95). Naci, "eğer 

"gE;leı-neımi~( ve sokulabiIse "l~afiye-i mütekavİse için bir örnek olur" 

diyor 8 .. 95) 
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ve 
asli 
harekesine de "'~.",",,·0n 

harflerden 

olarak ",u-",--,uv-uuuuy <.ıL 

20. 

harflerindendir, "Ridf-i 
ayrılır: "Ridf-i 

fethalı olan "elif 
Mesela, "tab" ile 

olması şarttır. 

"ridf-i za )id", 

mürdef"). 

üzere 
kendinden önceki harf 

24 Lem'i, "geda-ra" ve "saba-ra"daki "ra"ların "redIr' olduğunu söylemekle 

25 

"mezId" ve "na 'ire" konusunda kendi verdiği bilgilerle çelişmektedir. Bunun sebebi, 

yazının "Giriş" kısmında da ifade ettiğim gibi, Arap şiirinde "redıf' kavramının olmaması 

ve şiirde "revI" den sonra gelen harflerin sırasıyla ) "mezıd" ve "na 'ife" 

olarak adlandırılması; Fars ve Türk şiirinde ise, "redIf' kavramının olmasıdiL Bu 
konudaki problemin çözümü ise, Naci'nin de gibi, harften lcelirneye 

grubuna kadar "revI" den sonra tekrarlanan bütün seslerin kabul 

"Durlle", "mezıd" ve "na 'ire" kavramlarının Türk sisteminden 

çıkarılmasındadır (1307: s.83), 
Niki "reviyy-i ,""''',!r''-U''C''''' 

Nacl'nin bilgiye göre., "reviyy-i 

olmayan "revI" ;"reviyy -i 
"revı"dir (M. Niki, 1307: 8.92-93). 

on ayınmştır (Razi, 1373 HŞ. 

http://www.turkdilleri.org/



158 ABDULKADİR GÜRER 

RİDP-İ AŞLI: "RevI"den önceki uzun ünlüler; yani, "elif (a)", "vav (ü)" ve 
"ya (1)" harfleridir. "Ridf-İ aşli" den önceki harekeye "I:ıazv" denir (bak. 
"I:ıurüf-ı tafiye", "ridf', "ridf-i aşli", "ridf-İ za )id", "mürdef', "ridf-i 
müfredle mürdef', "ridf-i mürekkeble mürdef', "I:ıazv"). 

RİDp-İ MÜFREDLEMÜRDEP: Bak. "mürdef', 
RİDp-İ MÜREKKEBLE MÜRDEP: Bak. "mürdef'. 
RİDP-İ ZA 'İD: Kafiye harflerindendir. "Ridf-i aşIl" ile "revI" arasında bir 

sakin harf olursa, ona "ridf-i za )id" denir. Bu sakin harflerin "ridf-i za )id" 
olabilmesi için "ra, ya, ra, nün, sIn, şIn" harflerinden birisi olması gerekir. 
Mesela "taft-baft", "tayt-bayt", "süyt-düyt", "bIyt-rıyt", "kard-ard", "yvand
rand", "rast-kast", "kaşt-daşt"taki "ra, ya, ra, nün, sın, şIn" harfleri gibi (bak. 
"ridf', "ridf-İ asIl", "mürdef', "ridf-i müfredle mürdef', "ridf-İ mürekkeble 
mürdef')26. 

SİNAD: Kafiye ayıplarındandır. Kafiyede "ridf'in (ridf-i aşIı) "zaman" ve 
"zemIn" deki "a" ve "ı"ler gibi farklı seslerden olmasıdır. Arap şiirinde "vav" 
ile "ya" arasındaki "ridf' farklılığında sakınca görülmemiştir (bak. "ridf', 
"ridf-i aşIl", "e l}yüb-ı l}.afiye") 27. 

ŞAYGA..N: "İta-yı ceIl'" ile'" yapılan kafiyeye denir (Bak. "ha-yı celı", 
'Ge uyüb-İ l}.afiye")28. 

TE 'SIS: Kafiye harflerindendir. "Cevanib" ve "I:ıacib"; "?ahir" ve 
"cevahir" deki elifler gibi "revı" ile aralarında harekeli bir harf bulunan 
eliftir. "Te )sis" ile "revi" arasındaki bu harekeli harfe "dayıl" denir. 
"Te )sıs"den önceki harfin harekesi "ress"tir (bak. "I:ıurüf-ı l}.afiye", "revi", 
"dayIı", "ress"). 

TEvelH: "RevI" den önceki harfin harekesine denir. Mesela "sengin-dil" 
ve "müşkil" de "daJ"ın ve "kaf'ın harekeleri olan "i "ler ve "cüyed" ve 
"güyed" deki "dal" dan önceki "e"ler gibi. Kafiyede "tevcih"in farklı 

26 

27 

28 

Tahirü'I-Mevlevl, "ridf-i za 'id"leri "~ayd" olarak değerlendinneyi tercih ediyorsa da 
"ridf-i za 'id"de kendinden önce "ridf-i aşIı" bulunma şartı vardır; "~ayd"da ise, böyle bir 
şart yoktur (1973: s.79). 
Til.hirü 'l-Mevlevı, "sinad"ı "kafiyelerde redifin, yani reviden evvelki harfın hareke 
ihtilafıdır. "Sar", sır, sur kelimeleri gibi" diye tarif ediyor (1973: s.81). Her ne kadar 
Tahirü'l-Mevlevi'nin buradaki "redif' teriminden kasdının "ridf' olduğu anlaşılıyorsa da, 
"revi"den önceki harfin "redif' değil "ridf' olduğunu; "ridf-i asll"nin de kafiyede "ridf-i 
za 'id" bulunması; yani, "ridf-i mürekkeble mürdef' olması halinde "revI"den önce 
gelemeyeceğini yine de belirtme ihtiyacı duyuyorum (1307: s.96). 
Naci, şairler arasında her ne kadar Farsça çoğul eki olan "-an" ile sıfat-ı müşebbehe eki 
olan "-an"la yapılan kafiyelere "kafiye-i şaygan" adı verilirse de, aslında "Ita-yı celI" 
yoluyla yapılan bütün kafiyeler "kafiye-i şaygan"dır, diyor (1307: s.1 03). 
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seslerden olması kafiye kusurlarından "ikva"nın meydana gelmesine sebep 
olur (bak. "barekat-ı ~afiye", "il):va", "revi"). 

