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Ön Söz 

İnsanlığın edebî verimler üzerine düşünceleri milattan önceki yüzyıllara değin 

takip edilebilir. Aradan geçen zaman boyunca bu doğrultuda birbirini tamamlayan veya 

birbiriyle çelişen birçok farklı yöntem ortaya konmuştur. Bu yöntemlerle metinler 

anlamlandırılmaya veya değerlendirilmeye çalışılır. 

Türk yazı dilinde metin anlamlandırma ve değerlendirmeye dair teorik eserler 

XV., Türkçe metinleri konu edinen faaliyetler ise XVI. yüzyıl itibariyle görülmeye 

başlanır. Bu faaliyetler XX. yüzyıla kadar şerh mâhiyetindedir. Son dönemde ise metinler 

üzerinde yapılan çalışmalar daha çok teorik yöntemler ekseninde devam etmektedir. 

Bu tez çalışmasında Türkçe literatürde XV. yüzyıldan itibaren varlık gösteren 

belâgat disiplinleri esas tutularak XVII. yüzyıl Osmanlı şairi Şeyhülislâm Zekeriyyâ-zâde 

Yahyâ Efendi’nin divanı tahlil edilecektir. Böylelikle klâsik Türk şiiri çalışmalarına bir 

katkı sunmak ve Türk dilinde metin anlama ve değerlendirme çabalarına bir açılım 

getirmek amaçlanmaktadır. 

Çalışma, girişten sonra dört bölüm, sonuç ve dizinlerden ibarettir. Belâgat; 

belâgat-fesâhat kavramlarına dair bir mukaddime ile meânî, beyan ve bedî 

disiplinlerinden oluşmaktadır. Bunların her biri eksenindeki inceleme ve 

değerlendirmeler ayrı bir bölüm hâlinde sunulmuştur. Sonuçtan sonra ise dizinler yer 

almaktadır. Tahlile konu olan beyitlerin; belâgat, edebiyat, dil bilgisi ve dilbilim 

terimlerinin dizinleri yapılmıştır. 

Bu çalışma, bir edebî eserin tüm disiplinleriyle belâgat zemininde yapılan ilk 

tahlillerinden olması cihetiyle eksiklerden arınmış değildir. Kusurlarıma müsamaha 

nazarıyla bakılmasını diler, yapılacak eleştirilerden istifade etmeyi umarım. 
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Giriş 

Söz, hayal veya zan içeriyorsa edebiyata nispet edilir. Tarih boyunca hemen her 

insan topluluğu sözlü bir edebiyat vücuda getirmiştir. Bir dilde yazılı edebiyat meydana 

gelmesi ise o dilin çeşitli etkenlerle yazı dili hüviyetine bürünmesiyle olur. 

Türk yazı diline ait bugüne ulaşan ilk örnekler II./VIII. yüzyıla1 aittir. O günden 

bugüne dek Türk dili ve edebiyatının seyri üç ana döneme ayrılarak takip edilir: İslâm 

öncesi dönem, İslâm dönemi, modernleşme dönemi. Türk dilinin İslâm medeniyeti 

dairesinde Arap ve Fars edebiyatları yanında meydana gelen2 ikinci dönem edebiyatı, ilk 

yazılı eserlerini V./XI. asırda Mâverâünnehir’de, VII./XIII. asırda Anadolu’da vermeye 

başlamıştır. 

Tanzimat döneminde Fransızca “littérature” ve “belles lettres” tercümesi olarak 

kullanılmaya başlanan ve yaygınlaşan “edebiyat” sözünün İslâm düşüncesinde yakın 

karşılığı “edeb”dir. M. Orhan Okay, Türkçede “edeb” terimi yerine hemen aynı anlamda 

“şiir”in kullanılmış olduğunu belirtir3. Bu kullanım, eski Türk edebiyatında şiirin daima 

nesrin önünde olmasıyla da örtüşmektedir. E. J. W. Gibb, bunun sebebini edebî nesrin de 

şiirde geçerli olan usûllere göre kaleme alınmasına bağlar4. Nitekim, Babanlı Mustafa 

İzzet “hakîkî münşînin (nesir yazarı) şartları”nı sayarken “fuzalânın eş’âr-ı belîgalarını 

nesre tebdîl eyleye” diye bir madde eklemiş, buna önde gelen Arap ve Fars münşilerinden 

 

1 Eğik çizginin önündeki sayılar hicrî, ardındaki sayılar miladi yüzyılları göstermektedir. 

2 Akün, “Divan Edebiyatı”. 

3 Okay, “Edebiyat”. 

4 Gibb, A History of Ottoman Poetry, 1900, I:V. 
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de örnekler vermiştir5. Gibb’e göre “Osmanlı şiiri tarihi”, “Osmanlı edebiyatı tarihi” ile 

hemen hemen eş değerdir6. 

Bugün “klâsik Türk edebiyatı”, “divan edebiyatı” veya “eski Türk edebiyatı” 

biçiminde adlandırılan, belirli estetik normlara dayalı, bilinen ilk Türkçe şiir numûneleri 

Anadolu’da VIII./XIV., Mâverâünnehir ve Horasan’da IX./XV. yüzyılda ortaya çıkmıştır. 

Fars edebiyatı örnek alınarak meydana getirilen bu edebiyatın orijinal eserlere kavuşması 

ve estetiğinin Türkçe ile uyuşmasının IX./XV. ve X./XVI. yüzyılları bulduğu kabul edilir. 

Uzunca bir müddet yaşayan bu edebiyat geleneği XIII./XIX. yüzyıldan itibaren Avrupa 

edebiyatlarının artarak devam eden etkisi ile yavaş yavaş sönmüştür. 

Gelenek; ömrünü tamamlamış olmakla birlikte, edebiyat okuyucu ve 

araştırıcısının ilgi alanı olmaktan mahrum kalmamıştır. 

Klâsik Türk şiirini belirli bir yöntem ekseninde konu edinen çalışmaların Ömer 

Ferit Kam’ın Ās̱ār-ı Edebiyye Tedḳı ̇̄ ḳi adlı çalışmasıyla başladığı kabul edilir7. Eserini iki 

bölüm hâlinde telif eden Kam, birinci bölümde edebiyatla ilgili genel düşüncelerini ifade 

ettikten sonra ikinci bölümde klâsik şiirdeki mecaz unsurlarını tasnif ederek bunlara 

şiirlerden örnekler vermiştir8. 

 
5 Babanlı, “Defʿüʾl-Mes̱ālib fī Edebiʾş-Şāʿir veʾl-Kātib”, 388. 

6 Gibb, A History of Ottoman Poetry, 1900, I:V. 

7 Güleç, “Türkiye Üniversiteleri Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde Divan Tahlili Üzerine Yapılan 

Çalışmalar”. 

8 Kam, “Âsâr-ı Edebiye Tedkikâtı Dersleri”. 
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Bir şairin divanını baştan sona tahlil eden ilk çalışma ise Kam’ın talebesi Ali Nihat 

Tarlan tarafından ortaya konmuştur9. Tarlan, Şeyhî Divanı’nı Tetkik adlı eserinde 

Şeyhî’nin tasavvuf anlayışı, hayatı, şahsiyet ve muhiti hakkında bilgiler vererek şairin 

mânâ dünyasını incelemiş; şiirlerde geçen mecaz unsurlarını ve ıstılahları İran şiiriyle 

karşılaştırarak tasnif etmiş ve divandaki şiirlerin şekil ve vezinlerini sıralamıştır. Edebî 

sanatlardan ise cinas, iştikak ve tevriye maddelerine örnekler vermekle yetinmiştir10. 

Tarlan’ın talebesi Mehmet Çavuşoğlu Necâti Bey Divanı’nın Tahlili adlı eserinde 

tahlilin kapsamını daraltmış, etrafında bir mânâ ve hayal âlemi teşekkül etmiş kelimeleri 

tespit ederek bunları tasnif etmiştir11. Kendisinden sonra yapılan çalışmalara örnek olan 

Çavuşoğlu’nun söz konusu eserinden sonra, divan inceleme ve tahlillerinde12, şiirlerde 

yer alan mecaz unsurları ve çeşitli ıstılahların tasnifleri yapılmış, bunlara örnekler 

verilerek mânâ ve mazmunlarının tespitine çalışılmıştır. 

Klâsik Türk şiirini anlama ve değerlendirme çalışmalarının çoğu bahsi geçen 

tahlillerdir. Bunlardan başka divanlar; sözlük çalışmaları, sosyolojik incelemeler, dil 

bilgisi tahlilleri, şiirlerde yer alan tabiat unsurları ve soyut kavramlarla ilgili tahliller, şiir 

şerhleri, tasavvuf araştırmaları, belâgat disiplinlerini esas alan incelemeler ve âhenk 

unsurlarını tespit eden çalışmalara da konu olmuştur13. 

 
9 Güleç, “Türkiye Üniversiteleri Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde Divan Tahlili Üzerine Yapılan 

Çalışmalar”. 

10 Tarlan, Şeyhî Divanı’nı Tetkik. 

11 Saraç, “Divan Tahlilleri Üzerine”. 

12 Söz konusu çalışmaların tanıtım ve değerlendirmesi için bk. Saraç; Güleç, “Türkiye Üniversiteleri Türk 

Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde Divan Tahlili Üzerine Yapılan Çalışmalar”. 

13 bk. Aynur, “Osmanlı Edebiyatı Çalışmaları Bibliyografyası Veritabanı”. (Erişim: 06.05.2016) 
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Yukarıda kısaca değinilen araştırma ve incelemeler, klâsik Türk şiirinin yerini 

modern Türk şiirine bırakmasından sonra ortaya konmuştur. Klâsik Türk şiirinin 

faaliyette olduğu devirlerde şiire nasıl bakılırdı? Şiirden ne anlaşılır; şiir nasıl 

değerlendirilirdi? Bu soruların cevabı için IX./XV. yüzyıl itibariyle Türkçe literatürde 

ortaya çıkan edebî metni anlamlandırma ve değerlendirmeye dair teorik eserler ve Türkçe 

metinleri konu edinen pratik faaliyetlere başvurmak isabetli olacaktır. 

Türkçede şiire dair kapsamlı ilk müstakil eseri kaleme alan Muslihuddin Mustafa 

Sürûrî (öl. 969/1561-2), şiirin tanımını şöyle yapmaktadır14: عُر كََلٌم َموزوٌن ُمَقفًّى ُُمَي ِّ ٌل َقصًدا  . الش ِّ

Yani şiir, kasden15 söylenmiş vezinli, kāfiyeli hayal ettirici16 sözdür. Gerek Sürûrî’nin 

Baḥrüʾl-Maʿārif’inde gerek edebiyat ve belâgate dair Tanzimat dönemine değin kaleme 

alınan diğer Türkçe eserlerde şiirin mâhiyeti bu ve benzeri tanımlardan fazla ele 

alınmamıştır. Eskilerin şiir anlayışına bu tanımdan öte bir yol bulabilmek, Teẕkiretüʾş-

Şuʿarā ve-Tabṣıratuʾn-Nuẓamā müellifi Latîfî (öl. 990/1582)’nin aşağıdaki şair tasviriyle 

mümkün olabilir: 

 
14 Sürûrî, “Kitāb-ı Baḥrü’l-Maʿārif”, 4. 

15 “Kasden” ifadesi “şiir söylemek kasdıyla” şeklinde açılabilir. Vezinli ve kāfiyeli olup şiir olmayan sözleri 

(bazı Kur’ân-ı Kerim ayetleri gibi) şiirden ayırmak için şiir tanımına dahil edilmektedir. İfâde İbnü’l-Kattâ’ 

es-Sıkıllî (öl. 515/1121)’ye dayanıyor olmalıdır. İbnü’l-Kattâ’ın şiir tanımı için bk. Nevevî, el-Minhāc: 

Şerḥu Ṣaḥı ̇̄ḥi Müslim, C XXII: 119. 

16 “Muḫayyil (hayal ettirici)” sözü İbn Sînâ’nın Kitâbü’ş-Şifâ’sındaki şu tanımına dayanıyor olmalıdır: “  إن

 Tahyîl”, “muhayyil” ve Aristo’nun “mimesis“ .”الشعر هو كَلم ُميل مؤلف من أقوال موزونة متساوية، وعند العرب مقفاة

[μίμησις]” kavramları için bk. İbn Sînâ, “el-Fennüʾt-Tāsiʿ mineʾl-Cümletiʾl-Ūlā min Kitābiʾş-Şifāʾ”. 
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Bülbülān-ı bāġ-ı belāġat-nümūn ve mürġān-ı secʿ-sencān-ı feṣāḥat-füzūn 

aʿnı ̇̄  şūʿarā-i sābiḳūn ve nuẓamā-i aḳdemūn - َعَلْيهِّْم   ََل َخْوفٌ »َجَعَلُهْم هللاُ مِّْن زُْمَرةِّ 

ki -
 َوََلُهْم ََيَْزنُون « 17

ḥazı ̇̄ne-i sı ̇̄neleri ve defı ̇̄ne-i bı ̇̄ -kı ̇̄neleri "قُ ُلوُب الشَُّعرَاءِّ َخزَائُِّن الرَّْْحٰن" mażmūnınca 

nesı ̇̄m-i ilhām-ı rabbānı ̇̄  ve hevā-yı feyż-i sübḥānı ̇̄  hübūb idüb 

biḥār-ı żamāyirden 

emvāc-ı efkār ile 

kenāra gelen cevāhir-i ʿirfān u ʿavārif ve leʾālı ̇̄ -i meʿānı ̇̄  vü maʿārifle 

gencı ̇̄ne-i esrār-ı ilāhı ̇̄  ve ḫazı ̇̄ne-i vāridāt-ı nā-mütenāhı ̇̄  vāḳiʿ olub 

ol dürer-i ġurer-i ṣānāyiʿ ü bedāyiʿ-i sarāy-ı ġayb ve serā-perde-i lā-raybde 

vāḳiʿ olan ʿarāyis-i nefāyis-i maḳālāta ve maḳṣūrāt-ı benāt-ı nükāta 

ḥilye-i ḥulel-i elfāẓ ile zı ̇̄ver ü zı ̇̄b ü ziynet-i dil-firı ̇̄b vı rüb 

ḳulūb-ı cihāniyānı firı ̇̄ fte vü ālüfte vü rubūde vü āşüfte kılmışlardır18. 

Yani Latîfî’ye göre şairler tefekkür etmek suretiyle ve ilâhî yardımla gönüllerinde 

irfân mânâsı ve iyilik mârifetine ulaşmışlardır. Bu ilâhi sır ve ilhamları güzel bir biçimde 

söze dökerek insanlara tesir ederler. Bu ifadelerinden yola çıkarak Latîfî’ye göre şiirin 

vasıtalarını şöyle sıralayabiliriz: şairin gönlü, efkârı, ilâhi ilham, mânâ ve mârifet, güzel 

sözle ifâde ve insanlara tesiri. Bu unsurlar üzerinde düşünülürse şairin gönlü 

(muhayyile/imgelem/imajinasyon), efkârı (hayal/imge/imaj) ve ilâhî yardımın 

 
17 Bakara Suresi: 38, 62, 112, 262, 274, 288; Âl İmran Suresi: 170; Mâide Suresi: 69, Enam Suresi: 48, 

Araf Suresi: 35, Yûnus Suresi: 62, Ahkaf Suresi: 13. 

18 Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin), 74-75. 
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(ilham/esin) şiirin zemini, insanlara olan tesirinin şiirin bir neticesi olduğu görülür. Mânâ-

mârifet, söz ve biçim güzelliği ise şiirin unsurlarıdır. 

Âlî Mustafa Efendi (öl. 1008/1600) de, Künhüʾl-Aḫbār adlı eserinde şiir için lâzım 

olanın öncelikle “bikr-i maʿnā”, sonra “libās-ı edāʾ” sonrasında ise “muḥassināt” 

olduğunu ifade etmektedir19. 

Sürûrî’nin tanımı, Latîfî ve Âlî’nin tasvirlerinden yola çıkılırsa eskilere göre şiirin 

beş esas üzere olduğu tespit edilir: mânâ, ifâde, muhassinât20, vezin, kāfiye. Edebiyatta 

yenileşme döneminde klâsik şiir bu beş unsuru bakımından da sert tenkitlere uğramıştır. 

Dolayısıyla söz konusu süreçle birlikte meydana gelen yeni şiir bu unsurların nitelik ve 

niceliği bakımından birçok farklılıklar göstermektedir. Eski ve yeni anlayışların, farklı 

geleneklere ait olmaları bakımından ayırıcı özellikleri ile şiir olmaları bakımından 

birleşen yönlerinin tespiti söz konusu beş unsurun tahlil ve değerlendirmesiyle açığa 

çıkarılabilir. 

Klâsik şiirin mensup olduğu Müslüman medeniyetinde keşif ve ilhamla21 ulaşılan 

mânâlar, tasavvufun; ifâde ve muhassinât, belâgatin (meânî, beyan, bedî) konusudur. 

 
19 Gelibolulu, Künhü’l-Ahbâr, Dördüncü Rükn: Osmanlı Tarihi, I:70A. 

20 Sözlükte “Bir kimseye veya bir şeye güzellik, seçkinlik, üstünlük kazandıran durumlar, üstünlük 

sebepleri” olarak tarif edilen terim M. A. Y. Saraç tarafından “sözü lafız/ses ve mana yönlerinden 

güzelleştiren usul ve maharetler” olarak açıklanmıştır (Saraç, Klâsik Edebiyat Bilgisi: Belâgat, 141.) 

21 “ʿÖrfde baʾżen القاء اخلري يف قلب الغري بَل استفاضة فكرية منه ve baʿżen  ايقاع الشيء من اخلري يف القلب بطريق الفيض 

taʿbı ̇̄ rleriyle muʿarref olaraḳ taʿrı ̇̄ f-i s̱ānı ̇̄ de ‘bi-ṭarı ̇̄ ḳiʾl-feyż’ ḳaydı fikrden; ve taʿrı ̇̄ feynde ‘ḫayr’ ile taḳyı ̇̄di 

vesveseden iḥtirāz olmasıyla mefhūm-ı taʿrı ̇̄ feyn: menbaʿ-ı feyżden bilā-iʿmāl-i fikr ü reviyye ḫizāne-i 

ḳalbe ilḳāʾ-i ḫayr müfādında kesb-i iltiḳā vü ittiḥād ider.” (Ramazanzâde, en-Nefʿüʾl-Muʿavvel fı ̇̄ 

Tercemetiʾt-Telḫı ̇̄ ṣ veʾl-Muṭavvel, 1289, I:10.) 
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Aruz vezni ve kāfiye ise ayrı bilgi dalları olarak değerlendirilmiştir. Muhassinât, aruz, 

kāfiye ve ifâde ile ilgili bazı meselelerin “şiir nakdi” müştereğinde tedvin edildiği de 

görülmektedir22. 

Klâsik Türk şiirinin ait olduğu medeniyet dairesinde yerini ve değerini tespit 

edebilmek söz konusu disiplinler esas alınarak şiirlerin incelenmesiyle mümkün olacaktır. 

Türk şiirinin bütünlüklü seyri ise ancak bundan sonra söz konusu edilebilir. Böylelikle 

“divan edebiyatı” isimlendirmesinin ima ettiği tasnif ve kategori problemi ortadan 

kaldırılabilir. 

Bu tez çalışmasıyla VIII./XIV.-XIII./XIX. yüzyıllar arası Batı Türkçesiyle 

meydana getirilen klâsik Türk şiirinin ifâde ve muhassinât (üslûp/style/biçem)23 

bakımından değerlendirilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda eski 

türk edebiyatında klâsik üslûbu temsil yeterliği olduğuna hükmedilen Şeyhülislâm 

Zekeriyyâ-zâde Yahyâ Efendi (öl. 1053/1644)’nin divanı belâgat teorileri zemininde 

incelenecektir24. Bununla berâber Yahyâ Efendi ve diğer şairler arasında bir karşılaştırma 

 
22 Demirciler, “Anlam ve Edebiyat Teorilerine Dair Türkçe Geleneksel Literatürü Tasnif Denemesi”. 

23 “Bir metindeki dil kullanımının, bir yazar ya da döneme özgü dil özelliklerinin tümü.” (İmer, Kocaman, 

ve Özsoy, Dilbilim Sözlüğü, “biçem” md.) 

24 Lütfi Bayraktutan “Şeyhülislâm Yahya Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Divanı'nın Karşılaştırılmış 

Metni” başlıklı doktora tezinde Divan’da geçen bazı edebî sanatlara örnekler vermiştir (Bayraktutan, 

“Şeyhülislâm Yahya Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Divanı’nın Karşılaştırılmış Metni”, 126-42.). 

Çalışmada, yalnızca bedîi kapsamına giren edebî sanatlara -tanım yapılmaksızın- bazı beyit örnekleri 

verilmekle yetinilmiştir. İncelemenin çok az bir kısmını oluşturan bu bölümün, şairin üslûbunu belâgat 

zemininde çözümleme gibi bir iddiası yoktur. Ali Balaban, Tuğba Adalar Kızıldağ ve Tuğba Turkut’un 

Yahyâ Efendi divanını konu edinen çalışmalarında da belâgatin yalnızca cinas, reddüʾl-ʿacüz ʿaleʾṣ-ṣadr, 
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yapılmayacağından çalışmanın sonucunda Yahyâ’nın şahsî üslûbunun diğer şairlerin 

üslûplarından ayrılması hedeflenmemektedir. Yapılacak çalışma Yahyâ Efendi 

örneklemiyle klâsik Türk şiiri üslûbunu Belâgat terminolojisiyle tespit etmeye yöneliktir. 

Belâgat esas alınarak yapılan divan incelemeleri oldukça yeni ve sınırlı sayıda olsa 

da klâsik şiire belâgat penceresinden bakma oldukça köklü bir tavırdır. Eski şairler 

belâgat kurallarını bilir; şiir, nesir ve tenkidinde (critique/eleştiri) bu kuralları esas 

alırlardı. Yukarıda kendisinden yapılan alıntıda Latîfî’nin şairleri “bülbülān-ı belāġat-

nümūn” olarak adlandırması da bu hakikate delâlet etmektedir. Klâsik Türk şiiri 

geleneğinin kurucularından Şeyhî’nin Ḫüsrev ü Şı ̇̄rı ̇̄n adlı eserinin sebeb-i nazmında şiirin 

gerekleri içinde belâgati de sayması bu hükme şahittir25: 

sular kim bu sebı ̇̄ le sālik oldı 

maʿārif merkebine mālik oldı 

gerekdür ḥikmet ü şerʿ ü belāġat 

kifāf ü ṣıḥḥat ü emn ü ferāġat 

bulardan olmasa mevcūd behre 

ne deñlü aça ol maḳṣūd çehre 

 
tekrar, kalb gibi birkaç konusu çalışma zemini olarak alınmıştır (Balaban, “Şeyhülislam Yahya Divanı’nda 

Ahenk Unsurları”; Adalar Kızıldağ, “Şeyhülislam Yahya Divanı’nda 1.-252. Gazellerde Ahenk Unsurları 

(Cinas, İştikak, Kalb)”; Turkut, “Şeyhülislam Yahya Divanı’nda 253.-452. Gazellerde Ahenk Unsurları 

(Cinas, İştikak, Kalb)”.). 

25 Şeyhî, “Ḫüsrev ü Şı ̇̄ rı ̇̄ n”, beyit 585-587. 
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Divanı çalışmaya konu olarak seçilen Şeyhülislâm Yahyâ’nın aşağıdaki iki beyti, 

şairin zihnindeki belâgat-şiir ilişkisine dair ipucu vermektedir: 

silk-i belāġat üzre dürr ü güher dizerseñ 

Yaḥyā naẓı ̇̄ r olur mı naẓm-ı cihān-sitāne26 

kenār-ı naẓma dürler dizdi Yaḥyā 

belāġat baḥrinüñ cūş u ḫurūşı27 

Şiir ve belâgat ilişkisinin diğer bir yönü IX./XV. asır itibariyle Türkçede oluşan 

belâgat literatüründe üslûp özelliklerine verilen örneklerin önemli bir kısmının klâsik şiire 

ait numûneler olmasıdır. 

Bunlara ilâveten edebiyattaki yenileşmeden ve Batı bilim geleneğinin Türk 

akademilerince benimsenmesinden sonra, klâsik şiir incelemelerinde ve klâsik şiirin 

öğretiminde belâgat terimleri kullanılmaya devam etmiştir. Şüphesiz Avrupa 

literatüründe belâgatle örtüşen disiplinler mevcuttur. Bununla beraber klâsik Türk şiirini 

ele alan literatürde belâgat terminolojisi bu denli hâkimken bunlardan yararlanma kavram 

ve terim karmaşasına yol açacaktır. Batı tarzı bir metodun, ancak her iki geleneğe ait 

disiplinlerin kapsamlı teorik karşılaştırmalarının yapılması, örtüştükleri ve ayrıştıkları 

yerlerin detaylı bir şekilde tespit edilmesinden sonra faydalı olabileceği 

düşünülmektedir28. Henüz bu nitelikte çalışmalar ortaya konmamıştır. 

 
26 Zekeriyyâzâde, Şeyhülislâm Yahyâ Divânı, gazel 317. 

27 Zekeriyyâzâde, Şeyhülislâm Yahyâ Divânı, gazel 439. 

28 Klâsik şiirin incelenmesiyle ilgili teorik problemler ile ilgili bk. Saraç, “Divan Tahlilleri Üzerine”. 
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Belâgat zemininde yapılan inceleme sonucunda ortaya çıkacak olan verilerin, 

başından sonuna klâsik şiirin ifâde ve muhassinât bakımından gelişimini takipte bilimsel 

bir ölçüt teşkil edeceği düşünülmektedir. Yine ifâde ve muhassinât bakımından klâsik şiir 

üslûbunun, Hint üslûbuyla ve modern şiirle karşılaştırılması mümkün olacaktır. Bu 

amaçlara ulaşılması tezin kapsamına girmiyor olsa da, yapılacak olan çalışma söz konusu 

amaçlara doğru bir adımdır. Tanpınar’ın aşağıdaki ifâdeleri bu tarz bir incelemenin klâsik 

şiir açısından öneminin anlaşılmasına yardımcı olabilir: 

Doğrusu şu ki, eski şiiri asıl birimi olan mısrâlarında ve beyitlerinde 

aramalıdır. O zaman onun gelişmesinde her hangi bir şiir mektebinden aşağı 

kalmadığı, hatta çok yeni nazariyelerin veya üslupların güzelliğini sadece 

hünerleriyle verdiği görülür29. 

Eski şairlerin en büyük meziyetleri şiirin dilden çıktığını, onun mucizeli bir 

imkânı olduğunu bilmeleri, heyecanlarını sözün manasına değil, mısrâın 

sesine ve bir mısrâa sıkıştırdıkları o harikulade harekete emanet etmeleriydi.30 

Tanpınar’ın sözünü ettiği “hünerler”, “dilin mucizeli imkânı” ve “mısrâın sesi” 

belâgatin verdiği imkânlarla Şeyhülislâm Yahyâ Efendi Divan’ında aranacaktır. 

Şeyhülislâm Yahyâ Efendi klâsik Türk şiirinin en yaygın nazım biçimi olan 

gazelde yetkinliğini kabul ettirmiş bir şairdir. Daha Yahyâ Efendi hayattayken telif edilen 

Riyâzü’ş-Şu’arâ’da şairin gazelciliği vurgulanmıştır31. Şair Nedîm, “Nef’î vâdi-i 

 
29 Tanpınar, On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, 43. 

30 Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, 177. 

31 “Hakkâ ki, ol şâh-ı belâgat-nişân vâdî-i tegazzülde ihrâz-ı rehîne-i imtiyâz itmişlerdür” Riyâzî, Riyâzü’ş-

Şuara (Tezkiretü’ş-Şuara), 352. 
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kasâ’idde sühan-perdâzdır / olamaz ammâ gazelde Bâkıy ü Yahyâ gibi”32 beytiyle Bâkî 

ile birlikte Yahyâ’yı gazelde zirveye yerleştirmiştir. Yahyâ Kemâl (öl. 1958) de II. 

Selim’in saltanatını tasvir ettiği “Yahyâ gazel-serâ idi Bâkî kasîde-gû”33 mısrâında 

Yahyâ’nın gazelciliğine vurgulayarak onu yine Bâkî ile birlikte anar. Ziyâ Paşa (öl. 

1297/1880), Harâbât mukaddimesinde, kendisiyle berâber andığı şairlerden Şeyhülislâm 

Bahâî, Nedim ve Sâbit’in tarzlarının öncüsü olarak Yahyâ Efendi’yi gösterir34. E. J. W. 

Gibb’e göre de Yahyâ Efendi, Sâbit ve Nedim ile başlayan “geçiş dönemi (transition 

age)”nin yolunu açmıştır35. Gibb ayrıca, Bâkî ve Nedim ile birlikte Türk şiirinin 

gelişiminde merkeze yerleştirdiği Yahyâ Efendi’nin, bu iki şair arasında bir köprü 

olduğunu söyler. Yahyâ Efendi, üslûp olarak Bâkî’den etkilenmiştir. Bununla berâber 

kullandığı benzetmeliklerde İran efsâneleri yanında dış dünyâya dair müşâhedatı da ön 

plandadır36. İbnülemin Mahmut Kemal İnal da Gibb’in yorumunu tasdik eder37. Ayrıca 

“Yahyâ’nın şiirleri, Bâkî tarzında dakik, zarif mazmunları; Nedîm tarzında şuh, murakkıs 

fikirleri mutazammındır”38 diyerek üç şair arasındaki sürekliliğe başka bir bakımdan 

yaklaşır. 

 
32 Nedim, Nedim Divanı, kasîde/beyit: XIV/38. 

33 Beyatlı, Eski Şiirin Rüzgârıyle, gazel: Selîm-i Sânî’ye Gazel, s., 93 

34 Ziyâ Paşa, Ḫarābāt, C I, böl. Aḥvāl-i Şuʿarā-yı Rūm, beyit: 78-90. 

35 Gibb, A History of Ottoman Poetry, 1900, I:247. 

36 Gibb, A History of Ottoman Poetry, 1900, I:278. 

37 İnal, “Şeyḫüʾl-İslām Yaḥyā Efendi”, 1334, 51. 

38 İnal, “Şeyḫüʾl-İslām Yaḥyā Efendi”, 1334, 54. 
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Yine üç şair arasındaki bir diğer ilgi şiir dilini kullanma biçimleridir. Türk şiir 

dilinin oluşumu Bâkî ile tamamlanır39, Türkçe sentaksın imkânlarının tam anlamıyla şiir 

diline mâlolması ise Nedim’le başarılır40. Yahyâ Efendi de şiirlerindeki “metânet” ile bu 

çizgide yerini alır. Türk şiir dilindeki gelişim sonraki araştırmacılarca Necâtî, Zâtî, Bâkî, 

Yahyâ ve Nedîm biçiminde uzatılmıştır41. Muallim Nâci ve Faik Reşad metânet 

bakımından Yahyâ’yı Nedim’e üstün tutmuşlardır42. Bu tercih İbnülemin Mahmud 

Kemâl’in dediği gibi sübjektif kabul edilebilirse43 de edebiyat eleştirisini dil, belâgat ve 

üslûp üzerine kuran44 Muallim Nâci’nin tespiti önemlidir. İbnülemin’in Yahyâ Efendi’nin 

şiirlerinde söz diziminin düzgünlüğü (intizâm-ı elfâz) ve mânâ uyumunu (insicâm-ı 

mânâ) vurgulaması şiirinin “metânet”ini açıklar mâhiyettedir45. Tanpınar’ın Yahyâ 

Efendi’yi Türkçeyle aruzun âhengini hakkıyla buluşturan şairlerden biri olarak nitelemesi 

 
39 Ziyâ Paşa, Harâbât mukaddimesinde “kim ṭarz-ı ḳadı ̇̄me kisve virmiş / şiʿr anıñ eliyle şekle girmiş / 

Bāḳı ̇̄ ’ye sezā olunsa taʿyı ̇̄n / taʿbı ̇̄r-i müceddid-i nuḫustı ̇̄n” (Ziyâ Paşa, Ḫarābāt, I:2.) diyerek klâsik şiirin 

zevkini Bâkî (öl. 1008 / 1600) ile bulduğunu ifade eder. Recâîzâde de Ziyâ Paşa’nın görüşünü tasdik eder 

(Recâîzâde, Kudemâdan Birkaç Şâir, 159.). Ali Ekrem Bolayır; Bâkî, Abdulhak Hamid ve Tevfik Fikret 

olmak üzere Türkçe şiir dilinin (lisân-ı nazm) üç büyük inkılap yaşadığını savunur (Bolayır, “Lisân-ı 

Nazmda Eşkâl ve Efkâr”, 12.). Tanpınar’a göre de şehirli Türkçesinin zevkini bulan Necâtî (öl. 914/1509) 

ve Bâkî’dir (Tanpınar, On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, 25.). 

40 Mazıoğlu, Nedim’in Divan Şiirine Getirdiği Yenilikler, 17; Recâîzâde, Kudemâdan Birkaç Şâir, 180. 

41 Mazıoğlu, “Türk Edebiyatı, Eski”. 

42 Fâik Reşad, Tārı ̇̄ḫ-i Edebiyyāt-ı ʿOs̱māniyye, 394. 

43 İnal, “Şeyḫüʾl-İslām Yaḥyā Efendi”, 1334, 50-51. 

44 Uçman, “Muallim Nâci”. 

45 İnal, “Şeyḫüʾl-İslām Yaḥyā Efendi”, 1334, 54-55. 
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de46 “metânet”in bir başka yönünü ortaya koyar. Şairi, tezkire sahiplerinden Safâyî’nin 

“gülistān-ı belāġatiñ bülbül-i gūyāsı ve ʿ ummān-ı fesāḥatiñ dürr-i yektāsı” biçiminde47 ve 

Riyâzî’nin “dîde-i dil ü cânı kühlu’l-cevâhir-i belâgat ü beyanla rûşenâ”48 biçiminde 

nitelemelerindeki “belâgat”, “fesâhat” ve “beyan” vurguları da bu doğrultuda 

değerlendirilebilir. 

Tüm bunlardan anlaşıldığı üzere; gazellerinde arûz ve Türkçenin tam bir uyuma 

varması, söz dizimine ve söz-mânâ ilişkisine riâyet edilmiş olması; dilinin sâde olup 

döneminin fasih/standart Türkçesinin zevkini yansıtması ve klâsik üslûba mensup bir şair 

olması dolayısıyla çalışmaya konu olarak Şeyhülislâm Yahyâ Divanı seçilmiştir. 

“Belâgat ilmleri”49 olarak isimlendirilen disiplinler, İslâm medeniyeti dâhilinde 

tedvin edilmiştir. Belâgatin kurucusu kabul edilen Câhiz (öl. 255/869)’in Yunan filozof 

 
46 Tanpınar, On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, 25. 

47 Safâyî, Nuḫbetüʾl-Ās̱ār min-Fevāʾidiʾl-Eşʿār, 730. 

48 Riyâzî, Riyâzü’ş-Şuara (Tezkiretü’ş-Şuara), 352. 

49 Babanzâde Ahmet Naim Bey “ilim” teriminin Fransızca karşılığının “connaissance [İng. cognition/Tr. 

bilgi]” olduğunu ifade ettikten sonra ilmi şöyle açıklamıştır: “İlim, mesâil-i müdellelenin heyet-i mecmuası 

olduğu zaman ilm-i müdevven namını alır ki bu takdirce de hem o mesâili bilmeğe hem de nefs-i mesâile 

ilim ıtlak olunduğu gibi kavâid-i ilmi merreten ba’de uhrâ idrâk etmekten hâsıl olan meleke-i istihzâra da 

ilim denilir.” Ahmet Naim Bey’e göre Fransızca ‘science’ın karşılğı ‘ilm-i müdevven’dir. Müellif, eserine 

Ahmet Cevdet Paşa’nın Miʿyār-ı Sedādı’ndan aşağıdaki alıntıyı ilave etmiştir: “Mantık ve kelâm ve me’ânî 

ve beyan gibi esâmî-i ulûm ve fünûndan bazan nefs-i mesâil ve bazan tasdik-i mesâil ve bazan tekrar-ı 

tasdikat ile hâsıl olan meleke murad olunur.” (Kara, “Babanzâde Ahmet Naim Bey’in Modern Felsefe 

Terimlerine Dair Çalışmaları”, 225.) “Belâgat ilimleri” ifadesi okunurken bu açıklamaların göz önünde 

bulundurulması yerinde olacaktır. 
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Aristo (öl. MÖ 322)’dan etkilendiği iddia edilmekle beraber50, İslâm geleneği dâhilinde 

belâgat ilminin tedvinine sebep olan dînî, siyasî ve sosyal olmak üzere çeşitli etkenlerin 

var olduğu kabul edilegelmiştir. İslam dininin temel kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. 

Muhammed’in hadislerinin doğru anlaşılması, Kur’ân-ı Kerîm’in, inanmayanlara 

âyetlerinin benzerini getiremeyecekleri hususunda meydan okuması51 ve buna bağlı 

olarak Hz. Muhammed’in getirdiği dinin hakikatini ispat sadedinde delillerin başlıcası 

Kur’ân üslûbunun mucizeliği olması52 belâgat çalışmalarına zemin hazırlayan dinî 

sebeplerdendir53. Bu gibi saiklerle Müslüman bilginler bir sözü doğru anlama hususunda 

ve sözleri birbirine üstün kılan ölçütler hakkında fikir yürütmüşlerdir54. 

Dinî etkenlerin yanı sıra I./X.-VI./XII. yüzyıllar arasında Müslüman Arapların 

nüfuzunun hızla genişlemesi, yeni şehirler kurulması, toplumda çeşitli kurumların ortaya 

çıkması sonucu giderek devlet ve bilim dili hüviyetine bürünen Arapçada dil ve belâgat 

çalışmalarının yapılması bir gereklilik hâline geldi55. Gittikçe genişleyen toplumun Arap 

 
50 Hacımüftüoğlu, “Belâğat Ekolleri ve Anadolu Belâğat Çalışmaları”. 

51 bk. Bakara Sûresi: 23-24, Yûnus Sûresi: 38, Hûd Sûresi: 13, İsrâ Sûresi: 88. 

52 Gazzalî, İtikad’da Orta Yol (al-İḳtiṣād fi’l-İʿtiḳād), 153. 

53 Ateş, “Giriş”. 

54 Dinî birtakım sebeplerin belâgat disiplinlerinin ortaya çıkmasında başlıca etken olması, belâgatin 

herhangi iki söz arasında değer belirlemede objektif ölçütler ortaya koyamayacağı anlamına gelmez. Böyle 

bir sonuca ihtimal verilirse, belâgatçilerin beğendiği bir dil kullanımının aslında değersiz olup Kur’ân-ı 

Kerîm’i savunma sadedinde değerliymiş gibi gösterildiğini belirli örnekler üzerinden ispat etmek gerekir. 

Ayrıca bir dile ait kaidelerin ancak o dilin verimleriyle tespit edilebileceği göz ardı edilmemelidir. Kur’ân-

ı Kerîm, ilâhî bir kitap olup olmamasından bağımsız olarak Arap dil ve edebiyatının önemli bir metnidir. 

Bu bakımdan dil ve üslûp çalışmalarında ölçü alınması oldukça tabiîdir. 

55 Ateş, “Giriş”. 
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dışı unsurlarının; hâkim din, bilim ve siyasi otoritenin dili olan Arapçaya vakıf olup bu 

dili yeterince iyi kullanma istek ve gereklilikleri veya yine bu unsurların Araplarla 

girdikleri kültürel zıtlaşmaların Araplarca Arap dil ve edebiyatının savunulmasına yol 

açması56 da belâgat çalışmalarının ortaya çıkmasının sebeplerindendir. 

Belâgat disiplinlerinin Türkçeye aktarılması ise Arapça belâgat çalışmalarına göre 

oldukça geç bir dönemde meydana gelmiş ve XII./XVIII. yüzyıla kadar sınırlı sayıda 

kalmıştır. 

XII./XVIII. yüzyıldan itibaren eğitimde yenilik arayışları sonucu Türkçe eğitim 

veren “mektep”lerin açılmaya başlamasına kadar Türkiye’de de tüm Müslüman dünyada 

olduğu gibi eğitim dili veya en azından ders kitaplarının dili Arapçaydı. Dolayısıyla 

belâgat ile ilgili çalışma yapan Osmanlı bilginleri de eserlerini Arapça telif etmişlerdir57. 

Belâgat konularının bir kısmını işleyen nesir ve şiir bilgisi eserleri58 göz ardı edildiğinde 

Molla Lutfi (öl. 900/1495)’nin Türkçe belâgat üzerine kaleme aldığı risâlesi59 bir istisnâ 

kabîlindendir. Bundan sonra diğer Türkçe belâgat kitabı Muhammed Altıparmak (öl. 

1033/1623)’ın et-Telḫı ̇̄ ṣ fı ̇̄  ʿUlūmiʾl-Belāġa tercümesidir. Bu eser ve Ramazanzâde 

Abdünnâfi İffet (öl. 1308/1891)’in en-Nefʿüʾl-Muʿavvel fı ̇̄  Tercemetiʾt-Telḫı ̇̄ ṣ veʾl-

Muṭavvel’i, medreselerde ders kitabı olarak okutulmuş, üzerlerine birçok şerh ve haşiye 

yazılmış Arap belâgatine dair iki temel eserin Türkçeye açıklamalı tercümesidir. 

 
56 Câhiz, el-Beyān veʾt-Tebyı ̇̄n, C II: 5; Ateş, “Giriş”, 6-7. 

57 bk. Şaban, “Osmanlı Âlimlerinin Arap Belagatine Dair Eserleri”. 

58 bk. Demirciler, “Anlam ve Edebiyat Teorilerine Dair Türkçe Geleneksel Literatürü Tasnif Denemesi”. 

59 bk. Aksoy, “Molla Lütfî’nin Risâle-i Mevlânâ Lütfîsi”. Molla Lutfi’nin belâgat alanındaki bu ilk eseri, 

belirgin bir başlığı olmamasından ötürü olsa gerek belâgat literatürünü tanıtan çalışmalarda yer almamıştır. 
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Türkçe eğitim yapan Batı tarzı eğitim kurumlarının açılmasıyla Türkçenin bir 

eğitim ve bilim dili olmaya başlaması, söz konusu kurumların müfredatlarında Türkçe 

edebiyat ve belâgat derslerinin de yer alması60, ders kitabı mahiyetinde birçok Türkçe 

belâgat kitabının telifine zemin hazırlamıştır. Selim Sâbit (öl. 1329/1911)’in Miʿyārüʾl-

Kelāmı, Ahmed Hamdi (öl. 1307/1889-90)’nin Belāġat-i Lisān-ı ʿOs̱mānı ̇̄si, Ahmed 

Cevdet Paşa (öl. 1312/1895)’nın Belāġat-i ʿOs̱māniyyesi, Diyarbekirli Said Paşa (öl. 

1309/1891)’nın Mı ̇̄zānüʾl-Edebi, Manastırlı Mehmed Rifat (öl. 1325/1907)’in 

Mecāmiʿüʾl-Edebi’nin birinci cildi ve İbnü’l-Kâmil’in Tertı ̇̄b-i Cedı ̇̄d Belāġat-i 

ʿOs̱māniyye adlı eserleri bu dönemden itibaren telif edilen Türkçe belâgat eserlerinin 

başlıcalarıdır61. Bunların zayıf tarafları; birçoğunun lise ders kitabı mahiyetinde özlü 

eserler olması ve Arap belâgatinin dayandığı Arap gramerciliğinin birikiminden Türk 

gramerciliğinin mahrum bulunmasıdır. 

Sonrasında medreseler ve dârulfünûnun kapanmasının belâgat çalışmalarını 

yavaşlattığı ve belâgat ile ilgili meselelerin eski Türk edebiyatı araştırmalarına inhisarına 

sebep olduğu söylenebilir. Prof. Dr. M. Kaya Bilgegil’in Edebiyat Bilgi ve Teorileri 1: 

Belâgat ile Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın Klâsik Edebiyat Bilgisi: Belâgat adlı eserleri 

Türkiye akademi reformlarından sonra kaleme alınan Türk belâgatine dair bütünlüklü 

çalışmalardır. 

 
60 Saraç, “Osmanlı Döneminde Belagat Çalışmaları”. 

61 Türkçe belâgat eserlerinin kapsamlı bir listesi ve tanıtımları için bk. Şanlı, “giriş”; Saraç, “Osmanlı 

Döneminde Belagat Çalışmaları”; Yetiş, “Belağat, Rhétorique ve Edebiyat Nazariyesi Sahasında Türkçe 

Neşredilmiş Kitapların Açıklamalı Bibliyografyası I”. 
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Belâgatin de konusu olan bazı üslûp özellikleri ekseninde yapılanlar62 göz ardı 

edildiğinde bütün bir belâgat teorisi zemininde edebî bir metni inceleyen çalışmalar sınırlı 

sayıda ve oldukça yenidir. Bunlar, Saraç’ın talebeleri Türkan Çınar Alvan ve Mücahit 

Kaçar tarafından İbn Kemâl ve Emrî divanları üzerine son on beş yılda yapılmış olan 

 
62 Bu çalışmalarda belâgat ilminin beyan ve bedî şubelerinin konuları arasında da işlenen üslûp özellikleri 

belâgat ilminin tasnifi göz ardı edilerek yöntem olarak benimsenmiş, meânî konuları ise itibara 

alınmamıştır. Aşağıdaki gibi sınıflandırılabilirler: 

Belâgatin beyan ve bedî şubelerinin konularıyla örtüşen “edebî sanatlar” esas alınarak yapılan incelemeler: 

Kaptan, Yılmaz. “Ahmed Paşa Divanı’nda Edebî Sanatlar.” İstanbul Ü, 1999; Ural, Mustafa. “Fuzûlî’nin 

Türkçe Dîvânı'ndaki Kaside, Kıt'a ve Musammatlarda Edebî Sanatlar.” Ordu Ü, 2014; Tanç, Nilüfer. 

“Salim Divanı’nda (Gazellerde) Edebî Sanatların Kullanımı.” Adnan Menderes Ü, 2006.; Çelik, Nurgül. 

“Fuzûlî’nin Türkçe Dîvânı'ndaki Gazellerde Edebî Sanatlar.” Ordu Ü.; Özden, Ersin. “Karacaoğlan’ın 

Şiirlerinde Edebî Sanatlar.” Trakya Ü, 2000; Çevirici Çağın, Ayşe. “Tevfik Fikret’in Şiirlerindeki Edebî 

Sanatlar.” İstanbul Ü, 2006; Aydın, Hatice. “Mehmet Akif Ersoy’un Şiirlerinde Edebî Sanatlar.” İstanbul 

Ü, 2002; Kocakaplan, İsa. “Yahya Kemal’in Şiirlerinde Edebî Sanatlar.” İstanbul Ü, 1990; Fırat, Filiz 

Şafak. “Faruk Nafiz Çamlıbel’in Şiirlerinde Edebî Sanatlar.” İstanbul Ü, 1994; Andı, Fatih. “Mustafa 

Necati Karaer, Edebî Faaliyetleri ve Şiirlerinin Edebî Sanatlar Yönünden İncelenmesi.” İstanbul Ü, 2002. 

Belâgatin bedî şubesinin bölümleri olan söz ve anlam sanatları (muhassinât) bakımından incelemeler: 

Yıldırım, Mehmet. “Baki Divanı’nda Anlam Sanatları.” Fırat Ü, 2002; Kılıç, Zülküf. “Baki Divanı’nda Ses 

ve Seslenme Esasına Dayanan Sanatlar.”; Fırat Ü, 2001; Aslanmirza, Çiğdem. “Nâilî’nin Gazellerinde Söz 

Sanatları.” Fırat Ü, 2001; Yıldırım, Mehmet. “Bâkî Divanı’nda Sözün Gerçek Anlamına Dayalı Sanatlar.” 

Fırat Ü, 2002; Çukurlu, Talip. “Yunus Emre Dîvânı’nda Teşbih.” Anadolu Ü, 2010. 

Özel olarak teşbih konusunda yapılan incelemeler: İnci, Günay. “Bâkî’nin Gazellerinde Teşbih.” Anadolu 

Ü, 2007; Kırman, Aydın. “Necâtî Bey Divanının İlk Yüz Gazelindeki Benzetme Sanatlarının Dil Yönünden 

İncelenmesi.” Çukurova Ü, 1996; Kufacı, Osman. “Adni Divanı ve Adni Divanında Benzetmeler.” İstanbul 

Ü, 2006. bk. “Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı”. 
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çalışmalardır. Teoride Saraç’ın eserini esas alan bu çalışmalarda söz konusu divanlar aruz 

ve kāfiye bakımından da tahlil edilmiştir63. 

Bu tez çalışmasında Şeyhülislâm Yahyâ Divanı yalnızca belâgat bakımından 

incelenecek, teorik olarak Hatîb Kazvînî (öl. 739/1338)’nin Telḫı ̇̄ ṣüʾl-Miftāḥ’ı esas 

alınacaktır. Böylece her bir dil kullanımını (üslûp özelliği) daha ayrıntılı ve kapsamlı bir 

şekilde ele almanın yanı sıra Arap belâgat ve gramercilik geleneğinden de daha iyi 

yararlanmanın mümkün olacağı düşünülmektedir. Telhis de, Türk belâgat kitapları gibi 

hacmi oldukça az, özlü bir eserdir. Dolayısıyla dil kullanımlarının belâgat terimlerinden 

hangisine karşılık geldiğini tespit noktasında bazen eserin metninde yer alan tanım ve 

örnekler yetersiz kalmaktadır. Belâgatin, günümüz Türk akademisinden farklı bir 

geleneğe bağlı terminolojiyle yüklü olmasının da bazı güçlükler doğurduğu ilave 

edilmelidir. Türk belâgat kitaplarında da Telhis’te de araştırmacı ile eser arasına giren bu 

engellerin Telhis metninin etrafında oluşmuş zengin şerh ve hâşiye literatürü sâyesinde 

aşılabileceği görülmüştür. Dolayısıyla bu çalışmada, teorik zemin kurgulanırken, esas 

tutulan Telhîs’in anlaşılması ve Türkçeye doğru aktarılması hususunda eserin Türkçe 

tercüme ve açıklamaları, Arapça şerh ve haşiyeleri, Arap belâgatına dair Telhîs’i izleyen 

modern çalışmalar ve yine Telhîs’i izleyen Türk belâgat kitaplarından yararlanılmıştır. 

Söz konusu eserlerin başlıcaları aşağıdaki gibidir: Mahmut Şevket 

Ustaosmanoğlu ve Halil İbrahim Şahin’in Telhis Tercumesi (Kur’an’daki Edebiyat), 

Ramazan-zâde Abdünnâfi İffet (öl. 1308/1890)’in en-Nefʿüʾl-Muʿavvel fı ̇̄  Tercemetiʾt-

Telḫı ̇̄ ṣ veʾl-Muṭavvel, Altıparmak Mehmed Efendi (öl. 1033/1623-24)’nin Türkçe şerhi, 

 
63 Alvan, “Emrî Dîvânı’nın Nazım Bilgisi ve Belâgat Yönünden İncelenmesi”; Kaçar, “İbn Kemâl 

Dîvânı’nın İncelenmesi (Nazım Bilgisi-Belâgat-Üslûp ve Dil Özellikleri-Muhtevâ)”. 
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Mehmed Zihni Efendi (öl. 1332/1913)’nin el-Ḳavlüʾl-Ceyyid fı ̇̄  Şerḥi Ebyātiʾt-Telḫı ̇̄ ṣ ve-

Şerḥayhi ve-Ḥāşiyetiʾs-Seyyid eserleri yararlanılan başlıca Türkçe tercüme ve 

açıklamalar; Teftâzânî (öl. 792/1390)’nin Muḫtaṣaruʾl-Maʿānı ̇̄ , İbn Yakub Mağribî’nin 

Mevāhibüʾl-Fettāḥ fı ̇̄  Şerḥi Telḫı ̇̄ ṣiʾl-Miftāḥ, Muhammed Desûkî (öl. 1230/1815)’nin 

Ḥāşiye ʿalā Şerḥiʾt-Telḫı ̇̄ ṣ eserleri yararlanılan başlıca Arapça şerh ve haşiyeler; Hâmid 

Avnî’nin el-Minhācüʾl-Vāżıḥ, Fazl Hasan Abbas (öl. 1432/2011)’ın el-Belāġa: Fünūnuhā 

ve-Efnānuhā eserleri yararlanılan başlıca yardımcı modern belâgat çalışmaları; Ahmed 

Cevdet Paşa’nın Belāġat-i ʿOs̱māniyye, Diyarbekirli Saîd Paşa’nın Mı ̇̄ zānüʾl-Edeb, 

Ahmed Hamdi Şirvânî’nin Belāġat-i Lisān-ı ʿOs̱mānı ̇̄  adlı eserleri de yararlanılan başlıca 

Türk belâgat kitaplarıdır. 

İnceleme çalışması Telḫı ̇̄ ṣüʾl-Miftāḥ’ın tasnifine uygun bir biçimde “fesâhat ve 

belâgat”, “meânî”, “beyan” ve “bedî” olmak üzere dört ana başlık altında yapılacaktır. 

Meânî ve beyan belâgat ilimleridir. Bedî ise bu iki ilimle ilgisi olduğundan belâgate 

iliştirilir64. “Fesâhat ve belâgat” bahsi de belâgat ilimlerine giriş mâhiyetindedir65. 

Fesâhat, ifadenin gramerce ve kullanımca doğru olup olmadığını; meânî, cümle ve 

unsurlarının yapısının anlamla ilişkisini; beyan, bir anlamı hakikatin dışında ifâde 

etmenin yollarını; bedî, ifâdeyi güzelleştiren formları ve ifâdeye âhenk katma yollarını 

 
64 Ramazanzâde, en-Nefʿüʾl-Muʿavvel fı ̇̄ Tercemetiʾt-Telḫı ̇̄ ṣ veʾl-Muṭavvel, 1289, I:27, 57; Teftâzânî, 

Muḫtaṣaruʾl-Meʿānı ̇̄  (meʿaʾt-Taḥşiyye veʾl-İ̇̄żāḥ), 7,28; Ahmed Cevdet Paşa, Belâgat-ı Osmaniye, 5; 

Şirvânî, Belāġat-ı Lisān-ı ʿOs̱mānı ̇̄ , 20-21. 

Meânî, beyan ve bedîin üçüne birden beyan veya bedî ismini verenler olduğu gibi beyan ve bedîin ikisine 

beyan ismini verenler de vardır (Hatîb Kazvînî, Telḫı ̇̄ ṣuʾl-Miftāḥ, 12.). 

65 Manastırlı, “Mecâmiü’l-Edeb”; Altıparmak, Telhîs Tercümesi (Tenkitli Metin); Ramazanzâde, en-

Nefʿüʾl-Muʿavvel fı ̇̄  Tercemetiʾt-Telḫı ̇̄ ṣ veʾl-Muṭavvel, 1290. 
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ele alır. Ana bölümlendirmede olduğu gibi alt bölümlerde de Telhîs’e tabi olunacaktır. 

Yalnız meânî bölümünün alt başlıklarının tasnifi hususunda farklı bir yöntem 

uygulanacak olup ilgili bölümde îzah edilecektir. 

Gerek ana başlıklarda gerek alt başlıklarda önce kısaca tanımlara yer verilecektir. 

Tanımlarda Telhis esas tutulduğundan, farklı bir kaynaktan yararlanılmadıkça referans 

gösterilmeyecektir. Bir konu için divanda bulunan örneklerden yalnız biri açıklanacak, 

diğerleri ayırıcı bir farklılık içermiyorsa herhangi bir açıklama yapılmadan sıralanacaktır. 

İncelemeye konu olan dil kullanımlarından yaygın bir üslup özelliği olduğuna kanaat 

getirilenlere Divan’dan daha çok örnek verilecektir. Çok az örneği bulunan kullanımların 

haricinde herhangi bir üslubun bütün örneklerine yer verilmeyecektir. 

Özellikle meânî disiplini ile günümüz dil bilgisi ve dil bilimi terimlerinin birçoğu 

kesişmektedir. Tez çalışmasında ağırlıklı olarak Arapçadan Türkçeye doğrudan aktarılan 

belâgat terimleri tercih edilecek, anlamca kesiştiği düşünülen dil bilgisi veya dil bilimi 

terimlerine dipnotlarda işâret edilecektir. Bu tercihin bir sebebi farklı disiplinlere ait olan 

terimlerin aralarında anlamca kesişme olmakla beraber çoğu terimin birbirinin tam 

karşılığı olmaması, birbirinin tam karşılığı olanların da mensup olduğu disiplinin diğer 

terimleriyle birlikte bir bütün oluşturmasıdır. Söz konusu tercihe diğer bir sebep farklı 

disiplinlere ait terimleri eşleştirmenin teorik bir hüküm olmasıdır. Bu tezin amacı ise 

teorik belâgat çalışmasından ziyade mevcut teoriye göre inceleme yapmaktır. Tercihin bir 

başka sebebi şimdiye kadar meydana getirilen Türkçe belâgat eserleriyle bir kopukluğa 

meydan verilmek istenmemesidir. 

Şeyhülislâm Yahyâ Efendi Divanı’nın taranıp çözümleme çalışmaları Hasan 

Kavruk’un yayını üzerinde yapılmış, gerektiği durumlarda İbnülemin Mahmud Kemal 

İnal’ın yayını, Lütfi Bayraktutan’ın tez çalışması ve Leipzig Üniversite Kütüphanesinde 
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4459 ve 5958 numaralarıyla kayıtlı yazma nüshalara başvurulmuştur. İncelemeye konu 

olan şiirlerin Hasan Kavruk’un son yayınındaki66 numaraları köşeli parantez içinde 

verilecektir. Kavruk tarafından numaralandırılmayan kasidelerin ise başlıkları ve sayfa 

numaralı yine aynı eserden olmak üzere gösterilecektir. 

Tezden istifadenin çeşitli dizinlerle kolaylaştırılması düşünülmektedir. Çalışma 

boyunca incelenen beyitler için, ilk ve son kelimeleri alınmak suretiyle bir dizin 

oluşturulacaktır. Böylece Yahyâ Divanı’nı okuyan bir kimse herhangi bir beyitle ilgili bu 

çalışmaya başvurmak istemesi durumunda aradığını rahatça bulabilecektir. Diğer bir 

dizin, çalışmada geçen belâgat terimleri için oluşturulacaktır. Böylelikle çalışmanın 

tasnifine hâkim olmayanlar da belâgat ile ilgili bir terime ve buna dair örneklere 

ulaşabilecektir. Edebiyat ile ilgili bazı terimlerin belâgat terminolojisiyle olan bağlantısını 

gösterebilmek amacıyla da tezde geçen edebiyat terimleri için ayrıca bir dizin 

oluşturulacaktır. Belâgat terimlerinin birçoğu kimi dil bilgisi ve dilbilim terimleriyle de 

örtüşmektedir. Bunlardan tespit edilenlerin dipnotlarda verileceği ifade edilmişti. Yapılan 

bu eşleştirmelere ulaşılabilmesi için dil bilgisi ve dil bilimi terimleri için de dizinler 

oluşturulacaktır. Böylece belâgat, dil bilgisi ve dilbilim gibi, konuları ve yöntemleri 

benzerlik içeren alanlarda disiplinler arası çalışmalara bir katkı sunmak amaçlanmaktadır. 

 
66 Zekeriyyâ-zâde Yahyâ Efendi. Şeyhülislâm Yahyâ Divânı. Haz. Hasan Kavruk. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, t.y. https://ekitap.ktb.gov.tr/TR-78405/seyhulislam-yahya-divani.html 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. BÖLÜM: FESÂHAT VE BELÂGAT 

  



23 

 

1.1 Fesâhat 

Müfret lafız, kelâm veya şiir, katip, hatip veya şair fesâhatle67 nitelenebilir. Dil 

bilgisi kurallarına uygun olup muhatapları arasında kullanılagelen söz fasihtir. Nitelediği 

mefhuma göre fesâhatin tanımı da değişiklik gösterir. 

1.1.1 Müfrette fesâhat 

Müfredin68 fasih olması, tenâfürden, garâbetten ve kıyâsa muhâlefetten (dil 

kurallarına aykırılıktan) uzak olmasıdır. 

Tenâfür69, kelimenin telaffuzunun zor olup dile ağır gelmesidir. Yahyâ Efendi 

Divanı’nda tenâfürlü bir söz tespit edilememiştir. 

Garâbet, kelimenin kullanılışının alışılmışın dışında olup mânâsı belirsiz yabancı 

olmasıdır. Bir dildeki lafızlar yaygınlıkları bakımından üç kısma ayrılır. Birincisi o dili 

konuşanların tümü tarafından kullanılan kelimelerdir. Bu kelimelerin kullanımında bir 

uygunsuzluk yoktur. İkincisi, dili konuşanlardan bir topluluk arasında yaygın 

kelimelerdir. Topluluk mensuplarına hitaben bu kelimelerin kullanılmasında bir 

uygunsuzluk yoktur. Söz konusu kelimelerin bu topluluğa mensup olmayanlara hitaben 

 
67 bl. fesâhat ≈ dil b. correctness (T. doğruluk) 

68 “Müfret” terimiyle kastedilen Teftâzânî’ye göre kelâm yani cümle olmayandır. Bu durumda kelimeler, 

tamlamalar, yan cümleler müfret sayılır. [Teftâzânî, Muḫtaṣaruʾl-Meʿānı ̇̄  (meʿaʾt-Taḥşiyye veʾl-İ̇̄żāḥ), 12.] 

Mollazâde ise hâşiyesinde mürekkeb-i nâkısları (tamlamalar, yan cümleler vs.) “kelâm”a dahil etmiştir 

[Mollazâde, Ḥāşiye-i Mollā-zāde ber-Muḫtaṣar-ı Meʿānī, 48]. Mollazâde’nin de ifade ettiği gibi fasih 

kelimelerden fasih olmayan mürekkeb-i nâkıslar meydana gelebileceğinden Mollazâde’nin görüşü daha 

isabetlidir. Dolayısıyla bu çalışmada da Mollazâde’nin görüşü esas alınacaktır. 

69 bl. tenâfür ≈ dil b. cacophony (T. ses itişmesi, kakofoni) 
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kullanılması ise uygun değildir. Üçüncüsü, dili konuşan toplulukların hiçbirinde 

kullanımı yaygınlaşmamış kelimelerdir. Bunların, o dili konuşanların herhangi biri 

tarfından kullanılması uygun değildir. Bu kelimeler de zevkiselime ve kulağa hoş gelenler 

ve gelmeyenler olmak üzere iki kısımdır70. Teftâzânî’ye göre zevkiselime ve kulağa hoş 

gelmeyenler garîb-i hasendir ve fesâhati ihlal etmez. 

Yahyâ Efendi klâsik şiir geleneğine göre sâde yazan bir şairdir. Divan’ında garip 

sayılabilecek herhangi bir kelime tespit edilememiştir. Yahyâ Efendi Divanı hakkında bu 

hüküm diğer şairlerin divanı göz önünde bulundurularak verilmiştir. XVII. Yüzyıl halk 

Türkçesi esas alınırsa Divan’da garip sayılabilecek kelimeler tespit edilebilir. Fakat böyle 

bir değerlendirme yukarıdaki tasnife göre yerinde bir hüküm olmayacaktır. 

Kıyâsa muhâlefet71, müfredin dil kurallarına (şekil bilgisi) uygun olmamasıdır. 

Örnek olarak “bilmezem n’olsa gerek ehl-i niyāzuñ ḥāli / günbegün olmadadur mertebe-

i nāz bülend” [g41/3] beytinde yer alan “günbegün” kelimesi verilebilir72. Türkçe “gün” 

kelimesinin Farsça “be” edatıyla ikileme yapılması kıyâsa muhâliftir. 

 
70 Garâbetin bu tasnifi en-Nefʿüʾl-Muʿavvel’e göre yapılmıştır. Bu tasnif, Teftâzânî’ninkinden, 

Teftâzânî’nin tanım ve tasnifi de ondan önceki belâgatçilerden farklıdır. Tartışmalar ve yorumlar için bk. 

Ramazanzâde, en-Nefʿüʾl-Muʿavvel fı ̇̄  Tercemetiʾt-Telḫı ̇̄ ṣ veʾl-Muṭavvel, 1289, I:20-25. 

71 bl. kıyâsa muhâlif ⸦ dil b. ungrammatical (DB. dilbilgisidışı) 

72 Günümüzde sözlüklere de girerek yaygınlaşan bu kelime, oluşumu Türkçe kurallara aykırı olduğundan 

bir dönem yanlış kabul edilmiştir (bk. İnal, “Şeyḫüʾl-İslām Yaḥyā Efendi”, 1334, 56.). 
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1.1.2 Kelâmda fesâhat 

Kelâmda73 fesâhat, muhtevâsındaki kelimelerin fesâhatıyla beraber kelâmın za’f-

ı telif, tenâfür-i kelimât ve tâkidden uzak olmasıdır. 

Za’f-ı telif74, kelâmın cümle bilgisi (sentaks/söz dizimi) kurallarına aykırı 

olmasıdır. Örneğin “dil-i sevdā-zede pūlād mıdur ey Yaḥyā 

yārüñ endı ̇̄ şe ı der nāvek-i müjgānı ucın” [g.255/5] beytinde “nâvek-i müjgânı ucın” öğesi 

cümlenin yüklemi olan “endîşe eder”e bağlanırken ablatif eki alması gerekirdi. Beyti 

vezne uydurmak isteyen şair {-dAn} ekini düşürerek cümlede za’f-ı telife sebep olmuştur. 

Yine aşağıdaki beyitlerde de hâl eklerinin yanlış kullanımının sebep olduğu za’f-ı telif 

göze çarpmaktadır: 

tāc-ı Dārā’da olan gevheri biz n’eyleyelüm 

cām-ı (Cem’de) ḳonılan laʿl-i müẕāb olsa bize [g.307/2] 

şikeste bir sifāl olsun nemiz var sāġar-ı (Cem’de) 

ġaraż bir neşʾe taḥṣı ̇̄ l eylemekdür bezm-i ʿālemde [g.337/1] 

şevḳ-i ruḫuñla şemʿ-i şeb-ārādur ḳamer 

pervāne her (ṭaraf) aña encüm felek legen [g.264/4] 

 
73 bl., n. kelâm ⸧ dil b. sentence (cümle, tümce), discourse (DS. ADTS. söylem ) 

Mollazâde’ye göre mürekkeb-i nâkıslar yani tamlamalar ve yan cümleler de burada kelâma dâhildir 

[Mollazâde, Ḥāşiye-i Mollā-zāde ber-Muḫtaṣar-ı Meʿānī, 48]. 

74 bl. za’f-ı telif ⸦ dil b. ungrammatical (DS. dilbilgisidışı) 
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Za’f-ı te’lifin kelime öbeği kurallarında bulunmasına ise “revnaḳ-ı ḥüsnüñ degül 

mi anberı ̇̄n gı ̇̄ sū senüñ / görme bir anuñla tekdür sünbül-i ḫoş-bū senüñ” [g.188/1] 

beytindeki “sünbül-i hoş-bû senin” tamlaması örnek verilebilir. Aslı “sünbül-i hoş-bûn 

senin” olması gerekirken şair beyti vezne uydurmak amacıyla iyelik ekini düşürmüştür. 

Kelime öbekleri de kelâma dahil olduklarından za’f-ı telif meydana gelmiştir. 

Tenâfür-i kelimât75, muhtevâsındaki kelimeler fasih olsa bile kelâmın dile ağır 

gelmesidir. Divan’da tenâfür-i kelimâta rastlanmamıştır. 

Tâkid, söz diziminde yahut zihnin mânâya intikalinde olan bir aksaklıktan ötürü, 

kelâmın maksada delâletinin açık olmamasıdır. Birincisi tâkîd-i lafzî, ikincisi tâkîd-i 

mânevîdir. 

Tâkîd-i lafzî, “artırur ḥüsnini Yaḥyā sebeb-i raġbet olur / ḳadrini ḫāl-i ruḫı bilsün 

o müşkı ̇̄n mūnuñ” [g.206/5] beytindeki söz dizimi karmaşası gibidir. Cümlenin aslı 

“Yahyâ, o müşkîn-mû hâl-i ruhunun; kadrini, hüsnünü artıracağını, sebeb-i rağbet 

olacağını bilsin!” biçiminde olmalıydı. İkinci mısrâda tamlayan tamlanandan sonra 

getirilmiş, aralarına başka bir cümle sokulmuştur. Böylece tâkîd-i lafzî meydana gelmiş 

beyitten anlam çıkarmak güçleşmiştir. 

Tâkîd-i mânevî, “ı tmeyeydüm girye ġam-fersūd dı rdüm bādeye / ḳılmasam āh 

āteş-i bı ̇̄-dūd dı rdüm bādeye” [g.343/1] beytinde “gam-fersûd” kelimesinin sebep olduğu 

kapalılık gibidir. Kelime “gam-fersûde”nin hafifletilmiş hâli olup “gam-fersûde” sözlükte 

“gamla yıpranmış” anlamındadır76. Oysa beytin anlamlı olabilmesi için “gam-fersûd”un 

gamı gideren anlamında kullanılmış olması gerekir. Sözlükte böyle bir anlam olmadığı 

 
75 tenâfür-i kelimât ⸦ dil b. cacophony (T. ses itişmesi, kakofoni) 
76 Dihḫudā, Luġat-nāme-i Dihḫudā, md. ġam-fersūde. 
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gibi kelimenin yapısı da bu anlama müsait değildir. Kelime “fersûde-i gam” tamlaması 

ters çevrilip birleşik sıfat yapılmak suretiyle türetilmiştir. “Fersûde-i gam” mef’ûlün 

fâiline izafeti olup “gamın yıprattığı” anlamındadır. Kelimenin kullanımındaki bu 

farklılık zihnin mânâya intikalini engellemiş, mısrâın anlamı ancak ikinci mısrâın 

yardımıyla belirmiştir. 

“Pervāne gibi yanmayıcaḳ nār-ı ʿ aşḳa ten / ol şemʿ-i ḥüsne vaṣl olımazsın cihānda 

sen” [g.264/1] beytinde ise “olmak” yardımcı fiiliyle “vasl” masdarının ism-i fâili olan 

“vâsıl” kullanılmalıydı. Vezin zarureti gereği masdar kullanılarak tâkid-i mânevîye sebep 

olunmuştur. 

1.1.3 Mütekellimde fesâhat 

Kendisiyle maksadı fasih sözlerle anlatmaya kadir olunan melekedir. 

Divan’ındaki fesâhat kusurlarının azlığı göz önüne alındığında Yahyâ Efendi hakkında 

fasih bir şair olduğu hükmü verilebilir. 

1.2 Belâgat 

Belâgat, öncelikle fesâhate ve sonrasında kast olunan mânâyı ifade etmede 

hatadan kaçınmaya dayanır. 

Fesâhat sözlük bilgisi, dil bilgisi ve his (zevkiselim) yardımıyla sağlanır. Sözlük 

bilgisiyle garâbetten, dil bilgisi ile kıyâsa muhâlefet, za’f-ı telif ve tâkîd-i lafzîden, hisle 

(zevkiselim) tenâfürden kaçınılır. Fesâhat şartını sağladıktan sonra kast olunan mânâyı 

ifadede hatadan kaçınmak meânî ilmiyle, tâkîd-i manevîden kaçınmak ise beyan ilmiyle 

olur. Bu sebeple meânî ve beyan ilimlerinin ikisine belâgat ilmleri adı verilmiştir. Belâgat 

ilimlerinden olmamakla berâber belâgat mefhumuyla irtibatından ötürü sözü 
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güzelleştirme (tahsîn) usullerini inceleyen bedî ilmi de belâgat ilimlerinin tevâbi’i 

(mülhakāt/ek/ilâve) sayılmıştır. 

Kelâm veya şiir, katip, hatip veya şair belâgatle nitelenebilir. Kelâmın77 belâgati, 

fesâhatıyla berâber muktezâ-yı hâle78 (hâlin gereği) uygunluğudur. Hâl, söyleyeni 

(mütekellim), esas maksadına ulaştıran sözün (kelâm) yanı sıra bir özelliği daha dikkate 

almaya sevk eden şart ve niteliklerdir. Örneğin muhatabın hükmü kabul etmemesi bir 

hâldir. Bu hâl hükmün tekidini gerektirir. Tekit de muktezâ-yı hâldir. 

Mütekellimin belâgati ise, beliğ (belâgatli) kelâm telif etme melekesine sahip 

olmasıdır. 

Şeyhülislâm Yahyâ Efendi ve divanının fesâhatiyle ilgili tespitlere yukarıda 

“fesâhat” başlığı altında yer verilmişti. Şair ve divanının belâgatiyle ilgili incelemeler ise 

aşağıda “meânî”, “beyan” ve “bedî” başlıkları altında yapılacaktır. 

 

 
77 bl., n. kelâm ⸧ dil b. sentence (cümle, tümce), discourse (DS. ADTS. söylem ) 

78 bl. muktezâ-yı hâl ≈ dil b. MMILH. context of situation (DS. durum bağlamı) 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 BÖLÜM: MEÂNÎ 
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Meânî ilmi, cümle türlerini, cümle unsurlarının nitelik ve niceliğini, cümleler arası 

irtibatı, ifâde ettikleri mânâ incelikleri bakımından ele alır. Tüm bunlar cümlenin 

hâlleridir. Cümle bu hâllerindeki değişikliklerle muktezâ-yı hâle79 uyar. 

 Cümle, herhangi bir hâl veya sıfatın herhangi bir nesneye nispet edilmesiyle 

meydana gelir. Meânî ıstılahınca, bu nispete isnat, hâl veya sıfata müsnet, nesneye 

müsned-ileyh denir80. 

Müsnet ve müsned-ileyh, cümlenin iki temel unsurudur. Bu ikisi haricinde 

cümlede yer alan her unsur kayıt olarak adlandırılır81. Dolayısıyla belirli nesne, belirsiz 

nesne, zarf ve yer tamlayıcısından oluşan cümlenin yan unsurları kayıttır. Ayrıca hâl zarfı, 

temyiz, nefiy, şart, yardımcı fiiller, ek fiiller kayıttır82. 

Niteleme sıfatı, tekit, beyan, atıf ve bedelden oluşan tâbiler ve tamlayan ise ismin 

kayıtlarıdır83. 

Yukarıda “cümle unsurlarının nitelik ve niceliği” ifadesiyle kastedilen cümlenin 

iki unsuru ve bunların kayıtlarının kullanım üslûbudur. 

 
79 bl. muktezâ-yı hâl ≈ dil b. MMILH. context of situation (DS. durum bağlamı). 

80 bl. isnat = dil b. predication (ADTS. yüklemleme); bl. müsnet ⸧ db. yüklem, mantıkî yüklem ve yardımcı 

fiile bağlanan sıfat-fiil, birleşik fiil öbeğinin isim veya fiil unsuru; bl. müsned-ileyh ⸧ db. özne, sözde özne. 

81 Abbâs, Esālı ̇̄buʾl-Beyān fı ̇̄  ʿUlūmiʾl-Belāġa, 31-32. 

82 Ramazanzâde, en-Nefʿüʾl-Muʿavvel fı ̇̄  Tercemetiʾt-Telḫı ̇̄ ṣ veʾl-Muṭavvel, 1289, I:194. 

n. temyiz ⸦ db. zarf tamlayıcısı; n. nefiy ≈ db. olumsuzluk 
83 n. bl. tekit ≈ dil b. MMILH. MME. emphasis (ADTS. tumturak; DS. vurgu), stress (ADTS. DS. vurgu); n. 

beyan (atf-ı beyan) ≈ MMILH. apposition (DS. eşleme, ADTS. koşuntu); n. atıf (atf-ı nesak) ≈ db. bağlaç.; 

n. bedel ⸦ dil b. KL. apposition (DS. eşleme, ADTS. koşuntu); n. tâbi (tābiʿüʾl-ism) ≈ dil b. Kl. adnominal 

(DS. adımsı). 



31 

 

Belâgat alimleri meânî ilmi konularının tertibinde iki farklı usul takip etmişlerdir. 

Ebû Ya’kūb Sekkâkî (öl. 626/1229), Hatîb Kazvînî (öl. 739/1338) ve takipçilerinin takip 

ettiği usulde müsned-ileyh, müsnet ve müteallikāt-ı fiil84 meânî ilminin bapları olarak 

tertip edilmiş, muhtevâlarında da takdim-tehir, hazif-zikir, tarif-tenkir, takyit gibi konular 

yer almıştır. Abdulkāhir Cürcânî (öl. 471/1078-79) ve günümüz belâgat alimlerinin 

usûlünde ise takdim-tehir, hazif-zikir, tarif-tenkir, takyit; meânî ilminin bapları yapılmış, 

herbirinin muhtevası müsned-ileyh, müsnet ve müteallikāt şeklinde tertip edilmiştir85. Bu 

çalışmada esas alınan eser Telhis olmasına rağmen Telhis’teki konu tertibinin pratik bir 

incelemeye uygun olmadığı kanaatine varılmıştır. Bundan dolayı Abdulkâhir Cürcânî (öl. 

471/1078-79)’nin tasnifine benzer bir bölümlendirme yapılacaktır. 

Bu çalışmanın “Meânî” bölümü, isnat, takdim-tehir, tarif-tenkir, takyit, fasıl-vasıl, 

îcaz-ıtnab-müsâvat konularına mahsus olmak üzere altı bölüm hâlinde düzenlenecektir. 

“İsnat” bölümünde Yahyâ Efendi Divanı’nda cümlelerin genel özellikleri; “takdim-tehir”, 

“belirlilik-belirsizlik” ve “kayıt” bölümlerinde cümle unsurlarının kullanımları, “fasıl-

vasıl” bölümünde cümleler arasındaki ilişkiyi, “îcaz-ıtnab-müsâvat” bölümünde cümle 

lafızlarının anlama göre uzunluk ve kısalığı incelenecektir. 

2.1 İsnat 

Yukarıda, cümlenin iki şeyin birbirine nispetiyle (isnat) meydana geldiği ifade 

edilmişti. Bu nispet, dış dünyada (hariçte) olumlu yahut olumsuz bir karşılığı varsa isnâd-

 
84 bl. müteallikāt-ı fiil ≈ db. tamlayıcı (İng. complement) 

85 Abbâs, el-Belāġa: Funūnuhā ve Efnānuhā I, 97-99. 
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ı haberî, herhangi bir karşılığı yoksa isnâd-ı inşâî adını alır86. İsnat hakîkî olabileceği gibi 

mecazî de olabilir. İsnat oluşturulurken muktezâ-yı hâlden (bk. s. 28) dönülerek ifadeye 

bazı anlam incelikleri katılabilir. İsnâdın sözü edilen tür ve nitelikleri aşağıda Şeyhülislâm 

Yahyâ Divanı’ndan örneklerle açıklanacak, bunların şiirde anlama nasıl katkıda 

bulunduklarına işâret edilecektir. 

2.1.1 İsnâd-ı Haberî  

İsnâd-ı haberî içeren cümleye haber, haber verene muhbir, haber verilene 

muhatap denir. Bu bölümde haberden kastın ne olduğuna, muhatabın durumuna göre 

haberde meydana gelen değişikliklere, müsnedin isim veya fiil olmasına, sıfat olması 

gereken müsnedin mevsuf olmasına dair açıklamalara ve bu çerçevede Yahyâ Efendi 

Divanı üzerindeki incelemelere yer verilecektir. 

2.1.1.1 Haberin kasdı 

Haberde asıl olan, ya bir hükmün (fâide-i haber), yahut bir hükmün bilindiğinin 

(lâzım-ı fâide-i haber) haber verilmesidir. Bunların dışında hüzün, sürur, zaaf gibi hisler 

de haber cümlesiyle ifade edilebilir87. 

Şiirde aslolan fâide-i haber yahut lazımını haber vermek değil okuyucuda bir 

hislenmeye vücut vermektir. Dolayısıyla şiir metninde yer alan cümleler lafzen isnâd-ı 

 
86 bl. isnâd-ı haberî = dil b. epistemic modality ≈ db. haber kipleri; bl. isnâd-ı inşâî = dil b. deontic modality 

≈ db. tasarlama kipleri. 

87 Teftâzânî, Muḫtaṣaruʾl-Meʿānı ̇̄  (meʿaʾt-Taḥşiyye veʾl-İ̇̄żāḥ), 37. 
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haberî ifade etseler de çoklukla mânen isnâd-ı inşâî içerirler88. Meselâ Yahyâ Efendi 

“ʿandelı ̇̄büñ ḳanına girmekle mesrūr oldı gül / reng vı rdi kendüye ḥüsnine maġrūr oldı 

gül” [g.221/1] beytinde, okuyucuya gül ile bülbül arasındaki meşhur hikayeyi telmih 

etmektedir. Okuyucu bu hikayeyi biliyor, şair de okuyucunun bu hikayeyi bildiğini 

biliyor. Dolayısıyla, iki haber cümlesinden mürekkep bu beyit, ne fâide-i haberi ne de 

lâzım-ı fâide-i haberi ifade etmektedir. Yani burada şairin kasdı okuyucuya gül-bülbül 

hikayesini anlatmak yahut bu hikayeyi bildiğini belirtmek olamaz. Şairin amacı 

okuyucuda bir çeşit hislenme uyandırmaktan başkası değildir. Yine “gelür mihmān-ı ġam 

cāna şeb-i miḥnet hücūm eyler / göñül zenbūr-veş iñler ne bāl eyler ne mūm eyler” 

[g.89/1] beytinde, insanın pek çok gamlandığında elinin hiçbir işe ermeyeceğini, âh ve 

vâhla zamanını geçireceğini söylüyor ki bu insani durum da herkesin bildiği bir şeydir. 

Dolayısıyla şair bu beyitte de fâide-i haber veya lazımını kasdetmeyip okuyucuya 

hüznünü âşikar ediyor. Gerek Yahyâ Efendi Divanı’nda gerek diğer divanlarda yer alan 

haber cümlelerinin hemen tamamı bu üslûp üzredir. Bununla beraber şiirde mânen de 

haber olan isnatlar tespit edilebilir. Örneğin Yahyâ Efendi’nin, Sultân IV. Murad’ın Halep 

kalesinden attığı ciride tarih düştüğü kıtada fâide-yi haber vardır. Şair neye tarih 

düştüğünü haber vermektedir: 

 
88 Teftâzânî « جنيب وجثماين مبكة موثق…هواي مع الركب اليمانني مصعد » beyti için lafzı haber, mânâsı teessüf ve 

tahassür hükmünü vermiştir (Teftâzânî, 73.). Beytin meâli şöyledir: “Benim cismim Mekke’de merbût u 

mahbûs bulunduğu hâlde hevâdârım olan ma’şûkam Yemen’e giden deve yolcularına katılarak onlarla 

berâber uzak uzak gitmektedir”. (Mehmed Zihni, el-Ḳavluʾl-Ceyyid fī Şerḥi Ebyātiʾt-Telḫīṣ ve-Şerḥayhi ve-

Ḥāşiyetiʾs-Seyyid, beyit 76) 
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giderken şarḳa teşrı ̇̄ f eyledüñ şāhum Ḥaleb şehrin 

çıkuƅ devletle bir gün ḳalʿa vü şehri temāşāya 

cirı ̇̄ d atduñ mübārek destüñ ile ḳalʿadan şehre 

hemān şehbāz-āsā ḳondı ol bir bām-ı bālāya 

aña tārı ̇̄ ḫ içün devletlü ḫünkāra duʿalarla 

dı di Yaḥyā cirı ̇̄ düñ kalʿadan ı rişdi bu cāya [t.k.11/3] 

2.1.1.2 Muhatap ile ilgili durumlar 

Haberleşmenin bir tarafı da muhatap olunca, muhbirin haber verirken muktezâ-yı 

hâle riayeti elden bırakmamak için muhatabın durumunu da dikkate alması gerekir. 

Eğer muhatabın zihninde, muhbirin haberine dair herhangi bir tavır yoksa ona 

iptidâî haber ile haber verilir. Eğer muhatabın tereddüdü varsa talebî haber ile, haberi 

kabul etmiyorsa inkârî haber  ile haber verilir. İbtidâî haberde tekidin89 yeri yoktur. İnkârî 

haberde cümlenin ifade ettiği hükmün tekit edilmesi gerekir. Talebî haberde ise tekit 

etmek gerekli değilse de tekit edilmesi uygun olur. 

İnkârî haberin tekidi “ḥayretde görüƅ ʿāşıḳı gülmez dı meñüz kim / elbette vı rür 

ḥükmini maʿcūn-ı maḥabbet” [g.32/4] beytinde “elbette” sözüyle yapılmıştır. Beytin ilk 

mısrâından şairin muhataplarının âşığın güleceğini, safâ bulacağını inkâr ettikleri 

anlaşılıyor. Şair de onların bu inkârına karşılık âşığa muhabbet macununun tesir edip onu 

güldüreceği haberini tekitle veriyor. Diğer bir örnek “dı rsün āġūş eyledüm yārüñ miyān-

ı nāzükin / ʿaḳl bāver eylemez Yaḥyā ḫayālüñ olmaya” [g.303/5] beytindeki gibidir. 

 
89 bl. tekit ≈ dil b. MMALE. emphasis (ADTS. tumturak) 
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Tecritle kendine seslenen şair birinci mısrâda sevgilisinin beline sarıldığını haber 

vermektedir. İkinci mısrâda ise inkârî haber hazfedilerek yerine tekit eden cümleler ikāme 

edilmiştir. “Akl bāver eylemez” cümlesi tekittir. İstifhâm-ı inkârî olan “Hayâlün olmaya?” 

sorusu tekittir. 

Talebî haberin tekit edilmesi “dı rsin ki nice vāṣıl olur dilbere ʿāşıḳ / ġam çekme 

göñül yalvara yalvara olursun” [g.288/3] beytindeki gibidir. Tecritle kendine aşığın 

dilbere nasıl vasıl olacağını soran şair, cevaben söylediği zarf tamlayıcısıni ikileme ile 

kurarak haberi tekit etmiştir. 
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2.1.1.3 Müsnedin müfret veya cümle öbeği olması90 

Müsnet müfret veya cümle öbeği olabilir91. Müsnet; fiil veya fiilimsi92 içeriyorsa, 

cümle öbeği93; aksi durumda müfrettir. Örneğin “gerçek erdür baḳmayan nakş-ı nigār-ı 

ʿāleme / māʾil-i ārāyiş-i dünyā degülsin merdsin” [g.290/3] beytinde “merdsin” 

isnâdındaki müsnet müfrettir. Müfret müsnetli diğer bazı örnekler şöyledir: 

ʿadū ġurūrı ḳosun (rūzgār)msdur Yaḥyā 

der-i saʿādeti gāhı ̇̄  açarsa gāh ḳapar [g.90/5] 

 
90 Bu bahis Telhis ve takipçilerinde “Aḥvālüʾl-Müsned” bâbında yer alır. Bu çalışmanın meânî tasnifinde 

böyle bir bölüm olmadığından yeni bir sınıflandırmaya ihtiyaç duyulmuştur. Müsnedin müfret veya cümle 

olma niteliğinin isnâd-ı haberîye mahsus olması sebebiyle bahis “İsnâd-ı Haberî” bölümüne alındı. 

91 Bir nahiv terimi olarak cümle -yaygın görüşe göre- tam bir ifade içersin veya içermesin iki unsuru 

arasında isnat bulunan kelime öbeğidir (Sâmirrâî, el-Cümletüʾl-ʿArabiyye: Teʾlı ̇̄ fühā ve-Aḳsāmuhā, 12.). 

Geleneksel Türk dil bilgisinde ise cümlenin tam bir ifadesi bulunmalıdır (Ergin, Türk Dil Bilgisi, 316.). Bu 

tanımın nahivdeki karşılığı kelâm terimidir (Sâmirrâî, el-Cümletüʾl-ʿArabiyye: Teʾlı ̇̄ fühā ve-Aḳsāmuhā, 

12.). Deny, Türk Dili Grameri’nde cümleleri, fiilmsi ile biten, “cümlemsi (quasi-proposition)” olarak 

adlandırdığı kelime öbekleriyle birlikte “cümle öbekleri (groupes propositionnels)” olarak sınıflandırmıştır 

(Deny, Türk Dili Grameri (Osmanlı Lehçesi), 773-1032.). Deny’nin bu terimi nahiv ve belâgatteki cümle 

terimiyle örtüşmektedir. Bu sebeple Telhis’te “cümle” olarak geçen terim karışıklığa mahal vermemek için 

“cümle öbeği” olarak tercüme edilmiştir. 

92 Burada “fiilimsi” olarak ifade edilen terim Telhis’te “isim” olarak geçmektedir. Örnek olarak verilen 

 .kelimesinden de anlaşıldığı üzere maksat fiilden türemiş isimler yani fiilimsilerdir «منطلق»

93 Fiil ve fiilimsiler, bir iş bildirip mantıkî olarak bir fâil gerektirdiğinden tek başlarına da isnat içerirler. 
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devletinde Ḥażret-i Sulṭān Murād’uñ ḫürremüz 

(ḳadr)msdür her gicemiz (bayrām)msdur her rūzumuz [g.138/4] 

Müsnedin cümle öbeği yapılması, isnâdın hükmünü güçlendirmek, müsnedi 

fiilimsi veya fiil yapabilmek, yine müsnedi şart ve zarfla kayıtlayabilmek içindir. 

Çekimlenmiş her fiil zorunlu olarak gizli de olsa bir fâil94 içerdiğinden tek başına 

bir isnat ifade eder. Dolayısıyla her çekimli fiil, bir cümle öbeğidir. Müsnedin fiil 

(cümlesi) yapılması, teceddüt de bildirerek üç zamandan biriyle en kısa bir biçimde 

kayıtlanması içindir. Teceddüt; bir nesnede, kendisinde olmayan bir hâl veya sıfatın vücut 

bulmasıdır95. Üç zamandan biriyle en kısa biçimde kayıtlama, fiil zamanını geçmiş, şimdi  

veya gelecek ile -yalnızca şekil eki kullanarak- sınırlamadır. Türkçede müsnet şekilleri {-

r}/{-Ar}/{-Ur}, {-mIş}, {-dI}, {-(y)A}, {-(y)AcAK}, {-mAKdA}, {-mAdA}, {-Ayor} 

ekleridir. Yahyâ Efendi Divan’ında {-Ayor} eki yalnızca üç kez, {-(y)AcAK} eki ise 

müsnet olarak yalnızca bir kez kullanılmıştır. 

 
94 n. bl. fâil = dil b. actor (DS. eyleyen) 

95 Teceddüt, müsnedin müsned-ileyh için hudûsudur (التجدد أي حدوث املسند للمسند إليه) (Cürcânî, “el-Miṣbāḥ 

fı ̇̄  Şerḥiʾl-Miftāḥ”, 223.). Hudûs, bir şeyin, yokluğundan sonra var olmasıdır ( الشيء بعد عدمه عبارة عن وجود  ) 

(Cürcânî, et-Taʿrı ̇̄ fāt, 82.). “Teceddüt”ten bir şeyin peyderbey sürekli bir biçimde hasıl olması değil bir 

zamanda mutlak teceddüdü anlaşılmalıdır (  التجدد املعترب يف احلدث جتدد مطلق وقوعه َل التجدد مبعىن احلصول على وجه

̄̇ Maġribı) (اَلستمرار شيئا فشيئا , “Mevāhibüʾl-Fettāḥ fı ̇̄  Şerḥi Telḫı ̇̄ ṣiʾl-Miftāḥ”, 27.). Seyyid Şerif’in tanımından 

da anlaşılacağı üzere mutlak teceddüd “yenileşme” veya “yenilenme” değil “yeni olma”dır. bl. teceddüt ≈ 

dil b. tense (DS. zaman) 
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Fiil, teceddütle birlikte geçmiş zamana {-dI} şekliyle kayıtlanır. Örneğin şairin 

“esdi çün bād-ı bahār-ı iltifāt-ı şehr-i yār / āteşı ̇̄ n gül gibi açıldı dil-i pür-sūzumuz” 

[g.138/3] beytindeki “esdi” ve “açıldı” müsnetleri fiildir. Bundan; “iltifat”ın, müsned-

ileyh olan “şehr-i yâr”da, öncesinde kendisinde mevcut olmadığı bir zamanda ortaya 

çıktığı; beraberinde şairin dil-i pür-sûzunun da kapalıyken açıldığı anlaşılıyor. Aşağıdaki 

örnek de yine bu doğrultudadır: 

zülfin (ḏaġıtdı)ms yār göñül oldı bı ̇̄ ḳarār 

ṣan āşiyān-ı bülbül-i gülzārı (bozdılar)ms [g.75/3] 

Fiil teceddütle birlikte şimdiki zamana {-r}/{-Ar}/{-Ur} şekilleriyle kayıtlanır. 

Örneğin “ḏaġıdur dildār zülfin zı ̇̄net-i ruḫsār ı der / gül-sitānın bāġbān-ı ḥüsn sünbül-zār 

ı der” [g.103/1] beytinde “dağıdur” müsnedi, zülüf topluyken dağıldığını ifade ettiğinden 

teceddüt, fiili inşat96 zamanına kayıtladığı için hâl (şimdiki zaman) ifade eder. Bir diğer 

örnek şöyledir: 

(ṭutar)ms bı ̇̄ -bāk gül destinde sāġar bezm-i ʿayş eyler 

ı der feryād-ı mestān bülbül-i şūrı ̇̄de bı ̇̄ pervā [g.4/3] 

Fiilin teceddütle birlikte geleceğe kayıtlandığı şekillerden biri {-r}/{-Ar}/{-Ur} 

ekleridir. Örneğin “pādişehüñ ḳorḳarum ı rer mübārek gūşına / bülbül-i şūrı ̇̄de Yaḥyā 

ı tmesün efgān mest” [g.31/5] beytindeki “ı rer” müsnedi, gelecekteki bir zamana kadar 

“erme” gerçekleşmediğinden teceddüt, fiili inşat zamanından sonraya kayıtladığı için 

gelecek ifade eder. Bir diğer örnek: 

 
96 “1. Bir şiiri topluluk önünde mânâsına, veznine uygun şekilde, sözlere ses tonu ve vurgularla etki gücü 

katarak yüksek sesle okuma 2. Şiir yazma, şiir söyleme” (Ayverdi vd., Kubbealtı Lugatı, md. inşât.). 
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Fiilin teceddütle birlikte geleceğe kayıtlandığı şekillerden diğeri {-(y)A} ekidir. 

Örneğin “bir gün gele kim şād ola maḥzūn-ı maḥabbet / çoḳ ʿāḳili ilzām ı de mecnūn-ı 

maḥabbet” [g.32/1] beytinde “gel-”, “ol-” ve “et-” fiilleri yokluktan varlığa çıkmaklıkları 

için teceddüt, bu varlığa çıkma inşat zamanından sonraya kayıtlandığı için gelecek zaman 

ifade ederler. Diğer bir örnek: 

ola mı (ḳurtulavuz)ms tāc ü ḳabā ḳaydından 

(gezevüz)ms ʿālem-i ıṭlāḳda dervı ̇̄ şāne [g.331/4] 

Müsnet, teceddüt belirtmesin ve üç zamandan biriyle kayıtlanmasın diye fiilimsi 

(isim cümlesi) yapılır. Fiilimsiler, tıpkı çekimli fiiller gibi gizli de olsa bir isnat 

içerdiklerinden bir cümle öbeği meydana getirirler. Fiilimsi olan müsnet teceddüt değil 

sübût (mutlak isnat) ifade eder97. Bağlama göre devam da ifade edebilir98. Türkçede {-

dI} şekli dışındaki zaman eklerinin fiilimsi kökenli oldukları bilinmektedir99. Dolayısıyla 

söz konusu şekiller hem fiil müsnedin ifade ettiği teceddüt ve zaman kaydını hem fiilimsi 

müsnedin ifade ettiği sübût ve devamı içerebilirler. Bunların yanı sıra müsnet olarak 

kullanılan Arapça ve Farsça fiilimsiler ve fiilimsi eki olarak kullanılmaya devam eden 

Türkçe şekiller sübût ve bağlama göre devam anlamı içerebilirler. 

 
97 Fiilimsi müsnetli cümlelerin sübût (mutlak isnat) ve devâm ifade etmesi ile ilgili bk. Maġribı ̇̄ , 

“Mevāhibüʾl-Fettāḥ fı ̇̄  Şerḥi Telḫı ̇̄ ṣiʾl-Miftāḥ”, 29. 

bl. devam ⸦ dil b. aspect 
98 Ramazanzâde, en-Nefʿüʾl-Muʿavvel fı ̇̄  Tercemetiʾt-Telḫı ̇̄ ṣ veʾl-Muṭavvel, 1289, I:193. 

99 {-dI} ekinin de fiilimsi kökenli olduğu iddiasına ilişkin bk. Erdal, A Grammar of Old Turkic, 238. 
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Fiilin sübût anlamı taşıyan şekillerinden biri {-mIş}tır100. Örneğin “lāle-veş 

giymiş ḳabā-yı sürḫ ʿizz ü nāzı var / söyleşilmez ol hümāyile ʿaceb pervāzı var” [g.102/1] 

beytinde “giy-” fiili üç zamandan (geçmiş, şimdi, gelecek) biriyle kayıtlanan bir hareket 

ifade etmemektedir. Bilakis beyitte hümânın üzerinde kırmızı bir kaftan olduğu mutlak 

bir biçimde ifade edilmektedir. Diğer bir örnek: 

gülşende seḥer gūşuma bir naġme ḏoḳundı 

(gelmiş)ms gibi vādı ̇̄ye yine bülbül-i şeydā [g.2/2] 

ne içün başına (üşdürmiş)ms idi mürġānı 

bunca ġavġā ne idi ṭut ki Süleymān idi Ḳays [g.156/3] 

 
100 {-mIş} ekinin hem partisip hem şekil-zaman eki olduğu kabul edilir (Ergin, Türk Dil Bilgisi, 317.). 

Geleneksel Türk dil bilgisinde {–mIş} + {i-} şeklindeki yapı öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi şeklinde 

adlandırılır (Ergin, 305.). Jaklin Kornfilt (1997), Turkish adlı eserinde {-mIş} şeklinin fonksiyonunun bir 

zaman ekinden ziyade “perfective aspect (DBTS. bitmişlik görünüşü)” olduğuna işâret etmiştir (atıf yapan 

Cinque, “A note on mood, modality, tense and aspect affixes in Turkish”, 52.). Mustafa S. Kaçalin (2005) 

ise “-mIş eki ve Yüklendiği Anlatımlar” başlıklı makâlesinde, ekin “belirsiz geçmiş zaman” olarak 

adlandırılmasının daha doğru olduğunu ifade etmektedir. Makâlede {-mIş} ekinin fiillerde beş farklı 

kullanımı olduğu tespit edilmiştir. Bunlar; anlam olarak “belirsizlik” ve “öğrenilmişlik”, zaman olarak 

“sonradan olmuşluk, şimdilik”, tarz olarak “duymuşluk”, görünüş “olarak bitmişlik”tir. Kornfilt ve 

Kaçalin’in çalışmaları {-mIş} şeklinin geleneksel dil bilgisinde olduğu gibi “öğrenilen geçmiş zaman eki” 

olarak tanımlanmasının, şeklin fonksiyonunu karşılamakta yetersiz kaldığını ve {-mIş}ın birçok durumda 

“geçmiş zaman” ifade etmediğini göstermektedir. {-mIş}ın geçmiş zaman ve dolayısıyla teceddüt ifade 

etmediği durumlar belâgat terminolojisinde ekin sübûta yani mutlak isnada delalet etmesi olarak ifade 

edilir. 
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Mastar ve bulunma hâlinden oluşan {-mAKdA}101 ve {-mAdA} şekilleri de sübût 

ifade eder. Örneğin “sen gülüƅ açılmada gülşende verd-i ter gibi / ben gözüm yaşına ġark 

olmaḳda nı ̇̄ lūfer gibi” [g.406/1] beytinde açılma- fiili muhataba, gark olma- şaire kayıtsız 

bir biçimde isnat edilmiştir. Müsned-ileyhi birinci ve ikinci şahıs olan müsnetlerin şahıs 

eklerini almamış olmaları da zarf-fiil özelliklerini tam kaybetmediklerini göstermektedir. 

Diğer bir örnek: 

(artırmada)ms Yaḥyā dil-i bı ̇̄ çāre niyāzı 

aña göre olursa eger nāz kem olmaz [g.139/5] 

Arapça ve Farsça fiilimsilerin müsnetlerde kullanımı da oldukça yaygın bir üslup 

özelliğidir. Örneğin “nice tı ̇̄r-endāzdur seyr eyle ol ebrū-kemān / tı ̇̄r-i cevr ile deler ṣınmaz 

yine dil şı ̇̄ şesi” [g.405/2] beytinin birinci mısrâında müsnet olarak “tîr-endâz” sözü 

seçilmiştir. Fiilimsi (ism-i fâil) olan “endâz” ve onun mef’ûlü “tîr”den meydana gelmiş 

olan bu birleşik sıfatın müsnet yapılmasıyla “ok atma” işinin mahbuba sübûtu ifade 

edilmektedir. 

Zarf-fiil öbeklerinin müsnedi durumundaki zarf-fiiller sübût ifade eder. Bunlardan 

{-(y)ArAḲ} zarf-fiilinin sübût yanında devam da ifade ettiği görülmektedir. Örneğin 

“bāġbān her ne ḳadar göge çıḳarsa ögerek / ḳadüñe nispet ile ʿarʿara kūtāh derin” 

[g.275/2] beytinde “ögerek” zarf-fiili ög- fiilinin “bâğbân”a sübûtunu ve bu sübûtun 

devamlılığını ifade etmektedir. Redifinin {-(y)ArAḲ} eki almış bir fiil ile kurulması 

neticesinde devamlılık anlamı aşağıdaki gazelin tamamına hakim olmuştur: 

 
101 Jean Deny bu kullanımın ortaya çıkmasını, önceleri karmaşık (complexe) fiil hâlinde bulunan {-Ayor} 

şeklinin kalıplaşmasıyla beraber süremli mânâsında (l’acception durative) ortaya çıkan zayıflığa bağlar 

(Deny, Türk Dili Grameri (Osmanlı Lehçesi), bnt. 628.). 
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reh-i ṭaleb ṭutalum kūy-ı dilrübā diyerek 

ṣafā vü miḥnete yāhū vü merḥabā diyerek 

getürdüñ ey dil-i āvāre sı ̇̄neye bir bir 

ne deñlü ġuṣṣa vü ġam varsa āşinā diyerek 

şikenc-i ṭurra-i müşkı ̇̄nine esı ̇̄ r oldı 

belāya uġradı dil zülfine belā diyerek 

Ḫudā kerı ̇̄mdür elbette eylemez maḥrūm 

murādına ı rişür her kişi Ḫudā diyerek 

açılmadıysa göñül künc-i ḥücrede Yaḥyā 

kenār-ı gülşene çıḳ seyr-i dil-güşā diyerek [g.193] 

Zarf-fiil eki {-(y)AlI} “başa çıḳdı ḳatı yüz buldı yuḳardanlıġı var / bu göñül 

baġlanalı bir güzelüñ perçemine” [g.349/2] beytinde “bağlanma” hâlinin güzelin 

perçeminde devâmını ifade etmektedir. Diğer bir örnek: 

ḫālüñ (ı deli) ġamze-i ḫūn-ḫᵛāra taḳarrüb 

ḫūn ı tdi dilin nāfçe-i misk-i tātāruñ [g.197/4] 

Sıfat-fiil öbeklerinin müsnedi olan sıfat-fiiller de sübût ifade ederler. Örneğin 

“gūşe-i destārda sünbül görüƅ meftūn olur / dil anı ṭarf-ı külāhından çıḳan kākül ṣanur” 

[g.67/2] beytinde {-An} sıfat-fiili “çıkma” işini “kâkül”e etken bir biçimde isnat 

etmektedir. Diğer bir deyişle nitelenen isim, sıfat-fiilin fâilidir. Diğer bazı örnekler: 

seni bu ṣūrete (ḳoyan)ms gülüñ ʿaşḳıdur ey bülbül 

neye düşse anı yaḳuƅ kül ı tmek şān-ı āteşdür [g.55/3] 
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Yaḥyā dil-i faḳı ̇̄ ri (yaḳan)ms eylesün ḥaẕer 

ahı yı li eserse eger pür-şerār eser [g.93/5] 

Sıfat-fiil eki {-(y)AcAK} da sübût ifade eder. Örneğin “iḫvān-ı zamāndan seni 

Yaḥyā bir añar yoḳ / nāz eyleyecek ādeme aḥbāb mı ḳaldı” [g.423/5] beytinde {-

(y)AcAK} sıfat-fiili “naz eyleme”yi “ahbâb”a edilgen biçimde isnat etmektedir. Diğer bir 

deyişle nitelenen isim sıfat-fiilin mef’ulüdür. Benzer bir örnek: 

Yaḥyā beni mi buldı hemān kāfir-i zülfi 

(bend eyleyecek) bunca müselmān arasında [g.308/5] 

2.1.1.4 Müsnedin nitelenen müsned-ileyhin nitelik olması102 

Cümlenin iki temel unsurundan biri olan müsnet, bir nesneye nispet edilen fiil 

veya fiil mânâsıdır103. Fiil veya fiil mânâsının kendisine nispet edildiği diğer temel unsur 

 
102 Böyle bir mesele Telhis’te yer almamaktadır. Bilgegil, “Daraltma (=Kasr =Restriction)” Bölümünde 

kasır yollarından biri olarak bu üslûbu saymıştır. Bilgegil kasrın ikinci bir yolu olarak da müsnedin “işâret 

zamiri” olmasını saymıştır (Bilgegil, Edebiyat Bilgi ve Teorileri 1: Belâgat, 98.). Lakin ikinci yol da birinci 

yola dahil edilebilir. Zamirler, nitelikleri değil nitelenen varlıkları gösterirler. Dolayısıyla ikinci yolda da 

nitelenen varlık müsnet olmuş olur. Müsned-ileyhlerin durumu da şöyle açıklanabilir: Bilgegilin ikinci yola 

dair verdiği örnekler; “Çay, budur”, “Lutfi, şudur”, “Zâlim, odur” cümleleridir. “Zâlim” sıfattır. “Çay” isim 

olmakla beraber burada kastedilen çay cinsinin ismi değil “çay olma durumu”dur. Zira cümledeki hüküm 

“bu” zamirinin merciinin “çay olma niteliklerini” kendinde toplamış olmasıdır. “Lutfi, şudur” cümlesinde 

ise bizce herhangi bir kasır bulunmamaktadır. Böylece Türkçede müsnedin nitelenen varlık, müsned-

ileyhin, nitelik yapılması bir kasır yöntemi olarak tespit edilebilir. Konunun, isnâd-ı haberî ile alakası 

dolayısıyla “İsnâd-ı Haberî” başlığı altında yer verilmesi uygun görülmüştür. 

103 Tehânevî, Keşşāfü Iṣṭılāḥātiʾl-Fünūn veʾl-ʿUlūm, II:1542. 
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ise müsned-ileyhtir. Aslı böyleyken fiil mânâsı taşıyan nitelik, müsned-ileyh; niteliğin 

nispet edildiği varlık, müsnet yapılabilir. Bu durumda nitelik, nitelenen varlığa tahsis 

edilmiş olur. Örneğin “odur nūr-baḫş-ı zemı ̇̄n ü zamān / odur pertev-endāz-ı kevn ü 

mekān” [Sn./18] beytindeki isnatların aslı “O, nûr-bahş-ı zemnîn ü zamândır. O, pertev-

endâz-ı kevn ü mekândır.” biçiminde olmalıydı. Zira “nûr-bahş” ve “pertev-endâz” 

nitelikleri “o” zamirinin mercii olan varlığa yüklenmektedir. Fakat bu anlamla 

yetinilmeyerek “nûr-bahş” ve “pertev-endâz” niteliklerini “o” zamirine tahsis etmek için 

isnat ters çevrilmiştir. Benzer örnekler: 

(odur)ms.i. sāḳiyā (āteş-i āb-sūz)ms. 

(odur)ms.i. sāḳiyā (āb-ı āteş-fürūz)ms. [Sn./19] 

cenāb-ı Ḥażret-i Bārı ̇̄  ḫaṭādan ḥıfẓ ı de şāhı 

(budur)ms.i. (vird-i zebānı)ms. her zamān aʿlā vü ednānuñ [k.1/11] 

yan āteşe pervāne-veş ı tme yine efgān 

ey ʿāşıḳ-ı miskı ̇̄n (budur)ms.i. (ādāb-ı maḥabbet)ms. [g.30/4] 

sāḳı ̇̄  baṣak düşürse bizi şaḥne-i zamān 

cām-ı ʿaraḳ ṣun aña ki (oldur)ms.i. (ayaḳ teri)ms. [g.412/4] 

ṣanʿatıyla ḥaşre dek añdurdı kendin Kūh-ken 

kār-ı ʿaşḳuñ işte (bir oñmaduḳ ırġadı)ms. (budur)ms.i. [g.111/3] 

Müsnet yapılan varlık zâhir isim de olabilir. Örneğin “seni bu ṣūrete ḳoyan gülüñ 

ʿaşḳıdur ey bülbül / neye düşse anı yaḳuƅ kül ı tmek şān-ı āteşdür” [g.55/3] beytinin birinci 

mısrâındaki isnâdın aslı “Ey bülbül! Gülün aşkı seni bu surete koydu.” biçiminde iken 

nitelik, müsned-ileyh; nitelenen müsnet yapılarak “sûrete koyma” işi “gülün aşkı”na 
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tahsis edilmiştir. Benzer üslûp aşağıdaki gazelin tamamına hâkimdir. Müsned-ileyh 

yapılan nitelik gazelin redifi yapılmıştır: 

ḥācınuñ (maḳṣūdı)ms.i. (Kaʿbe)ms. baña (kūyuñdur)ms. (ġaraż)ms.i. 

(fikri)ms.i. (cennet)ms. zāhidüñ ʿuşşāḳa (rūyuñdur)ms. (ġaraż)ms.i. 

mülk-i Çı ̇̄ n’i ı tseler temlı ̇̄k maḳbūlüm degül 

baña ancaḳ (çı ̇̄n-i zülf-i müşk-būyuñdur)ms. (ġaraż)ms.i. 

dāʾimā deşt-i beyābān-ı ṭalebde gezmeden 

ey ġazāl-i ṭurfa çıḳ kim (cüst ü cūyuñdur)ms. (ġaraż)ms.i. 

bir yı re cemʿ olmadan her gūşede erbāb-ı dil 

(baḥs̱-i evṣāf-ı cemālüñ)ms. (güft ü gūyuñdur)ms. (ġaraż)ms.i. 