'UYUB-I : Kafiye ayıplarıdır. Bu ayıplar "il):va", "i~Ia", "sinad" ve 
"ita" dır (Bu terimlere bak). 

V AŞL: Kafıye harflerindendir. "Revi" den sonra gelen harftir. "Serern" ve 
"berem" örneklerindeki "m"ler gibi. "Vaşl"ın harekesi "niIa~" dır (bak. 
"revi", "l).uruf-ı ~afiye, "niIa~"ve 20. dipnot). 

ZÜ'L-KAF'İYETEYN: İki kafiyesi olan şiirdir. "Musamma( ve "müstezad" 
da "~ü'l-~afiyeteyn" şiirlerdendir. . 

Abdülkadiroğlu, Abdülkerim. (1998). ismaIl Belfğ: Giildeste-i Riyaz-ı irfa"n ve Vefey3t-1 
Danişveran-ı Nadiredan. Ankara: Anıl Matbaası. 

Abdünnafi İzzet. (1273). Mahzen-iEş'ar-1 Şu 'ara. (Yayın yeri ve tarihi yok). 
Ahmed Hamdl. (1289). Teshilii'l-AnJz ve'l-KavafJ ve'l-Bedayi İstanbuL. 
Ali Seyyidl. (1323). See' ve Kafiye Liigati İstanbul: Cihan Matbaasl. 
AŞıcı, Murat. (1989). Biinyad-ı Şj'r-i Anf İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 
Bilgegil, Kaya. (1989). Edebiyat Bılgi ve Teonleıı (Beıagat). 2. bs. İstanbul: Enderun 

Kitabevi. 
Blochmann, H. (1872). The Prosody of the PerSlans according to Sai~ Jami and other 

Writel:5'. Calcutta. 
Caferoğlu, Ahmet. (1984). Tiirk Dili Tanhi (I-II). 3. bs. İstanbul: Enderun Kitabevi. 
Cheneb, Moh. Ben. (1993). "Kafiye". islam Ansjklopedisi VII. İstanbul: MEB. 
Çetin, Nihad M. (1991). "Anlz". islam Ansıklopedisi Cilt 3. İstanbul: Türkiye Diyanet 

Vakfı. 

Dilçin, Cem. (1983). Ömeklede Tiirk Şiıi-Bılgisi Ankara: TDK. 
Durmuş, İsmail, Mürsel Öztürk, İskender Pala. (2001). "Kafiye". islam AllSlklopedisi Cilt 

24. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. 
Efsahzad, A'ıahan. (1999). Cami, Nurii'ddin Abdurrahman b. Ahmed' Heft-Evreng 

(=Tuhktii'l-Ahraı), C. i. Tahran: Merkez-i Mütale'at-ı İran!. 
Gencosman, M. Nuri. (1990). Molla Caıni' Baharistan. İstanbul: MEB. 
İsen, Mustafa. (1994). Kiinhii'j-Ahbar'm Tezkire Kısmı, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi 

Yayını. 

KılıÇ, Huıusi. (1993). "Cevheri, İsmail b. Hammad". islam Ansıklopedisi Cilt 7. İstanbul: 
Türkiye Diyanet Vakfı. 

Koç, Mustafa. (2005). "16. Yüzyılda Yapılmış Osmanlı Türkçesi Gramer Çalışması. 

Bünyad-ı Şi'r-i Arif'. Kutadgu BıJJg IX Sayı. istanbul 
Koç, Mustafa. (2005). Muhyi'-i Giilşeni' Baleybelen. İstanbul: Klasik. 
Köprülü, M. Fuad. (1997). "Aruz". islam Ansıklopedisi 1. İstanbul: MEB. 
Kurnaz, CemaL. Mustafa Tatcı. (2001). Mehmet Nail Tuman: Tuhfe-i NaıJi-Dival1 

Şaıifeniııiı MııhtasarBiyografileııII Ankara: Bizİm Büro. 
Kutluk, İbrahim. (1978). KmaiJzade Hasan Çelebi: Tezkiretii'ş-Şıı'ara. il l.bs. Ankara: 

TTK. 
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Özcan, Abdulkadİr. (1989). Nev'izade Atayl Hada'ıku'j-Hak[ı'ik 
İstanbul: çağrı 
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İstanbul: Eko Matbaasl. 

Ritter, Helmut "Cami". islam III. İstanbul: [vlEE. 
Saraç, M. A. Yekta, Mustafa Çiçekler. (1998). "Kemal Paşazade'nin Risalesi"" Türk 

Dili ve Edebiyatı XXVIII. Cilt. Istanbul: İ. Ü. Basmıevi. 
Kedkenı, Ivluhammed Rıza. Sebk-i 

5. bs. Tahran: 
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Tahir-ül Mevlevi. İstanbul: Endenm Kitabevi. 
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