ġonceyi vaṣf eylese Yaḥyā dehānuñdur (murād)ms.i. 

sünbül-i ḫoş-būyı medḥ eylerse mūyuñdur (ġaraż)ms.i. [g.167] 

2.1.2 İsnâd-ı İnşâî 

Meydana çıkmamış bir şeyi isteme inşâdır104. Temennî, istifham, emir, nehiy ve 

nidâ inşa türleridir. 

 
104 bl. isnâd-ı inşâî = dil b. deontic modality ≈ db. tasarlama kipleri. 
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2.1.2.1 Temennî (Dilek) 

Şeyhülislâm Yahyâ Divanı’nda temennî gelecek zamanın hikayesi105, şart ve soru 

olmak üzere üç şekilde ifade edilmektedir. 

Aksi vâki olanın temennîsi “{-(y)A} + idi” şekliyle ifade edilmiştir106. Şair “ḫalāṣ 

olmadı hı ̇̄ ç cān-ı żaʿı ̇̄ füm şūr u ġavġādan / bileydüm dı ̇̄ de mi āyā dil-i şeydā mıdur bāʿis” 

[g.33/3] beytinde cân-ı zaîfinin şûr u gavgâdan halâs olmamasının sebebini bilmemekte 

aksine bilmeyi temennî etmektedir. Farsça asıllı “kâşkî” edatı da aynı yapıya ilave 

edilebilmektedir. Aşağıdaki gazelin redifi {-(y)A} + idi şekli ve “kâşki” edatıyla 

kurulmuştur: 

göz yaşında ḥālet-i şebnem olaydı kāşkı ̇̄  

ġonce-i dil gül gibi ḫürrem olaydı kāşkı ̇̄  

ḳanġı bı ̇̄ -inṣāfdan ḳaldı ki ḳānūn-ı riyā 

vażʿ-ı āyı ̇̄n eyleyen hep Cem olaydı kāşkı ̇̄  

her ḳaçan kūyına varırsam görinmez gizlenür 

vara vara ol perı ̇̄  ādem olaydı kāşkı ̇̄  

miḥnet-i ʿaşḳuñ ṣafāsın ben ideydüm yalañuz 

ḫalk-ı ʿālem dāʾimā bı ̇̄ -ġam olaydı kāşkı ̇̄  

 
105 {-(y)A} eki dönemin gramerlerinde gelecek zaman eki olarak belirtilmiştir. [Bergamalı, Müyessiret-ül-

Ulûm (Tıpkıbasım Çevriyazılı metin ve dizin), 20-25; Meniński, Grammatica Turcica, 68.] 

106 Cevdet Paşa, {-(y)A} + idi şekliyle yapılan temennîyi “mazide temennî” olarak adlandırmıştır (Ahmed 

Cevdet Paşa, Belâgat-ı Osmaniye, 91.). 
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vı rdi Yaḥyā miḥnet-i eyyām-ı ʿālemden ferāġ 

kim ṣafā ı tmezdi bir ʿālem olaydı kāşkı ̇̄  [g.421] 

“Kâşki” edatının hafifletilmiş hâli olan “kâş” lafzının da kullanıldığı 

görülmektedir: 

kāş ol toprāġ olaydum gūşe-i meyḫānede 

üstüne sāḳı ̇̄ -i meclis cürʿa-i sāġar döker [g.91/2] 

Şair “bize lāzım degül ey çarḫ bu nüh peymāne / cümleden yegdi gireydi ele bir 

dāne ḳadeḥ” [g.37/4] beytinde temennî cümlesine “cümleden yeğdi” cümlesiyle cevap 

vermiştir. Temennî cümlelerinin birçoğunda lafzen bir cevap bulunmamakla beraber 

hepsine mânen cevap cümlesi takdir edilebilir. Diğer bazı örnekler aşağıdaki gibidir: 

cān uzatmaḳ neydi çarḫuñ döne döne cevrine 

nev-civānum rişte-i cānum ı deydi pı ̇̄ rehen [g.261/2] 

serv ü ʿarʿar diyeler bāri olayduḳ sāyesi 

gelse reftāra ḳaçan naḫl-i ḫırāmānuñ senüñ [g.198/2] 

ġıdā-yı rūḥdur cānān ile cān ṣoḥbetin ı tmek 

ı reydüm ben de Yaḥyā niʿmet-i vaṣla ne ġam yı rdüm [g.234/5] 

Temennî pişmanlık anlamı da ifade edebilir. Şair “dāʾimā bı ̇̄ gānelerdür luṭf u 

ihsānuñ gören / olmayayduḳ kāşkı ̇̄  cānā senüñle āşinā” [g.10/4] beytinde mahbubuyla 

âşina olmaktan pişman olduğunu söylüyor. Aşağıdaki örnek de pişmanlık ifade eden bir 

temennîdir: 
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bulaydum cāme-ḫābında açaydum luṭf ile anı 

gireydüm ḳoynına ol ġoncenüñ Yaḥyā nesı ̇̄m-āsā [g.4/5] 

Temennî, şart eki {-sA} ile de yapılmaktadır107. Örneğin, şair “göñüllerden ṣafā 

cāmıyla ġam dūr olduġın görsek / ḫarābātuñ yine bir daḫı maʿmūr olduġın görsek” 

[g.189/1] beytiyle gamın gönüllerden uzaklaşıp harabatın mamur olduğunu görmeyi 

temennî ediyor. Farsça asıllı “kâşki” ve “kâş” edatları, temennî ifade eden şart ekiyle de 

kullanılmıştır: 

naʿl kes dı r yār nice diñlemez ādem sözin 

kāşkı ̇̄  olsa vücūdum başdan ayaġa semʿ [g.169/3] 

belki āzürde ı de pāy-ı ḫayāl-i yāri 

kāş kirpiklerüm olmasa, Ḳalendervārı ̇̄  [g.414/1] 

Temennî ifade eden şart cümlelerine aşağıdaki örneklerdeki “ne var” ve “ne ola” 

gibi istifhâm-ı inkâri anlamı taşıyan cevaplar verilmiştir: 

bir nigāhuñla ne var teskı ̇̄n-i āşūb eyleseñ 

fitne ḫod yanuñda yatar ḳalḳar ey mehrū senüñ [g.188/3] 

n’ola müṭālaʿa-i ṣafḥa-i cemāl ı tsem 

ki müşkilāt-ı mesāʾil kitāb ile açılur [g.125/3] 

Aşağıdaki gazelin redifi temennî ifade eden şart ekiyle kurulmuştur: 

 
107 Ahmed Cevdet Paşa {-sA} ile yapılan temennîyi “müstakbelde temennî” olarak ifade etmiştir (Ahmed 

Cevdet Paşa, 91.). 
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żiyāsı düşse cāna aftāb-ı cām-ı ṣahbānuñ 

yine ol ḫāne-i tārı ̇̄k pür-nūr olduġın görsek 

getürsek meclise cām-ı zümürrüd-fāmı ey sāḳı ̇̄  

ḥasūd-ı mār-ṭabʿuñ gözleri kūr olduġın görsek 

dizilse yanına tāze güzeller tāze ʿāşıḳlar 

yine pı ̇̄ r-i mugānuñ şād u mesrūr olduġın görsek 

pür olsa naʿra-i mestān ile meyḫāneler Yaḥyā 

şarāb-ı şevḳ ile her gūşe pür-şūr olduġın görsek [g.189] 

Temennî ifade eden şarta Divan’dan diğer bazı örnekler aşağıdaki gibidir: 

ḫūbdur eyledügüñ naġmede söz yoḳ ammā 

girse gūş-ı güle ey bülbül-i şeydā dı dügüñ [g.194/4] 

görseñ kitāb-ı mihr ü vefāyı sebaḳ sebaḳ 

ben söyledükçe baḳmasa yabana gözlerüñ [g.199/4] 

zāhid gözedür dı yü şarāb içmeyelüm mi 

öldürdi bizi defʿ idebilsek ġam-ı dehri [g.415/3] 

Temennînin soru ile de ifade edildiği yukarıda belirtilmişti. İlgili örneklere 

“İstifhâm” bölümünde yer verilmiştir (bk. böl. 2.1.2.2). 
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2.1.2.2 İstifhâm 

İstifhâm108 ifade eden lafızlar {-mI} eki ve “ne”, “kim”, “kangı (hangi)”, “nice”, 

“kanda”, “kaçan” edatlarıdır. 

{-mI} soru eki ile hem tasavvur (nosyon/idea) hem tasdik (yargı) sorulur. 

Tasdiki istifham, şairin “artar mı idi sūz-ı derūnum nefesinden / nāyuñ da 

derūnında eger olmasa āteş” [g.161/2] beytindeki gibidir. Beyitte müsned-ileyh olan 

“sûz-ı derûn” ile müsnet olan “artar”ın arasındaki nispet sorgulanmaktadır. Dolayısıyla 

istifham tasdik içindir. 

Tasdiki istifham eden {-mI} ya basit ya mürekkep olur. “şimdi ḫayl-i süḫan-verān 

içre / Nefʿı ̇̄  mānendi var mı bir şāʿir” [t.k.22/1] beytinin ikinci mısrâındaki gibi bir “şey”in 

var olup olmadığı soruluyorsa basittir. Eğer sorulan, bir şeyin başka bir şeyle birlikte 

varlığı ise istifhâm, mürekkeptir. Yukarıda bir önceki beyitte “sûz-ı derûn”un “artma” ile 

var olup olmadığı sorulduğundan istifhâm mürekkeptir. Diğer bazı mürekkep istifham 

örnekleri: 

dilde ola mı tāb-ı celāle ṭāḳāt 

envār-ı cemāle döyemezken cānā [g.1/3] 

ṣafā-baḫş olmada gülzārdan meyḫāne eksük mi 

ḳalur mı būy-ı gülden bāġbāna nükhet-i ṣahbā [g.6/2] 

bir ḥālde ʿuşşāḳa rāḥat mı var ey mehrū 

geh bı ̇̄m-i ġam-ı fürḳat geh fikr-i dem-i vuṣlat [g.25/3] 

 
108 bl. istifhâm = db. soru cümlesi = dil b. interrogative 
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İstifham, tahsis/kasır (bk. böl. 2.4.6) anlamı da yüklenebilir. Örneğin, şair “niçün 

ebkār-ı maʿānı ̇̄  beslemez erbāb-ı naẓm / yoḫsa Yaḥyā gibi üstād-ı süḫan-perver mi yoḳ” 

[g.180/5] beytinde söz üstatlığını kendine tahsis etmektedir. 

Diğer basit istifham örnekleri aşağıdaki gibidir: 

hı ̇̄ ç bir belā mı var ki göñül anı bilmeye 

seyyāḥ-ı bı ̇̄ -ḳarāruñ olur āşināsı çoḳ [g.174/4] 

sengden dil kem mi yā seng-i siyāhı laʿl ı den 

āftāb-ı feyż-baḫşā-yı bülend-aḫter mi yoḳ [g.180/4] 

Tasavvuru istifham, şairin “mey midür sāġar mıdur mest-i ḫarābı iñleden / sen 

misün yā ʿaşḳ mı muṭrib rebābı iñleden” [g.270/1] beytindeki gibidir. Soru soran, rebâbı 

inleten bir şeyin varlığından veya diğer bir deyişle “inletme” fiiliyle dış dünyadaki bir 

nesnenin arasında bir nispet olduğundan haberdardır. Bilmediği ise bu nesnenin 

tasavvurudur. Bu nesne mutrib midir yoksa aşk mıdır? 

İstifhâm anlamı herhangi bir soru lafzı olmadan da cümlede bulunabilir. Örneğin 

“baş açıḳ ʿāşıḳ-ı şūrı ̇̄ de geçermiş Yaḥyā / girev-i bāde-i nāb eylemesün destārı” [g.414/5] 

beytinin ikinci mısrâında başını açıp aşık geçinenin aslında sarığını içki için rehin vermiş 

olup olmadığı sorulmaktadır. 

Soru zamirlerinin tamamıyla tasavvurlar (nosyon/idea) sorulur. “Ne” sorusuyla 

bir şeyin adı veya bir adla adlandırılan bir şeyin mahiyeti veya hâli sorulur. “Kim” sorusu 

bilme kabiliyeti olan canlıyı teşhis ve tayin içindir. Modern Türkiye Türkçesinde “hangi” 

hâlini almış olan “kangı”, bir anlamda ortaklaşan iki şeyi ayrıştırmak için kullanılır. 

“Nice“ zamiriyle hâl, mekan ve zaman sorulur. “Kanda“ ve “kanı“ zamirleriyle yine 
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mekan sorulur. “Kaçan” zamiriyle zaman sorulur. Bununla beraber Divan’da soru 

zamirlerinin hiçbiri asıl anlamlarıyla kullanılmamıştır. 

Soru eki ve zamirleri, istifhamdan başka birçok anlamı ifade için kullanılırlar. 

Yukarıda “İsnâd-ı haberî” başlığında da îzah edildiği üzere şiirin asıl maksadı 

okuyucu/dinleyicide hislenme meydana getirmektir (bk. böl. 2.1.1). Böyle olunca 

istifham da bilgi talebi içermez. Buna mukabil soru ek ve zamirleriyle şaşma, uyarma, 

tehdit, inkâr, tehekküm, tahkir, korkutma, uzak sayma, temennî vb. anlamlar ifade 

edilmektedir. 

İstifhâmın şaşma ifade etmesi, şairin “şı ̇̄ ve vü nāz ı t dı sem biñ nāz ı der ol nāzenı ̇̄n 

/ bu ne istiġnā olur bir nāza ister biñ niyāz” [g.145/2] beytindeki “ne” edatıyla sorulan 

soru gibidir. Şair “Bu ne istiğna” derken istiğnanın mâhiyet veya hâlini sormaktan ziyade 

mahbubunun istiğnasının çokluğuna şaşkınlığını ifade etmektedir. Şaşma anlamlı 

istifhama Divan’dan diğer bazı örnekler şöyledir: 

çıḳmaz oldı nālemüz de żaʿf ile Yaḥyā ʿaceb 

ol şeh-i ḫūbāna kim ʿarż eyleye aḥvālimüz [g.149/5] 

perı ̇̄ şān-ı ḫazān olmaz gül-i raʿnāları ṣolmaz 

ne bāġuñ naḫlidür āyā nihāl-i tāze-perverdüñ [g.200/2] 

ne ıżṭırāb-ı keşākeşdedür bu cān-ı belā-keş 

cefā-yı şāne ile zülfüñ ıżṭırāba düşelden [g.283/4] 

niçün pervāne dāʾim yanmaġa āteş arar ḏurmaz 

ṭutuşmaz mı derūnı āteşinden ʿāşıḳ-ı şeydā [g.5/4] 

Aşağıdaki gazelin üslûbu şaşma ifade eden istifham üzre kurulmuştur: 
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ʿaşḳa ḳābil dil mi yoḳ şehr içre yā dilber mi yoḳ 

mest yoḳ meclisde bilmem mey mi yoḳ sāġar mı yoḳ 

ġonce-i dil açıluƅ ḫāṭır niçün şād olmaya 

bāġda güller mi yoḳ gülşende bülbüller mi yoḳ 

görmeziz bir dil ki ṭūṭı ̇̄  gibi güftār eyleye 

söyledür mi yoḳ cihānda bilmezem söyler mi yoḳ 

sengden dil kem mi yā seng-i siyāhı laʿl ı den 

āftāb-ı feyż-baḫşā-yı bülend-aḫter mi yoḳ 

niçün ebkār-ı maʿānı ̇̄  beslemez erbāb-ı naẓm 

yoḫsa Yaḥyā gibi üstād-ı süḫan-perver mi yoḳ [g.180] 

İstifhamın uyarma ifade etmesi “bir ḳapudan olur ise fetḥ-i bāb / anı bilen niçün 

ola derbeder” [g.46/4] beytindeki gibidir. Şairin maksadı derbeder olanın bu hâlinin 

sebebini öğrenmek değil feth-i bâbın tek bir kapıdan yani Allah tarafından olduğunu 

vurgulayarak derbeder olmaması için kendisini uyarmaktır. Diger bazı örnekler aşağıdaki 

gibidir: 

ʿaceb bilsem niçün vı ̇̄ rān ı der dil ḫānesin dilber 

hemı ̇̄ şe şāhlar ḫod mülki maʿmūr olduġın ister [g.57/2] 

nice bir kūy-ı ḍalāletde gezersin derbeder 

dergehi pı ̇̄ r-i muġānuñ mecmaʿ-ı aḥbāb iken [g.271/2] 

İstifham inkâr da ifade eder. İnkar ya kınama için ya tekzip için olur. 
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Kınamalı inkâr ifade eden istifham şairin “zāhid gözedür dı yü şarāb içmeyelüm 

mi / öldürdi bizi defʿ idebilsek ġam-ı dehri” [g.415/3] beytindeki gibidir. Şair, şarabı terk 

etmeyi kabul etmemesinin yanı sıra görülmekten korkan muhatabını kınamaktadır. 

Benzer örnekler şöyledir: 

niçün terk eylesün meyḫāne küncin rind mey-ḫᵛāra 

ne zāhiddür ne rāhib n’eylesün ol mescid ü deyri [g.417/2] 

vāʿiẓ-i şehre nice ʿākil dı sün pı ̇̄ r-i muġān 

adına ümmüʾl-ḫabāʾis̱ dı r dü sāle duḫterüñ [g.196/2] 

Tekziple inkâr ifade eden istifham şairin “dāmen-i vaṣlına yārüñ nice mümkin 

destres / cāme-i iḳbāl kūteh ḳadd-i istiġnā dirāz” [g.145/3] beytindeki gibidir. Şair 

mahbuba kavuşmanın mümkün olduğu iddiasını tekzip etmektedir. Oldukça yaygın bir 

üslup özelliği olan tekziple inkâra aşağıdaki birkaç örnekle yetinilecektir: 

ol teẕerv-i ḫoş-ḫırāmı pāk ṭutmış avlamış 

var mıdur Yaḥyā gibi ʿuşşāḳ içinde pākbāz [g.145/5] 

Yaḥyā ne mümkin bir şiʿr dı mek 

sulṭān-ı ʿālı ̇̄ -mikdāra lāyıḳ [g.184/5] 

nice mümkin ḏolusın içmemek şevḳ ehli sāḳı ̇̄nüñ 

ki dāʾim ṣunmada yārāna Yaḥyā ḏolu cām-ı mül [g.213/5] 

ḳanda var tāze güzel dı yü ṣorardıḳ Yaḥyā 

ṣoñra tenhā bulıcaḳ yār cevāb olsa bize [g.307/5] 
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maḥv ı der revnaḳ-ı ruḫsāruñı zülf-i siyehüñ 

ḳanġı gündür ki anuñ āḫiri aḫşam olmaz [g.137/3] 

Aşağıdaki gazelin redifi istifhâm-ı inkâri ile kurulmuştur: 

baḳmaz yüzüme dı ̇̄de-i ḫūn-bārı ne bilsün 

gelmez yanuma eyledigüm zārı ne bilsün  

rūyında ḳarār ı tmege yüz ṭutmış idi dil 

ardınca imiş ḫaṭṭ-ı siyehkārı ne bilsün  

şı ̇̄ rı ̇̄ n düşürür sözlerin ol laʿl-i şeker-bār 

ṭūṭı ̇̄  öteyor leẕẕet-i güftārı ne bilsün 

her dil ki degül rāhrev-i Kaʿbe-i kūyuñ 

ol yolda olan serzeniş-i ḫārı ne bilsün 

Yaḥyā ṭutalum eyler es̱er yāre ġubāruñ 

ol mest-i mey-i nāz bu esrārı ne bilsün [g.260] 

İstifhamın tehekküm ifade etmesi, şairin “niçün pervāne dāʾim yanmaġa āteş arar 

ḏurmaz / ṭutuşmaz mı derūnı āteşinden ʿāşıḳ-ı şeydā” [g.5/4] beytinde pervâne ile istihza 

etmesi gibidir. Şâire göre, âşık geçinen pervâne doğru söylüyor olsaydı âteşe atılmadan 

tutuşmuş olması gerekirdi. 

İstifhamın tahkir ifade etmesi, şairin “ġamze tı ̇̄ ġi müje tı ̇̄ riyle görünse dildār / 

Rüstem-i Zāl nedür tı ̇̄ ġi nedür tı ̇̄ri nedür” [g.69/3] beytinde “ne” soru zamiriyle mahbubun 

gamze ve müjesi yanında Rüstem-i Zâl’i ve kılıcını hor görmesi gibidir. Diğer örnekler: 
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mülk-i bāḳı ̇̄ de naʿı ̇̄m-i cāvidānı isteyen 

cān u ser terk eyler ey Yaḥyā nedür dār u diyār [g.134/3] 

dest-i ḳahruñla ʿadū ḳaddini ḫam ı tmek nedür 

ḳuvvet-i bāzūña nispet ḳavs-i çarḫ olmaya saḫt [g.29/4] 

İstifhamın korkutma ifade etmesi, şairin “ġamzesinden o şehüñ kimdür ı den cānı 

ḫalāṣ / ḳurtulur mı göñül ol ḫançer-i ġaddāra düşen” [g.297/4] beytinde âşıkları 

mahbûbun gamzesinden korkutması gibidir. 

İstifhamın uzak sayma ifade etmesi, şairin “ḳandadur dı yü n’ola ṣormazsa dilber 

ḥālümi / ḳanda kemter zerre-i nāçı ̇̄z ḳanda āftāb” [g.21/4] beytindeki gibidir. “Kanda” 

soru zamiriyle zerre ve güneş arasındaki uzaklık vurgulanmıştır. 

İstifham ek ve edatlarıyla, temennî de ifade edilir. Örneğin “ḳanı sākiyā ol cihān-

ı ṣafā / bulunmaz mı bir cām-ı gı ̇̄ tı ̇̄-nümā” [Sn./65] beytindeki “kanı” edatı ve {-mI} eki 

temennî ifade etmektedir. Aynı gazele ait olan aşağıdaki beyitlerde temennî ifade eden 

soru eki ahenk unsuru olarak kullanılmıştır: 

benümle ḥaşre ol ḳaddi ḳıyāmet māyil olmaz mı 

ḳıyāmet var dı mez mi yoḫsa ḥaşre ḳāyil olmaz mı [g.394/1] 

vefā toḫmı ekilmez mi bu ʿālem kiştzārında 

ṣafālar kesb olunmaz mı feraḥlar ḥāṣıl olmaz mı [g.394/2] 

viṣālüñ mihri ḏoġmaz mı ẓalām-ı hicr gitmez mi 

saʿādet ṣubḥı ı rmez mi şeb-i ġam zāyil olmaz mı [g.394/3] 

Temennî ifade eden istifhama Divan’dan diğer örnekler: 
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bu dil-i pür-derdile hemḥāl olur ʿāşıḳ ḳanı 

ḥāl ġāyet müşkil oldı derd çoḳ hemderd yoḳ [g.187/2] 

ḫumlar içre bādenüñ mestāne cūşın seyr ı düƅ 

dı düm ey pı ̇̄ r-i muġān yoḳ mı bize ol bādeden [g.261/3] 

sürersin dāʾim ey dil pāy-ı yāre çehre-i zerdüñ 

dı mez mi ol ṭabı ̇̄b-i cān ü dil saña nedür derdüñ [g.200/1] 

bār olmada gitdükçe raḳı ̇̄b-i ḫar-ı nādān 

bu böyle ḳalur mı götürür mi bunı devrān [g.267/1] 

Tasavvur istifhâm edilen aşağıdaki beyitlerde ise teşâbühle cem ifadesi vardır: 

bedı ̇̄ dār olan ḫumda ṣahbā mıdur 

yā Ṭūr üzre nūr-ı tecellā mıdur [Sn./25] 

bu āşūba mey-i laʿlüñ midür ṣahbā mıdur bāʿis̱ 

ḳıyāmet mi ḳopar ol ḳāmeti bālā mıdur bāʿis̱ [g.33/1] 

2.1.2.3 Emir 

Emir kipi ekleri, {-(y)AyIn}, {Ø}, {-sUn}, {-(y)AlUm}, {-Uñ}, {-sUnlAr}dan 

ibarettir109. İfade ettikleri asıl anlam yücelenerek bir fiil talep etmektir. Örneğin şair 

“sözüm diñle kelām-ı ehl-i ḥāli ġayre beñzetme / bilürsin vāʿiẓā çoḳ farḳ vardur ḳālden 

ḳāle” [g.305/3] beytinde vaizden ona yücelenerek sözünü dinlemesini talep etmektedir. 

 
109 Bergamalı, Müyessiret-ül-Ulûm (Tıpkıbasım Çevriyazılı metin ve dizin), 25-33. 
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Emir ekleri, asıl anlamının yanında mubah görme, tehdit, aciz bırakma, boyun 

eğdirme, hor görme, denk görme, temennî, dua veya iltimas anlamları da ifade edebilirler. 

Emir kipinin mubah görme ifade etmesi, “şemʿ gibi rāżı ̇̄ yam sūzān u giryān ı t beni 

/ meclis-i ḫāṣuñda tek bir gı ce mihmān ı t beni” [g.449/1] beytindeki gibidir. Şair 

mahbubunun has meclisinde bir gece misafir olabilmek için mahbubun kendisini sûzân 

ve giryân etmesini mubah görmektedir. 

Emir kipinin hor görme ifade etmesi “bı ̇̄mār yatur gördüm ı şigüñde raḳı ̇̄bi / 

kūyuñda ḳoma anı şehā varsun üzülsün” [g.274/3] beytinde şairin “varsun üzülsün” 

diyerek rakibi hor görmesi gibidir. 

Emir kipinin denk görme ifade etmesi, “ribḳa-i teslı ̇̄me çekdüm gerden-i cān u dili 

/ yā ḳabūl ı t ḳullıġa şāhum yā ḳurbān ı t beni” [g.449/4] beytindeki gibidir. Şair kulluğa 

kabul edilmek ve kurbân edilmeyi kendisi için denk görmektedir. 

Emir kipinin temennî ifade etmesi, şairin “gelme ey ḫaṭṭ-ı siyeh laʿliyle ben ḫoş-

ḥāl iken / nā-mülāyimdür bilürsin meclis-i meyde kitāb” [g.21/3] beytinde hatt-ı siyehe 

seslenmesinde olduğu gibidir. Hatt-ı siyehe gelmemesi için emir vermek olmayacağından 

bu kullanım şairin, mahbubunun yüzünde hatt-ı siyehin çıkmaması temennîsini ifade 

etmektedir. Diğer bazı örnekler şöyledir: 

dür ṣadefde bulınur çünki ṣadef deryāda 

saʿy ü cid baḥrine ġavvās oluƅ ara ṣadef [g.171/4] 

hercāʾı ̇̄ye dil vı rme ki āvāre olursun 

dermān bulımazsın ḳatı bı ̇̄ çāre olursun [g.288/1] 

Emir kipinin birinci şahıs çekimleri de bu sebeple temennî ifade eder. Zira kişinin 

kendisine emir vermesi söz konusu değildir: 
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baḳuƅ ḏurayın dı r ruḫ-ı zı ̇̄ bāsına ādem 

inṣāf odur ki ḫüsrev-i ḫūbāna baḳılmaz [g.141/4] 

felegüñ ṣūret-i iḳbāline aldanmayalum 

kendümüz cevr ü cefā çekmege muʿtād ı delüm [g.242/3] 

Emir kipinin dua ifade etmesi, şairin “meded ṣunma aġyāre cām-ı lebüñ / meẕāḳ-

ı erāẕil nebāt istemez” [g.146/3] beytinde mahbubuna hitabındaki gibidir. Emrin 

yücelenerek isteme olduğu yukarıda ifade edilmişti. Oysa klâsik şiir geleneğinde âşığın 

mahbubuna yücelenmesi söz konusu değildir. Bu beyitte olduğu gibi muhatap emir 

kipiyle kendisine hitap edenden yüce bir makamda ise buna dua denir. Kaside nazım 

şeklinde dua bölümü bulunur. Gazel-i müzeyyellerde de memduha dua edildiği 

görülmektedir. Yahyâ Efendi’nin na’tının yedinci ve dokuzuncu beyitleri arası Sultan II. 

Osman için Hz. Muhammed’e ettiği dua: 

naẓar-ı luṭfuñ ile ḳıl manẓūr 

eyleye ʿömrini ziyāde Ḫudā  

himmet eyle aña ḥayāt-ı ebed 

tā ebed şerʿüñ eyleye iḥyā  

nesl-i pāküñden olmasun münfek 

ʿizzet-i dı ̇̄n ü devlet-i dünyā  

Hâce Efendi’ye yazdığı kasidenin yirmi beşinci beytinde ise şair dua ile 

memduhuna seslenmektedir: 



60 

 

gül-i neşāṭumı pejmürde ı tdi ṣarṣar-ı ġam 

seḥāb-ı luṭfuñ ile eyle anı tāze vü ter 

Emir kipi aynı seviye makama sahip iki kişi arasında kullanılıyorsa bu da 

iltimastır. Şair “dil-i şeydāya hemdem nice dil bir yı re cemʿ olsun / ṣafālar eylesün ʿuşşāḳ 

mūsı ̇̄ ḳār diñlensün” [g.276/3] beytinde kendisiyle aynı makamdaki aşıklardan bir yere 

toplanmalarını iltimas etmektedir. Diğer bir örnek: 

maḥv-ı vücūd ı dince ʿāşıḳ yanuƅ yaḳılsun 

Yaḥyā anuñla oldı bu imtiyāzı şemʿüñ [g.191/5] 

2.1.2.4 Nehiy 

Yücelenerek bir fiilden geri durmayı talep etme nehiydir110. Türkçe nehiy, emir 

kip eklerinin önüne {-mA} getirilerek yapılır. Örneğin “nedı ̇̄m-i pāk-meşreb bul hevā-yı 

ʿaşḳ ile pür ol / vücūduñ maḥv olınca meyden ayrılma ḥabāb-āsā” [g.7/4] beytinde 

muhatabın “meyden ayrılmak” fiilinden geri durması talep edilmektedir. 

2.1.2.5 Nidâ 

Nidâ111, konuşanın muhatabından kendisine yönelmesini talep etmesidir. Asıl 

anlamının yanında teşvik ve tahsis de ifade eder. Nidânın asıl anlamının konuşma ve 

hitâbet esnâsında yaygın olarak kullanılacağı açıktır. Şair veya nâsirin muhataplarından 

kendisine yönelmelerini talep etmesi ise az rastlanır bir durum olsa gerek. Türkçede nida, 

 
110 bl. nehiy ≈ dil b. prohibitive (ADTS. yasaklayıcı) ⸦ db. emir kipi. 

111 bl. nidâ = db. ünlem. ≈ dil b. vocative (DS. seslenmelik; ADTS. seslenme durumu). 
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münâdânın (nidâ edilen) önüne “ey” ve “yâ” edatları getirilerek, Arapça ve Farsça asıllı 

kelimelerin sonuna {-â} takısı getirilerek veya takısız yapılır. 

Nidânın tahsis ifade etmesine örnek şairin “gel ey ʿāşıḳ geçen yāre cefā ı tme men-

i zāre / felek bir gün ṣakın kim saña da bı ̇̄ dād ı der ʿāşıḳ” [g.185/4] beytinde aşıklık 

taslayan rakibe seslenmesi gibidir. Rakibe nida eden şairin kasdı onun kendisine 

dönmesini ve bakmasını talep etmek değil cefâ etme fiilinden el çektirme talebini ona 

tahsis ettiğini bildirmektir. 

Yahyâ Efendi’nin, en çok “ey” edatıyla nidâ ettiği görülmektedir. Divan’dan 

çeşitli nidâ şekillerine örnekler aşağıdaki gibidir: 

dāʾimā deşt-i beyābān-ı ṭalebde gezmeden 

(ey)nidâ (ġazāl-i ṭurfa)münâdâ çıḳ kim cüst ü cūyuñdur ġaraż [g.167/3] 

seyr-i gülşende iken yār büyüklenme iñen 

hele her cānibi bir boylaya (ey)nidâ (serv-i çemen)münâdâ [g.265/1] 

senden olmazsa ʿināyet ḥāl (yā)nidâ (Mevlā)münâdâ ne güc 

emr-i dı ̇̄n ġāyet de müşkil āh bu dünyā ne güc [g.35/1] 

(cān)münâdâ(ā)nidâ ḫaṭ-ı Yāḳūtı yazan ol dehen üzre 

bir noḳṭa ḳomış sürḫle gūyā ẕeḳan üzre [g.309/1] 

mey midür sāḳı ̇̄  midür mest-i ḫarābı iñleden 

sen misün yā ʿaşḳ mı (muṭrıb)nidâ-münâdâ rebābı iñleden [g.270/1] 

Gazel, kaside ve kıta gibi şiir türlerinde şairin mahlasını bildirmek için kendine 

nidâ etmesi de tahsis olarak nitelenebilir. Örneğin “sen ḏuyurduñ ḥüsnini dünyāya Yaḥyā 
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dilberüñ / bülbül-i şūrı ̇̄ denüñ ʿaşḳıyla meşhūr oldı gül” [g.221/5] beytinde şair mahlasını 

söyleyerek dilberin güzelliğini dünyaya duyurma işini kendine tahsis etmektedir. 

Nidânın teşvik ifade etmesi “belā bezminde ḳaddüm çeng oluƅ cismümdeki regler 

/ fiġān u nāle ḳılsun muṭrıbā evtār diñlensün” [g.276/2] beytindeki gibidir. Şair müzik 

aletlerinin tellerinin susup damarlarının çalmasını istemektedir. Temennîsini ifade eden 

müsnedi “evtâr”a nispet etmekle birlikte mutrıba da seslenerek onu da temennîsi yolunda 

teşvik etmektedir. Diğer bir örnek: 

cismüñdeki her bir reg feryād u enı ̇̄n eyler 

ʿaşḳ ola saña (muṭrıb)nidâ-münâdâ söyletdüñ a evtārı [g.413/4] 

2.1.3 İsnâdın hakîkî veya mecazî olması 

Hakîkî isnat, etken fiilin fâiline, edilgen fiilin mef’ûlüne isnâdıdır112. Eğer fiil, 

cümlenin diğer unsurlarından birine isnat edilirse yahut etken fiil mef’ulüne, edilgen fiil 

fâiline isnat edilirse bu isnat mecaz olur. Mecaz, isnatta olduğu için belâgat alimlerince 

“mecâz-ı aklî” olarak nitelenmiştir. 

Bir fiil hakkında fâilinden başkasına isnat edildiği hükmünü vermek için lafzî 

veya mânevî bir karine gerekir. Manevî karine akıl, âdet veya söz sahibinin itikadı 

olabilir. 

Aklî mânevî karine “dil hevāyı ̇̄  olmada esdükçe bād-ı nevbahār / bu hevālar 

ādeme ʿazm-i gülistān ı tdürür” [g.62/2] beytindeki gibidir. İnsanı gülistana getirme işi, 

bahar havasına isnat edilmiştir. Oysa bahar havası hakiki fâil değil sebeptir. Hakiki fâil 

 
112 n. bl. fâil = dil b. actor (DS. eyleyen) 

n. bl. mef’ul = dil b. goal (DS. erek) 



63 

 

olmamasının karinesi ise havanın insanı gülistana gezmeye götürmesinın akla 

aykırılığıdır. 

Âdî mânevî karine “seḥer şehinşeh-i çārum serı ̇̄r-i nüh-kişver / diyār-ı Şām’ı aluƅ 

ı tdi nice fetḥ ü ẓafer” beytindeki113 gibidir. Şâm ülkesini ele geçirme işi, padişaha isnat 

edilmiştir. Oysa hakiki fâil padişahın ordusudur. Ordusunun bu işine sebep olması 

dolayısıyla fiil, padişaha isnat edilmiştir. Karine ise bir kişinin bir ülkeyi ele geçirmesi 

aklen mümkün olmakla beraber âdeten imkânsızlığıdır. 

Söz sahibinin itikadının karine olması “ḫamı ̇̄de ḳāmetüme bir baḳar yoḳ ey Yaḥyā 

/ felek beni şu hilāl ı tdi kim seḥer görünür” [g.126/5] beytindeki gibidir. Şair belini bükme 

işini, feleğe isnat etmektedir. Şair Yahyâ Efendi’nin şeyhülislâm olup sünnî müslüman 

olduğu bilinmektedir. Sünnî akideye göre insanın yaşlanması Allah’ın yaratmasıyla 

olduğundan beyitteki isnâdın mecaz olduğuna hükmedilir. Eğer şairin itikadının da 

yukarıdaki sözü yönünde olduğu bilinseydi bu durumda isnat mecaz değil hakikat 

olacaktı. 

Asıl fâilinden başka bir şeye isnat edilen fiilin her zaman hakîkî bir fâilinin olması 

gerekmez. Örneğin “dilde dāʾim āteş-i ʿaşḳı yaḳar dāġ üzre dāġ / ḥamdü liʾlláh rūzgār ol 

şevḳ ocaġın bozmadı” [g.397/2] beytindeki isnatta olduğu gibi gönülde aşk ateşini yakan 

“rüzgâr” değildir. Fiil zamanına isnat edilmiştir. Aşk ateşinin yanmasına “sevgili” sebep 

olarak tayin edilebilirse de fiile hakiki bir fâil tayin edilemez114. 

 
113 “Der Sitâyiş-i Hâce Efendi” başlıklı kasidenin matlaı [s.7]. 

114 Bu görüş Abdulkāhir Cürcânî’ye aittir. Fahreddin Râzî, fâilsiz fiil olamayacağından hareketle bu yollu 

isnatlarda hakikî fâilin “Allah” olduğunu savunmuştur. Kazvînî de Râzî’yi takip ederek bu üslûptaki 

isnatların fâilinin gizli olduğunu gizli olan fâilin de “Allah” olduğunu ifade etmiştir. Teftâzânî ise bu 
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Fiil, hakîkî fâili yerine masdarına, zamanına, mekanına, sebebine; etkense 

mef’ulüne, edilgense fâiline isnat edilebilir. Buna göre mecâz-ı aklîde altı farklı isnat 

vardır. Yahyâ Efendi Divanı incelendiğinde bu altı türden en yaygın olanın fiilin sebebine 

isnâdı olduğu görülmüştür. Bunu etken fiilin mef’ulüne115 isnat edilmesi takip etmektedir. 

Bunların dışında fiilin zamanına ve mekanına isnat edildiği birkaç örnek de mevcuttur. 

Diğer mecazî isnat türleri ise Divan’da tespit edilememiştir. 

Örnek bulunamayan isnatlar Yahyâ Efendi’de mi yoktur, Türkçede mi 

kullanılmamaktadır; bunun tespiti tezin kapsamını aşmaktadır. Bunların yanı sıra Arapça 

belâgat kitaplarında yer verilmeyen bir durum Türkçede ve Yahyâ Efendi’de göze 

çarpmaktadır: Dönüşlü fiillerin geçişli yapılarak fâilinin olduğu gibi bırakılması. Fiilin 

sebebe isnadına dahil edilebilecek bu yapı ilgili başlık altında izah edilecektir. 

Mecâz-ı aklînin iki tarafı olan müsnet ve müsned-ileyh hakikat olabileceği gibi 

mecâz-ı lugavî de olabilir. İki tarafın bu itibarla farklı tertipleriyle mecâz-ı aklî dört kısma 

ayrılır. Mecâz-ı lugavî “Beyan Bölümü”nde inceleneceğinden burada bu tasnife gerek 

görülmemiştir. 

2.1.3.1 Sebebe isnat 

Yukarıda da ifade edildiği gibi mecâz-ı aklînin en yaygın örneği fiilin, sebebine 

isnat edilmesidir. Yahyâ Efendi’ye mahsus olmayan bu kullanım Türkçe günlük dilde 

dahi önemli bir üslup özelliğidir. Örneğin “leṭāfetle açar gögsin çözer gūy-ı girı ̇̄ bānın / 

gül-i raʿnānun oḫşar sı ̇̄nesin mihr-i cihān-ārā” [g.4/4] beytinde Güneş’in, gülün göğsünü 

 
görüşün zorlama olduğunu belirterek Abdulkāhir Cürcânî’ye hak vermiştir [Teftâzânî, Muḫtaṣaruʾl-Meʿānı ̇̄ 

(meʿaʾt-Taḥşiyye veʾl-İ̇̄żāḥ), 53.]. 

115 bl. mef’ul = dil b. goal (DS. erek). 
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açtığı ifade edilmektedir. Aslında Güneş, gülü açan değil gülün açılmasına sebep olandır. 

Dolayısıyla fiilin hakîkî fâili değil sebebidir. Bu durumda “açar” müsnedinin “Güneş”e 

isnat edilmesi fiilin sebebine isnat edilmesidir. Oldukça yaygın olan bu üslubun tüm 

örneklerini Divan’dan buraya aktarmaya gerek olmadığından aşağıdaki örneklerle 

yetinilecektir: 

ḳarşu vardum şol ḳadar şemşı ̇̄ rüñe nāz eyledüñ 

(nāzuñ)sebep (öldürdi)fiil beni şemşı ̇̄ re ḥācet ḳalmadı [g.398/2] 

(heybet)sebep-i ʿaşḳ (urdı)fiil Yaḥyā aġzına mühr-i sükūt 

yār bildi ḥālini taḳrı ̇̄ re ḥācet ḳalmadı [g.398/5] 

āḫir gülüñ (ġurūr)sebepı (helāk ı de)fiil bülbüli 

pervāneyi oda (yaḳa)fiil şemʿüñ (teġāfüli)sebep [g.418/1] 

Yaḥyā işimüz (ı tdi)fiil bizüm şükr ü şikāyet 

laʿl-i lebinüñ ġamzesinüñ (luṭf)sebep ile (ḳahrı)sebep [g.415/5] 

ʿaşḳuñ (ṣafāsı)sebep degme cefāyı (ḏuyurmadı)fiil 

(germiyyet)sebep-i şarāb şitāyı (ḏuyurmadı)fiil [g.424/1] 

Fiili sebebine isnat etmenin bir biçimi de dönüşlü bir fiili geçişli yapmak suretiyle 

olur. Örneğin “açuƅ bāl ü perin gülşende bir yı rde ḳarār ı tmez / cefā-yı ḫār ile kendin 

perı ̇̄ şān eyledi bülbül” [g.213/3] beytinde “perişan eylemek” fiili “bülbül”e isnat 

edilmiştir. Beyitten anlaşılan “bülbülün perişan olduğu”dur. “Perişan olmak” da dönüşlü 

bir fiildir. “Olmak” yardımcı fiili “eylemek” ile değiştirilerek dönüşlü olan müsnet geçişli 

yapılmış nesne olarak ise fâili gösteren “kendi” zamiri getirilmiştir. Fâil olan “bülbül” 

kelimesiyle kastedilen, mecâz-ı mürsel yoluyla “bülbülün davranışları”dır. İsnadın aslı 
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“Davranışları bülbülü perişan etti” biçimindedir. Davranışlar da “perişan etme” fiilinin 

asıl fâili değil sebebi olduğundan fiil sebebine isnat edilmiş olur. Bu minvalde diğer 

örnekler aşağıdaki gibidir: 

(cevān-ı nüktedān) elbette kendin (sevdirür)fiil Yaḥyā 

hiç ādem sevmemek olur mı maḥbūb-ı süḫan-dānı [g.440/5] 

ṣanʿatıyla ḥaşre dek (añdurdı)fiil kendin (Kūh-ken) 

kār-ı ʿaşḳuñ işte bir oñmaduḳ ırġadı budur [g.111/3] 

her gül mey-i āl ile pür peymānedür Yaḥyā bu gün 

gül devri kendin (ı tmesün)fiil mey-ḫᵛāre (göñlüm) n’eylesün [g.289/5] 

2.1.3.2 Zamana isnat 

Fiilin zamana (zaman zarfı) isnat edilmesi, şairin “bülbülüñ sermāye-i şevḳin 

düketdi ʿāḳıbet / rūzgār-ı pür-cefānuñ cevr-i bı ̇̄-endāzesi” [g.401/3] beytinde cevr 

mastarının rüzgâra yani zamana isnat edilmesi gibidir. Bülbüle cevreden esasında zaman 

olmadığı hâlde; fiil, cevr esnasında geçen zamana isnat edilmiştir. Ayrıca bu örnekte 

görüldüğü üzere mecâz-ı aklî yalnızca fiil ve fâil arasındaki isnatlarda değil fiilimsi ve 

fâil arasındaki isnatlarda da bulunabilir116. Fiilin zamana isnâdına dair Divan’dan diğer 

önekler: 

oluƅ gülzār-ı dehri çeşme-i ḫūrşı ̇̄ d ile dāʾir 

cihān bāġını ser-sebz (ı tdi)fiil dōlāb-ı semā (devri)zaman [g.399/4] 

 
116 n. bl. fâil = dil b. actor (DS. eyleyen). 
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(bu faṣl)zaman içinde ki her gūşe oldı pür gül ü lāle 

zebān-ı ḥāl ile (dı r)fiil mey görüñ piyāle piyāle [g.351/1] 

üstinden ehl-i bāġuñ yavuz yel (esdirür)fiil mi 

şāh-ı (bahār)zaman olaldan mülkin ḥimāyet üzre [g.352/4] 

Klâsik şiir geleneğinde fâil olarak “felek” yaygın olarak anılır. Feleğin fâil olması 

iki şekilde yorumlanabilir. Eğer astroloji dikkate alınarak feleğin, söz konusu edildiği 

fiillere sebep olduğu düşünülüyorsa fiil sebebine isnat edilmiş olur. Yok eğer “felek” 

yalnızca fiillerin meydana geldiği zaman olarak düşünülüyorsa fiil zamana isnat edilmiş 

olur. Aşağıdaki örnekteki “sipihr” de bu doğrultuda, aslında fiilin sebebi veya zamanı 

olduğu hâlde fâil kılınmıştır: 

Cem-i devrānı oldı cām-ı gerdānıyla dünyānuñ 

(sipihrüñ)zaman/sebep seyr ı düñ (iḳbālin)mastar ol rind-i ḳadeḥ-nūşa 

[g.344/4] 

2.1.3.3 Mekana isnat 

Fiilin mekana (yer tamlayıcısı) isnat edilmesi “metāʿın hı ̇̄çe ṣatar ʿ āḳibet sūdāġer-

i ʿaşḳuñ / bu bāzār-ı belādur bunda beyʿ-i men-yezı ̇̄d olmaz” beytinde “sûdâger-i aşkın 

metaını hiçe satma”nın “bâzâr-ı belâ”ya nispet edilmesi gibidir. Aşağıdaki beyitte de 

“safâ-bahş” birleşik sıfatının fâili olarak verilen “gülzâr” ve “meyhâne” aslında fiilin 

meydana geldiği mekanlardır: 

ṣafā-baḫş olmada gülzārdan meyḫāne eksük mi 

ḳalur mı būy-ı gülden bāġbāna nükhet-i ṣahbā [g.6/2] 
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2.1.3.4 Etken fiilin mef’ulüne isnat edilmesi 

Etken fiilin mef’ulüne isnat edilmesi “daʿvı ̇̄-i ḥüsn ü melāḥat eylemiş dildār ile / 

lāzım oldı yār ile mirʾātı ı tmek rū-be-rū” [g.302/3] beytindeki gibidir. Buradaki isnâda 

göre ayna, dildar ile güzellik konusunda iddialaşmaktadır. Oysa iddia sahibi ayna değil 

insanlardır. Söz konusu iddianın mef’ulü olan ayna fâil yapılarak “iddia” kendisine isnat 

edilmiştir. Diğer örnekler: 

müşkini ḫāk-i reh-i yāre (ı dermiş teşbı ̇̄h)fiil 

daḫı beñzer ki yola gelmemiş (āhū)mef’ul-yı Ḫoten [g.265/4] 

ʿaşḳ teʾs̱ı ̇̄ rin görüñ kim ol ḳadar temkı ̇̄n ile 

tı ̇̄ şe-i Ferhād’dan kendin (ḏaġıt)fiildı (Bı ̇̄ -sütūn)mef’ul [g.263/2] 

2.1.4 Cümlenin muktezâ-yı zâhirden çıkması 

Meânî ilminin, cümlenin muktezâ-yı hâle117 tatbikini incelediği yukarıda ifade 

edilmişti. Muktezâ-yı hâl iki kısımdır: zâhir ve hafî. Muktezâ-yı zâhir-i hâl, bir vak’anın 

mutlak olarak kendi hâli, muktezâ-yı hafî-yi hâl  ise bir vak’anın söz sahibine göre 

hâlidir118. Yukarıdaki üslup özellikleri sözün muktezâ-yı zâhire göre söylenmesine 

göredir. Söz çoğu zaman muktezâ-yı zâhirin dışına çıkarılır. Cümlede verilen haberi 

önceden bilen muhâtabın bilmiyor kabul edilerek kendisine haber verilmesi119, soru 

 
117 bl. muktezâ-yı hâl ≈ dil b. MMILH. context of situation (DS. DBTS. durum bağlamı). 

118 Desûkî, “Ḥāşiye ʿalā Şerḥiʾt-Telḫı ̇̄ ṣ”, C I: 208. 

119 Telhis’te, bilgisinin gereğini işlemeyen kişinin bilmiyor kabul edileceğine, sözün muktezâ-yı zâhire 

muhâlif söylenmesi bağlamında değil, muhbirin maksadı bağlamında işâret edilmiştir. Miftâhu’l-Ulûm’da 
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sormayan muhâtabın sormuş gibi kabul edilmesi, haberi inkâr etmeyen muhâtabın etmiş, 

inkâr edenin etmemiş gibi kabul edilmesi, üslûb-ı hakîm ve kalb muktezâ-yı zâhire 

uymayan anlatım yöntemlerindendir. Aşağıda Şeyhülislâm Yahyâ Divanı’nda muktezâ-yı 

zâhire uymadığı tespit edilen kullanımlar her birine ait başlıklar altında incelenecektir. 

2.1.4.1 Sormayan muhâtabın sormuş kabul edilmesi 

Muhatapta merak uyandıracak şekilde bir haber ima olunup sonrasında tekitle 

haber vererek sormayan sormuş kabul edilir. Örneğin “öykünürmiş ḳāmet-i ʿarʿar-ḫırām-

ı yāre serv / ı tdüren aña bu daʿvāyı muḳarrer ṭūlıdur” [g.117/3] beytinin ilk mısrâında 

şair, servin yarîn kametine öykünmesini {-Ir+mIş} şekli ile haber vererek muhatapta 

teşbihe dair bir şüphe uyandırmış. Bu şüphe üzerine muhatabı “Serv nasıl böyle bir 

iddiada bulunabilir?” gibi bir soru sormuş kabul ederek ona ikinci mısrâyla cevap verir. 

Servin bu iddiaya uzunluğu sebebiyle cesaret edebileceğini söyleyerek bunu hem isim 

cümlesi hem “mukarrer” kelimesi hem de {-dIr} ek fiiliyle tekit etmiştir. 

2.1.4.2 İnkâr etmeyen muhâtabın inkâr etmiş kabul edilmesi 

Muhatap haberi inkâr etmemekle beraber kendisinde inkâra dair bir emare 

görülüyorsa inkâr etmiş kabul edilerek tekitle haber verilir. Örneğin “burnuñla Beyānı ̇̄  

bizi niçün ḳaḳalarsın / bir medrese-i ḫārici lābüd yaḳalarsın” [nz.16/1] beytinin ikinci 

mısrâında muhatabın hâriç medresesinde bir mevki elde edeceği hükmü “lâbüd” sözüyle 

 
ise bu üslûp sözün muktezâ-yı zâhire muhâlif söylenmesi bağlamında zikredilmiştir. Desûkî’ye göre 

Kazvînî’nin bu tasarrufu muhbirin kasdı bağlamında sorulabilecek bir soruya cevap kabilindendir 

[Ankaravî ve Develüzâde Ali Rızâ b. Osman, Muḫtaṣaruʾl-Meʿānı ̇̄  (meʿaʾt-Taḥşiyye veʾl-İ̇̄żāḥ), 38, haşiye 

9.]. 
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tekit edilmiştir. Oysa ki muhatap söz konusu hükmü inkâr ediyor değildir. Bununla 

beraber şair muhatabının kendisine sataşıyor olmasını hâriç medresesinde bir mevki 

edinememekten endişe ettiğine dair bir emare olarak değerlendirmiş ve ikinci mısrâdaki 

hükmü tekit etmiştir. 

Muhâtabın inkârına dair bir emare olmamakla birlikte, şair muhtemel bir îtirazı 

dile getirip muhatabı inkâr etmiş kabul ederek haberini tekitle verebilir. Örneğin “ḥaḳḳā 

o yār aḥsen-i taḳvı ̇̄m üzredür / herkes egerçi yārini ḫūb u ḥasen bilür” [g.120/4] beytine 

“hakkâ” sözüyle tekit edilerek başlanmış. Beyit herhangi bir diyalog içerisinde herhangi 

bir inkâra karşı söylenmediği için asıl olan cümlenin tekitsiz bir biçimde kurulmasıydı. 

Buradan şairin, verdiği haberi muhatabının inkâr edeceğini düşündüğü anlaşılıyor. İkinci 

mısrâda da muhtemel îtirazı dile getirerek bu düşüncesini aşikar ediyor. 

Tecrit yoluyla şairin kendisine hitap ettiği beyitlerdeki tekit kullanımının söz 

sahibinin tereddüdünü ifade ettiği görülmektedir. Örneğin “ḫāṭırum bir nesneden ġāyetde 

muġberdür dı miş / şübhe yoḳdur ḫāṭır-ı cānāna geldüñ ey göñül” [g.217/2] beytinde şair, 

bir sözünden heveslenerek mahbubunun hatırına geldiğini ümit etmektedir. Bu ümidini 

“şübhe yoktur” sözüyle tekit etmesinden mahbubunun hatırına gelip gelmediğine dair bir 

iç çekişme yaşadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifadeyle kendisinde inkâr olmadığı hâlde 

var kabul ederek iç konuşmasını tekit etmektedir. Benzer kullanımlar aşağıdaki gibidir: 

iltifāt eyler saña ey dil o şāh-ı nı ̇̄k-baḫt 

meyl ı der (elbette)tekit ḫāke mı ̇̄ vedār olsa dıraḫt [g.29/1] 

hercāʾı ̇̄ye dil vı rme ki āvāre olursun 

dermān bulımazsın (ḳatı)tekit bı ̇̄ çāre olursun [g.288/1] 
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Hüsn-i tâlil ve teşbih gibi sanatlara başvuran şairin bu sanatlarla meydana gelen 

mübâlağayı muhatabının inkâr edeceği düşüncesiyle üslûbunu tekit ettiği görülmektedir. 

Örneğin “çarḫ-ı gerdānuñ da aḥvālin perı ̇̄ şān eyleyen / şübhesiz bir ʿāşıḳuñ dūd-ı kebūd-

ı āhıdur” [g.81/4] beytinde şair, feleğin perişanlığını bir aşığın ahına bağlayarak gulüvve 

varan bir hüsn-i tâlilde bulunmuştur. Buna yönelik muhtemel bir inkârı hesaba katarak da 

hükmünü “şübhesiz” sözüyle tekit etmektedir. Bu minvalde yapılan tekitlere dair örnekler 

aşağıdaki gibidir: 

(bı ̇̄ -şübhe)tekit olurdı dāʾimā bedr 

olsa meh-i nev eger rikābı [g.388/9] 

(muḥaḳḳaḳ)tekit kim senüñ sevdā-yı ḫāl-i ʿanberı ̇̄nüñdür 

o yazu kim cebı ̇̄n-i ʿāşıḳ-ı nālāna yazmışlar [g.129/4] 

esb-i sebük-seyri ṣabā zeyn-i semendi taḫt-ı zer 

ol pādişāh-ı Cem-ḥaşem (ḥaḳḳā)tekit Süleymān kendidür [g.64/7] 

(şübhe yoḳdur)tekit kim çıḳar bı ̇̄ çāre diller başdan 

ol şehüñ ṭarf-ı külāhından çıḳarsa kāküli [g.422/3] 

mülk-i dile o lebden (ḥaḳḳā)tekit ki ḳorkı vardur 

cāʾiz ki bir şererden ʿālem yana serāpā [g.3/2] 
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2.1.4.3 Üslûb-ı hakim 

Muhâtabın sözünü, kasdetmediği, maksadının hilafına bir mânâya, maksadından 

daha uygun olduğu düşüncesiyle hamletmeye üslûb-ı hakim denir120. Örneğin “ḫalvetde 

nūr görmek ise ḳasdı zāhidüñ / ḥammām içinde görsün o māh-ı münevveri” [g.410/2] 

beytinde birinci mısrâda zâhidin kasdı ifade edilmekte, ikinci mısrâda ise bu kasıt anlam 

kaydırmasına uğratılmaktadır. Zâhidin “halvet” ile kasdı riyâzet amacıyla tek başına bir 

hücreye kapanması; “nûr” ile kasdı ise mânevî feyzdir. Şair, ikinci mısrâda zâhidin 

kasdının hilâfına olarak “halvet”i hamamlarda yalnız yıkanmaya mahsus oda anlamına, 

“nûr”u ise güzel yüzlü mahbup anlamına çekmiş ve zâhid için bu mânânın daha uygun 

olduğunu ima etmiştir. 

2.1.4.4 Kalb 

Cümle unsurlarını birbirinin yerine koyma kalbdir121. Şair “gerçi olur cāma ol 

maḥbūb-ı zı ̇̄ bā teşne-leb / laʿline olmaz mı sāḳı ̇̄  cām-ı ṣahbā teşne-leb” [g.20/1] beytinin 

ilk mısrâında mahbûbun şarabı, ikinci mısrâında şarabın mahbubu arzuladığını söylüyor. 

Mahbubun şarap arzulaması mümkün olup şarabın mahbubu arzulaması mümkün 

değildir. Dolayısıyla şairin ikinci mısrâda birinci mısrâdaki cümle unsurlarının yerini 

değiştirdiği anlaşılmaktadır. 

 
120 Telhis’te bulunmayan “üslûb-ı hakim” isimlendirmesi Sekkâkî’ye aittir (Sekkâkî, Miftâhu’l-Ulûm: 

Belâgat, 358-59.). 

121 Teftâzânî, Muḫtaṣaruʾl-Meʿānı ̇̄  (meʿaʾt-Taḥşiyye veʾl-İ̇̄żāḥ), 120. 
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2.2 Cümle Unsurlarının Takdim ve Tehiri 

Türkçe cümle unsurları müsned-ileyh (özne veya sözde özne), tamlayıcı ve 

müsnet (yüklem) şeklinde sıralanır. Unsurların birbirine takdim ve tehiriyle122 bu 

sıralama değişerek bazı mânâ incelikleri ortaya çıkar. Aşağıda şiir diline kattığı anlamlar 

itibariyle Yahyâ Efendi Divanı’nda cümle unsurlarının sıralanması incelenecektir. 

2.2.1 Müsned-ileyh ve Müsnedin Cümledeki Yeri 

Cümlenin esas iki unsurundan söylenmesi daha gerekli olan müsned-ileyh, takdim 

edilir; müsnet ise tehir edilir. Müsned-ileyhin gerekliliği isnat ile hakkında hüküm 

verilenin kendisi olmasındandır123. Dolayısıyla isnatta aslolan müsned-ileyhtir. 

Müptedâda124 habere teşvik olduğundan, haberin dinleyicinin zihninde yerleşmesi için de 

müsned-ileyh daha gereklidir. 

Müsned-ileyh hayır umma veya hayırsız gösterme amacıyla sevinç ve kederi 

çabuklaştırmak için de kullanılabilir. Örneğin şairin II. Osman medhindeki kasidesinin 

matlaı olan “gül olmasun mı ḫurrem ü ḫandān u şādmān / meyl ı tdi gül ḏonanmasına şāh-

ı kāmrān” beytinin “gül” müsned-ileyhiyle başlaması sevinci çabuklaştırarak hayır 

umulan bir başlangıçtır. Müsned-ileyh, hatırdan çıkmadığını iham ve dile getirilmekten 

hoşlanıldığı için de söylenebilir. Örneğin “seng ü āhenden geçer āhum saña ı tmez es̱er / 

 
122 bl. takdim-tehir ≈ dil b. inversion (DBTS. devrikleşme, DS. devrikleme) 

123 Teftâzânî, Muḫtaṣaruʾl-Meʿānı ̇̄  (meʿaʾt-Taḥşiyye veʾl-İ̇̄żāḥ), 85. 

124 Başka bir sözün unsuru olmayan cümlenin müsned-ileyhine müptedâ denir. « ،اإلسم أو املؤول به، املسند إليه

̄̇ Birgivî, “İẓhār (liʾl-Birgivı «اجملرد عن العوامل اللفظية )”. 
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ḳalbüñ ey nāzük-beden taşdan demirden pek midür” [g.118/3] beytinde müsned-ileyh 

olan “kalbün” sözünün başta gelmesi söylenmekten hoşlanıldığı hissini uyandırmaktadır. 

Zamir olan müsned-ileyhin takdîmi tahsis125 ifade edebilir. Örneğin “minnetüm 

sāḳı ̇̄ yedür ben bāġbānı bilmezem / var mı cām-ı mey gibi ʿ ālemde bir bı ̇̄-ḫār gül” [g.228/2] 

beytinde “ben bâğbânı bilmezem” yerine “bâğbânı bilmezem” şeklinde cümle 

kurulabilirdi. Şair, cümlenin aslındaki gizli müsned-ileyhi açığa çıkarıp takdim ederek 

müsnedi birinci teklik şahsa tahsis etmekte, “bilmemek” sıfatını “ben” mevsufu ile 

kasretmektedir. Böylelikle “başkası bağbana minnet edebilir, ama ben etmem” anlamı 

ortaya çıkar. 

İsnada ziyade anlamlar yüklemek için asıl olanın aksine müsnet takdim, müsned-

ileyh tehir edilebilir. 

Zamir olan müsned-ileyhin müsnede tehir edilmesi tekit ifade eder. Örneğin “defʿ-

i ġamda olmazız muḥtāc cāma Cem gibi / ʿāşıḳız biz ʿāşıḳa eglence olmaz ġam gibi” 

[g.407/1] beytindeki “âşıkız biz” cümlesinin aslı “âşıkız” müsnedi ve birinci çokluk şahıs 

gizli öznesiyle beraber tamamlanmaktadır. Sonra getirilen “biz” müsned-ileyhi tekit 

görevi görmektedir. 

Yine “odur nūr-baḫş-ı zemı ̇̄n ü zamān / odur pertev-endāz-ı kevn ü mekān” 

[Sn./18] beytindeki isnatların aslı “nûr-bahş-ı zemîn ü zamân odur” ve “pertev-endâz-ı 

kevn ü mekân odur” şeklinde iken müsned-ileyh ve müsnet yer değiştirmiş böylelikle 

isnat tekit edilmiştir. 

 
125 tahsis = kasır (bk. böl. 2.4.6) 
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Zâhir olan müsned-ileyhin müsnede tehiri ise cümleye tahsis126 anlamı katar. 

Örneğin “anuñ mestidür ġamze-i fitne-sāz / anı bilmeyenler ṣanur mest-i nāz” [Sn./12] 

beytinde ilk mısrâdaki isnâdın aslı “Gamze-i fitne-sâz anun mestidür” şeklindedir. 

Müsned-ileyh tehir edilerek isnâdın hükmü müsnede tahsis edilmiştir. Yani cümle 

müsned-ileyhin tehiriyle “Gamze-i fitne-sâz ancak anun mestidür” anlamına gelmiştir. 

İkinci mısrâ da bu anlamı desteklemektedir. 

Müsnedin müsned-ileyhe takdimi müsnetle hayır umma anlamı da içerebilir. 

Örneğin “devletinde Ḥażret-i Sulṭān Murād’uñ ḫürremüz / ḳadrdür her gı cemüz 

bayrāmdur her rūzumuz” [g.138/4] beytinin ikinci mısrâında sevinç hâsıl eden “kadr” ve 

“bayram” müsnetleri müsned-ileyhe takdim edilerek bu sözlerden hayır umulmuştur. 

2.2.2 Fiil müteallikātının takdim ve tehiri 

Türkçe cümlede fiil ve müteallikātının127 sırası “zarf tamlayıcısı+yer 

tamlayıcısı+nesne+yüklem” biçimindedir128. Bununla beraber birtakım sebeplerle fiil 

müteallikātının129 gerek kendi içlerinde gerek müsnede göre yerlerinde değişiklik olabilir. 

 
126 tahsis = kasır (bk. böl. 2.4.6) 

127 müteallikāt-ı fiil ⸧ db. tamlayıcı (İng. complement), db. özne 

128 Deny, Türk Dili Grameri (Osmanlı Lehçesi), bnt. 1193-1194. 

129 Abdünnâfi İffet Efendi, “müteallikāt-ı fiili” fâil, mef’uller, mef’ullerin mülhakları olan mansûbât olarak 

açıklamıştır (Ramazanzâde, en-Nefʿüʾl-Muʿavvel fı ̇̄  Tercemetiʾt-Telḫı ̇̄ ṣ veʾl-Muṭavvel, 1289, I:236.). Ahmed 

Cevdet Paşa ilgili bölümü hâl, temyiz ve müteallikât-ı fiili içeren “mütemmimât-ı cümle” terimiyle 

adlandırmıştır (Ahmed Cevdet Paşa, Belâgat-ı Osmaniye, 69.). 

n. bl. mütemmim ≈ db. tamlayıcı (Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, 211.). 
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Fiil, müteallikātına vezin, kāfiye ve seci için takdim olunabilir. Örneğin “gösterdi 

yine sāḳı ̇̄-i meclis yed-i beyzā / zerrı ̇̄n ḳadeḥi ı tdi elinde gül-i raʿnā” [g.2/1] beytinin ilk 

mısrâında “yed-i beyzâ”nın fiili olan “gösterdi”nin ardına geçmesi âhenk icabıdır. Bu tarz 

takdim-tehirler klâsik şiirde oldukça yaygın olup örnekleri çoğaltmak mümkündür. 

Fiilin, müteallikātına takdimi fiile ihtimam130 anlamı katabilir. Örneğin “bir cām 

araya dem gele şāyet sāḳı ̇̄  / dök ḫūn-ı dili şı ̇̄ şeyi pāk ı t Yaḥyā” [g.1/5] beytinin ikinci 

mısrâında “dök-” fiilinin mütealliki olan “hûn-ı dili”ye takdim edilmesi fiile ihtimam 

edildiğini göstermektedir. Benzer bir örnek: 

(yanar) tı ̇̄ ri (erir) peykānı tāb-ı āteş-i dilden 

birinden āh olur zāhir birinden eşk olur peydā [g.5/2] 

Müsnede bitiştirilen müteallik, ihtimam anlamı taşır. Örneğin “kāş ol ṭopraġ 

olaydum gūşe-i meyḫānede / üstüne sāḳı ̇̄-i meclis cürʿa-i sāġar döker” [g.91/2] beytinin 

ikinci mısrâındaki cümlede fiilden başka üç unsur daha vardır. Birinci mısrâdaki 

“toprak”ı niteleyen bu cümlede şairin ihtimam ettiği nitelik toprağın üstüne cür’a-i sâgar 

dökülmesi olduğu için mef’ul-bih olan “cür’a-i sâgar”ı “döker” müsnedine bitiştirmiştir. 

Müsnede bitiştirilen müteallik, ihtimamın yanı sıra tahsis131 anlamı da taşıyabilir. 

Örneğin “şehā luṭf Yaḥyā’ya senden gerek / göñül ġayriden iltifāt istemez” [g.146/5] 

beytinin ilk mısrâındaki isnâdın aslı “Şehâ! Lutfun Yahyâ’ya gerek” biçimindedir. Fakat 

“lutfun” izafeti bozularak ikinci tekil kişi yer tamlayıcısı yapılmak suretiyle müsnede 

 
130 ihtimam ≈ db. vurgu ≈ dil b. emphasis 

131 tahsis = kasr (bk. böl. 2.4.6) 
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yaklaştırılmış ve cümleye kasır anlamı katılmıştır. Lütfun gerekliliğini muhataba tahsis 

etmiştir. Diğer bazı örnekler aşağıdaki gibidir: 

aşiyān maḥfelidür var ise gül cāmiʿinüñ 

hem-zebān bir nice ṭıfl (andan)tahsis olur naġme-güẕār [g.52/3] 

ṣafādan ġayrı ben ʿālemde hı ̇̄ç bir nesne bilmezdüm 

beni ey ʿaşḳ (senden)tahsis oldı ġamla āşinā ı tmek [g.202/2] 

dāmen-i ʿİsā’ya el ı rmez görünmez āb-ı Ḥıżr 

(senden)tahsis olur ey ṭabı ̇̄b-i cān u dil dermān bize [g.326/3] 

zühd ü riyā metāʿını (yārāna)tahsis ṣatmañuz 

añlara ol ḳumāş çıḳışmaz uzatmañuz [g.143/1] 

2.3 Cümle Unsurlarının Belirli veya Belirsiz Olması 

Başta müsned-ileyh olmak üzere cümlenin isim kökenli unsurları belirli veya 

belirsiz olurlar132. Zamirler, adlar, sıfat-fiiller, ism-i mevsuller belirli isimlerdir. Türkçede 

cins isimleri belirli yapan bir harf-i târif133 olmayıp, isimler belirsiz yapılmak istendiğinde 

 
132 “Belirli” olarak tercüme edilen terimin aslı maʿrife; “belirsiz” olarak tercüme edilen terim ise nekredir. 

Mârife, bi-ʿaynihı ̇̄  bir şeyde istiʿmāl içün vażʿ olınan lafẓdır [ما وضع ليستعمل يف شيء بعينه (Teftâzânî)] 

(Ramazanzâde, en-Nefʿüʾl-Muʿavvel fı ̇̄  Tercemetiʾt-Telḫı ̇̄ ṣ veʾl-Muṭavvel, 1289, I:103.). 

n. mârife = dil b. definite (ʿArı ̇̄ f). n. nekre = dil b. indefinite (ʿArı ̇̄ f). 

133 n. harf-i târif = dil b. article (ʿArı ̇̄ f) 
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başlarına “bir” belirsizlik sıfatı getirilir134. Bazen işâret sıfatları harf-i târif fonksiyonu 

icra edebileceği135 gibi kelimenin belirsizlik sıfatıyla belirtilmemesi de belirli olduğuna 

delâlet edebilir. Aşağıda isimleri belirli yapma yolları Yahyâ Efendi Divanı’ndan 

örneklerle ele alınacak ve bu yolların şiir anlamına yaptığı katkılara işâret edilecektir. 

2.3.1 Zamir ile Belirli Yapma 

Söz makâmı; tekellüm, hitap veya gaybet olduğunda zamirler kullanılır136. 

Örneğin “sen ḳarı ̇̄n-i şemʿ-i meclis ben ḥabı ̇̄ bümden ıraḳ / bir midür pervāne-sūz-ı vaṣl 

ile sūz-ı firāḳ” [g.173/1] beytinin ilk mısrâında birinci cümlenin makāmı tekellüm olup 

müsned-ileyhi “ben” zamiriyle, ikinci cümlenin makāmı hitap olup müsned-ileyhi “sen” 

zamiriyle belirlidir. Örneğin “o meyden ki tiryāk-ı ekberdür ol / ne tiryāk ṣahbā-yı 

Kevs̱erdür ol” [Sn./9] beytinde makām gaybet olup her iki mısrâda müsned-ileyh “ol” 

zamiri olup belirlidir. Tüm zamirler için geçerli olan bu hususta başka örneğe gerek 

yoktur. 

Hitâbın aslı belirli bir kişiyedir. Ancak tüm muhatapları kapsaması için belirleme 

terk edilebilir. Örneğin “redd ı tmiş idi yār raḳı ̇̄bi ı şiginden / gelmiş o siyeh-rū yine gördüñ 

mi belāyı” [g.432/3] beytinde “gördün mi belâyı” diyen şair bu soruyu karşısındaki belirli 

bir muhataba sormamakta bilakis tüm muhataplarına yöneltmektedir. 

 
134 Ahmed Cevdet Paşa, Belâgat-ı Osmaniye, 46; Bilgegil, Türkçe Dilbilgisi, 26; Göksel ve Kerslake, 

Turkish: A Comprehensive Grammar, 324; Deny, Türk Dili Grameri (Osmanlı Lehçesi), 217. 

135 Ahmed Cevdet Paşa, Belâgat-ı Osmaniye, 46; Göksel ve Kerslake, Turkish: A Comprehensive Grammar, 

324; Kornfilt, Turkish, 273. 

136 Makâmın tekellüm olması, birinci şahısların konuşması; hitâbet olması ikinci şahıslara hitap edilmesi; 

gaybet olması üçüncü şahısların gıyabında (yokluğunda) kendilerinden söz edilmesidir. 
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2.3.2 Özel Adla Belirli Yapma 

Şahıs isimleri, lakaplar ve künyeler özel addır. Bir varlığın özel adıyla anılmasının 

temel sebebi muhatabın onu doğrudan anlamasını sağlamaktır. Örneğin “nām ile Ḥażret-

i Sulṭān Murād-ı ġāzı ̇̄  / ʿadl ile mihr-i ziyā-güster-i dünyāsın sen” [g.295/7] ve “Şāh 

ʿOs̱mān Ḫan ki medḥüñle / ʿarż-ı iḫlāṣ ı der saña şāhā” [Na’t/6] beyitlerinde “Sultân 

Murâd” ve “Şâh Osman Han” müsned-ileyhleri doğrudan kendilerinin anlaşılması için 

söylenmiştir. 

Aşağıdaki “Sitanbul’un” redifli gazelde “İstanbul”, “At Meydanı”, “Vefa 

Meydanı” gibi yer adları müsemmâlarını doğrudan akla getirmek için kullanılmıştır: 

ṣalınsun ʿıyd ı rişdi yine ḫūbānı Sitanbul’uñ 

yine ārāste olsun ḳaramanı Sitanbul’uñ 

ṣafālar kesb idüƅ ʿuşşāḳ olunsun merḥabā yer yer 

Vefā Meydānı’na gelsün cüvānānı Sitanbul’uñ 

döner ḫurşı ̇̄d-i ʿālem-tābına gerdūn-ı gerdānuñ 

binüƅ dūlāba her bir māh-ı tābānı Sitanbul’un 

semend-i nāzla yügrük cüvānlar seyre çıḳsunlar 

pür olsun ḫūblarla At Meydānı Sitanbul’uñ 

bu şiʿrüñ ḥaḳ budur Yaḥyā ki ġāyet bı ̇̄ -naẓı ̇̄ r oldı 

pesend eylerse lāyıḳ ehl-i ʿirfānı Sitanbul’uñ [g.195] 
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Yahyâ Efendi, divanında daha birçok şahıs, eser, coğrafi yer isimleri geçmekte 

olup bu bağlamda sıralanmalarına gerek görülmemiştir137. 

Özel adlar yukarıda belirtilen asıl kullanım sebebinin yanında duruma göre tâzim, 

hor görme, kinâye ifade edebilir, hoşlaşma ve hayır umma için de kullanılabilirler. Mahlas 

belirtmek de özel adın şiire has bir kullanım sebebidir. 

Özel adın tâzim için kullanılması “şān-ı İmām-ı Aʿẓam’ı taʿẓı ̇̄m ü tekrı ̇̄m ı tmedür 

/ Ḥaḳ ʿömrini efzūn ı de ı tdi kemāl-i ictihād ” [t.k.9/2] beytinde geçen “İmâm-ı A’zam” 

lakabı gibidir. Hanefî mezhebinin öncüsü Nu’man b. Sâbit kendisini tâzim maksadıyla 

“İmâm-ı A’zam” olarak anılmıştır. Lakabın beyitteki kullanımı da tâzim anlamına 

elverişlidir. Mâhpeyker Sultan’ın aşağıda “Vâlide Sultân” olarak anılması da tâzim ifade 

eder: 

ı dübdür ḥażret-i Sulṭān Murād’a 

bu ḳaṣrı Vālide Sulṭān ṣafāgāh [t.k.4/1] 

Özel adın hor görme için kullanılması “söz atar ḫışmı ile kūyından raḳı ̇̄be ol perı ̇̄  

/ yā melek İblı ̇̄ s’e gökden āteş-i sūzān atar” [g.56/2] beytinde “İblîs” adının rakîbi 

horlamak için kullanılması gibidir. 

Özel adın kinâye için kullanılması “kārbān-ı Çin’e ḥācet yoḳ yayıldı ʿāleme / būy-

ı zülf-i müşkbār-ı ʿanber-efşānuñ senüñ” [g.198/3] beytindeki gibidir. “Kârbân-ı Çin”, 

miskten kinâye olarak kullanılmıştır. 

Özel adın hayır umma için kullanılması “ey cemālüñle Yes̱rib ü Baṭḥā / reşk-i 

firdevs ü cennetüʾl-meʾvā” [Na’t/1] beytindeki “Yesrib” ve “Bathâ” yer isimleri gibidir. 

 
137 Divandaki özel adların tamamının dökümü için bk. Eren, “Şeyhülislam Yahya Divanı’nın Tahlili”. 
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Müslümanlarca mübarek yerler olan Medine ve Mekke şehirleri anılarak hayır 

umulmuştur. Yine şair, Genç Osman’ı medhettiği bir müzeyyel gazelinde ona dua 

ederken Nuh peygamberin ismiyle hayır umuyor: 

ḥaşre dek ḳāʾim ola salṭanat-ı dı ̇̄ vānı 

Nūḥ ʿömrin vı re Ḥaḳḳ pādişeh-i devrāna [g.341/7] 

Özel adın hoşlaşma için kullanılması “ʿaşḳ-ı Leylā ile bir āteş-i sūzān idi Ḳays / 

bilmeyüƅ dı rdi görenler neye ʿüryān idi Ḳays” [g.156/1] beytindeki “Leylâ” ismi gibidir. 

Kays’ın sevgilisinin adı, kendisine izafe edilen “aşk”ın ve cümlenin devamında sözü 

edilen Kays’ın ona muhabbetinin de delaletiyle hoşlaşma anlamı taşımaktadır. 

2.3.3 Sıfat-fiil ve İsm-i Mevsûl ile Belirli Yapma 

Sıfat-fiiller ve ism-i mevsuller muhtelif sebeplerle cümle unsuru olarak 

kullanılırlar. Türk dilinin aslında ism-i mevsul138 olmayıp Hint-Avrupa ve Sâmi dillerinde 

bu yapının ifade ettiği fonksiyonu Türkçede fiilimsiler yüklenir. Fakat Arapçanın tesiriyle 

bir dönem işâret zamirleri ve “ki” birleştirilerek ism-i mevsul görevinde kullanılmıştır. 

“Bu ki”, “ol ki”, “şu ki”, “şöyle ki”, “kim ki”, “ne ki” terkipleri ism-i mevsul 

fonksiyonunu yüklenmişlerdir. 

Sıfat-fiil veya ism-i mevsûl, muhatabın müsned-ileyh hakkında sıfat-fiil öbeği 

veya sılada verilen bilgiden başkasına sahip olmadığı durumlarda müsned-ileyh olarak 

kullanılır. Örneğin Sâkînâme’de geçen “bedı ̇̄ dār olan ḫumda ṣahbā mıdur / yā Ṭūr üzre 

 
138 İsm-i mevsuller, kendisine bağlı bir haber cümlesi olmadan bir kelime öbeğinin tam bir unsuru olamayan 

isimlerdir (Tehânevî, Keşşāfü Iṣṭılāḥātiʾl-Fünūn veʾl-ʿUlūm, C II: 1094.). 

n. ism-i mevsûl = dil b. KL. MMILH. relative pronoun (DS. ADTS. ilgi adılı, DBTS. bağlama zamiri) 
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nūr-ı tecellā mıdur” [Sn./25] beytinde şair “bedîdâr olan”ın ne olduğunu sormaktadır. 

Müsned-ileyhi sıfat-fiil ile belirli yaparak bilgisini “bedîdâr olan” ile sınırlamaktadır. 

Yani şair bir şey görmektedir fakat gördüğünün “humda sahba” mı yoksa “Tûr üzre nûr-

ı tecellâ” mı olduğunu ayırt edememektedir. 

Sıfat-fiil veya ism-i mevsul muhatabı uyarma amacıyla da kullanılır. Yine 

Sâkînâme’den “tehı ̇̄  añlayan anı gümrāhdur / o ḫum menbaʿ-ı ṣıbġatuʾllāhdur” [Sn./29] 

beytinde ilk mısrâın müsned-ileyhi olan “tehî anlayan anı” ifadesinin sıfat-fiil ile belirli 

olması, söz edilen anlayışından ötürü muhataba uyarı anlamı taşımaktadır. İkinci mısrâ 

da bu anlamı teyit eder mahiyettedir. Benzer diğer birkaç örnek aşağıdaki gibidir: 

kūyuñ dile(yen) tı ̇̄ r-i belādan ḥaẕer ı tmez 

iḳdām olınur menzile bārāna baḳılmaz [g.141/3] 

nuḳūd-ı eşkümi yolunda dökmeden ḳaçmam 

boġ ölsün (ol kişi kim) saña vı rmeye varın [g.266/4] 

bilenler fenn-i ʿaşḳı bilmemekle faḫr ı der Yaḥyā 

ʿaceb dı ̇̄ vānedür zuʿmınca (ol kim) ẕū-fünūn oldı [g.392/5] 

Sıfat-fiil veya ism-i mevsul, sözün söylenme maksadını139 tekit için de kullanılır. 

Örneğin “bāġ-ı ḥüsne ḳāmetüñ serv-i serefrāz eyleyen / ben ḥaḳı ̇̄ ri sāye-veş ḫāk ile yeksān 

eyledi” [g.396/2] beytinde şairin maksadı, mahbup karşısındaki zilletini ifade etmedir. 

Şair, bu zilletinin fâilini “bâğ-ı hüsne kâmetün serv-i serefrâz eyleyen” biçiminde 

belirterek maksadını pekiştirmiştir. 

 
139 Teftâzânî, Muḫtaṣaruʾl-Meʿānı ̇̄  (meʿaʾt-Taḥşiyye veʾl-İ̇̄żāḥ), 63-64. 



83 

 

Sıfat-fiil veya ism-i mevsul ile belirli olan müsned-ileyhlerin ifade ettikleri bir 

diğer anlam ise müsned-ileyhe dair verilecek haberin türünü imadır. Meselâ “ġonce-i 

laʿlüñ gül-i rūyuñ görenler n’eylesün / ey boyı servüm varup bir daḫı gülşenden yaña” 

[g.14/2] beytinde “görenler” müsned-ileyhi sıfat-fiil, “n’eylesün” müsnedi ise haberidir. 

Şairin sıfat-fiil öbeğinde sevgilinin dudağını gonca, yüzünü güle benzetmesi; cümlenin 

haberinde gül bahçesinden bahsedeceğini okuyucuya ima ediyor. Aşağıdaki örnekler de 

yine bu minval üzredir: 

ol sehı ̇̄  ḳaddi görenler ḫançer-i zerrı ̇̄n ile 

iltifāt itmez çemende serv ü sūsenden yaña [g.14/3] 

ṣafā-yı meşrebi olan nihāl-i bı ̇̄d gibi 

kenār-ı bāġ u leb-i cūybārdan gelmez [g.144/2] 

añlayan ḥüsnini ey dil girih-i ebrūnuñ 

ḫışmgı ̇̄ n olduġına ḳatlanur ol mehrūnuñ [g.206/1] 

dil-i zāruñ fiġān u nālesin cism-i nizārumdan 

işidenler dı di Yaḥyā ölürmiş nālden nāle [g.305/5] 

gözin yummaz ruḫını zerd ı der rāh-ı meşaḳḳatde 

şu kim nergis gibi ʿālemde bir ṣāḥib-naẓar gözler [g.121/3] 

Bazen haber türünü ima vesilesiyle haberin tâzimi de kastedilir. Örneğin “cānā 

ḫaṭ-ı Yāḳūtı yazan ol dehen üzre / bir noḳṭa ḳomış sürḫle gūyā ẕeḳan üzre” [g.309/1] 

beytinin ilk mısrâında “hat-ı Yâkûtı yazan ol dehen üzre” müsned-ileyhiyle “bir nokta 

komış sürhle gûyâ zekan üzre” haberi tâzim ediliyor. Yani müsned-ileyh, “hat-ı Yâkût’ı 

yazan” olunca müsnetteki noktanın kıymeti artıyor. 
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2.3.4 İşâret ile Belirli Yapma 

Müsned-ileyh ve diğer cümle unsurları işâret isimleriyle140 belirli yapılabilir. 

İşaret isimleri, cümle içindeki kullanımlarına göre farklı anlamlar ifade ederler. 

İşaret isimlerinin anlamlarından biri, önüne getirildiği unsuru hükümde müştereği 

olabilecek benzerlerinden kuvvetle temyiz etmesidir. Örneğin “ṣunaldan sāḳı ̇̄-i miḥnet 

baña peymāne-i ʿaşḳuñ / benüm ol rūz u şeb medḥūş olan mestāne-i ʿaşḳuñ” [g.207/1] 

beytinde şair “mestâne” müsned-ileyhine “ol” işâret sıfatını getirerek kendini mahbubun 

diğer aşıklarından temyiz ediyor. 

İşaret isimleri yakın, orta ve uzak olmak üzere işâret edilenin mesafesini de 

bildirir. “Bu” yakın, “şu” orta, “o” uzak mesafeye işâret eder. Yalnız bu anlamların 

metinden ziyade hitabet esnasında olacağı açıktır. Dolayısıyla Divan’da işâret isimlerinin 

bu anlamına dair bir örnek tespit edilememiştir. 

İşaret ismi yakınlık anlamıyla hor görme ifade edebilir. Örneğin “içen bāde-i 

ʿaşḳdan ḏolı cām / bu bedmestlerden alur intiḳām” [Sn./52] beytinde şair “bu” ile işâret 

ederek “bedmest”i horlamaktadır. Diğer bir örnek: 

(bu) (dār-ı köhne)nüñ naḳş u nigārına ḫalel vı rmeñ 

anı ḫālı ̇̄  taṣavvur eylemeñ kim niçe er gözler [g.121/6] 

İşaret ismi uzaklık anlamıyla tâzim ifade edebilir. “Ol” işâret sıfatıyla tâzim etmek 

Yahyâ Efendi’de önemli bir üslup özelliğidir. Örneğin “olmazız minneti altında çenār u 

servüñ / o sehı ̇̄  ḳadd ki ṣala üstümüze sāye yeter” [g.123/2] beytinde “sehî kadd”e getirilen 

 
140 Nahiv teorisinde işâret zamir ve sıfatları “işâret ismi” olarak adlandırılır (Birgivî, “İẓhār (liʾl-Birgivı ̇̄ )”, 

171.). 
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“o” işâret sıfatı mahbubu uzaklıkla tâzim için getirilmiştir. Bu ifâdenin kullanımı çok 

yaygın olup aşağıdaki birkaç örnekle yetinilecektir: 

çıḳmaz oldı nālemüz de żaʿf ile Yaḥyā ʿaceb 

(ol) (şeh-i ḫūbān)a kim ʿarż eyleye aḥvālümüz [g.149/5] 

bāġa (ol) (naḫl-i revān) gelse kim ı tmez iʿzāz 

cümleden serv ı der sāyesini pāyendāz [g.150/1] 

ne ḫoş dı miş bu ṣafā-baḫş dil-güşā naẓmı 

yegāne Muḥteşem (ol) (şāʿir)-i süḫan-perver141 

İşaret ismi, işâret edilenin, öncesinde söylenen niteliği dolayısıyla hakkında 

verilecek hükme lâyık olduğunu bildirmek için de kullanılır. Örneğin “ṣanʿatıyla ḥaşre 

dek añdurdı kendin Kūh-ken / kār-ı ʿaşḳuñ işte bir oñmaduḳ ırġadı budur” [g.111/3] 

beytinin ikinci mısrâında “kâr-ı aşkın onmadık ırgatlığı”na lâyık olanın Kûh-ken olduğu 

kendisine “işte bu” ile işâret edilerek ifade edilmektedir. Bu liyakatın sebebi de -ilk 

mısrâda dile getirildiği üzere- sanatıdır. 

İşaret ismi, belirttiği unsurdan daha önce söz edildiğini ifade eder142. Örneğin 

“çekilür ḳāfile-i ʿömr diyār-ı ʿademe / nāle-i cān u dil ol ḳāfileye bāng-ı ceres” [g.155/3] 

beytinde ikinci kez zikredilen “kāfile” kelimesinin başına “ol” eklenerek birinci mısrâda 

geçen “kāfile-i ömr” olduğu belirtilmiştir. Benzer örnekler aşağıdaki gibidir: 

 
141 “Der Sitâyiş-i Hâce Efendi” başlıklı kasidenin on dokuzuncu beyti [s.8]. 

142 Bu anlam, Telhis’te Arapça harf-i tarifin fonksiyonudur. Türkçede harf-i tarif (= dil b. definite article) 

olmadığından bu edatın fonksiyonu farklı biçimlerde yerine getirilir. 
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dil hevāyı ̇̄  olmada esdükçe bād-ı nevbahār 

(bu) (hevālar) ādeme ʿazm-i gülistān ı tdürür [g.62/2] 

yāre açsa sı ̇̄neye dilber gelür cāna feraḥ 

ʿāşıḳ-ı bı ̇̄ çāreye (ol) (yāre) fetḥ-i bāb olur [g.59/3] 

żiyāsı düşse cāna aftāb-ı cām-ı ṣahbānuñ 

yine (ol) (ḫāne-i tārı ̇̄k) pür-nūr olduġın görsek [g.189/2] 

İşâret isimleri, belirttikleri mefhumun hakikatinden haber verir143. Örneğin “şu sır 

ki cāyı süveydā-yı dildedür Yaḥyā / anı ne bülbül-i şeydā bilür ne pervāne” [g.356/5] 

beytinde “şu”nun nitelediği “câyı süveydâ-yı dilde olan sırr”ın hakikatine dair bir haber 

verilmektedir. Bu öyle bir sırdır ki bülbül-i şeydâ da pervâne de bilmez. Aşağıdaki 

beyitlerdeki işâret sıfatları da yine bu anlamdadır: 

(şu) meyḫāne kim ola sāḳı ̇̄ si yār 

anuñ vı rdügi meyde olmaz ḫumār [Sn./7] 

(şu) şevḳ kim nefes-i pı ̇̄ rden gelür Yaḥyā 

dem-i seḥerde nesı ̇̄m-i bahārdan gelmez [g.144/5] 

ḫāṭırum (ol) dem yapar dilber ki yıḳmaḳ kasd ı der 

kim haḳı ̇̄ ḳatde dilā maʿmūrdur vı ̇̄ rān-ı ʿaşḳ [g.177/3] 

 
143 Bu anlam da, Telhis’te Arapça harf-i târifin (= dil b. definite article) fonksiyonudur. 
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2.3.5 Cins İsimlerde Belirlilik Anlamı 

Cins isimleri, cümle içerisinde belirli veya belirsiz olarak kullanılır. Sâmi ve Hint-

Avrupa dil ailelerinde cins isimleri belirli yapan bir “harf-i târif/artikel” bulunmasına 

karşılık Türkçede böyle bir morfem yoktur. Bununla birlikte cümle içerisinde belirsizlik 

sıfatı “bir” ile belirtilmeyen cins isimlerin belirli anlamı taşıdığı söylenebilir144. 

Belirlilik, bir ismin sözdeki bilinirliğini ifade edebilir. Örneğin “ḳorḳarın derd-i 

derūnum ı de bir yerden ẓuhūr / tı ̇̄ ġ-i ġamla sı ̇̄ne Yaḥyā çāk çāk olmaḳdadur” [g.58/5] 

beytinin ikinci mısrâında geçen “sîne” kelimesi belirsiz herhangi bir sîne değildir. Birinci 

mısrâda derd-i derûnu söz konusu edilen şairin “sîne”sidir. Dolayısıyla şair “sîne”yi “bir 

sîne” yerine değil “sînem” yerine kullanarak belirli bir anlam kasdetmiştir. Diğer bir 

ifadeyele kendinden önceki sözle bilinir hâle gelen belirli bir “sîne”dir. Yine aşağıdaki 

beytin ikinci mısarında geçen “can” birinci mısrâdaki “bülbül”e ait olmakla belirlidir: 

çemende bülbülüñ feryādına bāʿis̱ nedür bildüm 

meşām-ı (cān)a gülden ı rdi Yaḥyā būy-ı cānāne [g.333/5] 

Belirsiz bir isim müsnede doğrudan bağlanabilirken belirli isim {-(y)I} ekiyle 

yükleme bağlanır145. Örneğin “hı ̇̄ç yoḳ degüldi bezm-i cihānuñ da ʿālemi / nādān 

mükedder ı tdi ṣafāyı ḏuyurmadı” [g.424/3] beytinin ikinci mısrâındaki “safâ” herhangi 

belirsiz bir safâ değil birinci mısrâdaki “bezm-i cihânın âlemi”nden hasıl olan safâdır. 

 
144 Bu bölümde belirtilen anlamlar da Telhis’te Arapça harf-i târifin fonksiyonlarındandır. 

145 Belirli isim nesne olduğunda Türk gramerinde “belirli nesne”, belirsiz isim nesne olduğunda “belirsiz 

nesne” olarak adlandırılmaktadır. 
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Dolayısıyla “duyurmadı” müsnedine {-yı} ekiyle bağlanmıştır. Oysa belirsiz bir “safâ” 

olsaydı “safâ duyurmadı” ifadesi yeterli olacaktı. 

Belirlilik, isme cinsinin hakikatinden bahsedilme imkânı da verebilir. Örneğin 

“dilberüñ pı ̇̄ rāye-i ḥüsni ruḫ-ı gül-rengidür / ʿāşıḳuñ sermāye-i kārı sirişk-i lāle-gūn” 

[g.263/3] beytinde “dilber” ve “âşık” kelimeleri belirli olup şair bu iki cinsin 

hakikatlerinden bahsetmektedir. Diğer bir deyişle bu iki kelimeyle kastedilen belirli bir 

şahıs olmadığı gibi alelade herhangi bir şahıs da değildir. Kastedilen “dilber” veya “aşık” 

cinsinin hakikati veya mâhiyetidir. Aşağıdaki beyitte geçen “rind” de böyledir: 

cihānda (rind) odur uġratmayuƅ ālām-ı dünyāyı 

muvāfıḳ yār ile bir gūşede defʿ-i ġumūm eyler [g.89/2] 

Belirli, bir ismin, zihinde bilinirliğini de ifade edebilir. Örneğin “dil hevāyı ̇̄  

olmada esdükçe bād-ı nevbahār / bu hevālar ādeme ʿazm-i gülistān ı tdürür” [g.62/2] 

beytinde “âdem” belirlidir. Fakat sözün bağlamından bilinen belirli bir adam olmadığı 

gibi beyitte insan cinsinin hakikatinden de bahsedilmemektedir. “Adamlık” hakikatine 

muvâfık olması itibara alınarak bu hakikatin fertlerinden olduğu zihinde bilinen bir 

adamdan bahsedilmektedir. Benzer örnekler: 

ḏolanur gülzāruñ eṭrāfını Yaḥyā (cūybār) 

gūşe gūşe gülşeni yārāna seyrān ı tdürür [g.62/7] 

pı ̇̄ rāhenüñ ḳocar seni (ādem) helāk olur 

cevrüñ eliyle bir gün olur ol da çāk olur [g.63/1] 

Belirli bir isim, cinsinin tüm fertlerini de ifade edebilir. Hakîkaten cinsinin tüm 

fertlerini ifade etmesi “ne bilsün meclis-i rindānı zāhid / o bezme her kişi olmaz 
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muraḫḫaṣ” [g.165/4] beytindeki “zâhid” gibidir. Rind meclisinin keyfiyetinden haberdar 

olmayan herhangi bir zâhid veya belirli bir zâhid değil hiçbir zâhiddir. Yani rind 

meclisine dair bilgi tüm zâhidlerden nefyedilmiştir. Cinsinin tüm fertlerini örfen ifade 

etmesi “gül olmasun mı ḫurrem ü ḫandān u şādmān / meyl ı tdi gül ḏonanmasına şāh-ı 

kāmrān”146 beytindeki “gül” gibidir. “Gül”den maksat herhangi bir gül veya güllerden bir 

gül değil cinsinin tüm fertleridir. Fakat “tüm fertler”den kasıt yeryüzündeki tüm güller 

olmadığından hakiki değildir. Belki memduhun girdiği bahçedeki tüm fertler 

kastedilmektedir. Dolayısıyla beyitteki “gül” örfen cinsinin tüm fertlerini ifade etmiş olur. 

2.3.6 Tamlamayla Belirli Yapma 

Bir sözün belirli kılınmasının bir yolu da yukarıda sayılan diğer unsurlardan 

biriyle belirli olan diğer bir söze tamlanan yapılmasıdır. 

Bir sözün tamlama yapılmasının en başta gelen sebebi maksadı en kısa biçimde 

ifade etmedir. Örneğin “ey cān ṭabı ̇̄bi ḫaste-i ʿaşḳuñ revā mıdur / dermān ümı ̇̄din eyler 

iken derd-nāk olur” [g.63/2] beytinde “haste-i aşkun” belirlidir. Önce aşk muhataba izafe 

edilerek belirli yapılmış, daha sonra “aşkun” tamlamasına da “haste” izafe edilerek belirli 

yapılmıştır. Şair “sana âşık olup bu aşk sebebiyle hastalığa düçar olan kişi” demek yerine 

“haste-i aşkun” diyerek meramını az sözle beyan ediyor. Klâsik Türk şiirinde ve Yahyâ 

Efendi’de oldukça yaygın biçimde kullanılan bir üslûp özelliğidir. Aşağıdaki beyitlerde 

yer alan izafetler de aynı üslûp üzeredir : 

 
146 “Der Sitâyiş-i Sultân Osmân Hân” başlıklı kasidenin matlaı [s.4]. 
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(ʿaşḳuñ ṣafāsı) degme cefāyı ḏuyurmadı 

(germiyyet-i şarāb) şitāyı ḏuyurmadı [g.424/1] 

ḳorḳarın (derd-i derūnum) ı de bir yı rden ẓuhūr 

tı ̇̄ ġ-i ġamla sı ̇̄ne Yaḥyā çāk çāk olmaḳdadur [g.58/5] 

(giriftār-ı dāmuñ) necāt istemez 

ölümlük olan dil ḥayāt istemez [g.146/1] 

hezār şı ̇̄ ri bu deştüñ (zebūn-ı pençesi)dür 

ne şı ̇̄ r vı rdi ʿaceb ʿṭıfl-ı cāna dāye-i ʿaşḳ [g.182/2] 

(ṣoḥbet-i gül) ḫurrem eyler bir iki gün bülbüli 

meclis-ārālıklar eyler eglenür egler güli [g.422/1] 

İzâfet, tamlananın tâzimini de ifâde edebilir. Örneğin “ol zümrenüñ ḫulūs ile 

mümtāz u aḳdemi / Yaḥyā kemı ̇̄ne-bende-i şāh-ı felek-cenāb” [g.18/5] beytinin ikinci 

mısrâında “kemîne-bende”nin “şâh-ı felek-cenâb”a izafet edilmesi, tamlanan olan 

“kemîne-bende”nin tâzmini ifade eder. Zira şeref ve haysiyeti felekler kadar yüce olan 

bir pâdişaha kul olabilmek âlelade bir kimsenin şanından değildir. Diğer bir örnek: 

üstāddur ki kimse naẓı ̇̄ rin işitmemiş 

Yaḥyā bu fende kim ola (üstād)tamlanan-ı (ʿandelı ̇̄b)tamlayan [g.17/5] 
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2.3.7 Muktezâ-yı Zâhirden Ayrılma 

Cümle unsurlarının belirliliği ile ilgili yukarıda açıklanan sebepler muktezâ-yı 

zâhir doğrultusundadır147. Bazen ise muktezâ-yı zâhirden dönülerek148 zâhir isim149 

olması gereken yere zamir, zamir olması gereken yere zâhir isim getirilir veya zamirler 

birbirlerinin yerine kullanılır. 

Zâhir isim yerine zamir getirilmesi “ġam-ı ʿaşḳuñ arar dünyā ġamı başında cemʿ 

olsa / belā bezminde göñlüm degme yārān ile eglenmez” [g.148/2] beytinin ilk mısrâında 

müsned-ileyhin, müsnette gizli üçüncü teklik şahıs zamiri olarak getirilmesi gibidir. 

Beytinin her iki mısrâı da müsned-ileyhi ortak birer cümleden ibarettir. Muktezâ-yı zâhire 

göre “gönül” birinci mısrâda zikredilip, ikinci mısrâda gizlenmeliydi. Halbuki şair aksini 

yapmıştır. Bunda amaç okuyucu yahut dinleyiciyi meraklandırarak dikkatini toplamasını 

sağlamak ve böylece zamirin delâlet ettiği zâhir ismi zihnine iyice yerleştirmektir. Klâsik 

şiirde ve Yahyâ Efendi’de yaygın bir üslup özelliği olup aşağıdaki birkaç örnekle 

yetinilecektir: 

ḥużūrunı uçurmañ bir iki gün ḳoñ fiġān ı tsün [o]zamir 

gı der bı ̇̄ çāre (bülbül)zâhir verd-i ḫandān ile eglenmez [g.148/3] 

meclis olmaz kim o şāh içün yanuƅ yaḳılmaya [o]zamir 

iltifāt idüƅ n’ola (Yaḥyā)zâhiryı eylerse çerāġ [g.170/5] 

 
147 Bu başlık Telhis ve takipçilerine müsned-ileyhin ahvâli bölümündedir. 

148 Muktezâ-yı zâhir ve muktezâ-yı hafî kavramları için bk. böl. 2.1.4. 

149 Zâhir isim, zamiri değil kendisi sözde yer alan isimdir. 
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Muktezâ-yı zâhirden ayrılmanın bir biçimi de zamir gelecek yere zâhir isim 

getirilmesidir. Örneğin “dilrübā hercāyı ̇̄  sen āvāre olduñ ey göñül / bir devāsız derd içün 

bı ̇̄ çāre olduñ ey göñül” [g.215/1] beytinde ikinci mısrâın başındaki “bir devâsız derd” 

yerine muktezâ-yı zâhir gereği işâret zamiri gelmeli ve cümle “bunun içün bîçâre oldun 

ey gönül” şeklinde olmalıydı. Fakat şair “dilrübânın hercâyî ve kendisinin âvâre 

olması”nı devasız bir dert olarak nitelemek için zamir yerine zâhir isim getirmiştir. Ayrıca 

böylelikle bir mânâ iki farklı cephesiyle okuyucu veya dinleyiciye ulaşmaktadır. Bu 

anlatım özelliği de klâsik şiirde ve Yahyâ Efendi’de yaygın bir üsluptur. Bir diğer örnek: 

şemı ̇̄m-i çı ̇̄n-i zülfinden o yārüñ ḥiṣṣedār olmış – (o)zamir 

(ṣabānuñ luṭfı)zahirnı her cānibe neşr ı tmede sünbül – [onu]zamir [g.213/4] 

Zamir yerine zâhir isim konmasının farklı bir biçimi de şairin mecâz-ı mürselle 

(bk. böl. 3.2) kendisinden “gönül” veya “dil” diye bahsederek, kendisini bu mânevî 

parçalarından tecrit (bk. böl. 4.1.17) etmesiye meydana gelir. Örneğin “şehā luṭf Yaḥyā’ya 

senden gerek / göñül ġayriden iltifāt istemez” [g.146/5] beytinin ikinci mısrâında 

muktezâ-yı zâhir gereği şairin “Gayriden iltifat istemem” demesi gerekirdi. Oysa şair 

kendini tecrit ederek birinci teklik zamir yerine “gönül” zâhir ismini yeğlemiştir. 

“Gönül”, “dil”, “hâtır” kelimeleriyle yapılan bu anlatım tekniği de klâsik şiirde ve Yahyâ 

Efendi’de yaygın bir üslup özelliğidir. 

Zamir yerine zâhir ismin konmasının bir sebebi de şairin mahlasını belirtmek 

istemesidir. Örneğin “çeşmi aġardı aġlamadan ḳaddi oldı lām / Yaḥyā’yı tāzeler ġam ile 

pı ̇̄r ı tdiler” [g.65/5] beytinde şair gözünün ağarıp belinin büküldüğünden bahsediyor. 

Birinci teklik şahıs zamiri yerine iltifatla “Yahyâ” zâhir ismini kullanması mahlasını 

belirtmek içindir. 
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Muktezâ-yı zâhirden ayrılmanın bir diğer biçimi de zamirleri birbirlerinin yerine 

kullanmaktır. Bu üslup özelliği iltifata dahil edilir. Şairler iltifatla dinleyicinin neşvesini 

ve dikkatini diri tutmaya çalışırlar. Yahyâ Efendi “bād taḥrı ̇̄k ı deli zülfüñ perı ̇̄ şāndur 

göñül / ol perı ̇̄ şānı ele al pādişāhum eyle cemʿ” [g.169/2] beytinde önce tecrit yoluyla 

kendisini muhatap alarak ikinci şahsa seslenmiş daha sonra pâdişaha yönelerek yine 

kendisinden üçüncü şahıs olarak söz etmiştir. Yani birinci şahıstan önce ikinci şahsa sonra 

üçüncü şahsa iltifat etmiştir. 

İltifat, klâsik şiirin başlıca nazım biçimlerinden olan kasidenin önemli bir üslup 

özelliğidir. Kasidelerde şairler memduhlarını üçüncü şahıs olarak vasfettikten sonra şahıs 

değiştirerek onlara hitâben medhe devam ederler. Sonrasında da hallerini arz (arz-ı hâl) 

ederler150. Bu üslûbun inceliği, yüce vasıflarla övülen birine yönelmenin tabiîliğindedir. 

Divanında beş kasidesi bulunan Şeyhülislâm Yahyâ Efendi, bunların üçünde memduhu 

medihten sonra iltifatla ona hitap etmektedir. 

“Ders Sitâyiş-i Sultân Osmân Hân” başlıklı kasidenin on altı ve on sekizinci 

beyitleri arası [s.5]: 

devri(n)de dil mi ḳaldı açılmaya gül gibi 

gūyā ki gül donanmasıdur serbeser cihān 

ḳalmadı şimdi kimse muḫālif ʿIrāḳ’da 

uydı uṣūle naġme-serāyān-ı Iṣfahān 

 
150 Şahin, “Medh ve hamd kavramları çerçevesinde medhiye üslûbu üzerine”. 
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gösterdi serfürūlarını sürḫserlerü(ñ) 

ʿaks-i nihāl-i ġonce oluƅ ābda ʿıyān 

“Der Sitâyiş-i Hâce Efendi” başlıklı kasidenin on dört ve on yedinci beyitleri arası 

[s.8]: 

dehān(ı) ġonce-i zı ̇̄ bā-yı gülşen-i efḍāl 

ruḫ(ı) sipihr-i fażı ̇̄ letde bir meh-i enver 

bu beyt-i dilkeşi gūş eyleyince bülbül-i dil 

hezār şevḳ ile ı tdi bu maṭlaʿı ezber 

ne ġoncedür bu ki ṣayf u şitāda tāze vü ter 

ne māhdur bu ki gitmez żiyāsı şām u seḥer 

nihāl-i bı ̇̄d kerem berlerin vı rürdi şehā 

bulaydı neşv ü nemā āb-ı luṭfu(ñ) ile eger 

“Kasîde-i Sultân Murâd Hân” başlıklı kasidenin yirmi ve yirmi birinci beyitleri 

[s.23]: 

tı ̇̄ ġ-i ḳahrı(n)dan hirāsān oldı baş göstermedi 

dı diler ḫavfından āheng-i Ḫorāsān eyledi 

(pādişāhā) ḥażretü(ñ) memdūḥ-ı ʿālem eyleyen 

ben ḳulu(ñ) saña duʿā-gūy-ı s̱enā-ḫᵛān eyledi 

Divanın en başında yer alan, muhtevası Hz. Peygamber’in na’tı ve Sultan II. 

Osman’a dua olan şiir ise kasideden ziyade müzeyyel gazel biçimindedir. Divanın başına 
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konması Hz. Peygamber’e hürmeten olmalıdır. Sultan IV. Murad’ı Bağdat seferine teşvik 

ettiği kasidesinde ise doğrudan padişaha hitapla başlayarak medih ve temennîlerini dile 

getirmiştir. Kasidenin tümüne dağınık birkaç beyitte ise gıyaben padişahı övmüş ve ona 

dua etmiştir. 

2.3.8 “Bir” Kelimesiyle Belirsiz Yapma 

İsimler belirsizlik sıfatı “bir” ile belirtilerek belirsiz yapılır. Bu şekilde meydana 

gelen belirtme öbekleri farklı anlam incelikleri taşıyabilir. 

Belirsizlik, cins isminin bir ferdini ifade etmek için olabilir. Örneğin “açılmış bir 

nihāl üstünde iki ġonce-i raʿnā / iki yār-i muvāfıḳ birbirine keşf-i rāz itmiş” [g.160/2] 

beytinde “bir nihâl” öbeği fidan cinsinin belirsiz bir ferdini ifade etmektedir. 

Belirsizlik, tür de ifade eder. Örneğin “bir dilde ki ʿaşḳuñ odı ola peydā / ḥāşā ki 

sivā yanmaya ḫāşāk-āsā” [g.1/1] beytindeki “bir dil” öbeği “gönül türü”nü ifade ediyor. 

Belirsiz ismin tür ifade etmesi oldukça yaygın bir kullanım olup aşağıdaki örneklerle 

yetinilecektir: 

her ḳaṭresi gūyā ki (bir āteş-pāre) 

ʿaşḳ āteşini göz yaşı ı tmez iṭfā [g.1/2] 

degme söz teʾs̱ı ̇̄ r ı tmez saḫt-dildür dilrübā 

degme (bir şemşı ̇̄ r) ḳılmaz seng-i ḫārāyı şikest [g.28/2] 

özüñ ey dil yuḳardan ṣanma çün (bir māhpāre)ñ yoḳ 

ṭutalum cām-ı aṭlas kendü olmuşsuñ sitāreñ yoḳ [g.183/1] 

āşinā olmasa (bir ḳulzüm-i zeḫḫār)a ṣadef 

mālik olur mı idi lüʾlüʾ-i şehvāra ṣadef [g.171/1] 
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her maḳāmuñ (bir maḳāl)i var Ḥicāz’ı añ baña 

eylemez kūyın ḳoyuƅ ʿuşşāḳ āheng-i ʿIrāḳ [g.173/4] 

Belirsizlik tâzim de ifade edebilir. Örneğin “taḳrı ̇̄r idemem ḥāl-i dil-i zārumı 

Yaḥyā / bir ḥālete vardum ġam-ı ʿaşḳ ile dı nilmez” [g.151/5] beytinin ikinci mısrâındaki 

“bir hâlet” öbeği ile şair içinde bulunduğu hâli tâzim ediyor. Hâletin belirsizliği 

belirlenemezliğine yorularak, dile getirilmesi kabil olmayan bir hâle erişildiği iddia 

edilmektedir. 

Belirsizlik hor görme de ifade edebilir. Örneğin “bir ḫāzef-pāreyse de Yaḥyā 

güher ḳadrin bilür / āsitān-ı ḥażret-i ḫünkāra düşdi göñlümüz” [g.153/5] beytinde “bir” 

zaten değersiz bir nesne olan “hazef-pâre”nin başına getirilerek onun hakirliğini 

artırmıştır. Kelimenin belirsizliği veya adedi değersizliğine yorulmaktadır. 

Belirsizlik azımsama da ifade edebilir. Örneğin “bir göñül var mı ser-i zülfüñde 

ārām ı tmeyüƅ / nāz ile reftāra gelseñ pāymālüñ olmaya” [g.303/2] beytinde “bir gönül” 

öbeği “en azından bir tane gönül” anlamında sayıca azımsama ifade etmektedir. Benzer 

bir örnek: 

yaḳuƅ şemʿin kitāb-ı ʿaşḳ oḳur (bir sūḫte) var mı 

dilā bı ̇̄ -vech meşhūr olmadı ol fenle pervāne [g.319/3] 

2.4 Cümlenin ve Unsurlarının Kayıtlanması 

“Meânî” bölümünün başında cümle unsurlarından bahsedilmiş, cümlede temel 

unsurlardan başka bir takım “kayıt”lar olduğuna da değinilmişti. Bu kısımda söz konusu 

kayıtlar ve cümleye kattıkları anlamlar Yahyâ Efendi Divanı örnekleminde ele alınacaktır. 

İsimler, tâbileriyle; fiiller tamlayıcı, şart ve zarfla kayıtlanır. Bir cümle içerisinde aynı 
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âmile151 bağlı bulunan birden fazla ad, bir öbek oluşturur. Bu öbekteki ikincil unsura 

tâbi152 adı verilir. İkincil unsur, birinciyle arasındaki alakaya göre niteleme sıfatı, tekit, 

beyan, bedel veya atıf adını alır. Aşağıda bu tâbiler sırasıyla Şeyhülislâm Yahyâ 

Divanı’ndan örneklerle açıklanacak ve şiir dilinde hangi amaçlar doğrultusunda 

kullanıldıkları tespite çalışılacaktır. 

2.4.1 İsmi Niteleme Sıfatıyla Kayıtlama 

Sıfatlar isimleri çeşitli yönlerden niteler. Bu yönlerden biri niteleneni beyan edip 

mânâsını açığa çıkarmaktır. Örneğin “bir sencileyin ẕerre-i nāçı ̇̄ze ne yetmez / ol mihr-i 

cihān-tāb u żiyā-güstere nispet” [g.22/4] beytinde “mihr”in sıfatları olarak verilen “cihân-

tâb” ve “ziyâ-güster” ile “Güneş” beyan edilip mânâsı açığa çıkarılmaktadır. Zira Güneş, 

dünyaya ısı ve ışık veren gök cismidir. Aşağıdaki beyitte yer alan Hümâ ve sıfatı da aynı 

tarzdadır: 

dāġlar dāne elifler dām sı ̇̄ nem dāmgāh 

(ṣayd olunmaz)sf. bir (hümā)mv. fikriyle ʿömrüm geçdi āh [g.312/1] 

Sıfat eğer belirsiz bir ismi nitelerse ismin delâlet ettiği anlamı daha dar bir anlama 

tahsis eder. Örneğin “bulmadı bir füls-i aḥmerce yanuñda iʿtibār / naḳd-i ḫūn-ı eşk-i 

çeşmüm yoḳ yı re ı tdüm telef” [g.172/3] beytinin birinci mısrâındaki “füls” ismi “ahmer”le 

nitelenerek anlamı “bakır para”ya tahsis edilmiştir. Aşağıdaki beyitlerde yer alan sıfat 

terkipleri de hep tahsis ifade etmektedir: 

 
151 n. âmil = dil b. governer (ADTS yönetici; DS yöneten) ≈ TDG gouverner, régir (AUE. yedişleyen, nâzım) 

152 n. tâbi (tābiʿüʾl-ism) ≈ dil b. KL. adnominal (DS. adımsı). 
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sengden dil kem mi yā (seng)mv.-i (siyāh)sf.ı laʿl ı den 

āftāb-ı feyż-baḫşā-yı bülend-aḫter mi yoḳ [g.180/4] 

o neşve kim baña dürdı ̇̄ -i derd-i ʿaşḳ virür 

(şarāb)mv-ı (ṣāfı ̇̄ )sf. (mey)mv-i (ḫoş-güvār)dan gelmez [g.144/4] 

(şu şevḳ)mv (kim nefes-i pı ̇̄ rden gelür)sf. Yaḥyā 

dem-i seḥerde nesı ̇̄m-i bahārdan gelmez [g.144/5] 

ḥużūrunı uçurmañ bir iki gün ḳoñ fiġān ı tsün 

gı der bı ̇̄ çāre bülbül (verd)mv-i (ḫandān)sf. ile eglenmez [g.148/3] 

mestānelerüñ giryelerin bezmde gördüm 

bildüm ki (mey)mv-i (nāb)la da defʿ-i ġam olmaz [g.139/2] 

Sıfatlar, yukarıda örneklerle açıklanan aslî görevlerinin yanında, medih, zem, 

acıma anlamı da yüklenirler. 

Medih anlamı taşıyan sıfat “mey-i cān-baḫş ile sāġardaki her mürġ naḳşından / 

işitdür sāḳiyā gūş-ı meẕāḳa manṭıḳuʾṭ-ṭayrı” [g.417/4] beytindeki “mey-i cân-bahş” 

terkibi gibidir. “Can verme”nin içkiye sıfat olması ancak onu medih ifade eder. Medih 

ifade eden diğer sıfat örnekleri aşağıdaki gibidir: 

ol (teẕerv)mv.-i (ḫoş-ḫırāmı)sf. pāk ṭutmış avlamış 

var mıdur Yaḥyā gibi ʿuşşāḳ içinde pākbāz [g.145/5] 

mey-i āl ile pür peymāne-i gül bezm-i gülşende 

ṣafālar sür göñül kim ı rdi (cām)mv.-ı (dil-güşā)sf. devri [g.399/2] 
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(ʿārıż)mv.-ı (zı ̇̄ bā)sf.ña vı rmiş (ḫaṭṭ)mv.-ı (müşkı ̇̄n)sf.üñ şeref 

ʿāşıḳ-ı miskı ̇̄ nüñ ārāmı oldı berṭaraf [g.172/1] 

Yukarıdaki örneklerden de anlaşıldığı üzere medih sıfatları çoklukla mahbup, 

memdûh, şarap ve bunlara dair uzuv ve unsurlara getirilmektedir. 

Zem anlamı taşıyan sıfat “aḳıdur cūy-ı sirişkini raḳı ̇̄b-i nākes / kūyuña uġramasun 

dı rseñ eger báşını kes” [g.155/1] beytinde geçen “rakîb-i nâkes” terkibindeki “nâkes” 

sıfatı rakîbe ancak onu zemmetmek, aşağılamak için getirilmiştir. Benzer diğer örnekler 

aşağıdaki gibidir: 

ʿaşḳa keyfiyyet-i bı ̇̄ -keyf dı miş ehl-i meẕāḳ 

(bāde)mv.-i (telḫ)sf. ile hı ̇̄ ç bir mi olur şerbet-i ʿaşḳ [g.176/2] 

yoḳ yı re derd-i dilüñ ṣorma (ṭabı ̇̄b)mv.-i (ġāfil)sf.e 

bir bilür yoḳdur anı ʿālemde hı ̇̄ç dilber gibi [g.406/4] 

(raḳı ̇̄b)mv.-i (nā-ḳabūl)sf. esmiş ṣavurmış yāri incitmiş 

aġrıdur ādemüñ başın hevā ġāyet ḥamı ̇̄m esse [g.304/3] 

Acıma anlamı taşıyan sıfat “artırmada Yaḥyā dil-i bı ̇̄ çāre niyāzı / aña göre olursa 

eger nāz kem olmaz” [g.139/5] beytinde geçen “dil-i bîçâre” terkibindeki gibidir. Şairin, 

gönlünü -mecâz-ı mürselle kendini- bîçâre olarak nitelemesi muhatabına kendini 

acındırma içindir. Benzer diğer örnekler aşağıdaki gibidir: 

ḥużūrunı uçurmañ bir iki gün ḳoñ fiġān ı tsün 

gı der (bı ̇̄ çāre)sf. (bülbül)mv. verd-i ḫandān ile eglenmez [g.148/3] 
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dermān olursa senden olur ey ṭabı ̇̄b-i cān 

(Yaḥyā)mv.-yı (ḫāste-ḥāl)sf. ʿaceb bı ̇̄mecāl imiş [g.158/5] 

ʿārıż-ı zı ̇̄ bāña vı rmiş ḫaṭṭ-ı müşkı ̇̄ nüñ şeref 

(ʿāşıḳ)mv.-ı (miskı ̇̄n)sf.üñ ārāmı oldı berṭaraf [g.172/1] 

esdi çün bād-ı bahār-ı iltifāt-ı şehr-i yār 

āteşı ̇̄ n gül gibi açıldı (dil)mv.-i (pür-sūz)sf.umuz [g.138/3] 

baḥr iseñ de (ḳaṭre)mv.-i (nāçı ̇̄z)sf. göster kendiñi 

göñline gir ey göñül ol ġoncenüñ şebnem gibi [g.407/2] 

(dil)mv.-i (zāruñ)sf. fiġān u nālesin (cism)mv.-i (nizār)sf.umdan 

işidenler dı di Yaḥyā ölürmiş nālden nāle [g.305/5] 

Yukarıdaki örneklerden de anlaşıldığı üzere acıma hissi içeren sıfatlar çoklukla 

aşığa getirilmektedir. 
Sıfatlar, niteledikleri kelimeyi tekit de edebilirler. Örneğin “mümkin olurdı dilā 

keştı ̇̄-i cāna ḫalāṣ / āteş-i sūzān ile olmasa ṭūfān-ı ʿaşḳ” [g.178/2] beytinin ikinci 

mısrâındaki “âteş-i sûzân” terkibi yanan ateş demek olup ateş zaten yanma anlamını 

içinde barındırıyor. Bu durumda “sûzân” sıfatının nitelediği kelimeye kattığı anlam 

tekittir. Bu üslûpta Divan’dan tespit edilebilen diğer örnek aşağıdaki gibidir: 

gerçi ki yanmaḳda dil (aḫker)mv.-i (sūzān)sf. ile 

lı ̇̄ k süveydādadur āteş-i pinhān-ı ʿaşḳ [g.178/5] 
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2.4.2 İsmi Tekitle Kayıtlama 

Cümledeki bir söz kendisinin tekrarıyla, eş anlamlısıyla veya zamirler ile tekit 

edilir. 

Tekit, kastedilen anlamın zihinde iyice yerleşmesi için yapılır. Örneğin “ṭabʿ-ı 

Yaḥyā medḥüñe maḳdūrını eyler nis̱ār / ḫāk-i pāyuña varur maḫzūnumuz meknūzumuz” 

[g.138/5] beytinde geçen “mahzûn” ve “meknûz” kelimeleri aynı anlamda olup ikincisi 

tekittir. Birinci mısrâda memduhun medhi için elinden geleni esirgemediğini söyleyen 

şair ikinci mısrâda bu hissiyatını tekit ettiği gibi ifadesini daha da güçlendirmek için 

“meknûz” kelimesiyle “mahzûn”u da tekit etmektedir. Anlamı zihinde yerleştirmek için 

yapılan tekitlere Divan’dan diğer örnekler: 

olagör her yı rde ol merd-i Ḫudānuñ peyrevi 

(er gibi) baṣ ayaġuñ meydāna Yaḥyā (er gibi)tekit [g.406/5] 

aġlarsa dı ̇̄ de vechi var efgān-ı dil nedür 

(ol) (ḫod)tekit hemı ̇̄ şe maḥrem-i bezm-i viṣāl imiş [g.158/4] 

bir nigāhuñla ne var teskı ̇̄n-i āşūb eyleseñ 

(fitne) (ḫod)tekit yanuñda yatar ḳalḳar ey mehrū senüñ [g.188/3] 

söz kim zebānuma gele gūyā zebānedür 

ben ʿāşıḳam söz(üm) de (benüm)tekit ʿāşıḳānedür [g.87/1] 

her ḳaçan kūyına varırsam görünmez gizlenür 

(vara) (vara)tekit ol perı ̇̄  ādem olaydı kāşkı ̇̄  [g.421/3] 
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Tekit, mecaz ihtimalini ortadan kaldırmak için de yapılır. Yahyâ Efendi’nin Sultan 

Osman’a yazdığı kasidenin “biʾẕ-ẕāt kendi diñledi feryād-ı bülbüli / ʿahdinde kimse 

eyleye mi kimseden fiġān”153 beytindeki “bi’z-zât” ve “kendi” kelimeleri tekittir. “Dinledi 

feryâd-ı bülbülü” ifadesi, tekit sözleri olmadan da aynı anlamı ifade eder. Bununla 

beraber “dinlemek” fiilinin sultana isnâdı mecaz da olabilir. Sultanın emri sebebiyle 

memurlarının dinlediği kastedilebilir. Tekit sözleriyle bu ihtimal ortadan kalkmış olur. 

Tekit, kapsamı belirlemek için de yapılır. Örneğin “benüm ḫod sözümi yazmaġa 

döymez kāġaẕ u ḫāme / ne māniʿ gelse cānā nāme-i rāḥat-resān senden” [g.262/4] 

beytinin “sözüm” öbeğindeki iyelik anlamı “benim” ve “hod” sözleriyle tekit edilmiştir. 

Yalnız “sözüm” kullanılsa şairin ağzından çıkan gerek kendisine gerek başkasına ait tüm 

sözler anlaşılabilirdi. Yapılan tekitlerle kapsam daraltılmış ve maksadın yalnızca şaire ait 

sözler olduğu belirlenmiştir. 

2.4.3 İsmi Beyanla Kayıtlama 

İsim beyanla154, ismi kendine ait özel adla îzah etmek için kayıtlanır. Örneğin 

“Sulṭān-ı ġāzı ̇̄  Ḫān Murād Şehinşeh-i ʿālı ̇̄-nijād / Baġdād fetḥinde ı düƅ çün fı ̇̄-sebı ̇̄ liʾllāh 

cihād” [t.k.9/1] beytinde müsned-ileyh “Sultân-ı gâzî” unvanı olarak söylendikten sonra 

“Murâd” şahıs ismiyle beyan edilmiştir. 

 
153 “Ders Sitâyiş-i Sultân Osmân Hân” başlıklı kasidenin on beşinci beyti [s.5]. 

154 “Buna eskiden ‘atf-ı beyan terkibi’ veya ‘mezcî terkip’ denilirdi. Şimdi ‘unvan grubu’ diyorlar. 

Fransızca’ya göre birinci had has isim olup ikinci had onu tavsif eden bir sıfat rolünü yaparak hepsi birden 

bir yanaşık, kaynaşık öbek ‘groupe appositionnel’ vücude getirir. Arap tabirince ikinci had ‘atıflanan’ 

birinci had ‘kendisine bir şeyin atıflandığı’ kelimedir.” Elöve, Türk Dili Grameri (Osmanlı Lehçesi), 759, 

dp. 1. 
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(Şehinşāh-ı cihān) (Sulṭān Murād)’uñ 

saʿādet tācı ḳonmışdur serinde [t.k.13/1] 

İzah iki unsurun birlikteliğinde de olabileceğinden ikinci unsurun birinci unsurdan 

daha açık olması gerekmez155. Örneğin “Sinān Pāşā Mücāhid fı ̇̄  sebı ̇̄ liʾllāh O gāzı ̇̄  kim / 

ı dübdür bu bülend eyvānı luṭf-ı Ḥaḳḳ ile peydā” [t.k.1/1] beytinde daha açık olan “Sinân” 

özel ismi söylendikten sonra “Paşa”, “Mücâhid fî sebîli’llâh”, “O gâzî” unvanlarıyla 

beyan edilmiştir. Diğer örnekler: 

ḥażret-i (Sulṭān Murād) (Ol şāh-ı ʿālı ̇̄ -ḳadr)by. kim 

pāy-būsıyla muʿaẓẓamdur cenāb-ı Edrene [g.311/4] 

(Sulṭān Murād) (Ol şeh-i ġāzı ̇̄ ) ki umarın 

ʿömrin ı de ṣad sālden Allàh ziyāde [t.k.8/1] 

(Sulṭān-ı ġāzı ̇̄ ) (Ḫān Murād) (Şehinşeh-i ʿālı ̇̄ -nijād) 

Baġdād fetḥinde ı düƅ çün fı ̇̄ -sebı ̇̄ liʾllāh cihād [t.k.9/1] 

Atf-ı beyan özel ad olmadan da olabilir. Örneğin şairin “yanuñdan nic’olur 

ayırmasañ ben ʿāşıḳ-ı zārı / geh olur bir gedā maḳbūl olur ḫünkār yanında” [g.342/4] 

beytinde “ben” zamirinin “âşık-ı zâr” atfıyla beyanında herhangi bir özel ad yoktur. Aynı 

üslupta diğer örnekler aşağıdaki gibidir: 

ṣabā bir daḫı bār olmaḳ mı teklı ̇̄ f ı tmek añlarsın 

ne var (ben) (ḫāk)i bir kerre iletsen kūy-ı cānāna [g.333/4] 

 
155 Teftâzânî, Muḫtaṣaruʾl-Meʿānı ̇̄  (meʿaʾt-Taḥşiyye veʾl-İ̇̄żāḥ), 79. 
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bu gülşende şu kimse şād oluƅ gül gibi açılsun 

ki (sen) (gül-çehre-veş bir ġonce-i ter) var yanında [g.342/3] 

Aşağıdaki beyitte “mey” ve “la’l”in birbirine atfı da beyan olarak 

değerlendirilebilir. Mahbuba dönen iyelik ekleriyle bu iki kelime onun dudağını ifade 

etmektedir: 

ḫaṭ-ı ʿanber-sirişt-i yār vı rsün özge keyfiyyet 

(mey-i gül-fāmı) (laʿl-i nābı) miskiyyüʾl-ḫitām olsun [g.272/3] 

2.4.4 İsmi Bedelle Kayıtlama 

Bedelle kayıtlama, cümlenin hükmünü veya kayıtlanan ismi muhatabın zihninde 

yerleştirmek içindir. Örneğin “Vezı ̇̄r-i Aʿẓamı Bayram Pāşā / ṣadāḳatle ḳul olmışdur 

derinde” [t.k.13/2] beytinde “Vezîriâzamı” öbeği, mercii Sultan Murad olan iyelik ekinin 

de delaletiyle müsned-ileyhi açık bir şekilde ifade etmektedir. Müsned-ileyhin, kendisine 

bedel olan “Bayram Paşa” ile takip edilmesi ise muhatabın zihnine iyice yerleşmesi 

içindir. Divan’da tespit edilebilen diğer bedel örnekleri aşağıdadır: 

(Muṣṭafā Paşa) (Silāḥdār-ı kerı ̇̄m) 

Ol vezı ̇̄ r-i s̱ānı ̇̄ -i şāh-ı cihān [t.k.15/2] 

sehldür şānuña nispetle göñüller yapmaḳ 

bānı ̇̄ -i (beyt-i Ḫudā)1 (Kaʿbe-i ʿulyā)2sın sen [g.295/6] 
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2.4.5 İsmi Atıfla Kayıtlama 

İki ad, bir araya getirilmek amacıyla sıralandığında atıf meydana gelir. Atıf, 

aralarında mübâyenet nispeti156 bulunan iki farklı terimin söz dizimindeki görevlerinde 

ortak157 edilmesidir. Türkçe, iki adı birbirine atfetmek için bir atıf edatına158 gerek 

duymaz. Örneğin “feraḥ gelmez ġamuñ āvāre dilden bir dem ayrılmaz / beni bir yād ı der 

yoḳ yadlarda āşinālarda” [g.346/3] beytinde “yadlarda” ve “âşinâlarda” sözleri, 

aralarında herhangi bir edat kullanılmadan birbirine atfedilmiştir. Bununla beraber “ve”, 

“(v)U”, “ne… ne…”, “hem… hem…”, “yâ”, “yâhut”, “veyâ” atıf edatları da isimleri bir 

araya getirmek için kullanılır. Atıf öbekleri, cümle içerisinde çeşitli fonksiyonlar icra 

ederler. 

Müsned-ileyhin tafsilatını özetlemek için atıf yapılır. Örneğin “zebān-ı ḥāl ü gūş-

ı cānları derkārdur her şeb / dı meñ pervānesiyle şemʿden güft ü şinı ̇̄d olmaz” [g.147/2] 

beytinde cümleyi “zebân-ı hâli derkârdır her şeb ve gûş-ı cânları derkârdır her şeb” 

biçiminde kurmamak için “gûş-ı cânları”, “zebân-ı hâl”e atfedilmiştir. Diğer bazı 

örnekler: 

 
156 İki nesnenin birbirlerine nispeti aklen dört türdür: müsâvat, mübâyenet, umum-husus mutlak, umum-

husus min-vech. Birbirlerine denk olan iki nesnenin nispeti müsâvat (equippollence/denklik/eşgeçerlilik), 

birbirlerinden tamamen ayrı olan iki nesnenin nispeti mübâyenet (disjunction/ayrıklık), biri diğerininin 

tamamını kapsayan iki nesnenin nispeti umum-husus mutlak (subjunction/alt sıralama), aralarında hem 

ortaklık hem başkalık bulunan iki nesnenin nispeti umum-husus min-vech (croisement)tir. 

157 “Ortak” olarak tercüme edilen ifade “teşrı ̇̄ k”tir. Türk dil bilgisinde “coordination (‘düzendeşlik’, AUE)” 

ile ifade edilmiştir. (Deny, Türk Dili Grameri (Osmanlı Lehçesi), bnt. 779-791, 955-1018, 1298-1314.) 

158 b. atıf edatı ⸦ db. bağlaç 
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ḏolı piyāle elinde şarāb-ı nāb gözinde 

degül o māh-veşüñ (çarḫ) u (āftāb) gözinde [g.347/1] 

ġazālar eyleyüƅ Sulṭān-ı ġāzı ̇̄  memleket alsun 

ẓahı ̇̄ r oluƅ aña (tevfı ̇̄ ḳ-i Ḥaḳ) (teʾyı ̇̄d-i sübḥānı ̇̄ )159 

Müsned-ileyh “ne… ne…” edatıyla da tafsil edilir: “gı ce pervānelerle bezmi 

germ-ā-germ idi şemʿüñ / seḥer baḳdum ne şemʿ-i meclis-ārā var ne pervāne” [g.355/4]. 

“Var” müsnedinin müsned-ileyhi olan “şem-i meclis-ârâ”ya “pervâne” atfedilmiştir. 

Diğer bir örnek: 

şu sır ki cāyı süveydā-yı dildedür Yaḥyā 

anı ne (bülbül-i şeydā) bilür ne (pervāne) [g.356/5] 

Müsned-ileyh “hem… hem…” edatıyla da tafsil edilir: 

sāḳı ̇̄ -i bezm-i maḥabbet cām-ı miḥnet kim ṣunar 

hem (ḫumārı) ḫoş gelür baña anuñ hem (neşvesi) [g.404/3] 

Müsnedin tafsilatını özetlemek için de atıf yapılır. Örneğin “ṣabruñı ġāret ı düƅ 

aldılar eşk-i çeşmüñ / sende Yaḥyā ne tecemmül ne taḥammül ḳodılar” [g.98/5] beytinde 

mef’ul-bihleri “ne… ne…” edatı ile atfedilerek müsnet tafsil edilmiştir. Benzer bir örnek: 

ne (dilberden) ne (dilden) bir ḫaber almaġa var çāre 

ṣorarsañ ʿāşıḳ-ı bı ̇̄ çārenüñ ḥāli ġarı ̇̄ b oldı [g.393/2] 

 
159 “Der Medh-i Merhûm Sultân Murâd Hân” başlıklı kasidenin 16. beyti [s.25]. 
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Aşağıdaki gazelde “dA… dA…” edatı redif yapılarak mef’ullerin birbirine atfı 

şiirin tamamında bir üslup özelliği olarak kullanılmıştır: 

ḫūbdur nāzı da yārüñ severin nāzını da 

şı ̇̄venüñ ḫoş göririn (çoġını) da (azını) da  

ḥaddini yār yanında bilüƅ ey dil fikr ı t 

(çeşm-i fettānını) da (ġamze-i ġammāżını) da 

dil yanar ʿūd-ṣıfat gāh iñiler nāy-mis̱āl 

bezmüñ āmāde ı der (sözini) de (sāzını) da 

gülşen-i ʿālem-i ʿaşḳuñ benüm ol bülbüli kim 

ʿālemüñ bir bilürim (ḳışını) da (yazını) da 

bulmadum bülbül-i gülzārdan eksik Yaḥyā 

muṭribüñ (şevḳini) de (naġme vü āvāzını) da [g.365] 

Müsnet “gâh… gâh…” edatıyla da tafsil edilir. Örneğin “bülbüle ʿaşḳ-ı gülüñ 

ʿāḳibetin gösterdi / gāh tı ̇̄r ı tdi ṣabā şāḫ-ı güli gāh kemān” [g.294/3] beytinde “gâh” 

edatıyla, müsnedin, iki farklı mef’ul-bihle alakasının dönüşümlü olarak tekrarlandığı 

ifade ediliyor. Diğer bir örnek: 

oldı gülşen bir civān-ı kāmrān kim giydügi 

gāh gülgūnı ̇̄  ḳabā gāhı ̇̄  libās-ı sünbülı ̇̄  [g.422/2] 

Yukarıdakine benzer bir anlam “yâ… yâ…” edatında da vardır. Örneğin “ġamze 

özler dil yā kākül ikiden ḫālı ̇̄  degül / tı ̇̄ ġ lāzım aña yā ġull ikiden ḫālı ̇̄  degül” [g.222/1] 

beytinde “özler” müsnedi gâh “gamze” ile gâh “kâkül” ile alakalanmaktadır. “gâh… 
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gâh…”tan farklı olarak “ikiden hâlî değil” sözüyle de tekit edildiği üzere fiil, herhangi 

bir zamanda mef’ullerden en az biriyle alakalanmak durumundadır. Matlaı verilen gazelin 

bütününe aynı anlatım özelliği hakimdir: 

cām-ı mey dönmezse ġam bulmaz nihāyet sāḳiyā 

(devr)dür yāḫūd (teselsül) ikiden ḫālı ̇̄  degül 

dilberā ruḫsār-ı rengı ̇̄nüñde ḫāl-i ʿanberı ̇̄n 

(müşk-i ter)dür yā (ḳaranfül) ikiden ḫālı ̇̄  degül 

(bāde-i nāz ile serḫoşsun) ya (cām-ı meyle mest) 

ey nigār-ı şūḫ u şengül ikiden ḫālı ̇̄  degül 

yā (ı rem ḳaddine) Yaḥyā yāḫūd (olam pāymāl) 

yā (teraḳḳı ̇̄ ) yā (tenezzül) ikiden ḫālı ̇̄  degül [g.222] 

Atıf muhatabı doğruya yönlendirmek için de yapılır. Bunun için “degül” edatı 

kullanılır. Örneğin “gözümde mevc-i ḫūn-ı dil degül ṭuġyān-ı āteşdür / bu cism-i sūz-

nāküm keştı ̇̄-i ṭūfān-ı āteşdür” [g.55/1] beytinde şair “degül” edatıyla okuyucuyu 

gözündeki nesne hakkında doğru hüküm vermesi için yönlendirmektedir. “Mevc-i hûn-ı 

dil” hükmü verirse yanılır. Doğru hüküm, gözündekinin “tuğyân-ı âteş” olduğudur. 

Atıf, şüphe ve ibham ifade etmek için de yapılır. Divan’da bu anlamlar için “yâ” 

ve “yâhûd” edatları kullanılmıştır. Örneğin “mey midür sāḳı ̇̄  midür mest-i ḫarābı iñleden 

/ sen misün yā ʿaşḳ mı muṭrıb rebābı iñleden” [g.270/1] beytinde şair rebâbı inletenin, 

hitap ettiği mutrip mi yoksa aşk mı olduğuna dair şüphesini ifade etmektedir. 
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2.4.6 İsmi İsimle Kayıtlama (Kasr) 

Kasır160, bir niteliğin nitelenen bir varlığa veya bir varlığın bir niteliğe161 mahsus 

kılınmasıdır. Mahsus kılınan terime maksur, maksûrun kendisine mahsus kılındığı terime 

maksûr-aleyh denir. Kasır, mutlak veya mukayyet olmasına göre ve maksur veya maksûr-

aleyhten herbirinin nitelik veya nitelenen bir varlık olmasına göre tasnif edilir. 

Bir varlığın nitelik ile kasrı “sipihr-i pür-cefāya uyma cānā bı ̇̄-cefālıḳda / 

haḳı ̇̄ ḳatdur hemān lāzım olan ʿālemde ādemde” [g.337/3] beytindeki gibidir. “Âdem”, 

“hakikat” niteliğiyle kasredilmiştir. Bu kasrı kayıtlayan/sınırlayan herhangi bir unsur 

olmadığı için, ilk anda, “âdem”e dünyada yalnızca “hakikat” niteliğinin yeterli olacağı 

başka bir niteliğe ihtiyaç duymayacağı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla kasr-ı hakîkîdir. 

Bununla beraber bir varlığın, tek bir niteliğinin olması mümkün olmayacağından bir 

varlığın nitelik ile kasr-ı hakîkîsi, söz konusu beyitte olduğu gibi mübâlağa için yapılır. 

Niteliğin bir varlık ile kasrı “ancaḳ ġam-ı dildārı alur ḥavṣala-i ʿaşḳ / Yaḥyā 

olımaz aña müzāḥim ġam-ı dünyā” [g.2/5] beytindeki gibidir. “Havsâla-i aşk tarafından 

kabul edilebilme” niteliği, “gam-ı dildâr”a mahsus kılınmış; yani “havsala-i aşk 

tarafından kabul edilebilme” maksur, “gam-ı dildâr” maksûr-aleyh olmuştur. İkinci 

mısrâda ise maksur ve maksûr-aleyhin dışında bir üçüncü unsur daha devreye giriyor ki 

bu da “gam-ı dünyâ”dır. Beytin tamamında, “gam-ı dünya” ile “gam-ı dildâr” arasında 

bir nispet kurularak “havsala-i aşk”ın bunlardan yalnızca “gam-ı dildâr”ı alabileceği 

 
160 bl. kasır ≈ dil b. restriction 

161 Burada “nitelik” ve “nitelenen varlık” olarak tercüme edilen kelimeler Telhis’te “sıfat” ve “mevsuf” 

olarak geçmektedir. 
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söyleniyor. “Havsala-i aşk tarafından kabul edilebilirlik”, “gam-ı dünya”ya izafeten 

“gam-ı dildâr”a mahsus kılındığı için bu, kasr-ı izâfîdir. 

Kasr-ı izâfîde maksûr-aleyh ve arasında nispet olan diğer unsur maksurda bir 

araya gelebilmesine rağmen maksûr-aleyh tercih ediliyorsa buna kasr-ı ifrâdî denir. 

Örneğin “müntehā-yı emel ü maṭlab-ı aʿlā mı olur / serv-ḳadler var iken Sidre vü Ṭūbā 

dı dügüñ” [g.194/3] beytinde “müntehâ-yı emel” ve “matlab-ı âlâ”nın aynı anda hem 

“serv-kadler” hem de “Sidre ve Tûbâ” olması mümkündür. Buna mukabil şair “müntehâ-

yı emel” ve “matlab-ı âlâ”yı “serv-kadler”e kasr etmiştir. 

Kasr-ı izâfîde maksûr-aleyh ve arasında nispet olan diğer unsurdan ancak biri 

maksurda olabilir ve bunlardan ancak birinin tercih edilmesi gerekli ise buna kasr-ı kalb 

denir. Örneğin “gözümde mevc-i ḫūn-ı dil degül ṭuġyān-ı āteşdür / bu cism-i sūz-nāküm 

keştı ̇̄-i ṭūfān-ı āteşdür” [g.55/1] beytinde şair gözündeki göz yaşlarını “mevc-i hûn-ı dil”e 

nispetle “tuğyân-ı âteş” olmakla kasrediyor. Gözyaşının veya herhangi bir şeyin aynı anda 

hem kan hem âteş olması mümkün olmadığından burada kasr-ı kalb yapılmıştır. 

Örneğin “görüñ māhı ki bedr olmayıcaḳ noḳsān-pezı ̇̄r olmaz / muḥaṣṣal cevr-i 

dehri çekmez illā kim kemāl ehli” [g.445/2] beytinde maksur olan “cevr-i dehri çekme” 

nitelik, maksûr-aleyh olan “kemâl ehli” nitelenen varlıktır. Böylelikle nitelik, bir varlıkla 

veya bir varlığa kasredilmiş olur. 

Türkçede kasır ifade etmenin çeşitli yolları vardır. Kasır anlamını barındıran atıf, 

edat ve zarf gibi gramatik unsurlarla kasır ifade edildiği gibi cümle unsurlarının sırası gibi 

bazı niteliklerinin değiştirilmesi de kasra delâlet edebilir162. 

 
162 Gramatik unsurların kasra delâleti Telhis’te “vażʿı ̇̄  delâlet” olarak, cümle yapısının delâleti ise “feḥvā 

delâleti” olarak adlandırılmıştır. 
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2.4.6.1 Atıf ile kasır 

Kasır ifade etme yollarından birisi atıftır. Olumsuz beyana163 olumlu beyan 

atfedilerek kurulan bu yapıyla yalnızca kasr-ı izâfî ifade edilir. Örneğin “gözümde mevc-

i ḫūn-ı dil degül ṭuġyān-ı āteşdür / bu cism-i sūznāküm keştı ̇̄-i ṭūfān-ı āteşdür” [g.55/1] 

beytinde şair “gözünde”kinin “mevc” olmadığını belirttikten sonra atıfla “tuğyân-ı âteş” 

olduğuna hükmetmiştir. “Değil” edatı burada “mevc-i hûn-ı dil”in müsned-ileyhten 

nefyini ifade ettiği gibi “tuğyân-ı âteş”i, “mevc-i hûn-ı dil”e bağladığından atıf görevini 

de yüklenmektedir. Nefyedilene yapılan bu atıfla “göz yaşları”nın “mevc”e izâfeten “âteş 

tuğyanı”na kasredilmesi sağlanmıştır. Göz yaşının hem mevc hem tuğyân-ı âteş olması 

mümkün olmayacağından kasr-ı kalb meydana gelmiştir. Atıfla yapılmış diğer bir kasr-ı 

kalb örneği: 

degül (ebrū) (yazılmış sūre-i Raḥmān’da bir med)mk.dür – [o]mk.a. 

mis̱ālin yazmamışdur kātib-i ḳudret serāmeddür [g.119/1] 

Yukarıda verilen her iki örnekte de şairin kasr-ı kalbi teşbih ifade etmek için 

kullandığı göze çarpmaktadır. Birinci beyitte gözyaşlarını “tuğyân-ı âteş”e, ikinci beyitte 

kaşlarını Rahmân suresindeki bir med işâretine benzetmiştir. 

 
163 Telhis metnindeki “en-naṣṣuʾl-müs̱bet”, “olumlu beyan”; “en-naṣṣuʾl-menfiy”, “olumsuz beyan” olarak 

tercüme edilmiştir. 
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2.4.6.2 İstisna edatlarıyla kasır 

Kasır ifade etme yollarından biri istisnâ edatlarıya164 nefyetmedir. Yahyâ Efendi 

Divan’ında Arapça asıllı “gayr” ve Türkçe asıllı “özge” istisnâ edatları kullanılmıştır. Bu 

yolda aslolan olumlu beyandır165. Olumlu beyanı nefiyle ifadenin de etkisiyle, bu üslûp 

cümledeki hükmün inkârının muhtemel olduğu durumlarda kullanılır. Olumsuz beyan da 

ayrıca belirtilebilir. Örneğin “Yaḥyā’dan özge kimseye tek eyleme vefā / ḳāʾildür ol ne 

deñlü olursa cefālaruñ” [g.204/5] beytinde “özge” edatı ve {-mA} olumsuzluk ekiyle 

mahbuptan vefasını Yahyâ’ya kasretmesi istenmiştir. Vefânın kimden esirgenmesi 

istendiği belirtilmediğinden beyitte olumsuz beyan yoktur. Şair mahbubun kendisinden 

başkasına -rakiplerine- vefâ göstermesinden endişe ettiğinden bu kasır yöntemini 

kullanmıştır. 

“Gayrı” edatıyla kasır “dı ̇̄de ḫūn-ı dille pür olduḳça eşk-i ter döker / aġlamaḳdan 

ġayrı dermān bulımaz ölçer döker” [g.91/1] beytindeki gibidir. Şair “dermân” ismini 

“ağlama” niteliğiyle kasretmiştir. 

Aşağıdaki beyitte birinci mısrâda “gayrı” ve {-mAz}” ile yapılan kasra ilaveten, 

ikinci mısrâda olumsuz beyanın dile getirildiği görülmektedir. “Safâ”nın zıddı olan 

“gam” söylenerek birinci mısrâdaki anlam tekit edilmiştir: 

 
164 “Başka”, “mâadâ”, “gayrı”, “fazla” edatları Deny tarafından “postpositions d’exception 

[“ayrıksılık/müstesna ilgiçleri”, AUE]” olarak adlandırılmıştır (Deny, Türk Dili Grameri (Osmanlı 

Lehçesi), bnt. 916.). 

165 bk. dp. 163. 
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(ṣafā)mk.dan ġayrı ben ʿālemde hı ̇̄ç bir nesne (bil)mk.a.mezdüm 

beni ey ʿaşḳ senden oldı ġamla āşinā ı tmek [g.202/2] 

Arapça istisnâ edatı “illā” ve Farsça istisnâ edatı “meger” de Divan’da nefiy ile 

kasır yapmak için kullanılmıştır. Bunların “gayrı” ve “özge”den farkı müstesnâları {-

dAn} eki almaz. Örneğin “görüñ māhı ki bedr olmayıcaḳ noḳsān-pezı ̇̄r olmaz / muḥaṣṣal 

cevr-i dehri çekmez illā kim kemāl ehli” [g.445/2] beytinde “cevr-i dehri çekme” niteliği 

“kemâl ehli” niteleneniyle kasredilmiştir. Divan’dan diğer örnekler aşağıdaki gibidir: 

ölür vı rmez göñül peykānuñı ṣaḳlar derūnında 

(ʿadem iḳlı ̇̄mine ʿazm ı t)mk.mez illā (yādigāruñla)mk.a. [g.310/2] 

kim ola (ḳarşu ḏura)mk. ḫūb-rūlar içre aña 

meger ki (āyı ̇̄ nede ʿaks-ı rūy-ı raḫşānı)mk.a. [g.431/2] 

2.4.6.3 Zarflarla kasır 

Türkçede zarflar ile de kasır yapılır. Yahyâ Efendi’nin bu amaçla Türkçe asıllı 

“ancak” ve “yalañuz” Farsça asıllı “hemān” zarflarını kullandığı tespit edilmiştir. Zarfla 

yapılan kasırda esas olan olumlu beyan olup cümlenin müsnedi de olumlu olur. Olumsuz 

beyan ayrıca belirtilebilir. İstisna edatlarıyla kasrın aksine herhangi bir inkâr ihtimalinin 

bulunmadığı durumlarda kullanılır. Örneğin “bir ḫūb sevdüm ancaḳ o nāzük-beden bilür 

/ ʿaşḳında çekdigüm ġam u derdi bilen bilür” [g.120/1] beytinin ilk mısrâında “bilme” 

niteliği “o nâzük-beden”e hakikî olarak kasredilmiştir. “O nâzük-beden”in biliyor olması 

olumlu beyandır. Olumsuz beyan yani kimin bilmediği söylenmemiştir. 

Ancak “mülk-i Çı ̇̄ni itseler temlı ̇̄k maḳbūlüm degül / baña ancaḳ çı ̇̄n-i zülf-i müşk-

būyuñdur ġaraż” [g.167/2] beytinde olumsuz beyan da söylenmiş, böylece kasr-ı izâfî 
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meydana gelmiştir. Şair ikinci mısrâda “garaz”ını mahbubunun “çîn-i zülf-i müşk-

bûyu”na kasretmiştir. Birinci mısrâda mülk-i Çîn’in temlîkinin makbul olmadığı ise 

olumsuz beyandır. Aşağıdaki beyitlerde de olumsuz beyanın ayrı cümleler hâlinde ima 

edildiği görülüyor: 

dilden geçen (ol şāhı derāġūş)dur ammā 

(dāmānına ṣarılma)mk.dur ancaḳ (gelen elden)mk.a. [g.279/2] 

(miḥnet-i ʿaşḳuñ ṣafāsın)mk. (ben)mk.a. ı deydüm yalañuz 

ḫalk-ı ʿālem dāʾimā bı ̇̄ -ġam olaydı kāşki [g.421/4] 

Olumsuz beyan aşağıdaki beyitte ise kasredilen cümlenin bir unsuru 

durumundadır: 

Yaḥyā (beni)mk. mi (bul)mk.a.dı hemān kāfir-i zülfi 

bend eyleyecek (bunca müselmān) arasında [g.308/5] 

2.4.6.4 Maksur-aleyhin müsnede tehiri ile kasır 

Türkçe cümle unsurlarının sırası müsned-ileyh, zarf tamlayıcısı, yer tamlayıcısı, 

belirli nesne, belirsiz nesne, müsnet biçimindedir. Bu unsurların yerlerinin değiştirilmesi 

kasır ifade edebilir. Zamir olan müsned-ileyhin müsnedin öncesinde, zâhir olan müsned-

ileyhin müsnedin gerisinde söylenmesiyle; cümlenin diğer unsurlarından birinin müsnede 

yaklaştırılarak önce gelmesi gereken unsurdan sonra getirilmesiyle kasır meydana gelir. 

İlgili örneklere, “Cümle Unsurlarının Takdim ve Tehiri” başlığı altında yer verilmiştir 

(bk. böl. 2.2). 
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2.4.6.5 İsnat ile kasr 

Müsnet, nitelik; müsned-ileyh bir varlık olması gerekirken isnat ters çevrilip 

müsnet, bir varlık; müsned-ileyh nitelik yapılarak da kasır yapılır. İlgili örneklere, 

“Müsnedin nitelenen müsned-ileyhin nitelik olması” başlığı altında yer verilmiştir (bk. 

böl. 2.1.1.4). Bu yolla yalnızca niteliğin nitelenen bir varlık ile kasrı yapılır. Asıl olan 

olumluyu beyan olup daha çok kasr-ı hakîkîde kullanılmıştır. Herhangi bir niteliğin tek 

bir varlık ile kasrı zayıf bir ihtimal olduğundan genellikle mübâlağa ifade eder. 

2.4.7 Fiili Mef’ul ile Kayıtlama 

Fiil, cümlenin ifade ettiği mânâ genişlesin veya kuvvetlensin diye nesne, zarf 

tamlayıcısı, yer tamlayıcısı gibi yan unsurlarla kayıtlanır. Yan unsurlar eklemek suretiyle 

hususiyeti artan cümlenin âleladeliği azalarak ifade ettiği anlam artar. 

Cümlenin zarf ile kayıtlanmasına örnek “göz yumuƅ açınca ḏurmaz gelse dilber 

ḫāneme / baḫt bı ̇̄ dār olmasa devlet ḫayāl-i ḫᵛāb olur” [g.59/2] beytindeki gibidir. Şair 

mahbubun “duruş”unu “göz yumup açma” zarfı ile sınırlandırmıştır. 

Cümlenin yer tamlayıcısı ile kayıtlanmasına örnek “ṣuyın kevs̱er dı yü naẓmında 

ögmiş ol şeh-i ʿādil / ḫoşā pākı ̇̄ze-naẓm-ı rūḥ-baḫş āb-ı leṭāfet-zā” [g.15/3] beytindeki 

gibidir. Pâdişahın şairi övdüğüne dair haber “nazmında” yer tamlayıcısıyla kayıtlanmıştır. 

Böylece ilgili haber daha açıklık kazanarak hususiyeti artmıştır. 

Şiir dilinde de nesirde olduğu gibi birçok cümle yan unsurlar içermekte; ve her bir 

yan unsur cümlenin anlamına katkı yapmaktadır. Divan’ın herhangi bir yerinde bu 

kullanımlar görülebileceğinden bu kadar örnekle yetinilecektir. 
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2.4.8 Fiili Şartla Kayıtlama 

Şart, iki şeyin, birinin varlığı diğerinin varlığına sebep gösterilerek 

bağlanmasıdır166. Diğerinin varlığına sebep olan “şart”, varlığına sebep olunan “cevap” 

olarak adlandırılır. Türkçe şart kipi {-sA}, Yahyâ Efendi Divan’ında görülen başlıca şart 

biçimidir. Bundan başka {-(y)AydI} şekli ile şart cümleleri teşkil edilmiştir. Ayrıca zarf-

fiillerle kurulan zaman zarfları da şart anlamı taşıyabilmektedir. 

Yahyâ Efendi, şart kipini; basit, geniş zamanın şartı, geçmiş zamanın şartı ve 

şartın hikayesi olmak üzere dört farklı şekilde kullanmıştır. 

2.4.8.1 Basit şart 

Basit şart, fiil köküne doğrudan {-sA} ekinin getirilmesiyle yapılır. Kesinlik ifade 

eder. Hem şart hem cevabı herhangi bir zamanla sınırlandırmadan mutlak olarak 

birbirinde bağlar. Cevap fiili geniş zaman, gelecek zaman, geniş zamanın hikayesi ve 

emir kipiyle çekimlenir. Örneğin “bahār ı rişse olur her şükūfe bir miftāḥ / kilı ̇̄d-i ʿişreti 

gülşende ḳılmaġa meftūḥ” [g.38/2] beytinde şair bahar gelince açan her bir çiçeğin işret 

meclislerini teşvik edeceğini basit şartın sağladığı kesinlik ve mutlaklıkla ifade 

etmektedir. Geçmişte, şimdi veya gelecekte her ne zaman bahar erişse her şükûfe kilîd-i 

işreti meftûh kılmaya bir miftâh olur. Basit şart, aşağıdaki gazelde redif olarak 

kullanılmıştır. Şart ve cevap hükümlerinin bağlantısındaki kesinlik ve mutlaklık tüm 

gazelde göze çarpıyor: 

 
166 al-Lebedi, Muʿcemüʾl-Muṣṭalaḥātiʾn-Naḥviyye veʾṣ-Ṣarfiyye, 114; Cürcânî, et-Taʿrı ̇̄ fāt, 125; Teftâzânî, 

Şerḥuʾt-Telvı ̇̄ḥ ʿaleʾt-Tavżı ̇̄ḥ, I:279. 
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(ı rişür cāna rāḥat)cevap (kūy-ı dilberden nesı ̇̄m esse)şart 

(ḫuṣūṣā çı ̇̄n-i zülfinden gelüƅ anber-şemı ̇̄m esse)şart 

(semūm-ı hecr-i yārüñ ehl-i ʿaşḳa ı tdügin ı tmez)cevap 

(hevā olsa cehennem āteşi nār-ı caḥı ̇̄m esse)şart 

raḳı ̇̄b-i nā-kabūl esmiş ṣavurmış yāri incitmiş 

(aġrıdur ādemüñ başın)cevap (hevā ġāyet ḥamı ̇̄m esse)şart 

(ḳalur mı bāġ-ı dilde bir açılmaduḳ gül-i ümmı ̇̄d)cevap 

(nesı ̇̄m-i himmet ü iḥsānuñ ey şāh-ı kerı ̇̄m esse)şart 

(gelür tı ̇̄ ri)cevap (muvāfıḳ rūzgār olursa)şart ey Yaḥyā 

(ı rişür cāna rāḥat)cevap (kūy-ı dilberden nesı ̇̄m esse)şart [g.304] 

Basit şartın cevabının, kalıplaşmış “N’ola?” cümlesinde gelecek zaman eki {-

(y)A} ile çekimlendiği görülmektedir: “biñ cāna vı rmese n’ola bir būsesini yār / az olıcaḳ 

metāʿ olur anuñ bahāsı çoḳ” [g.174/3]. “N’ola?” veya “Ne ola?” istifhâm-ı inkârî olup 

bir şey olmayacağını tekitli bir biçimde ifade etmektedir. Şair mahbûbun bin can 

karşılığında bir bûsesini vermemesinin herhangi bir mahzuru olmadığını kati bir biçimde 

ifade ediyor. Nitekim ikinci mısrâyla bu iddiasına delil de getiriyor. Bu üslup özelliği 

Yahyâ Efendi Divan’ında oldukça yaygın olup aşağıdaki bir iki örnekle yetinilecektir: 

ḳandadur dı yü n’ola ṣormazsa dilber ḥālümi 

ḳanda kemter zerre-i nāçı ̇̄z ḳanda āftāb [g.21/4] 

yāri ḳoynumda büyütdüm n’ola olsa dil-nevāz 

naḫl-i tāze yı rini sevmekle olur serfirāz [g.145/1] 
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Basit şartın cevabının emir kipiyle çekimlenmesine örnek olarak “Yaḥyā bu demde 

alsa ele ḏolı cām-ı mey / evrāk-ı gülle örtüñ anı ʿayb-pūş oluñ” [g.192/5] beyti verilebilir. 

Şair eline câm-ı mey alması durumunda muhataplarından mutlaka kendisinin bu ayıbını 

örtmelerini istemektedir. 

Cevâbı emir kipi olan basit şart cümlesiyle aynı anlamı ifade ettiği Divan’da tespit 

edilen nadir bir kullanım ise cevâbı emir kipi olan gelecek zaman eki {-(y)A} ile teşkil 

edilen şart cümlesidir. Divan’da tek olan aşağıdaki tanıkta görüleceği üzere gelecek 

zaman ve kesinlik anlamı taşımaktadır: 

ḥırz-ı cān ḫaṭṭ-ı emān bil anı ey ʿāşıḳ-ı zār 

saña luṭfından eger göndere dilber kāġaẕ [g.44/3] 

Basit şartın cevabı geniş zamanın hikayesi olursa şartın ve buna bağlı olarak 

cevâbının nefyi ve geçmiş zamana delâletleri gerekli olur. Örneğin “teni şerḥa şerḥa ḳılsa 

ḳılıcı bilürdi ḥālüm / ki dil ile şerḥe gelmez nice ġuṣṣa var dilde” [g.339/2] beytinde şart 

basit kipte, cevabı geniş zamanın hikayesiyle söylenmiştir. Beyitten anlaşılan, mahbup 

aşığın bedenini şerha şerha etmediğinden hâlini de bilemediğidir. Görüldüğü gibi hem 

şart hem cevabı geçmiş zamanda nefyedilmiştir. Aşağıdaki örnekler de yine bu üslup 

üzredir: 

ṭūṭı ̇̄  nice söylerdi bu şı ̇̄ rı ̇̄ n kelimātı 

olmasa zebānuñ aña cānā süḫan-āmūz [g.142/3] 

mümkin olurdı dilā keştı ̇̄ -i cāna ḫalāṣ 

āteş-i sūzān ile olmasa ṭūfān-ı ʿaşḳ [g.178/2] 
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hergiz olmazdı naẓı ̇̄ rüñ olsa şeftālūlerüñ 

ey gül-i gülzār-ı şı ̇̄ ve ey nihāl-i bāġ-ı nāz [g.145/4] 

ġamze-i cādū-yı dilberde ne ṭākat var idi 

fitneler ögrenmese ol çeşm-ı siḥr-āmūzdan [g.278/4] 

cefālar cevrler kim eylemişdi Ḳays’a Leylā’sı 

benüm yār-i cefākārum işitse dı rdi az ı tmiş [g.160/3] 

Cevâbı geniş zamanın hikayesi olan basit şart cümlesiyle aynı anlamı ifade ettiği 

Divan’da tespit edilen nadir bir kullanım ise cevâbı yine geniş zamanın hikayesi olan basit 

şartın hikayesidir. Divan’daki yegane örneğinde görüleceği üzere bu yapıdan da hem 

şartın hem cevabının nefyi gerekir. Zaman olarak da geçmişe delâlet eder: 

helāk ı derdi añı reşk-i sı ̇̄ne-i mecrūḥ 

yetişmeseydi şehā nāveküñ eger cāna [g.356/3] 

Basit şart kipi {-sA} ile beraber Farsça asıllı “eger” edatı da kullanılabilmektedir. 

Divan’dan örnekler aşağıdaki gibidir: 

artar mı idi sūz-ı derūnum nefesinden 

nāyuñ da derūnında (eger) olmasa āteş [g.161/2] 

olmazdı dilā aña bahā naḳd-i dil ü cān 

bir kāse-i nı ̇̄ lı ̇̄de (eger) olmasa hicrān [g.268/1] 

incinmez ı düm çıkduġına ḫāne-i tenden 

cān olsa (eger) nāvek-i cānān ile hemrāh [g.306/4] 
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2.4.8.2 Geniş zamanın şartı 

Geniş zamanın şartı ve cevabı gelecek zaman ifade eder. Şart koşulan olayın 

meydana gelme ihtimali, basit şarttan zayıftır. Cevabı geniş zaman veya gelecek zaman 

ekiyle çekimlenir. Yine geniş zamanın şartında da Türkçe şart ekine ilaveten Farsça asıllı 

“eger” edatı kullanılabilir. 

Şartın ve cevabının geniş zaman olması “bir ʿ aceb vādı ̇̄ ye ṣaldı ʿ aşḳ-ı bı ̇̄ pervā beni 

/ aña ʿanḳā-yı ḫayāl uġrarsa Yaḥyā per döker” [g.91/5] beytindeki gibidir. Buna göre 

ankâ-yı hayâl henüz vadiye uğramamış ve kanatlarını dökmemiş olup şart ve cevabı 

gelecek zamana delâlet etmektedir. Şart durumunda olan ankā-yı hayâlin vâdîye uğrama 

ihtimalinde nisbî bir zayıflık vardır. Olur da uğrarsa per dökmek durumunda kalır. 

Aşağıdaki örnekler de aynı üsluptadır: 

şübhe yoḳdur kim çıḳar bı ̇̄ çāre diller başdan 

ol şehüñ ṭarf-ı külāhından çıḳarsa kāküli [g.422/3] 

şām olur rūzum ruḫına zülfin eylerse niḳāb 

luṭf idüb refʿ-i niḳāb eylerse şāmum rūz olur [g.133/3] 

artırmada Yaḥyā dil-i bı ̇̄ çāre niyāzı 

aña göre olursa eger nāz kem olmaz [g.139/5] 

Geniş zamanın şartı gelecek zaman ifade ettiğinden, aşağıdaki örnekte de 

görüleceği üzere cevabının gelecek zaman ekiyle çekimlenmesi mümkündür: 

ʿaşḳuñ odına ey gül yanarsa cān-ı şeydā 

her bir avuç külinden bir bülbül ola peydā [g.3/1] 
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Geniş zamanın şartının cevabının emir kipiyle çekimlenmesine Divan’dan birkaç 

örnek: 

merḥabā ı tmez dı yü āzürde-ḫāṭır olmasun 

devlet-i pā-būsı Yaḥyā’ya eger vı rmezse el [g.227/5] 

vücūduñda kes̱āfetden es̱er ḳalmasun ey ʿāşıḳ 

ṣabā-veş ṣalınam dı rseñ çemende gülʿiẕāruñla [g.310/4] 

Geniş zamanın şartının “eger” edatıyla kullanılabildiğine örnek aşağıdaki gibidir: 

eger mümkin olursa dest-būsı bir bahāneyle 

elinden alıgör şeftālūsın ol naḫl-i zı ̇̄ bānuñ [g.203/3] 

2.4.8.3 Geçmiş zamanın hikayesinin şartı 

Geçmiş zamanın şartı, basit şart ve geniş zamanın şartına göre oldukça seyrek olup 

Divan’da beş yerde kullanıldığı tespit edilmiştir. Şart, geçmiş zaman, cevap cümlesi ise 

şimdiki veya gelecek zaman anlamı taşır. Örneğin “çoḳ zamāndur miḥnet-i hicrüñden 

aġlar ey perı ̇̄  / yaşlıdur n’ola aġardıysa gözüm merdümleri” [g.411/1] beytinde şart 

cümlesinden aşığın gözlerinin ağarmış olduğu anlaşılıyor. Şartın cevabı ise istifhâm-ı 

inkârî olarak gelecek zaman eki {-(y)A} ile kalıplaşmış “N’ola?” sözüdür. Buna göre, 

aşığın gözleri ağardı diye bir şey olmayacaktır. Diğer bir örnekte cevap emir kipiyle 

çekimlenmiştir: 

açılmadıysa göñül künc-i ḥücrede Yaḥyā 

kenār-ı gülşene çıḳ seyr-i dil-güşā diyerek [g.193/5] 
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Aşağıdaki örnekte ise cevap, sâbitlik ve devam ifade eden isim cümlesiyle 

kurulmuştur. Ayrıca şart kipine ilaveten “eger” edatının kullanıldığı görülmektedir: 

cihān-ı bı ̇̄ -s̱ebāt içre ġam u şādı ̇̄  berāberdür 

eger şād olmaduñsa ġam degül Yaḥyā ḥazı ̇̄n olma [g.313/5] 

Şart kipi soru zamirleri ile beraber kullanılırsa istiğrak anlamı taşır167. Örneğin 

“ne ʿizzet buldı ise şemme-i luṭfuñla bulmuşdur / bu gülzāruñ eger verdi eger nesrı ̇̄n ü 

reyḥānı” [g.430/2] beytinin ilk mısrâının aslı “bulduğu izzeti şemme-i lutfunla 

bulmuştur” cümlesidir. Cümleyi soru zamiri ve şart kipiyle yeniden düzenleyerek 

nesneye “bulduğu bütün izzeti” anlamı katmaktadır. Diğer bir örnek aşağıdaki gibidir: 

ne yüzden oldı ise mācerā-yı çeşmi ʿarż eyler 

varur her gün ayaġın tozına eşk-i revān benden [g.269/2] 

2.4.8.4 Gelecek zamanın hikayesinin şartı 

Klâsik Türkiye Türkçesinde gelecek zaman anlamı taşıyan {-(y)A} ekinin 

hikayesi ile de şart cümlesi kurulduğu görülmektedir. Bunlarda cevap cümlesi yalnızca 

geniş zamanın hikayesi ile çekimlenmiş veya isim cümlesi yapılmıştır. Bu tarz şart 

cümleleri, cevabı geniş zamanın hikayesi olan basit şart cümleleri ile benzer özellik 

göstermektedir. Aşağıdaki tanıklarda da görüleceği üzere, geçmiş zamana delalet eden 

şart ve cevabının nefyi gerekir. Örneğin “nihāl-i bı ̇̄d kerem berlerin vı rürdi şehā / bulaydı 

 
167 Bu tarz şart cümleleri “universal conditional clauses” olarak adlandırılmıştır (Göksel ve Kerslake, 

Turkish: A Comprehensive Grammar, 434.) 
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neşv ü nemā āb-ı luṭfuñ ile eger”168 beytinde “nihâl-i bîd” mahbubun “âb-ı lutfu” ile “neşv 

ü nemâ” bulmamış, kerem meyvelerini de vermemiştir. Dolayısıyla hem şart hem cevabı 

geçmiş zamanda nefyolunmuştur. Divan’dan diğer örnekler aşağıdaki gibidir: 

daḫı laṭı ̇̄ f olurdı zülāl-i şiʿr-i terüm 

eger ki çeşme-i ḫāṭırda olmayaydı keder169 

el vı reydi niʿmet- i vaṣluñ eger bayrāmda 

ġam yı mezdi ṣāʾim-i hicrānuñ ol eyyāma dek [g.190/3] 

zülfüñ biri birine ḳatardı göñülleri 

gāhı ̇̄ ce girmeyeydi eger şāne araya [g.329/4] 

Geniş zamanın hikayesi olması gereken cevap cümlesi isim cümlesi olarak 

kurulursa nefiydeki tekit daha da güçlenir. Örneğin “ḫayālüñde eger eglenmeyeydi ḥāl 

müşkildi / belā küncinde kim eglencemüz cānā ḫayālüñdür” [g.82/3] beytinde şair “hâl 

müşkil olurdu” yerine “hâl müşküldü” diyerek cevaptaki hükmü tekit etmiştir. Benzer bir 

örnek: 

derūn-ı ḫüsrev-i gülde yer ı tmek nice mümkindür 

eger Yaḥyā ṣafā-yı ḫāṭır olmayaydı şebnemde [g.337/5] 

Hem isim cümlesi hem istifhâm-ı inkâriyle şartın cevabı tekit edilmiştir. 

 
168 “Der Sitâyiş-i Hâce Efendi” başlıklı kasidenin on yedinci beyti [s.8]. 

169 “Der Sitâyiş-i Hâce Efendi” başlıklı kasidenin yirmi dördüncü beyti [s.9]. 
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2.4.8.5 Zarf-fiil ekleri ile şart 

Esasında zaman zarfı yapan {-(y)IcAḲ} ve {-(y)InCA}  zarf-fiil ekleri şart anlamı 

da ifade edebilir. Şart şekli olan {-sA} ekinin güçlü veya zayıf bir varsayım170 anlamı 

taşımasına karşın zarf-fiil eklerinin böyle bir anlamı yoktur. Zarf-fiil ekleri ayrıca sâbitlik 

ifade ederler (bk. böl. 2.1.1.3). Dolayısıyla zarf-fiil ekleriyle kurulan şart ve buna bağlı 

olarak cevabının vuku bulma imkânı şart eki {-sA} ile ifade edilenden daha güçlüdür. 

Örneğin “ʿişret mi olur olmayıcaḳ baḫt müsāʿid / her cām alan destine hemḥāl-i Cem 

olmaz” [g.139/4] beytinde işretin olması {-(y)IcAK} zarf-fiiliyle bahtın müsait olması 

şartına bağlanmıştır. Bununla beraber “işret mi olur olmazsa baht müsâit” cümlesine göre 

daha tekitli bir ifadedir. Yine “cānına ḏoḳunmayınca bilmez ādem n’olduġın / tı ̇̄r-i dil-

dūz-ı maḥabbet şöyle nā-peydā gelür” [g.101/3] beytinde adamın muhabbeti bilmesi {-

(y)IncA} zarf-fiil ekiyle cânına dokunması şartına bağlanmıştır. Bununla beraber “cânına 

dokunmazsa bilmez âdem n’olduğun” cümlesine göre daha tekitli bir ifadedir. Divan’dan 

benzer örnekler: 

çāk çāk eyler ise sı ̇̄neñi yār incinme 

pāre pāre olıcaḳ ḳābil olur kāra ṣadef [g.171/3] 

biñ cāna vı rmese n’ola bir būsesini yār 

az olıcaḳ metāʿ olur anuñ bahāsı çoḳ [g.174/3] 

 
170 {-sA} ekinin eski Türkçedeki aslı {-sAr}ın “sā- [say-]” fiilinin geniş zaman çekiminden kaynaklandığı 

iddia edilmiştir. (Johanson, L, “On Turkic converb clauses” Haspelmath, M. & König, E., ed., Converbs in 

Cross-Linguistic Perspective. (Berlin: Mouton de Gruyter, 1995) 313-347; atıf yapan: Erdal, A Grammar 

of Old Turkic, 320.). 
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açılmayınca göñüller bahārdan ne biter 

bu şiddet üzre olan rūzgārdan ne biter [g.51/1] 

Müsnedi ve şart anlamlı zarf-fiili olumsuz olan cümleler, cevabı geniş zamanın 

hikayesi olan basit şartın hikayesinin ifade ettiği anlamı tersten ifade eder. Örneğin 

“olmadı sı ̇̄ nesi āyı ̇̄ne-i rūy-ı dildār / olmayınca bu temennā ile ṣad-pāre ṣadef” [g.171/2] 

beytinde “olmayınca” zarf-fiili “olmadı” müsnedinin şartı durumundadır. Şart 

gerçekleşmediğinden müsnet de gerçekleşmemiştir. Aynı anlamı “Sadef bu temennâ ile 

sad-pâre olsaydı sînesi âyîne-i rûy-i dildâr olurdu” cümlesi de ifade eder. Benzer diğer 

bir örnek: 

saçuñdan bāġbān bulmayıcaḳ bir şemme ḳahrından 

nigār-ı gülşenüñ sünbülleri ey māh-rūy öldi [g.447/4] 

Zarf-fiillerle kurulan şartın cevabı, isim cümlesi de olabilir: 

bāʿis̱-i raġbet olur dilberüñ istiġnāsı 

nemek-i ḥüsndür inṣāf idicek şı ̇̄ ve vü nāz [g.150/3] 

ġam-ı dı ̇̄ rı ̇̄ ne nedür bāde olınca dı ̇̄ rı ̇̄n 

sāḳi-i bezmde bir lāle-ʿiẕār-ı tāze [g.380/4] 
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2.5 Cümlelerin Vaslı ve Faslı 

Cümle öbeklerinin171 birbirine atfedilmesine (bağlanmasına) vasıl, atfın terkine 

fasıl denir. Vaslın bazı şartları olduğu gibi, bazı durumlarda ise fasıl gerekli olur. Bu şart 

ve durumlar cümlelerin anlamları arasındaki bağlantıya dayanır. Dolayısıyla bir beytin 

içerdiği cümleler arasındaki vasıl ve fasıl ilişkisinin tespiti, beyit anlamının inşâsını 

çözümlemeye yardımcı olacaktır. Bu bağlamda aşağıda vasıl ve fasıl konusu zemininde 

Şeyhülislâm Yahyâ Divanı’ndan beyit örnekleri çözümlenecektir. 

2.5.1 Vasıl 

Yukarıda ifade edildiği gibi cümle öbeklerinin birbirine atfedilmesine172 vasıl 

denir. Türkçede atıf edatlarla173 yapılabildiği gibi edatsız da yapılır174. 

Atıf edatlarından birçoğu iki terim arasında kurdukları söz dizimi ortaklığına175 

ilaveten başka ilgiler de tesis eder. Kurulmak istenen ilgiye göre bu edatlar kullanılır. Söz 

konusu atıf edatlarından Şeyhülislâm Yahyâ Efendi Divanı’nda kullanılanlar şöyle 

sıralanabilir: “dA”, “hem… hem…”, “ne… ne…”, “gāh… gāh…”, “yā”, “yā… yā…” ve 

 
171 “Cümle öbekleri” olarak tercüme edilen terim Telhis’te “cümle” olarak geçmektedir. Açıklama için bk. 

dp. 91. 

172 Atfın tanımı ile ilgili bk. böl. 2.4.5 “İsmi Atıfla Kayıtlama”. 

173 n. bl. atıf edatı ≈ db. bağlaç 

174 bk. Deny, Türk Dili Grameri (Osmanlı Lehçesi), bnt. 955-1018. 

175 Belâgat eserlerinde “teşrı ̇̄ k” sözüyle ifade edilen bu anlam “atıf edatları” zemininde hepsinin ortak 

anlamı olarak açıklanmıştır (Desûkî, “Ḥāşiye ʿalā Şerḥiʾt-Telḫı ̇̄ ṣ”, C III:10.). Bununla beraber Arapçadan 

farklı olarak Türkçede atıf, edatsız da yapılabildiği için (bk. dp. 174) “teşrik”i atıf edatlarının değil “atf”ın 

asgari anlamı olarak ifade etmek Türkçe belâgat için daha uygun olacaktır. 
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anlamdaşları, “ammā” ve anlamdaşları, “ki” ve müştakları, “eger” ve “meger”. Bunlara 

dair Divan’dan örnekler aşağıdaki gibidir: 

gülşende iken yār neden ġonce açılmaḳ 

söyleñ aña bir gūşeyi bulsun da büzülsün [g.274/4] 

söz kim zebānuma gele gūyā zebānedür 

ben ʿāşıḳam sözüm de benüm ʿāşıḳānedür [g.87/1] 

gelür mihmān-ı ġam cāna şeb-i miḥnet hücūm eyler 

göñül zenbūr-veş iñler ne bāl eyler ne mūm eyler [g.89/1] 

ne selāmın alur anuñ ne vı rür aña selām 

neden incindi ʿaceb bilsem o şeh Yaḥyā’ya [g.369/5] 

bu emvāc-ı belā içre bulınca sāḥil-i cūdı 

mekān-ı keştı ̇̄ -i dil geh firāz u geh nişı ̇̄ b oldı [g.393/3] 

İlave ilgi kurulmaksızın iki terimin birbirine vasledilebilmesi için aralarında cihet-

i câmia bulunması gerekir. Sekkâkî’ye göre câmi; aklî, vehmî veya hayâlî olur. Aklî olan 

câmi iki terimin tasavvurunda ittihat, temâsül veya teżāyüf olmasıdır. Vehmî olan câmi 

iki terimin tasavvurunda şibh-i temasül, tezat veya şibh-i tezat olmasıdır. Hayâlî olan 

câmi iki terimin tasavvurunda hayalde bir yakınlaşma olmuş olmasıdır. Bunun sebepleri 

muhtelif olup daha çok alışkanlık ve adet zemininde olur. 
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İki terimin tasavvurundaki ittihat “muʿı ̇̄nüñdür cemı ̇̄ ʿ-i evliyā bı ̇̄ şek ı der himmet / 

İmām-ı Aʿẓam u şeyḫ-i muʿaẓẓam Ḳuṭb-ı Geylānı ̇̄”176 beytinde “İmâm-ı Âzam” ve “Kutb-

ı Geylânî” terimlerindeki gibidir. İki terim de insan olmaları sebebiyle aynı türdür. 

Birbirlerinden kişilikleri sebebiyle ayrılırlar. Böylelikle birbirlerine atıfları mümkün 

olmuştur. 

İki terimin tasavvurundaki teżāyüfe “az çoḳ neylerse Yaḥyā luṭfıdur ihsānıdur / 

dı me ol mehrū cefāyı çoḳ vefāyı az ı der” [g.66/5] beytindeki “az” ve “çok” terimleri örnek 

verilebilir. Biri diğerinden bağımsız olarak düşünülemeyen iki terim olduklarından 

birbirine atfedilebilmişlerdir. 

İki terimin tasavvurundaki şibh-i temâsül “ḳaldı nuḳūd-ı eşk-i ruḫ-ı zerd geçmeden 

/ gitdi revācı dirhem u dı ̇̄nārı bozdılar” [g.75/4] beytinde “dirhem” ve “dinar” terimleri 

gibidir. Her ikisi de para çeşidi olduğundan birbirine atfedilebilmiştir. 

İki terimin tasavvurundaki tezada “delı ̇̄ lüñ Ḫıżr oluƅ cünd-i melāʾik ṣaġ u ṣolında 

/ ḳafādāruñ ola her ḳande isen ḥıfż-ı Rabbānı ̇̄”177 beytindeki “sağ” ve “sol” terimleri 

örnek verilebilir. Aralarındaki zıtlıktan dolayı birbirine atfedilmişlerdir. 

İki terimin tasavvurundaki şibh-i tezada “diye iḫlāṣ ile yerde beşer gökde melek 

āmı ̇̄n / duʿā ı tdükçe ol şāh-ı cihāna ṣıdḳ ile Yaḥyā” [g.15/5] beytindeki “yerde beşer” ve 

“gökde melek” terimleri örnek verilebilir. “Yer” ve “gök” ile “beşer” ile “melek” 

birbirlerinin zıddı olmamasına rağmen aralarında zıtlık varmış gibi düşünülür. Böylelikle 

birbirlerine atfedilirler. 

İki terimin tasavvurunda hayalde yakınlaşma olması “ḫırḳa vü tāc ile zāhid kerem 

ı t s̱ıḳleti ḳo / ādeme cübbe vü destār kerāmet mi virür” [g.107/5] beytindeki “hırka” ve 

 
176 “Der Medh-i Merhûm Sultân Murâd Hân” başlıklı kasidenin dördüncü beyti [s.24]. 

177 “Der Medh-i Merhûm Sultân Murâd Hân” başlıklı kasidenin yedinci beyti [s.24]. 
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“tac” kelimeleri arasındaki gibidir. Bu iki terim eski edebiyat geleneğinde tasavvuf 

erbabının alameti hâline gelmiştir. Hayâlde olan bu yakınlaşmadan ötürü birbirlerine 

atfedilebilmişlerdir. 

Müsnet ve müsned-ileyhleri arasında cihet-i câmia bulunan cümleler, birbirine 

vasledilebilir. Türkçede iki terimin yan yana sıralanması178 atıf için yeterli olup “ve” 

bağlacının kullanımı birçok durumda zorunlu değildir179. Yahyâ Efendi Divanı’nda “ve” 

edatı cümle öbeklerinin vaslı için hiç kullanılmamıştır. Fiillerin atfı ise {-(y)Uƅ} ekiyle 

yapılır. 

 
178 TDG. juxtaposition “yandaşlık, AUE” 

179 Standart Türkiye Türkçesinde cümleler, konuşmada yapılan perde değişiklikleriyle birbirine atfedilir 

(Banguoğlu, Türkçenin Grameri, bnt. 99). Örneğin konuşma diline ait “Ayla yerleri siliyo Numan odayı 

düzenliyo Yalın evi süpürüyo” sıralı cümlelerinin yüklemleri birbirinden bağımsızdır. Bunlar Türkçe dil 

bilgisi kitaplarında “sıralı cümle” olarak nitelenir. Yazı dilinde “virgül”le ayrılarak “nokta” en sona konur. 

Bununla beraber yazı dilinde cümlelerin birbirine atfedildiğini/sıralandığını gösteren herhangi bir dilbilgisi 

unsuru bulunmamaktadır. Kan’ın, yaptığı tespite göre yukarıda birbirine atfedilen her bir cümle 

“phonological phrase” olup tamamı ise “intonational phrase”dir. Yapılan ses analizlerine göre cümlenin 

veznindeki (prosody/ezgi) dalgalanmalarla atıf yapılan cümlelerin herbiri ve kendisine atıf yapılan son 

cümlenin de tamamlandığı tespit edilebilmektedir (Kan, “Prosodic Domains and The Syntax-Prosody 

Mapping in Turkish”, böl. The Phonetics and Phonology of Phrasal Domains in Turkish Prosody.). 

Günümüz gramerciliğinde “bağımsız sıralı cümle” olarak nitelenen cümleler hakkında bu şekilde hüküm 

verilmesinin cümle vezninden başka bir temeli de olamaz. Bu cümlelerin tarifinde yer verilen noktalama 

işâretlerinin delâlet ettiği bir ses hadisesi yoksa bunları kullanmak da anlamsız hâle gelirdi. 

XXI. yüzyıl Türkiye Türkçesiyle ilgili yapılan bu tespitlerin XVII. yüzyılda da geçerli olup olmadığına dair 

kesin bir hüküm vermek ise eldeki verilerle pek mümkün gözükmemektedir. 
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Cümlelerin vaslı, Telhis ve takipçilerinde bağımlı ve bağımsız cümlelerin vaslı 

olmak üzere iki başlık altında ele alınmıştır180. Şeyhülislâm Yahyâ Divanı’nda vasla dair 

örnekler de aşağıda bu tasnif ile verilecektir. 

2.5.1.1 Bağımlı cümlelerin vaslı 

Bir cümlenin parçası olan cümle öbekleri bağımlı cümledir181. Bir cümleye bağlı 

fiilimsi öbekleri, ek fiillerin isim unsuru olan fiilimsiler, zamir kökenli şahıs eklerini alan 

fiilimsi kökenli fiil çekimleri bağımlı cümlelerdir. Aralarında cihet-i câmia bulunan 

 
180 Bu tasnif atfın, atfedilecek terimlerin söz dizimindeki görevlerine ilişkinliğinden olsa gerektir. Bağımlı 

cümlelerin söz dizimindeki görevleri açıktır. Bunun aksine bağımsız cümlelerin söz diziminde bir görevleri 

yoktur. Bunlar ancak müfretlere ve bağımlı cümlelere benzetilmek suretiyle aralarında söz dizimsel bir 

ilişki kurulabilir. 

181 Nahiv teorisinde cümleler îraptan mahalli olanlar ve olmayanlar şeklinde ikiye tasnif edilir. Buna göre 

her bir kelime öbeğinde, unsurların görevlerini belirleyen bir “âmil” bulunur. Bunun dışındaki diğer 

unsurlar ise “mâmul” olarak adlandırılır. Öbek unsurlarının “âmil” ve “mâmul” olarak tasnif edildiği bu 

sistem ise “îrap” adını alır. Bu terimlere dilbilim teorisinde sırasıyla “governer”, “governee” ve 

“government” terimleri karşılık gelmektedir. Deny’nin gramerinde kullandığı “gouverner” ve “régir” 

terimlerinin mefhumları da “âmil” “mâmul” mefhumlarıyla kısmen örtüşür. Bu terimlerin Türkçeye 

“nâzımlık etmek” olarak tercüme edildiğini belirten Elöve, kendisi “yedişlemek” “yederlik etmek” 

kelimelerini kullanmıştır (Elöve, Türk Dili Grameri (Osmanlı Lehçesi), 559: dp. 1.) 

Kendi unsurlarının dışında bir âmile bağımlı olan cümleler îraptan mahalli olan, “bağımlı” cümlelerdir. 

Türkçede müsnedi başka bir unsura bağımlı cümle öbekleri veya nahiv-belâgat terminolojisine göre îraptan 

mahalli olan cümleler şöyle tespit edilebilir: (1) Bir fiilimsi ile ana cümlenin müsnedine bağımlı olan 

öbekler bağımlı cümledir “quasi-proposition, ‘cümlemsi, AUE’” (TDG, bnt. 1251). (2) Ek fiillerin isim 

unsuru olan fiilimsiler bağımlı cümledir. (3) Zamir kökenli şahıs eklerini alan sıfat-fiil kökenli fiil çekimleri 

bağımlı cümledir. (4) Birleşik fiillerin fiilimsi kısmı bağımlı cümledir. 
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bağımlı cümleler birbirine vasledilebilir. Bununla beraber bağımlı cümlelerin vaslı 

Şeyhülislâm Yahyâ Divanı’nda birkaç örneği geçmemektedir. Tespit edilenler aşağıda 

verilmiştir. 

Ek fiile bağımlı fiilimsi kökenli fiil çekimlerinin atfına örnek olarak “güler 

oynardı dil bāzı ̇̄ çegāh añlardı dünyāyı / ḳanı ol şevḳler ol üns ü ḥāletler oʿālemler” 

[g.115/2] beytinde “güler oynardı dil” ibaresi verilebilir. “Dil oynar” cümlesi “imek” 

fiiline bağımlıdır. “Güler” öbeği, “oynar” öbeğinin önüne getirilmek suretiyle buna 

atfedilmiş, “gülerdi” biçiminde bağımsız bir cümle kurulmamıştır. Gerek ek fiillere 

bağımlı gerek ek fiile benzeyen bitişik şahıs zamirlerine182 bağımlı fiilimsilerin 

birbirlerine atfı XXI. yüzyıl Türkiye Türkçesinde bu şekilde yapılmaktadır183. Bununla 

birlikte Divan’da yukarıdaki örnekten başka bu tarz atfa rastlanmamıştır. 

Bir cümleye bağlı fiilimsi öbeklerinin birbirine atfı da Divan’da oldukça azdır. 

Örnek olarak “reh-i ṭaleb ṭutalum kūy-ı dilrübā diyerek / ṣafā vü miḥnete yāhū vü 

merḥabā diyerek” [g.193/1] beyti verilebilir. Beyitteki asıl isnâdın müsnedi “tutalum” 

olup “kûy-ı dilrübâ diyerek” öbeği buna bağlıdır. Bağımlı öbeğe “safâ vü mihnete yâhû 

vü merhâbâ diyerek” öbeği de atfedilmiştir. Diğer örnek: 

ārām (ı demem)ms. būs u kenār (eylemeyince)matuf-aleyh 

sı ̇̄nemde gelüƅ yār ḳarār (eylemeyince)matuf [g.324/1]  

 
182 {-(y)Im}, {-sIn}, Ø, {-(y)Iz}, {-sInIz} ve {-LAr} 

183 bk. Karahan, Türkçede Söz Dizimi, 92-94. 
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Bağımlı cümlelerin vaslı fiillerinin atıf sıygasıyla184 atfıyla da yapılabilir. Edatsız 

vaslın azlığına karşın fiillerin atfıyla bağımlı cümlelerin vaslı Divan’da oldukça yaygın 

bir üsluptur. Çoklukla matuf-aleyhin aldığı ekler matufu da anlamlandırır. Atıf, cümleler 

arasında değil fiiller arasında meydana geldiği için185 atfedilen fiile bağlı cümle öbeği, 

bağımsız bir cümle teşkil etmez. Bununla beraber her fiil kendisine bağlı olan unsurlarla 

bir cümle öbeği teşkil edeceğinden iki fiilin atfı iki cümlenin vaslı anlamını taşır. 

Bir cümleye bağlı fiilimsi öbeklerine vasıl “dāmen-i çerḫi dilā ḫūn-ı şafaḳ ṭutsa 

n’ola / zı ̇̄r-i ḫāk oluƅ yatanlar hep anuñ maḳtūlidür” [g.117/4] beytindeki gibidir. 

“Yatanlar” müsned-ileyh olup bir cümleye bağımlı fiilimsidir. Fiilimsinin kökü olan “yat-

” fiiline “ol-” fiili atfedilerek mâtuf-aleyhteki {-(y)An} ekinin anlamının “ol-” fiiline 

geçmesi sağlanmıştır. Böylece “Zîr-i hâk olan” ve “yatan” öbekleri birbirine vasledilmiş 

olur. Benzer örnekler: 

sı ̇̄nesin pür-dāġ (ı düƅ) gögsin (geren) abdālı gör 

anı maġrūr eyleyen Yaḥyā bir iki pulıdur [g.117/5] 

seni bu ṣūrete ḳoyan gülüñ ʿaşḳıdur ey bülbül 

neye düşse anı (yaḳuƅ) kül (ı tmek) şān-ı āteşdür [g.55/3] 

 
184 Ahmed Cevdet Paşa ve Fuad Paşa, Kavâ’id-i Osmaniyye, 112; Kütahyalı, Miḳyāsüʾl-Lisān ve-Ḳısṭāsüʾl-

Beyān, 18; Ahmed Cevdet Paşa, Tertîb-i Cedîd Kavâid-i Osmâniyye, 79; Emre, Lisān-ı ʿOs̱mānı ̇̄: Ṣarf ve 

Naḥv, 331; Bilgegil, Türkçe Dilbilgisi, 283. 

185 Atıf sıygası fiilleri birbirine atfedebilmesinin bir sonucu olarak birleşik fiiller meydana getirir. (bk. 

Banguoğlu, Türkçenin Grameri, bnt. 280.) 
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göz (yumuƅ) (açınca) ḏurmaz gelse dilber ḫāneme 

baḫt bı ̇̄ dār olmasa devlet ḫayāl-i ḫᵛāb olur [g.59/2] 

Ek fiile bağımlı fiile yapılan atfa “düzd ġamzeñ ḳanda gizlerdi aluƅ nakd-i dili / 

gūşe-i çeşmüñ eger anuñ yataġı olmasa” [g.320/2] beytinin ilk mısrâı örnek verilebilir. 

Cümlenin müsnedi olan “gizler” “imek” fiiline bağlıdır. “Gizle-” fiil köküne “al-” fiili 

atfedilerek “Nakd-i dili alur” ve “Nerede gizler” cümleleri vasledilmiştir. Benzer 

örnekler: 

şu şarṭ ile ṭutarın tı ̇̄ r-i yāre sı ̇̄nemi Yaḥyā 

(çeküƅ) ḫadengini (alursa) dilde demreni ḳala [g.351/5] 

baḫtı (uyanuƅ) devleti (eylerdi) derāġūş 

Yaḥyā seni bulaydı şehā ḫᵛābgehüñde [g.357/5] 

Zamir kökenli şahıs eklerini alan kiplerin fiillerine atıf “sen de ey āhum oluƅ eşk-

i revānum gibi germ / incidirsin ḫāṭır-ı ʿuşşāḳı ġāyet serdsin” [g.290/2] beytindeki 

gibidir. “İncidirsin hâtır-ı uşşâkı” cümlesinin müsnedi “incidir” olup zamir kökenli şahıs 

eki olan {-sIn}e bağımlıdır. Müsnedin fiil kökü olan “incid-” fiiline “ol-” fiili atfedilerek 

“Eşk-i revânum gibi germ olur” ve “incidir” öbekleri vasledilmiştir. Diğer benzer 

örnekler: 

(gelüƅ) yine serı ̇̄ r-i ʿizzete iḳbāl ü devletle 

cenāb-ı Ḥaḳḳ’a Yaḥyā (eylerüz) şükr-i firāvānı186 

 
186 “Der Medh-i Merhûm Sultân Murâd Hân” başlıklı kasidenin on yedinci beyti [s.25]. 
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seni (gelür) (işidüƅ) bāġa yāsemen cānā 

(çıkuƅ) o şevḳ ile dı ̇̄ vāre rehgüzāre (baḳar) [g.72/4] 

Birleşik fiillerin fiilimsilerinin köklerine yapılan atıf “kūyuña kim varabilür 

ḏoġrıluƅ / çekmese ḳullāb-ı maḥabbet eger” [g.46/2] beytinin birinci mısrâındaki gibidir. 

“Bilür” fiiline bağlı “vara” fiilimsisinin köküne “doğrıl-” fiili atfdelimiş böylelikle 

“Doğrıla” ve “Vara” öbekleri vasledilmiştir. 

2.5.1.2 Bağımsız cümlelerin vaslı 

Aralarında cihet-i câmia bulunan bağımsız cümleler, bazı şartlar dahilinde 

birbirine vasledilir. Vasledilecek cümleler arasında ortak şart ve zarf kaydı ve ortak unsur 

olup olmadığına bakılır. Ortak unsur barındıran cümleler, bu unsurları tekrar edilmeksizin 

diğer unsurları birbirine atfedilerek vasledilir. Vasledilecek cümlelerin türlerinin inşâ 

veya haber olmak bakımından birbirine uyuşması gerekir. Bu şartları sağlayan cümlelerin 

arasındaki ilgiye inkıtâ ve ittisal beyninde tavassut adı verilir187. 

Şart kayıtları ortak iki cümlenin vasledilmesi “dökmez idi eşk-i germ ı tmez idi āh-

ı serd / sı ̇̄ne-i Yaḥyā eger olmasa sūzān-ı ʿaşḳ” [g.178/7] beytindeki gibidir. İkinci mısrâ, 

birinci mısrâdaki iki cümlenin ortak şartıdır. Şart tekrar edilmeksizin cevap cümleleri peşi 

sıra getirilmek suretiyle birbirine atfedilmiştir. 

Müsned-ileyhleri ortak iki cümlenin vasledilmesi “leṭāfetle açar gögsin çözer 

gūy-ı girı ̇̄ bānın / gül-i raʿnānuñ oḫşar sı ̇̄nesin mihr-i cihān-ārā” [g.4/4] beytindeki 

 
187 “et-tavassuṭ beyneʾl-ittiṣāl veʾl-inḳıṭāʿ” veya “et-tavassuṭ beyne kemāliʾl-inḳıṭā‘ ve-kemāliʾl-ittiṣāl” 

(Sübkî, “ʿArūsüʾl-Efrāḥ fı ̇̄  Şerḥi Telḫı ̇̄ ṣiʾl-Miftāḥ”, C III: 69-70.) 
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gibidir. Cümlelerin müsned-ileyhi “mihr-i cihān-ārā” olup bir kez söylenmiştir. 

Müsnetleri ise sıralanmak suretiyle atfedilmiştir. 

Müsned-ileyhlerinin tamlayanları ortak olan cümleler de tamlayanları tekrar 

edilmemek suretiyle birbirine vasledilebilir. Örneğin “her zamān sūz-ı firāḳ olmaz viṣāl 

ı rdi açıl / ʿ ālem-i ʿ aşḳuñ da ey Yaḥyā ḳışı var yazı var” [g.102/5] beytinin ikinci mısrâında 

“Âlem-i aşkın kışı var” cümlesine “Yazı var” cümlesi atfedilmiştir. Her iki cümlenin 

müsned-ileyhlerinin ortak tamlayanları olan “âlem-i aşkın” ifadesi ikinci cümlede 

gizlenmiştir. 

Yer tamlayıcısı ve nesnesi ortak olan cümleler, bunlar tekrar edilmeksizin 

vasledilir. Örneğin “ʿaşḳ āteşi cānā beni yandurdı kül ı tdi / yanmaġa saña sūz-ı dili tāb 

mı ḳaldı” [g.423/2] beytinin ilk mısrâında “aşk âteşi” ortak müsned-ileyh, “beni” ortak 

mef’ul-bihtir. Bunlar tekrar edilmeksizin “yandurdı” ve “kül etdi” cümleleri birbirine 

atfedilmiştir. 

Müsned-ileyhi ortak olan cümleler, fiillerinin {-(y)Uƅ} ekiyle atfedilmesi 

suretiyle de birbirine vasledilebilir. Örneğin “giriftār olayazdı pāybend-i ʿaḳd-ı Leylā’ya 

/ ḳaçuƅ ṣaḥrālara ḳurtuldı Mecnūn ḫāne ḳaydından” [g.291/2] beytinin ikinci mısrâında 

mevcut iki isnâdın ortak müsned-ileyhi “Mecnûn”dur. “Kaçdı” ve “kurtuldı” öbekleri 

fiillerinin atfıyla vasledilmişlerdir. Benzer örnekler: 

eli ayaġı yolına ṭuta mey ṣun sāḳı ̇̄  

dı r iseñ [cānı gelüƅ] [(ḫāste-i hicrān) yürisün] [g.292/3] 

(bı ̇̄ -minnet-i sāḳı ̇̄  oluƅ gülşende cām-ı gülle mest) 

(bı ̇̄ -tār-ı muṭrıb diñledük bülbülden elḥānı yine) [g.335/3] 
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Ortak kayıt veya unsur barındırmayan cümleler Türkiye Türkçesinde yükselen bir 

tonlamayla188 birbirine vasledilir. Vasledilen cümlelerin arasına nesirde “ve” atıf edatı 

konabilir. Bu edatın kullanılmadığı durumlarda iki bağımsız cümlenin bağlı olduğunu 

ifade eden herhangi bir dilbilgisi unsuru yazı dilinde bulunmamaktadır. Ancak noktalama 

işâretlerinin kullanılmaya başlanmasından sonra, birbirine atıf edatı olmaksızın atfedilen 

bağımsız cümleleri, yazı dilinde göstermek mümkün olmuştur. 

Yahyâ Efendi Divanı’nda bağımsız cümleler arasında atıf edatı kullanılmamıştır. 

XVII. asırda noktalama işâretleri de kullanılmadığından Divan’daki herhangi bir harf 

veya işâret ile, birbirine atfdelien bağımsız cümlelerin tespiti mümkün gözükmemektedir. 

Bu tür cümleler arasındaki vasıl ve fasıl ancak aralarındaki anlam ilişkisi bakımından söz 

konusu edilebilir. 

2.5.2 Fasıl 

Bölüm başında da ifade edildiği üzere cümle öbeklerinin birbirine atfının 

terkedilmesine fasıl denir. İki cümlenin birbirine atfına engel olan durumlar dört başlık 

altında tasnif edilmiştir: kemâl-i inkıtâ, kemâl-i ittisal, şibh-i inkıtâ ve şibh-i ittisal. Herbir 

durum ilgili başlık altında Divan’dan örneklerle tespit edilmeye çalışılacaktır. Yukarıda 

da ifade edildiği gibi Türkçede iki cümle herhangi bir edat olmadan vasledilebilir. 

Dolayısıyla aralarında bağlaç olmayan her cümle fasledilmiş değildir. Bununla beraber 

faslı gerekli olan cümleler “ve” edatıyla bağlanmaları durumunda fesâhat bozulur. 

 
188 Banguoğlu, Türkçenin Grameri, bnt. 99; Kan, “Prosodic Domains and The Syntax-Prosody Mapping in 

Turkish”, 92-113. 



137 

 

2.5.2.1 Kemâl-i inkıtâ 

Temel unsurları arasında cihet-i câmia bulunmayan veya bulunsa bile biri haber 

diğeri inşâ türünde olan cümlelerin fasledilmeleri gerekir. Aralarındaki ilgi kemâl-i inkıtâ 

olarak adlandırılır. 

Aralarında cihet-i câmia bulunmayan cümlelere “sāġar-ı zerrı ̇̄n-i mihri çarḫ 

gerdān eyledi / bülbül oldı mest-i gül çāk-ı girı ̇̄ bān eyledi”189 beytinin birinci ve ikinci 

cümleleri örnek verilebilir. “Çarh sâgar-ı zerrîn-i mihri gerdân eyledi” cümlesiyle 

devamındaki “Bülbül mest oldu” cümlesinin müsned-ileyh ve müsnetleri arasında cihet-

i câmia bulunmadığından iki cümlenin birbirine vasledilmesi mümkün değildir. 

Dolayısıyla “Çarh sâgar-ı zerrîn-i mihri gerdân eyledi ve bülbül mest oldu” şeklinde bir 

cümle fasih olmaz. Standart Türkiye Türkçesi imlâsıyla da “eyledi”den sonra nokta koyup 

cümleyi bitirmek gerekir. Aralarına virgül veya noktalı virgül konarak cümleler birbirine 

bağlanmaz. 

Tür farkından dolayı fasledilen cümlelere “meyḫāne-i maḥabbet mestānelerle 

ḏoldı / peymāneler pür oldı ʿārif oturma tenhā” [g.3/3] beytinden örnek verilebilir. İkinci 

mısrâdaki “peymâneler pür oldu” cümlesi haber, takip eden “ârif, oturma tenhâ” cümlesi 

ise inşâdır. Aralarında kemâl-i inkıtâ olmasından dolayı vasledilemezler. Diğer örnekler: 

(niḳāb-ı ġonceden ʿarż-ı cemāl ı tdi gül-i raʿnā)1 

(bir aʿlā perdeden sen de görün ey bülbül-i şeydā)2 [g.4/4] 

 
189 “Kasîde-i Sultân Murâd Hân” başlıklı kasidenin matlaı [s.21]. 
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(ġonceyi açmış nezāketle nesı ̇̄m-i nevbahār)1 

(bülbül-i şeydā sevinsün öyle bir hemrāzı var)2 [g.102/3] 

(bir seḥer gülzāra gelseñ ʿandelı ̇̄bi diñleseñ)1 

(ḫayli aʿlā naġmeler eyler)2 bülend āvāzı var [g.102/4] 

2.5.2.2 Kemâl-i ittisal 

Aralarında, müfretlerin birbirine tâbi olmasına benzer ilgi bulunan cümlelerin 

fasledilmeleri gerekir. Söz konusu ilgi kemâl-i ittisal olarak adlandırılır. Buna göre 

cümlelerden ikincisi, birincisinin tekidi, beyanı veya bedeli olabilir. 

2.5.2.2.1 Tekid 

Bir cümledeki hükmün mecaz yahut yanlışlık, unutma ve sürçme olarak anlaşılma 

ihtimallerini ortadan kaldırmak için söylenen ikinci cümle birincinin tekididir. İkinci 

cümle, birinciyi anlamca ondan farklı olmakla beraber pekiştiriyorsa tekid-i mânevî, 

anlamca aynı olup pekiştiriyorsa tekid-i lafzîdir190. 

Tekid-i mânevî örneği “hicrān sitemin ḥikāyet eyler / dün bezmde diñledüm 

rübābı” [g.388/4] beytindeki gibidir. Birinci mısrâdaki ifadenin söyleyen tarafından 

yanlış söylendiği düşünülmesin diye tekit etmek için anlamca farklı ikinci mısrâ 

söylenmiştir. Dolayısıyla iki cümlenin fasledilmesi zorunludur. Aralarına “ve” bağlacının 

getirilemiyor olması bu hükmü destekler. 

Te’kîd-i mânevîye bir diğer örnek “benümle ḥaşre ol ḳaddi ḳıyāmet māyil olmaz 

mı / ḳıyāmet var dı mez mi yoḫsa ḥaşre ḳāyil olmaz mı” [g.394/1] beytinin mısrâlarıdır. 

 
190 Ramazanzâde, en-Nefʿüʾl-Muʿavvel fı ̇̄  Tercemetiʾt-Telḫı ̇̄ ṣ veʾl-Muṭavvel, 1289, I:319. 
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Birinci mısrâdaki “benimle haşr” ifadesindeki “ile” bağlacı, zamanda beraberlik de 

mekanda beraberlik de ifade ediyor olabilir. Şairin kasdettiğinin zamanda beraberlik 

olduğu ikinci mısrâda bu anlamı tekit etmesiyle anlaşılıyor. 

Te’kid-i lafzî “viṣālüñ mihri ḏoġmaz mı ẓalām-ı hicr gitmez mi / saʿādet ṣubḥı 

ı rmez mi şeb-i ġam zāyil olmaz mı” [g.394/3] beytinin ikinci mısrâındaki gibidir. Âşık 

için saadet visal, gam hicr demek olduğundan ikinci mısrâ ile birinci mısrâ aynı anlama 

gelir. Dolayısıyla ikinci, birinciyi tekit için söylenmiştir. Diğer bazı te’kid-i lafzî örnekleri 

aşağıdaki gibidir: 

(düşelden dil hevā-yı ʿaşḳa bı ̇̄ -ṣabr u şekı ̇̄ b oldı)1 

(hele āvārelikde ber-ḳarār olmaḳ naṣı ̇̄ b oldı)2 [g.393/1] 

(gehı ̇̄  eyler tebessüm bülbüle gāhı ̇̄  ı der ḫande)1 

(çemende ġonce bir maḥbūb-ı şūḫ-ı şı ̇̄ vekār oldı)2 [g.393/2] 

(gül sāġarını pür ı tdi gelüñ pür-ḫurūş olun)1 

(yaʿnı ̇̄  ı rişdi vaḳt-i ṭarab bāde-nūş oluñ)2 [g.192/1] 

2.5.2.2.2 Bedel 

Herhangi bir nükteden dolayı itina gerektiren bir maksadı ifadeye, birinci cümle 

yeterli değilse veya ikinci cümleye nispeten ifadede zayıf kalıyorsa, birinci cümle bedeli 
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olan ikinci cümleyle desteklenir. Eğer ikinci birinciye dahilse191 bedel-i ba’z, dahil 

olmayıp arızsa192 bedel-i iştimal olarak adlandırılır. 

Bedel-i ba’za “ḥayāt-ı tāze buldı yine ʿālem nevbahār oldı / güzellendi çemen bir 

lāle-ḫadd ü gül-ʿiẕār oldı” [g.391/1] beyti örnek verilebilir. Birinci mısrâda mevsimin 

bahar olup yeryüzünün canlandığını ifade eden şair ikinci mısrâda söz konusu baharın ve 

canlılığın tafsilatını vererek lalelerin ve güllerin açtığını belirtiyor. Birinci mısrâ 

ikincisini içermesine rağmen şair bir nükteye binaen laleleri ve gülleri anmak istiyor. 

Birincinin bedeli durumunda olan ikinci cümlenin ilk cümleden fasledilmesi gerekir. Bir 

diğer örnek: 

(ancaḳ ġam-ı dildārı alur ḥavṣala-i ʿaşḳ)1 

(Yaḥyā olımaz aña müzāḥim ġam-ı dünyā)2 [g.2/5] 

Bedel-i iştimâle “bı ̇̄mār yatur gördüm ı şigüñde raḳı ̇̄bi / kūyuñda ḳoma anı şehā 

varsun üzülsün” [g.274/3] beyti örnek verilebilir. Şairin mahbubuna söylediği “kuyunda 

koma onu şehâ” cümlesinden maksadı rakibi mahbubunun civarında görmekten 

hoşlanmamasıdır. Sonrasında söylediği “varsun üzülsün” cümlesi bu maksadını daha iyi 

ifade etmektedir. Diğer örnekler: 

(başa çıkmaḳ umarmış kāküliyle)1 

(göñül Yaḥyā ʿaceb sevdāya düşmiş)2 [g.159/5] 

 
191 Ankaravî ve Develüzâde Ali Rızâ b. Osman, Muḫtaṣaruʾl-Meʿānı ̇̄  (meʿaʾt-Taḥşiyye veʾl-İ̇̄żāḥ), 227, 

hâmiş (satır:2-3). 

192 Ankaravî ve Develüzâde Ali Rızâ b. Osman, 227, hâmiş (satır:2-3). 
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(eyledi ḳānūn-ı ʿuşşāḳa mülāyim naġmeler)1 

muṭrıb-i bezme hezār ahsent (nā-sāz ı tmedi)2 [g.395/2] 

2.5.2.2.3 Beyan 

Birinci cümlenin anlamındaki kapalılığı îzah için söylenen ikinci cümle birincinin 

beyanı hükmündedir. Örneğin “göstermedi ruḫın bize ol ġonce bir zamān / ṣoñra açıldı 

vechini bildük ki āl imiş” [g.158/3] beytindeki “vechini bildik” cümlesinde kapalılık 

vardır. Nasıl bilindiği belirtilmemiştir. Sonrasında getirilen “âl imiş” cümlesi bu 

kapalılığı giderdiği için birinci cümlenin beyanı hükmündedir. İki cümleyi birbirine 

bağlayan ve “meğerki”nin kısaltılmış hâli olan “ki” olsa da olmasa da iki cümle “ve” ile 

birbirine atfedilemez. Benzer örnekler: 

(çemende bülbülüñ feryādına bāʿis̱ nedür bildüm)1 

(meşām-ı cāna gülden ı rdi Yaḥyā būy-ı cānāne)2 [g.333/5] 

nihāl-i tāzedür ḳaddüñ dehānuñ ġonce rūyuñ gül 

(bir iken iki olsun)1 (gel açıl ġonce-dehānum gül)2 [g.213/1] 

Bir cümlenin diğer cümle ile beyanı ibhamdan sonra îzah üslubunun da 

yollarındandır (bk. böl. 2.6.3.1). 

2.5.2.3 Şibh-i inkıtâ 

Vasledilmeleri durumunda, hangisinin hangisine vasledildiği anlaşılmayacak 

cümlelerin fasledilmeleri gerekir. Aradaki ilgiye şibh-i inkıtâ adı verilir. Divan’da şibh-i 

inkıtâa örnek tespit edilememiştir. 
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2.5.2.4 Şibh-i ittisal (istînaf) 

İkinci cümle, birinci cümlenin gerektirdiği bir sorunun cevabı durumundaysa 

cümlenin kendisine cevap kabul edilir ve fasledilmeleri gerekir. Aralarında ilgi şibh-i 

ittisal olarak adlandırılır. Sekkâkî’ye göre, muhatabı soru sormak durumunda 

bırakmamak veya onun sesini duymak durumunda kalmamak için muhatap soru sormuş 

kabul edilir. Cümleleri bu şekilde fasletmeye ve fasledilen ikinci cümleye istînaf adı da 

verilir. İstînaf üç türlüdür: 

Sorulmuş farzedilen soru mutlak olarak birinci cümledeki hükmün sebebine 

dairdir. Örneğin “ḫavfum odur kim oḳuñ per yaka pervāne-veş / şevḳuñ ile oldı dil şemʿ-i 

fürūzān-ı ʿaşḳ” [g.178/4] beytinin birinci mısrâında şair korkusunu bildiriyor. “Ne 

sebeple korkuyorsun?” şeklinde farzedilen genel bir sorudan sonra ikinci mısrâı söylüyor. 

Soru ile cevabı birbirine vasledilemeyeceği için soru hükmünde kabul edilen birinci mısrâ 

da ikinci mısrâa vasledilmeyip fasledilmiştir. Benzer örnekler: 

(şerḥ ı derse derd-i ʿaşḳı yine Yaḥyā şerh ı der)1 

(bir maḥall ḳalmış mıdur zı ̇̄ rā bu fende görmedük)2 [g.201/5] 

(açuƅ bāl ü perin gülşende bir yı rde ḳarār ı tmez)1 

(cefā-yı ḫār ile kendin perı ̇̄ şān eyledi bülbül)2 [g.213/3] 

(ḏoldur ḳadeḥe şarāb-ı nābı)1 

(fevt itme ṣafā-yı māh-tābı)2 [g.388/1] 

(iḥtirāz eyle meded göz degmesün mecrūḥ olur)1 

(ḫaylice nāzükdür ey ġonce-dehen laʿl-i terüñ)2 [g.196/4] 
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(al olsa yaşuñ ḳana boyansa ruḫ-ı zerdüñ 

ümmı ̇̄d-i viṣāl eyleme)1 (çün sı ̇̄m ü zerüñ yoḳ)2 [g.186/2] 

Sorulmuş farzedilen soru özel bir soru olabilir. Örneğin “vāʿiẓā çaḳ böyle ẕemm 

ı tmek olur mı bādeyi / her ne deñli zaḫm olursa dilde merhemdür hele” [g.340/3] beytinde 

birinci mısrâdan sonra “Bâdeyi neden bu kadar zemmetmek olmaz?” şeklinde “bâde” 

hakkında özel bir soru sorulmuş farzedilir. Cevap da yine birinci mısrâdaki cümle 

hükmünden çok bâdeyle alakalı bir cevaptır. Diğer bir örnek: 

(çeşm-i ḥasūda girmemege çāre var mıdur)1 

(ol kim göze ḏoḳunmıyayın dı yü ḫāk olur)2 [g.63/4] 

2.5.3 Hâl Zarfı 

Hâl zarfı bir fiile bağlı olarak fâilinin veya mef’ulünün bulunduğu heyeti beyan 

eder. Böylelikle fiilin oluşu, fâilinde veya mef’ul-bihinde, sabit olmayan bir sıfatın (hâlin) 

var oluş vaktiyle sınırlandırılmış olur193. “Kolay”, “zor”, “yalnızca”, “sessizce” gibi 

isimler cümleye hâl olur. Bunlar fiil zamanıyla örtüşen, sâbit olmayan bir sıfatın varlığına 

delâlet eder. Hâlin bir cümle öbeği olduğu durumlarda ise {-(y)ArAK}, {-(y)Uƅ} ekleri 

ve “iken” fiiliyle asıl cümlenin fiiline bağlanır. 

{-(y)ArAK} kipinin Türkçe nahiv kitaplarında hâl ifade ettiği belirtilmiştir194. Söz 

konusu kip, zaman değil devamlılık (bk. böl. 2.1.1.3) ifade ettiğinden bağlı bulunduğu 

fiilin zamanına tabi olur. Kipe konan fiil kökü de sâbit olmayan sıfatı meydana getirir. 

 
193 Ramazanzâde, en-Nefʿüʾl-Muʿavvel fı ̇̄  Tercemetiʾt-Telḫı ̇̄ ṣ veʾl-Muṭavvel, 1289, I:346. 

194 Kütahyalı, Miḳyāsüʾl-Lisān ve-Ḳısṭāsüʾl-Beyān, 17; Ahmed Cevdet Paşa, Tertîb-i Cedîd Kavâid-i 

Osmâniyye, 74. 
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Örneğin “şem-ʿi ruḫuña ḏolaşaraḳ dil / pervāne-i bı ̇̄-mecāle döndi” [g.387/3] beytinde 

“dolaş-” fiili {-(y)ArAK} kipine konarak “dön-” fiiline bağlanmıştır. Bağlandığı fiilin 

fâili olan “dil”in heyetini bildirmektedir. {-(y)ArAK}da herhangi bir zaman ifadesi 

bulunmayıp devam ifade ettiğinden dolayı zamanı, bağlı bulunduğu “dön-” fiilinin 

geçmiş zaman çekimine tabidir. “Dolaş-” fiil olmasından ötürü tabii olarak vasıf anlamı 

da taşımaktadır. Bağlı bulunduğu fiilin gerkçekleşme zamanında fâilinin sabit olmayan 

sıfatını ifade ettiğinden cümlede hâl görevini yüklenmektedir. Aşağıdaki gazelin redifi 

söz konusu kiple kurulmuştur: 

reh-i ṭaleb ṭutalum kūy-ı dilrübā diyerek 

ṣafā vü miḥnete yāhū vü merḥabā diyerek 

getürdüñ ey dil-i āvāre sı ̇̄neye bir bir 

ne deñlü ġuṣṣa vü ġam varsa āşinā diyerek 

şikenc-i ṭurra-i müşkı ̇̄nine esı ̇̄ r oldı 

belāya uġradı dil zülfine belā diyerek 

Ḫudā kerı ̇̄mdür elbette eylemez maḥrūm 

murādına ı rişür her kişi Ḫudā diyerek 

açılmadıysa göñül künc-i ḥücrede Yaḥyā 

kenār-ı gülşene çıḳ seyr-i dil-güşā diyerek [g.193] 

{-(y)Uƅ} kipi de bir fiile bağlı olarak, fâilinin veya mef’ul-bihinin heyetini beyan 

eder. Fakat bunun beyan ettiği heyet fiil zamanıyla örtüşmeyebilir. Eğer fiil zamanında 

da söz konusu heyetin devam ettiğine dair bir karine varsa {-(y)Uƅ} hâl ifade eder. 
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Eğer {-(y)Uƅ} kipi olumsuz fiile gelmişse aslolan yokluğun sürmesi olduğundan 

kip hâl ifade eder. Örneğin “cihānda rind odur uġratmayuƅ ālām-ı dünyāyı / muvāfıḳ yār 

ile bir gūşede defʿ-i ġumūm eyler” [g.89/2] beytinde “uğratma-” fiili {-(y)Uƅ} kipiyle 

“eyle-” fiiline bağlanmıştır. “Rind”i gösteren üçüncü teklik kişi zamiri olan fâilin heyetini 

bildirmektedir. Aksi belirtilmediğinde varlıkta aslolan yokluğun devamı olduğundan195 

“uğratmama” oluşu devam etmekte, dolayısıyla bağlı bulunduğu fiilin zamanıyla 

örtüşmektedir. Bu durumda “uğratmayub” hâl ifade eder. Benzer örnekler aşağıdaki 

gibidir: 

ʿaşḳ-ı Leylā ile bir āteş-i sūzān idi Ḳays 

bilmeyüƅ dı rdi görenler neye ʿüryān idi Ḳays [g.156/1] 

bir göñül var mı ser-i zülfüñde ārām ı tmeyüƅ 

nāz ile reftāra gelseñ pāymālüñ olmaya [g.303/2] 

{-(y)Uƅ}’lu fiilin zamanının, bağlı bulunduğu fiilin zamanı ile örtüşüp 

örtüşmemesinde bağlam da196 belirleyici olabilir. Örneğin “ol iki zülf ayaḳ ḏolayuƅ bı ̇̄-

sebeb dile / bir bı ̇̄-günāhı beste-i zincı ̇̄r ı tdiler” [g.65/4] beytinde âşığın mahbûba 

sevdalanması mahbûbun iki zülfünün örülmesiyle ilişkilendirilmiştir. Şârin hayâlinde 

âşığın gönlü mahbûbunun örgülü zülüflerine zincirlenmiştir. Dolayısıyla “dola-” fiilinin 

zamanının, bağlı bulunduğu “etdiler” fiiliyle örtüşmesi gerekir. Zaman örtüşünce 

 
195 Ramazanzâde, en-Nefʿüʾl-Muʿavvel fı ̇̄  Tercemetiʾt-Telḫı ̇̄ ṣ veʾl-Muṭavvel, 1289, I:350. 

196 Eski Türkçe {-(y)Ip} kipini Erdal “contextual converb [bağlamsal zarf-fiil]” olarak niteleyerek yan 

öbeğin asıl öbekle ilişkisinin bağlam yardımıyla belirleneceğini belirtmiştir (Erdal, A Grammar of Old 

Turkic, böl. 4.6.3.1.) 
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“dolayub” ifadesi “etdiler” fiilinin fâili olan “ol iki zülf”ün heyetini bildirmiş olur. 

Böylece hâl ifade eder. Buna benzer diğer bazı örnekler aşağıdaki gibidir: 

ṣaḥn-ı zemı ̇̄ni sünbül beñzetdi āsmāna 

bir naḳş-ı dilkeş (oluƅ)hâl (uydı)ms. zemı ̇̄ n zamāna [g.317/1] 

yüz (urdum)ms. yı re tenhā (añlayuƅ)hâl dildār yanında 

ḫaṭā ı tdüm yı re düşdi yüzüm aġyār yanında [g.342/1] 

{-(y)Uƅ}lu hâl cümlelerinin fâili zü’l-hâl197 olmayabilir. Örneğin “şemme-i luṭfuñ 

vı rüƅ ḫāṣiyet-i müşk ü gülāb / ḳadr ü ḳıymet bulmada āb ü türāb-ı Edrene” [g.311/6] 

beytinde “şemme-i lütfun verüb” öbeği “bulmada” fiiline bağlı hâl cümlesidir. Zü’l-hâl 

“âb ü türâb-ı Edrene” olmakla beraber hâl cümlesinin fâili “şemme-i lutfun”dur. Asıl 

cümlenin fâili, hâl cümlesinin mef’ul-bihidir. Benzer bir örnek: 

zülf kim başına sulṭān idi pāmālüñ (oluƅ)hâl 

saña ḳul (eylediler)ms. adını sünbül ḳodılar [g.98/2] 

Hâl, isim cümlesi olursa “iken” ile fiile bağlanır. Örneğin “pür iken bāde ile 

beñzer idi ʿārıżına / sernigūn eylediler döndi zenaḫdāna ḳadeḥ” [g.37/3] beytinin birinci 

mısrâında “benzer” müsnedine isim cümlesi olan “[o] pür”, “iken” ile bağlanarak, fâil 

olan üçüncü teklik kişinin heyetini beyan etmiştir. Benzer diğer örnek: 

şuʿle-i meyle döner şem-i fürūzāna ḳadeḥ 

şemʿ iken yine ı der cünbiş-i pervāne ḳadeḥ [g.37/1] 

 
197 Hâl zarfının nitelediği kelime zü’l-hâl olarak adlandırılır. 
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“Var” ile kurulan hâl cümleleri de asıl cümleye “iken” ile bağlanır: 

bu deñlü rütbe-i ʿulyāsı var iken mihrüñ 

yine ı şigine yüz sürmek ile faḫr eyler198 

ı şigüñde gözi yaşlu ʿāşıḳuñ biñ var iken 

nevcüvānum biñ yaşa Yaḥyā’yı ı tdüñ iḫtiyār [g.48/5] 

Fiilimsi kökenli fiillerle çekimlenen hâl cümleleri de “iken” ile asıl cümleye 

bağlanır: 

ey cān tabı ̇̄bi ḫāste-i ʿaşḳuñ revā mıdur 

dermān ümı ̇̄ din eyler iken derdnāk olur [g.63/2] 

anuñ tārı ̇̄ hini fikr eyler iken yāduma geldi 

taʿālaʾllāh zehı ̇̄  ṭāk-i bülend āsumān-āsā [t.k.1/2] 

2.6 Îcaz, Itnab ve Müsâvat 

Maksat, ya kendisine denk sözle ya az ve yeterli sözle ya da faydalı ve çok sözle 

ifade edilir. Birincisi müsâvat, ikincizi îcaz, üçüncüsü ıtnabtır. Klâsik şiirde anlam tek bir 

beyitte tamamlandığından îcâzlı söyleyiş söz konusu şiir geleneğinin karakteristik bir 

özelliğidir. Şiirin anlamını ıtnablarla ziyadeleştirmek de yine eski gelenekte yaygın bir 

üsluptur. Unsurlarının niceliği itibariyle maksadı tam olarak ifâde eden müsâvî sözler de 

unsurlarının niteliği itibariyle ziyâde anlamlar taşıyabilir. Aşağıda sırasıyla müsâvat, îcaz 

 
198 “Der Sitâyiş-i Hâce Efendi” başlıklı kasidenin on üçüncü beyti [s.8]. 
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ve ıtnâbın nitelik ve yolları Şeyhülislâm Yahyâ Divanı’ndan örneklerle açıklanacak, bu 

yollardan şairin üslûbunda öne çıkanlara işâret edilecektir. 

2.6.1 Müsâvat 

Bünyesinde îcaz ve ıtnab yer almayan her söz müsâvattandır. Örneğin “bülbüller 

öter güller açıḳ şād göñül yoḳ / hı ̇̄ ç böyleligin görmemişüz faṣl-ı bahāruñ” [g.197/2] 

beytindeki sözler şairin maksadını tam olarak ifade ettiği için müsâvattandır. Anlam 

yoğunluğundan ötürü şiirde, bilhassa klâsik şiirde bütünüyle müsâvî sözlere rastlama 

ihtimali düşük olabilir. Bununla beraber hazfedilmemiş her unsurun sözü müsâvâta 

yaklaştıracağı açıktır. Sözde aslolanın müsâvat ve unsurlarının tamlığı olmasına mukabil 

söz konusu tamlık ziyâde anlamlar da içerebilir. Burada Şeyhülislâm Yahyâ Divanı’ndaki 

müsâvî sözlerin ziyâde anlamları incelenecektir199. 

Bir cümle unsurunun söylenmesi tâzim ifade edebilir. Örneğin “sipihr-kevkebe 

Ḫᵛāce Efendi kim vı rdi / cihāna pertev-i ḫurşı ̇̄d-i fażlı revnaḳ u fer”200 beytinde müsned-

ileyh görevindeki “Hâce Efendi” ismi övgüye uygun bir lakap olup şiirde de övgü 

makamında kullanıldığından tâzim ifade eder. Müsned-ileyhin söylenmesinin müsâvattan 

olması ziyade tâzim anlamına engel olmaz. 

Bir cümle unsuru, diğer unsurun tâzimini de ifade edebilir. Örneğin “Cem ol bāde-

i nābuñ efkendesi / Sikender o meyḫānenüñ bendesi” [Sn./13] beytinde “Cem” ve 

“Sikender” müsned-ileyhleri bâdenin ve meyhânenin tâzimi için kullanılmışlardır. 

 
199 Bu bahis Telhis ve takipçilerinde müsned-ileyhin zikri zemininde ele alınmaktadır. Bu çalışmadaki tasnif 

farklılığı (bk. s. 31) dolayısıyla bu bölüme alınmıştır. 

200 “Der Sitâyiş-i Hâce Efendi” başlıklı kasidenin onuncu beyti [s.7]. 
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Bir cümle unsurunun söylenmesi hayır umma da ifade edebilir. Örneğin “ne ṣahbā 

ki mest-i müdāmı Ṣuheyb / ne mey kim anı içmemek ola ʿayb” [Sn./10] beytinde Hz. 

Peygamber’in ashabından Suheyb b. Sinân (öl. 38/659) adıyla hayır umularak anılmıştır. 

Diğer örnekler: 

bedı ̇̄ dār olan ḫumda ṣahbā mıdur 

yā (Ṭūr) üzre nūr-ı tecellā mıdur [Sn./25] 

şuʿāʿı ki her yaña raḫşān olur 

nümūdār-ı mühr-i (Süleymān) olur [Sn./14] 

Bir cümle unsurunun söylenmesi hoşlaşma ifade edebilir. Örneğin “saña beñzer 

güzel ḫalk ı tmemişdür Ḥażret-i Barı ̇̄  / ʿaceb mümtāz dilbersin ʿaceb ḫūb u dilārāsın” 

[g.258/2] beytinde mef’ul-bih olan “güzel”, müsnet olan “dilber”, “hûb” ve “dilârâ” 

kelimeleri hoşlaşma ifade etmektedir. 

Bir cümle unsurunun söylenmesi ilgili unsuru açıklığa kavuşturma ve dinleyicinin 

zihnine yerleştirme için olabilir. Örneğin “ġonce-i dil açıluƅ ḫāṭır niçün şād olmaya / 

bāġda güller mi yoḳ gülşende bülbüller mi yoḳ” [g.180/2] beytinin ikinci mısrâı “bağda 

güller mi yok, bülbüller mi yok” şeklinde olabilecekken mef’ul-fih eş anlamlı bir kelime 

ile yinelenerek anlam daha ziyade pekleştirilmiştir. Aynı zamanda vezin de gözetilmiştir. 

Bir cümle unsurunun söylenmesi hor görme için de olabilir. Örneğin “raḳı ̇̄b-i dı ̇̄vi 

ādem mi ṣanur ki ol perı ̇̄  bilsem / anuñ gibi leʾı ̇̄me bunca iḥsān eyleyüƅ n’eyler” [g.130/4] 

beytinin ikinci mısrâında rakîbi işâretle “ana” zamirini söylemek yeterliyken “anun gibi 

leîme” denerek mef’ulün horlandığı ifade edilmiştir. Benzer bir örnek: 

hevā-yı ʿaşḳ u nār-ı şevḳ u āb-ı çeşmüñ olmasa 

kim ādem dı r (senüñ gibi ayaḳ topraġına) Yaḥyā [g.6/5] 
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2.6.2 Îcaz 

Îcaz kısa ve öz olmakla beraber maksadı ifadede yeterli olmalıdır. Aksi takdirde 

ihlâl meydana gelir. Îcaz, hazifsiz olursa îcâz-ı kasır, hazifle olursa îcâz-ı hazif adını alır. 

Îcâz-ı kasıra “cihānda ʿāşıḳ-ı mehcūra ṣanma rāḥat olur / neler çeker bu göñül 

söylesem şikāyet olur” [g.60/1] beytinin ikinci mısrâı örnek verilebilir. Şair “Gönlüm pek 

çok ıztırap çekmekle beraber, durumdan memnun olduğum için bunları dile 

getirmiyorum. Eğer dile getirecek olsam memnuniyetsizce şikayetlendiğim sanılır” 

anlamını ikinci mısrâdaki ifadeye herhangi bir sözü eksiltmeden sığdırmıştır. Benzer 

diğer örnekler201: 

(kār-ı dı ̇̄ n ıṣmarlanur dünyāyı bilmez ġāfile) 

söze āġāz ı tse ammā dı ̇̄ n ü dünyādur gı der [g.79/4] 

ders-i ʿaşḳuñ müşkilin Yaḥyā nice ḥalleylesün 

(söyleyenler kendisin bilmez bilenler söylemez) [g.135/5] 

ʿizzet-i dünyā içün memnūnı olmam kimsenüñ 

(çekmege bār-ı belā-yı minneti ṭāḳat mi var) [g.108/3] 

Îcâz-ı hazifte, cümle unsur veya unsurlarını yahut bir veya birkaç cümleyi 

hazfederek ibarede îcaz sağlanır. 

 
201 Bu beyitleri Ertem “vecize” olarak tespit etmiştir (Ertem, “Şeyhülislâm Yahya Efendi Hayatı, Sanatı, 

Eserleri”, XXIX.). Bizce îcaz parantez içindeki mısrâlardadır. 
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Bir sözde hazif yapıldığına ve hazfedilen unsurun ne olduğuna delil gerekir. 

Başlıca delâlet vasıtaları akıl, gelenek, sözün makamı, içinde bulunulan vasat veya başka 

bir sözdür. 

Hazfedilen sözün yerine başka bir sözün getirilmesi veya getirilmemesi 

mümkündür. Örneğin “ölünce demreni ḳalsun çıḳarmañuz dilden / taḥammül eyleyemem 

ol da bir cerāḥat olur” [g.60/2] beytinin ikinci mısrâında vücudundaki ok temrenini 

çıkarmanın aşıkta yeni bir yara açacağı ifade ediliyor. Şairin {dA} edatını kullanması 

vücudunda başka yaraların olduğuna bir delildir. Bu yaraların aşk hâlinin sebep olduğu 

yaralar olduğuna ise şiir geleneği delâlet eder. Bu örnekte hazfedilen sözün yerine başka 

bir söz getirilmemiştir. 

Hazfedilen sözün yerine sebebi getirilebilir. Örneğin “ḳarşu vardum şol ḳadar 

şemşı ̇̄rüñe nāz eyledüñ / nāzuñ öldürdi beni şemşı ̇̄re ḥācet ḳalmadı” [g.398/2] beytinde 

“karşu vardım şol kadar şemşîrüne” cümlesinden sonra “şemşîrinle bana vurmadın” 

anlamında bir cümle hazfedilmiştir. Mahbûbun vurmama sebebi olan “nâz eyledin” 

cümlesi hazfedilen cümle yerine söylenmiştir. 

Hazfedilen sözün yerine müsebbebi getirilebilir. Örneğin “cihān-ı bı ̇̄-s̱ebāt içre 

ġam u şādı ̇̄  berāberdür / eger şād olmaduñsa ġam degül Yaḥyā ḥazı ̇̄n olma”  [g.313/5] 

beytinde ikinci mısrâdaki şartın cevabı “gamgin de olmamışsındır” anlamında bir öbek 

olmalıydı. Cevap cümlesi hazfedilerek yerine müsebbebi (sebep olduğu/olacağı durum) 

getirilmiştir. Yani “Gamgin de olmamışsındır. Bu sebeple şâd olmaman gam değil. Hazin 

olma!” Delil ise birinci mısrâdır. 
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2.6.2.1 Cümle unsurlarının hazfi 

Cümlenin gerek temel unsurlarının gerek yan unsurlarının hazfiyle îcaz meydana 

gelir. Cümlenin temel unsurlarından olan müsned-ileyh ve müsnet ile yan unsurlarından 

olan mef’uller202 ayrıca bunların haricinde cümle muhtevâsından olan tamlanan, 

tamlayan, sıfat, mevsûf, şart veya cevâbı, yemin veya cevabı, hâl zarfı da hazfedilebilir. 

Hazif yalnızca kısaltma için yapılabileceği gibi cümleye ziyâde anlamlar yükleyerek 

cümlenin muktezâ-yı hâle uygun hâle getirilmesi için de yapılabilir. 

Bir cümle unsuru, cümlede verilen sıfatlarıyla tanınır olduğu için hazfedilebilir. 

Örneğin “hemrāh ı düƅ ʿadūları ḫoş-ḥāl ı der yürür / ḫāk-i reh-i maḥabbeti pāmāl ı der 

yürür” [g.68/1] beytinde mevcut iki cümlede de müsned-ileyh söylenmemiştir. Klâsik şiir 

geleneğinde rakiplerinin hâlini hoş etme ve muhabbeti ayaklar altına alma sıfatlarıyla 

tanınır olan mahbuptur. Söz konusu sıfatlarını veren şair müsned-ileyhi söylemeye gerek 

duymamıştır. 

Bir cümle unsuru, cümlede verilen sıfatlarıyla tanınır olduğu iddiası için de 

hazfedilebilir. Şeyhülislam Yahyâ Efendi, “Der Sitâyiş-i Hâce Efendi” başlıklı 

kasidesinden aşağıya alınan matlada [s.7] müsned-ileyh olan “I. Sultan Selim”i, yerine 

“şehinşeh-i çârum” ve “serîr-i nüh-kişver” sıfatlarını getirmek suretiyle gizlemiştir. 

 
202 Cümlenin temel ve yan unsurlarının hazfine dair bahisler Telhis ve takipçilerinde “müsned-ileyhin 

ahvâli”, “müsnedin ahvâli”, “müteallikāt-ı fi’lin ahvâli” bölümleri dahilinde ele alınmış, “îcaz, ıtnab, 

müsâvat” bölümünde söz konusu bahislerin önceki bölümlerde ele alındığına işâret edilmekle yetinilmiştir 

(Ramazanzâde, en-Nefʿüʾl-Muʿavvel fı ̇̄  Tercemetiʾt-Telḫı ̇̄ ṣ veʾl-Muṭavvel, 1289, I:364.). Bu çalışmada ise 

cümle unsurlarının halleri konu başlıkları altına dağıtıldığından cümle unsurlarının hazfine dair bahisler de 

“îcâz-ı hazif” başlığı dahilinde ele alınmıştır. 
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Böylelikle şair, Sultan Selim’in mezkur sıfatlarla tanınır olduğunu iddia etmektedir. 

Müsned-ileyhin kim olduğu ise ikinci mısrâda verilen bilgiden anlaşılmaktadır: 

seḥer şehinşeh-i çārum serı ̇̄ r-i nüh kişver 

diyār-ı Şām’ı aluƅ ı tdi nice fetḥ ü ẓafer 

Yine “felek ḳutb-ı murādı üzre dönsün dāʾim ey Yaḥyā / ki gāyet ḫoş gelüƅdür 

şāh-ı devrānuñ baña devri” [g.399/5] beytinde de ikinci mısrâın müsned-ileyhi 

mahzuftur. Birinci mısrâdaki “kutb-ı murâdı” karinesinden anlaşıldığı üzere şair, IV. 

Murat’ın “şâh-ı devrân” olarak tanındığını iddia etmektedir. 

Hazfedilen cümle unsuru yalnızca müsned-ileyh değildir. Divan’ın yegane 

na’tından alınan aşağıdaki beyitlerde Yahyâ Efendi münâdâ mahzuf olduğu hâlde Hz. 

Peygamber’e seslenmektedir. Burada münâdânın gizlenme sebebi hem verilen sıfatlarla 

tanınmış olması hem de şairin onun yüce ismini ağzına almayarak hürmetini ifade etmek 

istemesidir: 

ey, cemālüñle Yes̱rib ü Baṭḥā 

reşk-i firdevs ü cennetüʾl-meʾvā 

saña maḫṣūṣ luṭfıdur Ḥaḳḳ’uñ 

tāc-ı «لوَلك» ü taḫt-ı «أو أدىن» 

zülf ü ḫāl-i cemāl-i baḫtuñdur 

şeb-i Ḳadr ile leyle-i İsrā 

şeb-i İsrā’da oldı serv-ḳaddüñ 

revnaḳ-efzā-yı ʿālem-i bālā 
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ḥażret-i Ḥaḳ olınca meddāḥuñ 

nice vaṣf eylesün seni Yaḥyā 

Bir cümle unsuru abesten kaçınmak için de hazfedilebilir. Yukarıda matlaı verilen 

Hâce Efendi medhindeki kasidenin yekâhenk olan nesibinin ikinci beytinde müsned-ileyh 

hazfedilmiştir. Bir önceki beyitten Yavuz Sultan Selim olduğu anlaşılan müsned-ileyh 

abesten kaçınılarak ikinci beyitte tekrar edilmemiştir: 

tekāver-i felege oldı devletiyle süvār 

sevād-ı maġribe dek ı de tā ki ʿazm-i sefer 

Bir cümle unsuru genelleme ifade etmek için de hazfedilebilir. Örneğin “ṣormadın 

ġam-ḫāneyi cānā ġaraż gelmek midür / vaʿde-i luṭf eylemiş dı rler seni gerçek midür” 

[g.118/1] beytinin ikinci mısrâında müsned-ileyh hazfolunmuştur. “Derler” müsnedine 

“herkes” veya “insanlar” gibi müsned-ileyhler takdir edilebilir. Şairin maksadı müsnedi 

genele isnat etmektir. 

Bir cümle unsuru karine varken kısaltma için de hazfedilebilir. Örneğin “rūyuñ 

gibi gül mi bulınur güller içinde / yā bu dil-i şeydā gibi bülbüller içinde” [g.359/1] 

beytinin ikinci mısrâında müsnet hazfedilmiştir. Birinci mısrânın delaletiyle “bulur mu” 

olduğu anlaşılan müsnet hazfedilerek hem kısaltma yapılmış hem de vezin 

denkleştirilmiştir. Diğer bir örnek: 

görince ḫod vücūdum maḥv olur ḳalmaz nişān benden – [onu] 

ne gördi ḳaçdı āyā ol meh-i nā-mihribān benden [g.269/1] 

Bir cümle unsuru ihtiyaç hâlinde inkâr edebilmek için de hazfedilebilir. Örneğin 

“gülmedük devrinde rāḥat vı rmedi bir ān bize / çoḳ ḏolaşdı çoḳ cefālar eyledi devrān 
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bize” [g.326/1] beytinde “devrinde”nin tamlayanı hazfedilmiştir. Belli ki şair 

tamlanandaki zamirin sahibine sitem etmektedir. Fakat herhangi bir gadir karşısında 

sitemi inkâr edebilmek için tamlayanı söylememiştir. Bununla beraber “devrinde” 

kelimesi bir hükümdarı çağrıştırmakta ve şairin vefatına sebep olacak haksızlıklara maruz 

kaldığı203 “Sultân İbrâhim devri”ni hatırlatmaktadır. 

Cümle unsurlarından geçişli fiilin mef’ulü hazfedilebileceği gibi terk de edilebilir. 

Mef’ulün terki, cümleden maksat mutlak olarak fiilin fâiline isnat edilmesi olduğunda 

fiilin geçişsiz yerine konmasıdır. Geçişsiz yerine konan fiile kinâyeten bir mef’ul takdir 

edilebilir veya edilemez. Örneğin “luṭf idüƅ söyledi ol ṭūṭı ̇̄-i şı ̇̄rı ̇̄n-güftār / işidenler dı diler 

ancaḳ ola luṭf-ı süḫan”  [g.265/2] beytinde “söyledi” ve “işiden” müsnetleri geçişli 

olmakla beraber her ikisi için de herhangi bir mef’ul söylenmemiştir. İlk ibareden maksat 

“söylemek” fiilini “tûtî-i şîrîn-güftâr”a isbat etmektir. Yani ifade edilmek istenen ne 

söylediği değil söylemesidir. Böyle olunca mef’ul terk edilmiş geçişli olan “söylemek” 

fiili geçişsiz yerine konmuştur. Burada kinâyeten de olsa “söyledi” müsnedine herhangi 

bir mef’ul takdir edilmez. İkinci ibaredeki “işidenler” müsnedi de geçişli olup mef’ulü 

söylenmemiştir. Buradaki “işidenler” iki farklı biçimde anlaşılabilir. Eğer şairin kastı tûtî-

i şîrîn-güftârı işitenler ise bu durumda mef’ul hazfedilmiş olur. Yok eğer “işidenler”, 

“işitme yetisine sahip olanlar, işitebilenler” anlamında kullanılmış ise fiil geçişsiz yerine 

konarak mef’ul terk edilmiştir. Fakat “güzel sözlerini”, “söyleyişinin güzelliğini” gibi 

kinâyeten mef’ul takdirlerinde bulunulabilir. 

Geçişsiz yerine konarak kinâyeten mef’ul takdir edilebilen fiile bir başka örnek 

“aġızlarını merhem-i luṭfuñla ṭutmasañ / söylerdi sı ̇̄ nem üzre benim yāre yāreye” 

 
203 Kaya, “Yahyâ Efendi”. 
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[g.329/3] beytindeki gibidir. İkinci mısrâdaki “söylerdi” geçişli fiili geçişsiz yerine 

konarak mef’ulü terk edilmiştir. Maksat mutlak olarak fiilin fâiline isnâdı olup herhangi 

bir mef’ule gerek yoktur. Bununla beraber “derdini” gibi bir mef’ul kinâyeten takdir 

edilebilir. 

Yukarıda sayılan sebeplerin yanı sıra cümle unsurları ıtnab için de hazfedilebilir. 

İlgili örneklere “İbhamdan sonra îzah” (bk. böl. 2.6.3.1) başlığı altında yer verilmiştir. 

Tamlayanın hazfine “ḥarı ̇̄m-i kūyuña varduḳça seng rı ̇̄zeleri / gözüme her biri bir 

ḳıymetı ̇̄  güher görinür” [g.126/2] beytindeki “her biri” tamlaması örnek verilebilir. 

Tamlayan olan “onların”, sözü kısaltmak için hazfedilmiştir. 

Tamlananın hazfi “rūy-ı ʿāşıḳ zaʿferān-renk olduġınuñ vechi bu / laʿline şı ̇̄rı ̇̄nlik 

yazar o ḫaṭṭ-ı müşk-bū” [g.301/3] beytindeki “şîrînlik”in tamlananı olan “muska”nın sözü 

kısaltmak için hazfedilmesi gibidir. 

Yine “duḫter-i rez mümkin olmaz mı ʿaceb ey mey-fürūş / bir zamān ṣabr eylerüz 

tek luṭf ı düƅ iḳrār vı r” [g.127/4] beytinde imkânı talep edilen “duhter-i rezin vaslı” olup 

tamlanan, sözü kısaltmak için hazfedilmiştir. 

Nitelenenin hazfi “Yaḥyā beni mi buldı hemān kāfir-i zülfi / bend eyleyecek bunca 

müselmān arasında” [g.308/5] beytindeki “bend eyleyecek” sıfatının nitelediği “adam”, 

sözü kısaltmak için hazfedilmiştir. 

Şartın hazfine “uyurken öpmek olurdı seni ey ġonce-leb ammā / elüm varmaz bir 

gül ḳoparmaġa bu gülşenden” [g.296/3] beyti örnek verilebilir. İlk mısrâ, şartı olmayan 

bir cevap cümlesinden ibarettir. Bu cevaba “elim varsa bu gülşenden bir gül koparmaya” 

anlamında şart takdir edilir. Şart hazfedilerek, anlamı ayrı bir cümle olarak “ammâ” 

edatıyla şartın cevabına bağlanmıştır. Hazfin varlığına delil şart cümlelerinin cevabında 

kullanılan {-(U)rdI} şeklidir. 
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Şart cevabının hazfine “bir luʿb ile ṣayd eylemek istersin o ṭıflı / bilseñ nice 

fettāndur o Yaḥyā inanur mı” [g.402/5] beyti örnek verilebilir. “Bilsen nice fettândır o!” 

şartının cevabı hazfedilmiştir. Yerine getirilen “İnanır mı? cümlesi “Sayd eylemeye 

girişmezsin.” biçiminde takdir edilebilecek cevap cümlesinin sebebidir. 

Şart cevabı herhangi bir tavsifin yeterli olamayacağını îma yahut dinleyicinin 

fikrinin her yöne gitmesini sağlamak için hazfedilebilir. Örneğin şairin “seyr-i gülşende 

iken yār büyüklenme iñen / hele her cānibi bir boylaya ey serv-i çemen” [g.265/1] 

beytinde “hele her cânibi bir boylaya” cümlesinin cevabı hazfedilmiştir. Böylece şair 

yârin büyüklüğünü tavsifin imkânsızlığını ima etmekte ve okuyucunun zihninin mümkün 

olan her türlü yüceliği yâre yakıştırabilmesine imkân vermektedir. 

Şartın cevabı yalnızca sözü kısaltmak için de hazfedilebilir. Örneğin “ḳoyuƅ 

üftādesin aġyār ile niçün gı der bilsek / bizi aġlatmasa ol ġonce-i ḫandānumuz gelse” 

[g.348/2] beytinde “Niçün gider bilsek” şartının cevabı “Gitmemesi için gereğini 

yapardık” anlamındadır. Sözü kısaltmak için hazfedilmiştir. Benzer bir örnek: 

cihān-ı bı ̇̄ -s̱ebāt içre ġam u şādı ̇̄  berāberdür 

eger şād olmaduñsa ġam degül Yaḥyā ḥazı ̇̄n olma [g.313/5] 

Temennî cümlelerinde hazfedilmiş şart ve cevap cümlesi takdir edilir. Örneğin 

“olaydı kâşki” redifli gazele ait “her ḳaçan kūyına varırsam görinmez gizlenür / vara 

vara ol perı ̇̄  ādem olaydı kāşkı ̇̄” [g.421/3] ifadesi zımnen “Ol peri adam olsaydı her kaçan 

kuyuna vardığımda görünüp gizlenmezdi” şart ve cevabını barındırır. Aynı gazelden 

alınan aşağıdaki beyitlerde de şart ve cevap takdiri mümkündür: 

ḳanġı bı ̇̄ -inṣāfdan ḳaldı ki ḳānūn-ı riyā 

vażʿ-ı āyı ̇̄ n eyleyen hep Cem olaydı kāşkı ̇̄   
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miḥnet-i ʿaşḳuñ ṣafāsın ben ideydüm yalañuz 

ḫalk-ı ʿālem dāʾimā bı ̇̄ -ġam olaydı kāşkı ̇̄  

vı rdi Yaḥyā miḥnet-i eyyām-ı ʿālemden ferāġ 

kim ṣafā ı tmezdi bir ʿālem olaydı kāşkı ̇̄  [g.421] 

2.6.2.2 Cümle hazfi 

Îcaz, bir cümlenin hazfiyle de sağlanabilir. Sebep cümlesi ve müsebbep cümlesi 

hazfedilebilir. Îcaz bahsinin başında îzah edilip (bk. s. 151) aşağıda yinelenen örneklerin 

birincisinde hazfedilen müsebbep, ikincisinde sebep cümlesidir: 

ḳarşu vardum şol ḳadar şemşı ̇̄ rüñe nāz eyledüñ 

(nāzuñ öldürdi beni)sebep şemşı ̇̄ re ḥācet ḳalmadı [g.398/3] 

cihān-ı bı ̇̄ -s̱ebāt içre ġam u şādı ̇̄  berāberdür 

eger şād olmaduñsa (ġam degül Yaḥyā ḥazı ̇̄n olma)müsebbep [g.313/5] 

Hazfedilen sebep cümlesine bir diğer örnek aşağıdaki beyitte “Güller açtı” 

cümlesinin hazfedilerek yerine müsebbebinin getirilmesidir: 

vaṣl-ı gül ü gülşende dāʾimā heves-i bülbül 

ı rişdi bahār (oldı feryād-res-i bülbül)müsebbep [g.230/1] 

Aşağıdaki beyitte ise müsebbep hazfedilerek yerine sebep cümlesi getirilmiştir. 

Leylâ’nın öldüğü Kays’ın da buna dayanamadığını söylenmiş Kays’ın da böylelikle 

öldüğü hazfedilmiştir: 
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Leylā ġam ile vı rdi fenāya vücūdını 

(bı ̇̄ çāre Ḳays miḥnet-i eyyāma döymedi)sebep [g.403/4] 

Hazfedilen cümleye bir diğer örnek aşağıdaki beyitte “Kaba ve sert olma!” 

cümlesinin hazfedilerek yerine bedelinin getirilmesidir. Bir nehiy cümlesinin 

hazfedildiğinin delili ise sakındırma için kullanılan “zinhar” ünleminin varlığıdır: 

zinhār ki reftārla güftāruñda 

(şı ̇̄ rı ̇̄n ḥarekāt eyle vü nāzük depren)bedel [r.2/2] 

Aşağıdaki beyitte istifhâm-ı inkârînin hazfedilen cevabı da müsebbeptir: 

Yaḥyā n’ola vaṣf-ı laʿlin ı tsem 

(bir ṭūṭı ̇̄ -i sükkerı ̇̄n-edāyam)sebep [g.244/5] 

Mantıkî kıyas biçiminde kurulan beyitlerde mukaddimelerden birinin (sebep) 

yahut neticenin (müsebbep) hazfi de bir îcaz yolu olarak dikkat çekmektedir. Örneğin 

“germ ü serdin çekmeyenler ʿālemüñ ādem midür / vāʿiẓā hiç sende eşk-i germ ü āh-ı 

serd yoḳ” [g.181/4] beytinde kıyasın neticesi olan “Öyleyse ey vâiz sen de adam değilsin” 

anlamındaki cümle hazfedilerek beyit mûcez kılınmıştır. 

Mukaddimelerinden birinin hazfi, “dehānum ḥoḳḳasındandur devāsı derdüñüñ 

dı rsin / ṭabı ̇̄büm ben de bildüm ḫāste-i hicrāna çāreñ yoḳ” [g.183/4] beytindeki kıyasta 

“Dehânın yoktur” anlamındaki bir ifadenin hazfi gibidir. Bu hazfin önemli bir delili klâsik 

Türk şiiri geleneğinde mahbubun ağzının niteliğidir. 

{dA} edatı cümle hazfine delâlet edebilir. Örneğin “çü pı ̇̄r-i ḫānḳāh-ı ʿaşḳuñ 

ı tdüm luṭfına tekye / bu abdālı da maḥrūm eyleme esrār-ı ʿaşḳuñdan” [g.300/2] beytinde 

ikinci mısrâdaki {dA} edatının delâletiyle “pîr-i hânkâh”ın birçok kimseleri taltif ettiği 
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anlaşılıyor. Dolayısıyla beyte “başkalarını mahrum etmediğin gibi” anlamında bir cümle 

öbeği takdir edilir. {dA} edatının hazfe delâlet ettiği diğer birkaç örnek aşağıdaki gibidir: 

hı ̇̄ç yoḳ degüldi bezm-i cihānuñ da ʿālemi 

nādān mükedder ı tdi ṣafāyı ḏuyurmadı [g.424/3] 

umaram şāh-ı cihānum da diye Yaḥyā’ya 

gülşen-i medḥüme bir bülbül-i gūyāsın sen [g.295/5] 

2.6.2.3 Cümleler hazfi 

Îcaz bahsinin başında da ifade edildiği gibi îcaz için hazfedilen birden fazla cümle 

olabilir. Örneğin “ḫūbdur nāzı da yārüñ severin nāzını da / şı ̇̄venüñ ḫoş görürin çoġını da 

azını da” [g.365/1] beytinde ilk mısrâdaki cümlelerin her ikisinde bulunan {dA} edatları 

“Yâr hûbdur” ve “Yâri severim” anlamında iki cümlenin hazfedildiğine delâlet 

etmektedir. 

Aşağıdaki beyitte de birden fazla cümlenin hazfedilmesiyle îcaz sağlandığı 

görülmektedir: 

eyyām-ı bahār ı rdi gül gibi aluƅ sāġar 

muṭrıb n’içün olmazsın sen hem-nefes-i bülbül [g.230/2] 

2.6.3 Itnab 

Maksadı ifadede kullanılan yeterinden fazla sözün maksada ilave bir anlam 

katması gerekir. Aksi takdirde tatvil meydana gelir. Başlıca ıtnab yolları ibhamdan sonra 

îzah, umûmîden sonra husûsî söz, tekrar, ı ̇̄ ġāl, tezyil, tekmil, tetmim ve îtirazdır. Aşağıda 
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da görüleceği üzere bunlardan ibhamdan sonra îzah, umûmîden sonra husûsî söz ve tezyil 

Yahyâ Efendi Divanı’nda görülen en yaygın ıtnab yollarıdır. 

2.6.3.1 İbhamdan sonra îzah 

Cümlenin bir unsuru önce müphem bırakılıp sonra îzah edilir. Böylece söz 

uzatılarak ıtnab yapılmış olur. Örneğin “bulmadı bir füls-i aḥmerce yanuñda iʿtibār / 

naḳd-i ḫūn-ı eşk-i çeşmüm yoḳ yı re ı tdüm telef” [g.172/3] beytinin her iki mısrâı da 

müstakil bir cümledir. İlk cümlede müsned-ileyh söylenmeyerek müphem bırakılmış, 

ikinci mısrâda nesne olarak îzah edilmiştir. Böylece, birinci mısrada merakı uyandırılan 

dinleyici, ikinci mısrada öğrenmenin lezzetini tatmış olur. Üslûbun bir faydası da 

dinleyicinin dikkatini çekerek, hazfedilenin zihnine yerleşmesini sağlamaktır. Ayrıca bir 

füls-i ahmer kadar itibar görmeyen nakd-i hûn-ı eşk-i çeşmin cümlenin temel unsuru olan 

müsned-ileyh görevinde değil cümlenin yan unsurlarından olan belirli nesne görevinde 

söylenmesi “eşk-i çeşmin” değersizliğine uygun bir üsluptur. 

İbhamdan sonra îzah, klâsik şiirde ve Yahyâ Efendi Divan’ında oldukça yaygın 

bir üslup özelliği olup buna uygun birçok örnek bulmak mümkündür. Müphem bırakılan 

müsned-ileyhin ikinci mısrâda îzah edildiği204 örnekler: 

esās-ı kār u bār-ı ḥüsnüni ṣaḳın ḫarāb eyler 

ḥaẕer ḳıl (seyl-i eşk-i ʿāşıḳuñ cūş u ḫurūşu)ndan [g.282/2] 

 
204 İbhamdan sonra îzaha Telhis’te buna benzer örnek verilmemiştir. Bununla beraber klâsik şiirde çok 

yaygın bu üslûbun, müphem bırakılanın müteakiben îzah edilmesi olduğu açıktır. 
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ʿāşıḳuñ rūyını zerd ü işin altun eyler 

böyledür ey dil-i miḥnet-zede (ḫāṣṣiyyet-i ʿaşḳ) [g.176/4] 

az āb u tāb vı rmedi bezm-i maḥabbete 

(Mecnūn-ı nā-murād)ı da yābāna atmañuz [g.143/2] 

ol teẕerv-i ḫoş-ḫırāmı pāk ṭutmış avlamış 

var mıdur (Yaḥyā) gibi ʿuşşāḳ içinde pākbāz [g.145/5] 

şöyle eyler luṭfı kim ādem ḥicābından erir 

aḳmasun mı ṣu gibi (yār)e dil-i meyyālimüz [g.149/3] 

Müphem bırakılan tamlayanın ikinci mısrâda îzah edildiği örnekler: 

delme baġrın bir bulunmaz gevher-i nāyābdur 

ı tme bilmezlikle şāhum ḳalb-i (Yaḥyā)’yı şikest [g.28/5] 

çeşmi aġardı aġlamadan ḳaddi oldı lām 

(Yaḥyā)’yı tāzeler ġam ile pı ̇̄ r ı tdiler [g.65/5] 

felek ḳutb-ı murādı üzre dönsün dāʾim ey Yaḥyā 

ki gāyet ḫoş gelüƅdür (Şāh-ı devrān)uñ baña devri [g.399/5] 

Hemen yukarıdaki beytin birinci mısrâında hazifle müphem bırakılan tamlayan, 

ikinci mısrâda tanınırlık iddiası ima eden “şâh-ı devrân” öbeğiyle izhar edilmiştir. 

Memduhun IV. Murâd olduğu birinci mısrâdaki “ḳutb-ı murād” ifadesinden anlaşılıyor. 

Üç cümleden oluşan aşağıdaki beyitte birinci cümlenin müsned-ileyhi 

hazfedilmiştir. Hazfedilen unsurun ne olduğu son cümledeki “ḫāṭır-ı cānāna” ifadesinden 

anlaşılıyor. Böylece “cânân” beyitte bir cümle unsuru kılınmayarak tâzim ediliyor. 
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ḫāṭırum bir nesneden ġāyetde muġberdür dı miş 

şübhe yoḳdur ḫāṭır-ı cānāna geldüñ ey göñül [g.217/2] 

İbhamdan sonra îzahın bir başka biçimi, bir anlamın önce icmâlen ifâde edilip 

sonrasında tafsilatının beyan edilmesidir205. Örneğin “bāġbān-ı ġayret ı tdi pāk ṣaḥn-ı 

gülşeni / aġlama bülbül ki gülden ḫārlar dūr oldı gül” [g.221/3] beytinin ilk mısrâında 

bağbanın gülşeni temizlediği ifade edilmiş ikinci mısrâda ise dikenlerin gülden 

uzaklaştığı söylenerek birinci mısrâdaki temizleme tafsilatlandırılmıştır. Bu ifade biçimi 

de gerek klâsik şiirde gerek Yahyâ Efendi de oldukça yaygın bir üslup özelliğidir. 

Aşağıda verilen örnekleri çoğaltmak mümkündür: 

luṭf eyle gel (ġam-ḫāneyi reşk-i gülistān ı delüm)1 

(ben ebr-veş aġlayayum sen gül gibi ey ġonce gül)2 [g.220/4] 

(ʿandelı ̇̄büñ ḳanına girmekle mesrūr oldı gül)1  

(reng vı rdi kendüye ḥüsnine maġrūr oldı gül)2 [g.221/1] 

(cennetüñ aġzı ṣuyın aḳıtdı ḥüsn-i gül-sitān)1 

(āblar reşk-i zülāl ü ġayret-i ḥūr oldı gül)2 [g.221/4] 

 
205 Bir cümleyle müphem bırakılan anlamın takip eden cümleyle beyan edilmesi, ikincinin birinciden 

fasledilmesi gerekli cümlelerdendir (bk. böl. 2.5.2.2.3). Telhis’te fasledilmesi gereken beyan cümlesine 

örnek olarak gösterilen Tâhâ Sûresi 120. Âyeti, Abbâs tarafından ibhamdan sonra îzaha örnek olarak 

verilmiştir. Müellif âyetin üslubunu açıklarken de “icmal” ve “beyan” terimlerini kullanmıştır (Abbâs, el-

Belāġa: Funūnuhā ve Efnānuhā I, 483.). 
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(felegüñ ṣūret-i iḳbāline aldanmayalum)1 

(kendümüz cevr ü cefā çekmege muʿtād ı delüm)2 [g.242/3] 

ḳoya ey teb ḳoya bı ̇̄ -raḥm imişsin (ḳanı inṣāfuñ)1 

(revā mıdur perı ̇̄ şān eylemeñ ol verd-i ḫandānı)2 [g.428/2] 

Yukarıda verilen örnekelerde ikinci cümle, birinci cümleyi beyan etmiştir. 

Bundan farklı olarak birinci cümlenin bir unsuru takip eden başka bir cümleyle beyan 

edilebilir. Örneğin “bize bir sāḳı ̇̄-i ḫoş-ṭabʿ gerekdür Yaḥyā / pür ı düƅ cāmı ṣuna ehl-i 

dile rindāne” [g.331/5] beytinde ikinci mısrâın, birinci mısrâdaki “sâkî-i hoş-tab”ı beyan 

ettiği görülmektedir. 

İbhamdan sonra îzahın bir başka yöntemi de söze “iki” sayı sıfatıyla başlayıp 

sonrasında sayı sıfatıyla nitelenenleri açıklama biçiminde olur. Bu tevşı ̇̄ ʿdir. Örneğin “iki 

āşüfte biri birini bulmış Yaḥyā / zülf-i dildār u dil-i zār-ı perı ̇̄ şān-aḥvāl” [g.225/5] beytine 

şair “iki âşüfte” nitelemesiyle başlamış ikinci mısrâda bu sıfat tamlamasını îzah etmiştir. 

2.6.3.2 Umûmîden sonra husûsî söz 

Niteliğindeki farklılık, zâtındaki farklılık kabul edilerek umûmî bir mânâdan 

sonra aslında ona dâhil olan husûsî bir mânânın sanki dâhil değilmiş gibi söylenmesidir. 

Örneğin “Ḥaḳ ṣaḳlasun göñüldeki āteş belürmesün / döymez cihān u ḫalḳ-ı cihān bir 

şerāreye” [g.329/2] beytinde “yaratılmış olan şeylerin bütünü, evren, kâinat, kosmos” 

anlamındaki206 “cihân”dan sonra buna dâhil olmasına rağmen sanki dâhil değilmiş gibi 

“halk-ı cihân”ın söylenmesidir. Bu üslubun amacı tüm cihân içinde halk-ı cihânı ayrıca 

 
206 Ayverdi vd., Kubbealtı Lugatı, md. cihan. 
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vurgulamaktır. Yani ibâre “başta halk-ı cihân olmak üzere cihân bir şerâreye döymez” 

anlamındadır. Diğer bir örnek: şehā Baġdād’ı al (ecdāduñ)1uñ ervāḥını şād ı t 

(ḫuṣūṣan rūḥ-ı pāk-ı ḥażret-i Sulṭān Süleymān)2’ı 

Aşağıdaki beyitlerde ise birinci mısrâın umûmî anlamına dahil olan ikinci mısrâlar 

söylenmiştir. 

(ı rişür cāna rāḥat kūy-ı dilberden nesı ̇̄m esse)1 

(ḫuṣūṣā çı ̇̄n-i zülfinden gelüƅ ʿanber-şemı ̇̄m esse)2 [g.304/1] 

(bı ̇̄ gāne varken olmaz meclisde üns ü ḥālet)1 

(sen gitmeyince zāhid gitmez ḥicāb-ı sāḳı ̇̄ )2 [g.434/4] 

2.6.3.3 Tekrar 

Itnabın bir biçimi bir nükte için söz tekrarıdır. Örneğin “ḳoya ey teb ḳoya bı ̇̄ -raḥm 

imişsin ḳanı inṣāfuñ / revā mıdur perı ̇̄ şān eylemeñ ol verd-i ḫandānı” [g.428/2] beytinde 

“koya” ifadesi tekrar edilerek ıtnab yapılmıştır. Böylelikle sıtma hastalığına dair şikayet 

daha tekitli bir biçimde ifade edilmiştir. 

2.6.3.4 İ̇̄ ġāl 

Beytin, kendisi olmaksızın da anlamının tamamlandığı bir nükteyle bitmesi 

ı ̇̄ ġāldir. Nüktesi teşbîhi tahkik olan ı ̇̄ ġāle “sensiz baña gülzārda her gül-bün-i ġonce / bir 

mār görinür deheninde ola zehri” [g.415/2] beyti örnek verilebilir. Mahbûbunun 

yokluğunda bahçedeki gül fidanlarını yılana benzettiği beyitte, şairin maksadı “görinür” 

ifadesiyle tamamlanmaktadır. Fakat bu hâliyle beytin vezin ve kāfiyesi eksik kaldığından 
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şair, “deheninde ola zehri” ibaresini ı ̇̄ ġāl olarak beyte eklemiştir. Böylelikle teşbîhin, 

“mahbubun yokluğunda gül fidanını çirkinleştirme” maksadı tahkik edilmektedir. 

2.6.3.5 Tezyil 

Bir cümlenin sözlerinin veya sözlerinden anlaşılanın, kendisini takip edip 

anlamını kapsayan başka bir cümleyle tekit edilmesi tezyildir. Örneğin “mümkin mi mest-

i ġamze-i cānāne olmayam / mest olanı sevem yine mestāne olmayam” [g.238/1] beytinin 

ikinci mısrâı, birinci mısrâının teyzilidir. Şair, birinci mısrâda mahbûbunun gözlerine 

tutkun olduğunu dile getiriyor. Klâsik şiir geleneğinde sevgilinin gözlerinin önemli bir 

niteliği “mest” olması olduğundan, tutkunluğunu ifade için “mestlik”i isitâre ediyor. 

Böylelikle kasdettiği anlam birinci mısrâda tamamlanmasına karşın; şair, sözlerini ikinci 

mısrâda benzer ve birinci mısraı da kapsayan daha umûmî sözlerle tekit ediyor. Diğer bir 

örnek: 

perı ̇̄ şān olma ey gül bülbülüñ āh u enı ̇̄ninden 

niyāz-i bülbül-i zārı götürmez nāzenı ̇̄n olma [g.313/2] 

Bir cümlenin sözlerinden anlaşılanın tekit edilmesi ise “leb-i can-baḫşını emdirdi 

ṭut kim ḳaṣd-ı cān eyler / ne vı rdi alımaz Yaḥyā ʿaceb ol bı ̇̄-emān benden” [g.269/5] 

beytindeki gibidir. Birinci mısrâda şair, mahbubunun dudağını öptürerek kendisine can 

vermekle beraber canını almaya da kasdettiğini söylüyor. Bu mısrâdan mahbubun âşıktan 

verdiğini geri istediği anlaşılıyor. İkinci mısrâda da birinci mısrâdan anlaşılan bu anlam 

tekit edilmiştir. 

Tezyil cümlesi birinciden bağımsız olarak küllî bir hüküm ifade ediyorsa mesel 

makamındadır. Örneğin “ḫātırum ol dem yapar dilber ki yıḳmaḳ kasd ı der / kim haḳı ̇̄ ḳatde 

dilā maʿmūrdur vı ̇̄ rān-ı ʿaşḳ” [g.177/3] beytinde şairin maksadı mahbubu onu incitmeye 
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niyetlendiğinde kendisinin bundan hoşnut olduğunu ifade etmektir. Söz konusu anlam 

birinci mısrâda tamamlanmıştır. Bununla beraber, şair, birinci mısrâda kendisi ve 

mahbubu arasındaki bu alâkayı, ikinci mısrâda âşıklığa dair küllî bir hükme dayandırarak 

tekit etmektedir. 

Mesel makāmında tezyil birinci cümlenin sözlerinden anlaşılanı da tekit edebilir. 

Örneğin “düşer mi saña ey dil dāʾim ümmı ̇̄d-i vefā ı tmek / güzeller şānıdur gāhı ̇̄  vefā gāhı ̇̄  

cefā ı tmek” [g.202/1] beytinin birinci mısrâında şairin sözlerinden anlaşılan mahbubunun 

kendisine daima vefa göstermediğidir. Böylelikle tamamlanan anlamı şair ikinci mısrâda 

güzellerin bazen vefa bazen cefa ettiği küllî hükmüyle tekit etmiştir. Diğer örnekler: 

ʿaceb bir başına dermānı yoḳ bı ̇̄ çāredür ʿāşıḳ 

ḫalāṣ eylerdi başın derdmendüñ olsa dermānı [g.428/3] 

defʿ ı demedük ceyş-i ġamı saʿy ı degördük 

tedbı ̇̄ r ne mümkin boza taḳdı ̇̄ r-i Ḫudā’yı [g.432/4] 

āh-ı şerernāk ı der bādiye-pūyān-ı ʿaşḳ 

hep şerer-i āhdur rı ̇̄g-i beyābān-ı ʿaşḳ [g.178/1] 

ḳurtulmaz ise n’ola oḳuñ demreni dilden 

ey ḳaşı kemān ḳanlıyı elbette ṭutar ḳan [g.267/4] 

2.6.3.6 Tekmil 

Maksadın hilâfını vehmettiren söze bu vehmin giderilmesi için getirilen söze 

tekmil, ihtiras veya ikmal denir. Örneğin şairin “luṭf idüƅ çekdüñ elifler sı ̇̄ne-i bı ̇̄-kı ̇̄neme 

/ oldı ammā kim ḥasūduñ cānına her biri dāġ” [g.170/3] beytinin birinci mısrâında anlam 

tamamlanmaktadır. Sînesine elif çekilmesinden memnun olan şair bu maksadının hilafı 
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anlaşılmasın diye ikinci mısrâı söyleyerek kendisinin değil hasetçilerinin yüreğinin 

dağlandığını belirterek beyti tekmil ediyor. Tekmile bir diğer örnek aşağıdaki beytin 

ikinci mısrâıdır: 

demreni isterem geçüƅ sı ̇̄nede ı tmeye ḳarār 

(ṣaḳınuram göñüldeki āteş-i cān-güdāzdan)tekmil [g.253/4] 

Yahyâ Efendi’nin, Nef’î hicvinde söylediği kıtanın son beyti de tekmile örnektir. 

Eğer beyit “kâfir” kelimesiyle tekmil edilmeseydi hiciv değil şairin maksadının hilâfına 

medih anlaşılırdı: 

şimdi ḫayl-i süḫan-verān içre 

Nefʿı ̇̄  mānendi var mı bir şāʿir 

sözleri Sebʿa-i Muʿallaḳa’dur 

İmruʾüʾl-Ḳays kendidür kāfir [t.k.22] 

2.6.3.7 Tetmim 

Maksadın hilafını vehmettirecek bir durum olmaksızın mübâlağa gibi bir 

nükteden dolayı cümleye bir yan unsur ilave edilmesine tetmim denir. Örneğin “ʿaşḳ 

teʾs̱ı ̇̄rin görüñ kim ol ḳadar temkı ̇̄n ile / tı ̇̄ şe-i Ferhād’dan kendin ḏaġıtdı Bı ̇̄-sütūn” 

[g.263/2] beytinde şairin kasdı Ferhâd’ın kazmasının Bî-sütûn dağını aşkın tesiriyle 

parçaladığını ifadedir. “Ol kadar temkîn ile” ifadesi cümlenin müsned-ileyhi olan “Bî-

sütûn”un hâlidir. Bu hâl cümlesi olmadan da kasdı tamamlanıyor olmakla beraber şair, 

mübâlağa için ibâreye ilâvede bulunmuştur. Diğer bir örnek aşağıdaki gibidir: 

duʿā gerek şeh-i devrāna (cān ile)tetmim Yaḥyā 

ki oldı sāye-i ʿadlinde ʿālem āsūde [g.364/5] 
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2.6.3.8 İtiraz 

Anlamca biri birinin devamı olan sözler arasına vehmi giderme dışında bir 

nükteden ötürü bir veya daha fazla cümle getirilmesine îtiraz denir207. Bu nükte tenzih, 

dua veya uyarma olabilir. Örneğin “ḳanı inṣāfuñ seni dilber nice alsun ele / varduġuñca 

sen de āteş-pāre olduñ ey göñül” [g.215/2] beytinde “seni dilber nice alsın ele” cümlesi 

anlamca birbirinin devamı olan iki cümle arasına uyarma nüktesiyle getirilen bir îtirazdır. 

 
207 bl. îtiraz = ara söz 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 BÖLÜM: BEYAN 
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Beyan ilmi, açıklık-kapalılık bakımından lafızların mânâlara delâlet yollarını ele 

alır. 

Bir lafız; ya dildeki asıl anlamına eksiksiz ve fazlasız delâlet edecek şekilde, yahut 

asıl anlamının yanı sıra aralarındaki alaka vasıtasıyla başka anlama delâlet edebilecek 

şekilde kullanılır. Ancak ikinci kullanımda, aralarında açıklık-kapalılık bakımından 

derece farkı olan birden fazla delâlet yolu vardır. Bu yollar mecâz-ı mürsel, açık istiâre, 

mecâz-ı mürekkep, kapalı istiâre ve kinâyedir. Bunlar, istiârenin esasını oluşturan 

teşbihle beraber beyan ilminin bölümlerini meydana getirir. 

Belâgatçilere göre mecaz ve kinâye, hakikatten daha beliğdir. Bunlarda zihin, 

kendisini gerektiren başka bir mânâdan asıl mânâya geçtiği için bir iddiayı delille 

savunmaya benzerler. İstiâre de bir mecaz türü olduğundan teşbihten daha beliğdir. 

Aşağıda Şeyhülislâm Yahyâ Divanı’nda teşbih, mecâz-ı mürsel, açık istiâre, 

mecâz-ı mürekkep, kapalı istiâre ile istiâre-i tahyîliyye ve kinâye kullanımlarına dair 

tespitlere her birine mahsus bahiste yer verilecektir. 

3.1 Teşbih 

Teşbih, iki şeyin bir mânâdaki ortaklığına olan delâlettir. Söz konusu ortaklık bir 

“maksad”a binaen tesis edilip dört “unsur”dan meydana gelir208. Unsurlarının kullanımı 

ve maksadının niteliğine göre teşbih, çeşitli sınıflandırmalara tabi tutulur. Böylelikle 

teşbîhin kısımları meydana gelir. Bunlardan bazılarına Yahyâ Efendi Divanı’nın birçok 

yerinde rastlamak mümkünken bazıları daha az kullanılmıştır. Aşağıda Divan’dan 

 
208 “Ġaraż”, “maksat” olarak “rükn”, “unsur” olarak tercüme edilmiştir. 
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örneklerle teşbîhin unsurları ve kısımlarına dair açıklamalar yapılacak, yaygın kullanıma 

sahip olanlar belirtilecektir. 

3.1.1 Teşbîhin Unsurları 

Teşbih, dört unsurdan oluşur: müşebbeh ve müşebbeh-bih olmak üzere iki tarafı, 

vechi ve edatı. 

3.1.1.1 Tarafları 

Teşbîhin iki tarafı müşebbeh ve müşebbeh-bihtir. Müşebbeh, başka bir şeye 

benzetilen unsurdur. Müşebbeh-bih ise müşebbehin kendisine benzetildiği unsurdur. 

Mahbûbuna “cebı ̇̄ nüñ ebruvānuñ ʿārıżuñ ḫāl-i ʿiẕāruñdur / meh-i bedrüm hilālüm 

āftābum necm-i raḫşānum” [g.248/2] diye seslenen şair, mahbûbunun alnını dolun aya, 

kaşlarını hilâle, yanağını güneşe, benini yıldıza benzetmiştir. Bu durumda “meh-i bedr”, 

“hilâl”, “âftâb” ve “necm-i rahşân” müşebbeh-bih; “cebîn”, “ebruvân”, “ârız” ve “hâl-i 

izâr” müşebbehtir. 

Teşbîhin her iki tarafı, hissî veyâ aklî olması ve müfret veya mürekkep olması 

bakımlarından tasnif edilir. 

Kendisi veya maddeleri beş duygudan biriyle hissedilen nesne, hissî; 

hissedilemeyen aklîdir209. Bu tanıma göre vehmî ve vicdânî duygular da aklîye dahil 

olmuş olur. Örneğin “dilde dāʾim āteş-i ʿaşḳı yaḳar dāġ üzre dāġ / ḥamdü liʾlláh rūzgār 

ol şevḳ ocaġın bozmadı” [g.397/2] beytinde aşk, ateşe benzetilmiştir. “Ateş” görme ve 

 
209 Teşbîhin unsurlarından olan tarafları hissî ve aklî olarak sınıflandırıldığı gibi diğer bir unsur olan vech-

i şebeh de hissî ve aklî olarak sınıflandırılır. Tarafların ve vech-i şebehin söz konusu sınıflandırmasına dair 

örneklere vech-i şebeh bahsinde etraflıca yer verilecektir (bk. böl. 3.1.1.2). 
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dokunma duygularıyla hissedilebildiğinden hissîdir. “Aşk” ise vicdânî bir duygu olup beş 

duygu ile hissedilemediğinden aklîdir. 

Aklîye dahil edilen vehmî taraf ise “büt-ḫāneye seyr ı tmege girdi o perı ̇̄-rū / bütler 

yıḳıluƅ her biri dı ̇̄ vāra ḏayandı” [g.448/3] beytinde “o perî-rû” teşbîhindeki gibidir. Şair 

mahbubunun yüzünü, peri yüzüne benzetmiştir. Periler mevhum varlıklar olup beş duygu 

ile hissedilmezler. Dolayısıyla “peri yüzü” vehmî olup aklîye dahildir. 

Taraflar tek bir nesne veya tek bir anlamdan ibaret olursa müfret, bir bütün teşkil 

eden birden çok nesne veya anlamdan oluşmuşlarsa mürekkeptir210. Örneğin yukarıda 

verilen “dilde dāʾim āteş-i ʿaşḳı yaḳar dāġ üzre dāġ / ḥamdü liʾlláh rūzgār ol şevḳ ocaġın 

bozmadı” [g.397/2] beytindeki “âteş-i aşk” teşbîhinin tarafları olan “ateş” ve “aşk” 

müfrettir. Zira “ateş” tek bir nesne, “aşk” tek bir mânâdan ibarettir. Oysa “eşk-i revānum 

içre ʿaks eyledi o ruḫlar / gül mevsiminde cūlar berg-i bahār aḳıtdı” [g.389/3] beytinde 

birinci mısrâ müşebbeh, ikinci mısrâ müşebbeh-bihtir. Müşebbeh âşığın göz yaşları ve bu 

gözyaşlarına akseden mahbubun yanaklarından oluşuyor. Müşebbeh-bih ise ırmaklar ve 

ırmakların içinde yüzen dökülmüş yapraklardan oluşuyor. Dolayısıyla teşbîhin tarafları 

mürekkeptir. 

3.1.1.2 Vech-i şebeh 

Vech-i şebeh, müşebbeh ve müşebbeh-bihin ortaklığıdır. “seyl oldı gözüm yaşı o 

mehrū yine silmez / ʿuşşāḳ sirişkinden ı şiginde geçilmez” [g.151/1] diye şikayetlenen şair 

 
210 Teşbîhin sınıflandırılmasında bir biçim de taraflarının müfret ve mürekkepliklerine göre olduğundan 

ilgili örneklere “Teşbîhin Kısımları” bahsinde de yer verilecektir (bk. böl. 3.1.3). 
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göz yaşını sele benzetmiştir. “Sel” ve “göz yaşı” arasındaki ortaklık yani teşbîhin vechi 

“akışkanlık”tır. 

Vech-i şebeh dört farklı itibarla sınıflandırılır. Buna göre bir vech-i şebeh ya 

tahkîkî ya tahyîlî veya ya dâhilî ya hâricî veya ya vâhit ya mürekkep ya müteaddit olur. 

Ayrıca ya tezat olur ya olmaz. 

Vech-i şebehin, teşbîhin taraflarına nispeti hakîkî olabileceği gibi hayâli de 

olabilir. Nispet hakîkî olursa vech-i şebeh tahkîkî, nispet hayâlî olursa vech-i şebeh de 

tahyîlî olur. 

Yukarıda geçen “seyl oldı gözüm yaşı” teşbîhindeki “akışkanlık” vechinin her iki 

tarafa nispeti de hakîkîdir. Oysa “tı ̇̄ ġ-i ġam ile sı ̇̄ nede kim yāre açıldı / ṣaklayamadı 

zaḫmını dil yāre açıldı” [g.386/1] diyen şairin “tîg-i gam” teşbîhindeki “yaralayıcılık” 

vechinin “tîg”e nispeti hakîkî ise de “gam”a nispeti hayâlîdir. Bu durumda vecih, 

müşebbeh-bihe nispetle tahkîkî, müşebbehe nispetle tahyîlî olur. Vechin müşebbeh-bihte 

tahkîkî ve müşebbehte tahyîlî olduğu teşbihlerin Divan’da yaygın olarak kullanıldığı 

görülmektedir. Diğer bazı örnekler aşağıdaki gibidir: 

pāk-meşreb ʿāşıḳuñ māfiʾż-żamı ̇̄ ri bellidür 

(ṣu)mş.b. gibi ṣāfı ̇̄ -dil(üz)mş. gerd-i kederden sālimüz [g.149/4] 

żiyāsı düşse cāna (aftāb)mş.b.-ı (cām-ı ṣahbā)mş.nuñ 

yine ol ḫāne-i tārı ̇̄k pür-nūr olduġın görsek [g.189/2] 
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Vech-i şebeh tarafların hakikatine211 dâhil olabileceği gibi hakikatlerinin dışında 

özüne ait hakîkî bir nitelik veya özüne ait olmayan izâfî bir nitelik olabilir. 

Tarafların hakikatine dâhil olan vecih “ḳad çeküƅ gün-be-gün olmaḳda bülend ü 

mevzūn / naḫl-i gül var ise ol serv-i dilārāya çeker” [g.74/2] beytinde nahl-i gülün serve 

benzetilmesindeki gibidir. Vecih yukarıya doğru büyümeleridir. Yukarı büyüme ağaç 

türünün hakikatine dair bir niteliği olduğundan vech-i şebeh tarafların hakikatine dahildir. 

Tarafların hakikatleri dışında hakîkî bir nitelik olan vecih, hissî veya aklî olur212. 

Hakîkî ve hissî olması “Yaḥyā ḏolaşur cism-i nizārıyla cihānı / bir köhne ḥaṣı ̇̄re dil-i 

dı ̇̄ vāne ṣarılmış” [g.162/5] beytinde “cism-i nizâr”ın “arıklık” cihetiyle “köhne hasır”a 

benzetilmesi gibidir. “Arıklık”, insan bedeni ve hasırın hakikatine ait bir nitelik değildir. 

Zira arık olmayan insan bedeni ve hasır düşünülebilir. Bununla beraber “arıklık”, insan 

bedeni veya hasırda müşahede edilebilir hakîkî bir niteliktir. 

Tarafların hakikatleri dışında izâfî bir nitelik olan vecih “yer yüzinde ẓulmet-i 

ẓulmi izāle ı tmege / Ḥaḳ -teʿālā- tı ̇̄ ġini ḫurşı ̇̄d-i raḫşān eyledi”213 beytinde “tîğ”in 

“hurşîd”e benzetilmesindeki gibidir. Karanlığı ortadan kaldırması güneşin hakikatine ait 

olmayıp izâfî itibârî bir niteliğidir. Aynı şekilde zulme engel olması da kılıcın hakikî değil 

izâfi bir niteliğidir. Zira karanlığı ortadan kaldırma ve zulme engel olma güneşte ve 

kılıçta müşâhedeyle bilinecek nitelikler değildir. Diğer bir örnek: 

 
211 Bir şeyin hakikati, kendisiyle o nesnenin o nesne olduğu şeydir. İnsan için “hayvân-ı nâtık” gibi. 

Cürcânî, et-Ta‘rîfât, md. “el-ḥaḳı ̇̄ ḳa”. 

212 “Hissî” ve “aklî” terimleri için bk. s. 170 

213 “Kasîde-yi Sultân Murâd Hân” başlıklı kasidenin on altıncı beyti [s.22]. 
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laʿl-i nābuñ (ḫāke ṣaldı)vecih (cürʿa)mş.b.-veş (ʿāşıḳları)mş. 

ı tdi bir bezm ehlini bir ḳaṭre mey mest-i ḫarāb [g.21/2] 

Vech-i şebeh; tek bir nesne veya tek bir anlam olduğu zaman vâhit, bir bütün 

(heyet) teşkil etmiş birden çok nesne veya anlam olduğu zaman mürekkep, birden çok 

nesne veya anlam olduğu zaman müteaddit olur214. Vechi mürekkep olan teşbihler teşbîh-

i temsil olarak adlandırılır (bk. böl. 3.1.3.2). 

Vâhit veya mürekkep olan vecih hissî veya aklî olur. Müteaddit olan vecih ya hissî 

ya aklî ya muhtelif (hem hissî hem aklî) olur. Vechi hissî olan teşbîhin tarafları da hissî 

olur. Vechi aklî olan teşbîhin tarafları ya iki hissî ya iki aklî ya biri hissî diğeri aklî olur. 

Böylece aşağıdaki teşbih kısımları meydana gelir: 

Vechi vâhid-i hissî, dolayısıyla her iki tarafı da hissî olan teşbih, şairin “baḥr-ı 

ʿaşḳuñ bir kenārın bulmadı bı ̇̄ çāre dil / düşdi bir girdāba ol zülf-ı ḫam-ender-ḫam gibi” 

[g.407/4] beytinde “girdâb”ı “zülf-i ham-ender-ham”a benzetmesi gibidir. Vecih 

“kıvrımlı olma” olup vâhid-i hissî bir mânâdır. Zira bir şeyin şekli görerek hissedilir. 

Müşebbeh-bih olan “zülf” de, müşebbeh olan “girdap” da hissîdir. 

Vechi vâhid-i aklî, iki tarafı hissî olan teşbih, “ayaġuña yüzini sürmek ile sulṭānum 

/ ġubār-ı kūyuñ olur tūtiyā-yı ehl-i baṣar”215 beytinde “mahbûbun gubâr-ı kûyunun”, 

“tûtiyâ”ya benzetilmesi gibidir. Toz da sürme taşı da hissîdir. Vech-i şebeh olan 

“iyileştirme” veya “şifâ verme” ise aklîdir. 

 
214 Ramazanzâde, en-Nefʿüʾl-Muʿavvel fı ̇̄  Tercemetiʾt-Telḫı ̇̄ ṣ veʾl-Muṭavvel, 1290, II:25-26. 

215 “Der Sitâyiş-i Hâce Efendi” başlıklı kasidenin yirmi ikinci beyti [s.7]. 
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Vechi vâhid-i aklî, iki tarafı da aklî olan teşbih, “eyyām-ı ʿadli mevsim-i gül gibi 

muʿtedil / bād-ı bahār-ı luṭfı ṣafā-baḫş-ı ins ü cān”216 beytinde “eyyâm”ın “mevsim-i 

gül”e benzetilmesi gibidir. Teşbîhin her iki tarafı zamânla ilgili olduğundan aklîdir. Vech-

i şebeh olan “îtidâl” de aklîdir. Benzer bir örnek: 

benüm (ṣabrum)mş.b. gibi kūtāhdur (vaṣluñ güni)mş. māhum 

şeb-i hicrüñ senüñ zülf-i siyāhuñ gibi mümteddür [g.119/3] 

Vechi vâhid-i aklî, müşebbeh-bihi hissî, müşebbehi aklî olan teşbih, şairin “bu 

beyt-i dilkeşi gūş eyleyince bülbül-i dil / hezār şevḳ ile ı tdi bu maṭlaʿı ezber”217 beytinde 

“dil”in “bülbül”e benzetilmesi gibidir. “Dil” aklî, “bülbül” hissîdir. Vech-i şebeh de “şevk 

duyma” olup aklîdir. Benzer diğer örnekler: 

ḳorḳarın Yaḥyā ki pūlād olsa da teʾs̱ı ̇̄ r ı der 

(tı ̇̄ r)mş.b.-i (āh)mş.uñ kim vara ol ḳalbi āhenden yaña [g.14/5] 

āteşı ̇̄n meyle ṣurāḥı ̇̄  ḏoldı sāḳı ̇̄  ḳandadur 

(şevḳ)mş. (od)mş.b.ı dilde ʿalevlendi niçün ı tmez şitāb [g.19/4] 

Vechi vâhid-i aklî, müşebbeh-bihi aklî, müşebbehi hissî olan teşbih, şairin 

“ḏaġıtdı gülşen-i āmāli tünd-bād-ı sitem / dirı ̇̄ ġ ʿömr gibi geçdi rūzgār-ı feraḥ” [g.39/3] 

beytinde “rüzgâr”ı “ömr”e benzetmesi gibidir. Müşebbeh-bih olan “ömür” ve vech-i 

şebeh olan “sürat” aklî mefhumlardır. Müşebbeh olan “rüzgâr” ise hissîdir. Benzer bir 

örnek: 

 
216 “Der Sitâyiş-i Osmân Hân” başlıklı kasidenin on dördüncü beyti [s.5]. 

217 “Der Sitâyiş-i Hâce Efendi” başlıklı kasidenin on beşinci beyti [s.8]. 
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ele alsañ yazılur ey meh-i enver kāġaẕ 

(dil)mş.b.-i sevdā-zede-i ʿāşıḳa beñzer (kāġaẕ)mş. [g.44/1] 

Vechi mürekkeb-i hissî, tarafları müfret olan teşbih, şairin “bu deñli ġuṣṣalar 

ġamlar içinde ḫandemüñ sırrın / ġubār-ı ḫaṭṭuñ esrārıyla ḥayrān olmayan bilmez” 

[g.154/2] beytinde “hatt”ı “gubâr”a benzetmesi gibidir. Taraflar müfrettir. Vecih ise 

küçük hacimli aynı cinsten nesnelerin dağınık bir hâlde tek bir küme oluşturması olup 

mürekkeptir. 

Vechi ve tarafları mürekkeb-i hissî olan teşbih, şairin “o ḫaṭ kim ṣafḥa-i ruḫsāre-

i cānāna yazmışlar / tamāma ı rmemiş tefsı ̇̄rdür Ḳurʾān’a yazmışlar” [g.129/1] beytinde 

mahbup ve yüzündeki tüyleri Kur’ân ve tefsirine benzetmesi gibidir. Vecih “güzel ve 

muntazam bir nesneye sonradan ince siyahlıklar ilave edilmesi” olup mürekkeb-i hissîdir. 

Kur’ân sayfası ve satır aralarına düşülen tefsirlerden mürekkep olan müşebbeh-bih ile 

mahbûbun yüzü ve yüzünde beliren sakal bıyıktan mürekkep olan müşebbeh hissîdir. 

Divan’dan benzer örnekler aşağıdaki gibidir: 

döner (ḫurşı ̇̄d-i ʿālem-tābına gerdūn-ı gerdānuñ)mş.b. 

(binüƅ dūlāba her bir māh-ı tābānı Sitanbul’uñ)mş. [g.195/3] 

dönerler (Mevlevı ̇̄ ler ʿaşḳdan nāy urduġınca dem)mş. 

(nesı ̇̄m-i nevbahār esdükçe gerdān olan evrāḳa)mş.b. [g.353/2] 

şehr-i (cemāl o ġamze vü ebrū vü ḫāl ile)mş. 

ḥaḳḳā ne (cāy-ı dil-keş olur dilrübāsı çoḳ)mş.b. [g.174/2] 

Vechi mürekkeb-i hissî, müşebbeh-bihi müfret, müşebbehi mürekkep olan teşbih, 

şairin “ḫūblar zānū-be-zānū cām-ı zerrı ̇̄n der-miyān / bir gül-i ṣadbergdür gūyā o bezm-
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i dil-sitān” [g.286/1] beytindeki gibidir. Müşebbeh-bih “gül-i sadberg” olup müfrettir. 

Müşebbeh ise “bir kadehin etrafında diz dize oturmuş güzeller topluluğu” olup mürekkeb-

i hissîdir. Vecih ise “sarı renkli bir nesnenin etrafını çevrelemiş orantılı nesneler 

topluluğu”ndan mürekkep olup hissîdir. 

Vechi mürekkeb-i hissî, müşebbeh-bihi mürekkep, müşebbehi müfret olan teşbih, 

şairin “gözümde mevc-i ḫūn-ı dil degül ṭuġyān-ı āteşdür / bu cism-i sūz-nāküm keştı ̇̄-i 

ṭūfān-ı āteşdür” [g.55/1] beytinde “hararetli vücûdu”nu “ateş tufanında yüzen bir 

gemi”ye benzetmesi gibidir. Şairin vücûdundan ibaret olan müşebbeh müfrettir. 

Müşebbeh-bih “gemi ve ateş denizi”nden, vecih ise “ateş ve içinde kalan nesne”den 

mürekkeptir. 

Vechi mürekkeb-i hissî, müşebbeh-bihi hissî, müşebbehi aklî olan teşbih, “vı r 

ḳalbe cilā mühre-i mihriyle o māhuñ / mirʾāt-i dil-i pāküñi āyı ̇̄ne-i ẕāt ı t” [g.24/3] beytinde 

“dil”in “mirʾāt”e benzetilmesi gibidir. Müşebbeh aklî, müşebbeh-bih hissîdir. Vech-i 

şebeh ise “varlığın suretini yansıtma” olap mürekkeb-i hissîdir. 

Vechi mürekkeb-i aklî, tarafları hissî olan teşbih, şairin “baḥs̱i ḳo tāb-ı cemāliyle 

zebānuñ kūteh ı t / bezm-i şehdür ḳıl ḥaẕer ey şemʿ vı rmekden seri” [g.411/4] beytinde 

“mumun fitilini kısarak az ateşle yanması”nı, “bir hükümdâr huzurundaki kişinin 

mübâheseden kaçınarak az konuşması”na benzetmesi gibidir. Vecih, “bir toplulukta 

birinin bazı hususlarda öne çıkarak diğerlerinin geri durması”dır. Taraflar mürekkeb-i 

hissî, vecih mürekkeb-i aklîdir. 

Vechi ve tarafları mürekkeb-i aklî olan teşbih, şairin “ʿaşḳ dāmına ṭutılmaḳdan 

ı derken iḥtirāz / dāne-i ḫālin görince dara düşdi göñlümüz” [g.153/3] beytinde “âşka 

müptelâ olmaktan korkmakla beraber mahbûbun beninin cazibesinden kurtulamama”yı 

“tuzağa düşmekten korkmakla beraber yemin cazibesinden kurtulamama”ya benzetmesi 
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gibidir. Vecih “doğuracağı zarardan korkmakla birlikte bir faydayı arzulamaktan vaz 

geçememe” olup mürekkeb-i aklîdir. Müşebbeh-bih ve müşebbeh de vicdânî duygulardan 

mürekkep olup aklîdir. Benzer bir örnek: 

yār nerm olduḳça geldi sı ̇̄ne-i efgāra ḥaẓ 

merhem olduḳça mülāyim andan eyler yāra ḥaẓ [g.168/1] 

Vechi mürekkeb-i aklî, müşebbeh-bihi hissî, müşebbehi aklî olan teşbih, şairin 

“baḥr-ı ʿ aşḳuñ bir kenārın bulmadı bı ̇̄ çāre dil / düşdi bir girdāba ol zülf-ı ḫam-ender-ḫam 

gibi” [g.407/4] beytinde “aşka müptelâ olup mahbubun zülfünü hayâl etmekten 

kurtulamama”yı “sâhiline ulaşılamayan bir denizde girdaba düşme”ye benzetmesi 

gibidir. Vecih “bir nesneyi, içinde bulunduğu şeyin aciz ve çaresiz bırakması” olup 

mürekkeb-i aklîdir. Taraflardan müşebbeh-bih hissî, müşebbeh aklîdir. Yine şairin “şem-

ʿi ruḫuña ḏolaşarak dil / pervāne-i bı ̇̄-mecāle döndi” [g.387/3] beytinde “gönlün 

sevgilinin yanağına meyl ederek gamlanması”nı “kelebeğin mumun etrafında dönerek 

dermansız kalması”na benzetmesinde vecih “bir hayat sahibinin meylettiği şeyi 

arzularken bitap düşmesi” olup mürekkeb-i aklîdir. Müşebbeh-bih mürekkeb-i hissî, 

müşebbeh ise mürekkeb-i aklîdir. Bu tarz teşbihler Yahyâ Efendi’de oldukça yaygın olup 

aşağıdaki örneklerle yetinilecektir: 

dil-i pür-ḫūn ki bezm-i ġamda ḳanlar aġladı Yaḥyā 

şu meste döndi kim cāmını hem ḏoldurdı hem dökdi [g.400/5] 

ḫūn-ı dili düketdi o ḫūnḫᵛār ġamzeler 

bir şı ̇̄ şe iki mest-i mey-āşāma döymedi [g.403/2] 
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nice tı ̇̄ rendāzdur seyr eyle ol ebrū-kemān 

tı ̇̄ r-i cevr ile deler ṣınmaz yine dil şı ̇̄ şesi [g.405/2] 

ḳayurmaz seyl-i ġam ṭaşsun gerekse başdan aşsun 

kümeyt-i bāde-i gülgūn ile Yaḥyā geçilmez mi [g.408/5] 

göñüller mürġını gūyā ki ṣayda dāmlar ḳurdı 

cemāli bāġına dilber ki zülf-i ḫam-be-ḫam dökdi [g.400/3] 

Vechi mürekkeb-i aklî, müşebbeh-bihi aklî, müşebbehi hissî olan teşbih, şairin 

“tekye-i bāġda ezhār yetişdi cümle / mürşid-i bād-ı bahār eyledi var ise nefes” [g.155/2] 

beytinde “bahar rüzgarıyla çiçeklerin açılması”nı “mürşid sohbetiyle tekkede müritlerin 

yetişmesi”ne benzetmesi gibidir. Vecih “bir müessirin tesiriyle etrafındakilerin 

olgunlaşması” olup mürekkeb-i aklîdir. Müşebbeh-bih mürekkeb-i aklî, müşebbeh ise 

mürekkeb-i hissîdir. 

Vechi müteaddid-i hissî, tarafları da hissî olan teşbih “elümde şı ̇̄ şe-i rengı ̇̄n pür-

mey la ʿl-i nāb-āsā / gözümde ḳaṭre ḳaṭre eşk-i ter dürr-i ḫoş-ābāsā” [g.7/1] beytinde 

gözyaşının inciye benzetilmesi gibidir. Vecih hem şekil hem parlaklık olup her ikisi de 

hissîdir. İşlene işlene müptezelleşen teşbihler için müteaddit vecihler ispat edildiği 

söylenebilir. Bu da beytin anlam yükünü artıran bir husustur. Diğer bir örnek: 

(ġonce)mş.b.-i (laʿlüñ)mş. gül-i rūyuñ görenler n’eylesün – [renk] & [şekil] 

ey boyu servüm varuƅ bir daḫı gülşenden yaña [g.14/2] 

Vechi müteaddid-i aklî olan teşbih, “yan āteşe pervāne-veş itme yine efgān / ey 

ʿāşıḳ-ı miskı ̇̄ n budur ādāb-ı maḥabbet” [g.30/4] beytinde âşığın “pervâne”ye 
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benzetilmesindeki gibidir. Burada vecih pervânenin fedâkarlığı ve rızasıdır. Her ikisi de 

aklîdir. 

Vechi müteaddid-i muhtelif olan teşbih “ı tdi bahār ʿālemi ḫurşı ̇̄d-i ṭalʿati / 

nevrūza ḳalsa olur idi ḥālümüz ḫarāb” [g.18/2] beytinde “tal’at”in “hurşîd”e benzetilmesi 

gibidir. Bir vecih “etrafına fayda vermek” olup aklî; diğer vecih klâsik şiir geleneğinde 

müptezelleşen “parlaklık” olup hissîdir. Benzer bir örnek: 

(zülf)mş.-i pı ̇̄ç-ā-pı ̇̄çi diller bend ı der (zencı ̇̄ r)mş.b.dür 

uṣlı varur kim o zencı ̇̄ rüñ olur dı ̇̄ vānesi [g.438/3] 

 Vech-i şebeh, zıtların ortaklığından hareketle tezattan da çıkarılır. Tezat, temlih 

ve tehekküm vasıtasıyla tenâsübe dönüştürülür. 

Tehekküme, “ṭutalum gözi açıḳlardan olmuşsın be hey zāhid / Ḫudā settārdur ṭaʿn 

ı tme rinde ʿayb-bı ̇̄n olma” [g.313/3] beyti örnek gösterilebilir. Şair, gafil olduğunu ima 

ile istihza da ederek zahidi “gözü açık”lara benzetmiştir. 

3.1.1.3 Teşbih Edatları 

Teşbîhin dördüncü rüknü edatlardır. Yahyâ Efendi Divan’ında kullanıldığı tespit 

edilenler, “gibi”, “gûyâ” ve “mânend” edatları ile {-veş} ve {-āsā} takılarıdır. Edatlardan 

başka bazı fiiller de teşbih ifade eder. 

Gerek Türkçede gerek Yahyâ Efendi Divan’ında en yaygın teşbih edatı “gibi”dir. 

Şair “ḳadeḥ aldı sāḳı ̇̄  ele gül gibi / serāġāz-ı şevḳ ile bülbül gibi” [Sn./74] beytinde redif 

olarak kullandığı “gibi” edatı ile sâkiyi hem güle hem bülbüle benzetmiştir. Müşebbeh-

bih ile edat öbeği teşkil eden “gibi” edatı hâl zarfı meydana getirir. Divan’da pek çok 

yerde “gibi” edatı kullanılmıştır. Aşağıdaki örneklerle yetinilecektir: 
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ṣabr eyleyemem ġonce (gibi) teng-dil olsam 

gül (gibi) hemān çāk-i girı ̇̄ bān ı derin ben [g.256/2] 

şebnem (gibi) dil ġonce-i ḫandānuña düşdi 

Yūsuf (gibi) cān çāh-ı zenaḫdānuña düşdi [g.425/1] 

her ḳaṭre-i eşküm ki aḳar ḳan arasında 

lüʾlüʾ (gibi)dür sübḥa-i mercān arasında [g.308/1] 

Bir diğer teşbih edatı Farsça asıllı {-veş} takısıdır. “Gibi”ye yaklaşmasa da 

Divan’da ondan sonra kullanılan en yaygın teşbih edatıdır. Müşebbeh-bihin sonuna 

iliştirilerek hâl zarfı vücûda getirir. Şair “gelür mihmān-ı ġam cāna şeb-i miḥnet hücūm 

eyler / göñül zenbūr-veş iñler ne bal eyler ne mūm eyler” [g.89/1] beytinde gönlünü arıya 

benzeterek {-veş} edatını müşebbeh-bih olan “zenbûr”un sonuna iliştirmiştir. Divan’da 

{-veş} edatıyla teşbih yapılan diğer bazı örnekler şöyledir: 

gökde uçarsa hümā-(veş) mürg-i dil bı ̇̄ -ḳadrdur 

şöyle kim pervāne-i şemʿ-i cemālüñ olmaya [g.303/4] 

vücūduñda kes̱āfetden es̱er ḳalmasun ey ʿāşıḳ 

ṣabā-(veş) ṣalınam dı rseñ çemende gülʿiẕāruñla [g.310/4] 

sulṭān-ı bahār ı düƅ mülk-i çemeni tesḫı ̇̄ r 

maḥkūmı Süleymān-(veş) bād olmaġa yaḳlaşdı [g.385/2] 

Bir diğer teşbih edatı yine Farsça asıllı olan “gûyâ”dır. Cümleye zarf olarak teşbih 

anlamı katar. “Ki” bağlacıyla veya yalın kullanılır. Şair “geldi şitāda taḫtına sulṭān-ı 

kām-yāb / gūyā taḳaddüm eyledi taḥvı ̇̄ l-i āftāb” [g.18/1] beytinde “gûyâ” edatını hâl zarfı 
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kılarak pâdişahın kışın tahta çıkmasını, güneşin burç değiştirmesine benzetmiştir. 

Aşağıda “gûyâ” edatıyla yapılan diğer bazı teşbih örnekleri mevcuttur: 

göñüller murġını (gūyā ki) ṣayda dāmlar ḳurdı 

cemāli bāġına dilber ki zülf-i ḫam-be-ḫam dökdi [g.400/3] 

her ḳaṭresi (gūyā ki) bir āteş-pāre 

ʿaşḳ āteşini göz yaşı ı tmez iṭfā [g.1/2] 

Bir diğer teşbih edatı yine Farsça asıllı olan “mânend”dir. Müşebbeh-bihe 

tamlanan olarak kullanılır. Örneğin şair “naṣı ̇̄ b olmadı çekmek tı ̇̄r gibi sı ̇̄ neye yāri / bükildi 

gerçi ḳaddüm ġamla mānend-i kemān oldı” [g.443/2] beytinde boyunu yaya benzetmiş, 

“mânend” edatını müşebbeh-bih olan “kemân”a tamlanan kılmıştır. Aşağıdaki teşbih de 

“mânend” edatıyla vücûda getirilmiştir: 

dil ki (mānend-i) ḥabāb oldı hevāyı ̇̄ -meşreb 

eyledi bāde-i laʿl-i leb-i cānānı heves [g.155/4] 

Diğerlerine göre oldukça az sayıda kullanılan bir teşbih edatı da yine Farsça asıllı 

{-āsā}dır. Müşebbeh-bihin sonuna iliştirilerek hâl zarfı vücûda getirir. Şair, “dönübdür 

żaʿf ile bir rişteye cismüm de cān-āsā / fitı ̇̄ l-i şemʿ-i bezmüñ reşki bükdi ḳāmetüm cānā” 

[g.5/1] beytinde cismini canına benzetmiş, müşebbeh-bih olan “cân”ın sonuna {-âsâ} 

edatını getirmiştir. {-âsâ} edatıyla yapılan diğer bir teşbih örneği: 

Yaḥyā diledi ṣarıla aña kemer-(āsā) 

ol kāfir-i bed-kı ̇̄ ş ki zünnārını çözdi [g.426/5] 
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Fiiller de edatların ifade ettiği teşbih anlamını verebilir. Yahyâ Efendi Divanı’nda 

teşbih ifade ettiği tespit edilen fiiller “benzemek”, “olmak”, “sanmak”, “dönmek” ve 

“demek”tir. 

“Benzemek” fiili bizzat teşbîhin delâlet ettiği ortaklığı anlamında barındırır. Fiilin 

fâili müşebbeh, mef’ulü müşebbeh-bih olur. Daha çok geniş zaman çekimiyle 

kullanılmıştır. Şair, “ele alsañ yazılur ey meh-i enver kāġaẕ / dil-i sevdā-zede-i ʿāşıḳa 

beñzer kāġaẕ” [g.44/1] beytinde “benzer” fiilinin delâletiyle kağıdı, sevdaya düşmüş 

aşığın gönlüne benzetmiştir. “Benzemek” ile yapılan diğer teşbih örnekleri şöyledir: 

bermurād olmaḳsa Yaḥyā kasduñ istiġnāyı ḳo 

nāzenı ̇̄n maḥbūba (beñzer) çoḳ niyāz ister murād [g.42/5] 

bir āyı ̇̄ neyle İskender nice (beñzer) saña cānā 

senüñ her baḳduguñ mirʾāt olur ʿālem-nümā cānā [g.11/1] 

pür iken bāde ile (beñzer) idi ʿārıżına 

ser-nigūn eylediler döndi zenaḫdāna ḳadeḥ [g.37/3] 

gülzāra raġbet eyleseler n’ola (beñzedi) 

ġonce dehān-ı dilbere güller yanaġına [g.362/4] 

“Dönmek” fiili de teşbih ifade etmede yaygın olarak kullanılan fiillerdendir. 

“Benzemek”de olduğu gibi fâil müşebbeh, mef’ul müşebbeh-bih olur. “Benzemek”ten 

farklı olarak geçmiş zaman çekimi kullanılır. Örneğin şair, “nāle-i bı ̇̄māra döndi bülbülüñ 

āvāzesi / pür-kesel ʿālem aceb mi ġoncenüñ ḫamyāzesi” [g.401/1] beytinde “döndü” 

fiilinin delâletiyle bülbülün sesini hastanın inleyişine benzetmiştir. Aşağıdaki gazelin 

redifinde olan “döndü” fiili matlaın ilk mısrâı hariç teşbih ifade etmektedir: 
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meclisde ḏolu piyāle döndi 

bedr olmış idi hilāle (döndi) 

sergeşte-i ʿaşḳuñuñ sirişki 

dōlābdaki zülāle (döndi) 

şem-ʿi ruḫuña ḏolaşarak dil 

pervāne-i bı ̇̄ -mecāle (döndi) 

göñlümde hemı ̇̄ şe zülf-i pür-pı ̇̄ç 

girdāb-ı yem-ı ḫayāle (döndi) 

zülfin ḏaġıduƅ girince raḳṣa 

ṭāvūs-ı güşāde-bāle (döndi) 

cevr eylemede raḳı ̇̄ be uydı 

gerdūn da o bed-fiʿāle (döndi) 

Ferhād’ı arayı-gı tdi Yaḥyā 

kūhsāra varınca nāle (döndi) [g.387] 

“Olmak” yardımcı fiili de teşbih ifade eden fiillerdendir. Fiilin ismi müşebbeh, 

haberi müşebbeh-bih olur218. “Dönmek” fiili gibi geçmiş zaman çekimiyle kullanılır. 

Örneğin, şair “seyl oldı gözüm yaşı o mehrū yine silmez / ʿuşşāḳ sirişkinden ı şiginde 

geçilmez” [g.151/1] beytinde “olmak” fiili delâletiyle göz yaşını sele benzetmiştir. 

 
218 Nahiv teorisinde nâkıs fiillerin (= db. yardımcı fiil) birleştiği isimler ve fiil çekimleri “nâkıs fiilin 

haberi”, öznesi ise “nâkıs fiilin ismi” olarak adlandırılır (Birgivî, “İẓhār (liʾl-Birgivı ̇̄ )”, 133.). 
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Yardımcı fiilin ismi olan “gözüm yaşı” müşebbeh, haberi olan “seyl” müşebbeh-bihtir. 

Divan’da “oldı” yardımcı fiili ile yapılan diğer bazı teşbihler aşağıdaki gibidir: 

(oldı) gülşen bir civān-ı kāmrān kim giydügi 

gāh gül-gūnı ̇̄  ḳabā gāhı ̇̄  libās-ı sünbülı ̇̄  [g.422/2] 

naḫlbend (oldı) meger şehr-i gülistānda nesı ̇̄m 

ḏurmadan dizmededür bir nice dal üstine gül [g.219/2] 

“Sanmak” fiili de teşbih ifade eden fiillerdendir. Bu fiille kurulan teşbihte teşbîhin 

tarafları nesnedir. “San (ki)” biçiminde emir çekimiyle de kullanılmıştır. Şair, “ṣafā gelür 

dil ü cāna nesı ̇̄m eser ṣanıram / semend-i nāz ile ol şehsüvār yaḳlaşsa” [g.358/3] beytinde 

“sanmak” fiilinin delâletiyle mahbûbunun kendine nazla yaklaşmasını rüzgar esmesine 

teşbih etmiştir. Diğer örnekler: 

(ṣandum) öpüşdi birbiriyle iki cevān 

yārüñ degince lebleri cāmuñ dudaġına [g.362/3] 

ol māhliḳā zülf-i siyeh-kārını çözdi 

(ṣan) Çı ̇̄n ü Ḫıṭā tāciridür bārını çözdi [g.426/1] 

ġamze-i dilber ki çeşm-i mestine nāz ögredür 

(ṣan ki) bir ṣayyād-ı māhirdür ki şehbāz ögredür [g.94/1] 

“Demek” fiili de teşbih ifade eden fiillerdendir. Fiilin yer tamlayıcısı müşebbehi, 

nesnesi müşebbeh-bihi belirtir. Örneğin “feyż-i nı ̇̄ sān-ı ʿaṭādur n’ola Yaḥyā dı seler / pāk 

maʿnāya dür ü naẓm-ı dürer-bāra ṣadef” [g.171/5] beytinde “deseler” fiilinin yer 

tamlayıcısı olan “pâk mânâ” ve “nazm-ı dürer-bâr” müşebbeh, “dür” ve “sedef” 
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müşebbeh-bihtir. “Derdüm bâdeye” redifli gazelden alınan aşağıdaki beyitlerde de “de-” 

fiili teşbih ifade etmektedir: 

ʿaks-i ruḫsāruñla mirʾāt-i Sikender (dı diler) 

ben Ḫalı ̇̄ l’em āteş-i Nemrūd (dı rdüm) bādeye [g.343/4] 

duḫter-i rez (dı yü) tavṣı ̇̄ f ı tdiler Yaḥyā meyi 

ben dı yeydüm şāhid-i maḳṣūd (dı rdüm) bādeye [g.343/5] 

3.1.2 Teşbîhin Maksadı 

Teşbîhin maksadı çoklukla müşebbehle veya müşebbeh-bihle ilgili olur. İki taraf, 

hangisinin maksat olacağı tercih edilmeksizin, bir araya getirilmek isteniyorsa teşbih 

terkedilip haklarında teşâbühe hükmetme daha uygundur. 

3.1.2.1 Teşbîhin maksadının müşebbehle ilgili olması 

Teşbîhin maksadı müşebbehle ilgili ise müşebbehin imkânını, hâlini, hâlinin 

mikdârını beyan etmek veya hâlini muhatabın zihninde sağlamlaştırmak için219 olur. Bu 

durumda vech-i şebehin müşebbeh-bihte daha kuvvetli ve meşhur olması gerekir. 

Güzelleştirme, çirkinleştirme ve garipsetme220 de müşebbehe dair maksatlardandır. 

Müşebbehin imkânını beyan etmek için olan teşbihe, şairin “çāk çāk eyler ise 

sı ̇̄ neñi yār incinme / pāre pāre olıcaḳ ḳābil olur kāra ṣadef” [g.171/3] beyti örnek 

verilebilir. Şair birinci mısrâda, mahbubunun, sinesini yaralamasından dolayı aşığın 

 
219 Ramazanzâde, en-Nefʿüʾl-Muʿavvel fı ̇̄  Tercemetiʾt-Telḫı ̇̄ ṣ veʾl-Muṭavvel, 1290, II:43-44. 

 .garipsetme” olarak tercüme edilmiştir“ «استطراف » ,”çirkinleştirme“ ,«تشويه » ;”güzelleştirme“ ,«تزيني» 220
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incinmemesi gerektiğini, mahbubun bu davranışının aşık için hayır olduğunu iddia 

etmektedir. Gelebilecek muhtemel îtiraza karşı ise birinci mısrâdaki durumu ikinci 

mısrâdaki duruma teşbih ederek iddiasını ispat etmektedir. Zira sedefin parça parça 

yapılarak işlendiği ve işe yarar hâle geldiği herkesin bilip kabul edeceği bir bilgidir. Aşık 

da yaralanırsa kemâle erer. Dolayısıyla mahbubun açtığı yaralar için üzülmemesi gerekir. 

Müşebbehin hâlini beyan etmek için olan teşbihe, şairin “devletinde Ḥażret-i 

Sulṭān Murād’uñ ḫürremüz / ḳadrdür her gı cemüz bayrāmdur her rūzumuz” [g.138/4] 

beyti örnek verilebilir. Sultan Murad devrinde her gecenin kadir gecesine, her günün 

bayram gününe benzetilmesinden maksat şairin Sultan Murad devrinde geçirdiği 

günlerinin, o günlerdeki neşesinin hâlini muhatabına beyan etmektir. Böylece muhataba 

müşebbehin bilmediği hâli, müşebbeh-bihin bildiği hâliyle açıklanıyor. 

Müşebbehin hâlini muhatabın zihninde sağlamlaştırmak için olan teşbih, şairin 

“şöyle eyler luṭfı kim ādem ḥicābından erir / aḳmasun mı ṣu gibi yāre dil-i meyyālümüz” 

[g.149/3] beytinde gönlünün mahbûba meylini suyun akmasına benzetmesi gibidir. Aklî 

nesneyi hissî nesneye benzetmenin asıl olduğu bu tür teşbihler soyut bir durumun 

somutlaştırılarak muhatabın zihninde sağlamlaştırılmasını sağlar. Yahyâ Efendi’de 

oldukça yaygın olan bu tür teşbihlerin bazı örnekleri aşağıdaki gibidir: 

māl içün nādān olur pā-beste-i dām-ı belā 

ḥırṣ-ı dāne mürg-i bı ̇̄ -idrāki iltür dāma dek [g.190/4] 

şehbāz-ı ḫadeng-i yār āġāz-ı şikār ı tdi 

mürġ-i dil-i zār aña zād olmaġa yaḳlaşdı [g.385/4] 

ʿaşḳ dāmına ṭutılmaḳdan ı derken iḥtirāz 

dāne-i ḫālin görince dara düşdi göñlümüz [g.153/3] 
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çekilür ḳāfile-i ʿömr diyār-ı ʿademe 

nāle-i cān u dil ol ḳāfileye bang-ı ceres [g.155/3] 

ḳalur mı bāġ-ı dilde bir açılmaduḳ gül-i ümmı ̇̄d 

nesı ̇̄m-i himmet ü iḥsānuñ ey şāh-ı kerı ̇̄m esse [g.304/4] 

Müşebbehin hâlinin mikdarını beyan etmek için olan teşbih, şairin “seyl oldı 

gözüm yaşı o mehrū yine silmez / ʿ uşşāḳ sirişkinden ı şiginde geçilmez” [g.151/1] beytinde 

“göz yaşı”nı “sel”e benzetmesi gibidir. Vechi “akışkanlık” olan bu teşbihten maksat göz 

yaşının mikdarını yani çokluğunu muhataba beyan etmektir. Benzer birkaç örnek 

aşağıdaki gibidir: 

(bir āfet-i devrān)mş. yine araladı şehri 

hercāyiligi (mihr)mş.b. gibi (meh)mş.b. gibi şehrı ̇̄  [g.415/1] 

seyl oldı gözüm yaşı o (meh)mş.b. (rū)mş. yine silmez 

ʿuşşāḳ sirişkinden ı şiginde geçilmez [g.151/1] 

Müşebbehi güzelleştirmek için yapılan teşbih, şairin “o ḫaṭ kim ṣafḥa-i ruḫsāre-i 

cānāna yazmışlar / tamāma ı rmemiş tefsı ̇̄rdür Ḳurʾān’a yazmışlar” [g.129/1] beytinde 

mahbubun yüzü ve üzerindeki tüyleri, mushaf üzerine yazılan tefsire benzetmesi gibidir. 

Böylece mahbubun tüylenen yüzü, güzel gösterilmiş olur. Benzer diğer örnekler: 

Yaḥyā ḳo dili pārelesün (lāle)mş.b.-ṣıfat yār 

gülzār-ı ġamuñ revnaḳıdur (cism-i figāruñ)mş. [g.197/5] 

ister dil-i şeydā kim pür-dāġ ı de cismin 

zeyn olmada güllerle çün kim ḳafes-i bülbül [g.230/3] 
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Müşebbehi çirkinleştirmek için yapılan teşbih, şairin “sensiz baña gülzārda her 

gül-bün-i ġonce / bir mār görinür deheninde ola zehri” [g.415/2] beytinde “üzerinde 

gonca olan dal”ı “ağzında zehri olan yılan”a benzetmesi gibidir. Böylece müşebbeh çirkin 

gösterilmiş olur. 

3.1.2.2 Teşbîhin maksadının müşebbeh-bihle ilgili olması 

Teşbihten maksadın müşebbeh-bih olması teşbîh-i maklûp yardımıyla 

sağlanabilir. 

Teşbîh-i maklûp eksik olanın tam olduğu iddiasıyla müşebbeh-bih kılınmasıdır. 

Örneğin “eksük degül başından her bār tı ̇̄ ġ-i miḥnet / gı ̇̄ sūña öykünelden zülf-i dirāzı 

şemʿüñ” [g.191/3] beytinde mumun ipi mahbubun saçına benzetilmiştir. Oysa mum ipinin 

herkesçe bilinirliğinden ötürü mahbubun saçının ona benzetilmesi gerekirdi. Böylece şair 

muhatabına mahbubunun saçının mumun ipinden daha meşhur olduğunu ima etmiştir. 

Divan’daki teşbîh-i maklub örneklerinin birçoğunda tamlığı iddia edilen tarafa 

diğer tarafın benzetilemeyeceği üslubu hakimdir. Örneğin, şair “bir āyı ̇̄ neyle İskender 

nice beñzer saña cānā / senüñ her baḳduġuñ mirʾāt olur ʿālem-nümā cānā” [g.11/1] 

beytinde aynasıyla İskender’in mahbûbuna benzeyemeyeceğini iddia etmektedir. Oysa 

İskender ve aynasının şöhretinden ötürü şairin mahbubunun İskender’e benzemesi veya 

benzememesi söz konusu olabilir. Fakat şair mahbûbunun vech-i şebehte daha tam ve 

meşhur olduğu iddiasıyla İskender’in ona benzeyip benzememesinden bahsetmiştir. Bu 

minvalde diğer örnekler aşağıdaki gibidir: 

(ḳāmet-i mevzūnuñ)mş.b.uñ mānendi yoḳdur bir nihāl 

(naḫl-i gül)mş. kūtāh (serv-i bāġ)mş. ise bı ̇̄ -iʿtidāl [g.214/1] 
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(nihāl-i bān)mş.ı (ḳadd-i yār)mş.b.e beñzetmişdüm incinmiş 

anı nice yetişdirmişler ol şāh-ı cihān-bāne [g.355/2] 

(ruḫuñ)mş.b. göster unutdur (gül-sitānuñ verd-i raʿnāsın)mş. 

ṣalın ḥayretde ḳo bāġ-ı cihānuñ serv-i bālāsın [g.258/1] 

3.1.2.3 Teşâbühle cem 

Aralarında benzerlik bulunup biri diğerine tercih edilmeyen iki eşit arası teşâbühle 

cem edilir. Örneğin şair, “nişān-ı tı ̇̄r-i ḫışm-i yār olursın ey ḳamer bir gün / felekde 

ḥüsnüñe maġrūr oluƅ gögsüñ ʿaceb gerdüñ” [g.200/3] beytinde “mahbûbu” ve “ay” 

arasında güzellik bakımından benzerlik görmüş yalnız herhangi birini müşebbeh-bih ve 

müşebbeh olarak tespit etmemiştir. Divan’dan diğer teşâbüh örnekleri 

ne sırr olsun bu kim bir noḳṭa düşdi kilk-i ḳudretden 

(ruḫ-ı ḫūbāna ziynet)1 (lāleye dāġ-ı derūn)2 oldı [g.392/3] 

bulmadum (bülbül-i gülzār)1dan eksik Yaḥyā 

(muṭrib)2üñ şevḳini de naġme vü āvāzını da [g.365/5] 

(bülbül iñende şāḫ-ı güle olmasun ḳarı ̇̄b)1 

(pervāne muġfel āteş-i sūzāna dönmesün)2 [g.259/3] 

3.1.3 Teşbîhin Kısımları 

Bahsin başında teşbîhin, unsurları ve maksadı itibarıyla çeşitli sınıflandırmalara 

tabi tutulduğu belirtilmişti. Aşağıda; tarafları, vech-i şebehi, edatı ve maksadı itibarıyla 

teşbîhin kısımları Yahyâ Efendi beyitleri örnekliğinde müstakil olarak incelenecektir. 
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3.1.3.1 Tarafları itibarıyla teşbîhin sınıflandırılması 

Taraflarının (müşebbeh ve müşebbeh-bih) müfret veya mürekkep olmasına göre 

teşbih kısımlara ayrılır. 

Bir kısım teşbih, müşebbeh ve müşebbeh-bihin her ikisinin müfret olduğu 

teşbihlerdir. Müfret olan taraflar kayıtsız221 veya kayıtlı (mukayyet) olabilirler. 

Kayıtsız olan teşbihlerin Divan’da genellikle tamlama yapısında kuruldukları 

görülmektedir. Tamlayanın müşebbeh, tamlananın müşebbeh-bih olduğu bu tarz 

teşbihlerde çoklukla soyut olan somutlaştırılarak müşebbehin hâli muhatabın zihninde 

sağlamlaştırılır (bk. böl. 3.1.2). Örneğin şairin, “ḥalḳa ḥalḳa zülfi dām u iki ḫāli iki zāġ / 

mürġ-i dil ṣayd ı tmege beñ gösterüƅ ḳurmış duzaġ” [g.170/1] beytinin ikinci mısrâındaki 

“mürg-i dil” tamlaması teşbih ifade etmektedir. Tamlanan olan “mürg” müşebbeh-bih, 

tamlayan olan “dil” müşebbehtir. “Gönül”, “kuş”a teşbih edilerek mahbûb karşısındaki 

hâli somutlaştırılmıştır. 

Eski edebiyatta tarafları müfret olan teşbihlerle “bir şiir lugatı” vücûda gelmiştir. 

Kullanıla kullanıla herkes tarafından bilinen ve benimsenen benzetmeler artık teşbih ve 

istiâre olmaktan öte şiir geleneğinde kelimelerin yeni hakiki anlamlar kazanması olarak 

değerlendirilebilir. Örneğin “laʿl-i lebünle bāde-i nāb ı tdi imtizāc / alışdı biri biri ile iki 

ter-mizāc” [g.36/1] beytindeki “lâ’l-i leb” tamlaması teşbih ifade etmektedir. Mahbubun 

dudağı “leb” müşebbeh, “lâl taşı” müşebbeh-bih, “kırmızılık” vech-i şebehtir. Bu 

benzetme gerek teşbih olarak gerek istiâre olarak o denli kullanılmıştır ki artık şiir dilinde 

mecaz olmaktan çıkıp “lâl” kelimesinin bir anlamı da “dudak” olmuştur. Tamlamayla 

kurulan bu tür müptezel müfret teşbihlerin bir çoğunun gerek klâsik şiir geleneğinde 

 
221 “Kayıt” terimi için bk. s. 95 “Cümlenin ve Unsurlarının Kayıtlanması” 
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gerek Yahya Efendi’de mürekkep bir teşbîhin unsuru durumunda olduğu belirtilmelidir. 

Tamlamayla kurulan müfret teşbihlere Divan’dan örnekler: 

hezārān (naḳd)mş.b.-i (cān)mş. ile alurlar 

hemān meclisde sāḳı ̇̄  ayaġuñ baṣ [g.165/3] 

aldı göñlüm yār evvel ṣoñra vı ̇̄ rān eyledi 

āh kim (dil)mş. (mülk)mş.b.ini alan talan eyledi [g.396/1] 

ı tme ʿazı ̇̄met ey göñül kūyına (tı ̇̄ ġ)mş.b.-ı (āh)mş.sız 

ḳorḳulu yoldur uġrama olmayıcaḳ (silāḥ)mş.b.-ı (ʿaşḳ)mş. [g.179/3] 

Müfret olan taraflar bir nitelik ile de kayıtlı olabilir. Örneğin, şair “ḫaṭṭ-ı nev-

ḫāsteñüñ olmış idüm meftūnı / evvel-i vaḳt-i ẓuhūrı idi ʿanberbūnuñ” [g.206/3] beytinde 

“mahbûbunun yeni çıkan sakalları”nı “yeni biten amberbû pirinci”ne benzetmiştir. 

Müşebbeh olan “hatt” ve müşebbeh-bih olan “anberbû”, “yeni meydana gelme” 

niteliğiyle kayıtlanmıştır. 

Aşağıdaki “…dur bayram” redifli gazelde “bayram”, ikinci beyit hariç müşebbeh 

olup kayıtsızdır. Müşebbeh-bihlerin ise çeşitli sıfatlarla kayıtlandığı görülmektedir: 

(münevver ṭalʿat-ı ferḫundesi bir ḫūb)mş.b.dur (bayram)mş. 

(güneş yüzli hilāl ebrūlı bir maḥbūb)mş.b.dur (bayram)mş.  

aña küçük büyük bir cāme-i zı ̇̄ bāyı ḥāżırlar 

ʿaceb maḳbūl-i ʿālemdür ʿaceb merġūbdur bayram 

görinür rūzedār-ı ḥicre ancaḳ yılda bir kerre 

çoġ eglenmez gider (bir dilber-i maḥcūb)mş.b.dur (bayram)mş. 
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zamānında degül her gūşe hāy u hūydan ḫālı ̇̄  

(civān-ı fitne-cū)mş.b. (maḥbūb-ı şehr-āşūb)mş.b.dur (bayram)mş. 

seḥer yazmaġiçün evṣāf-ı Sulṭān Ahmed’i Yaḥyā 

(güneşden zer-varaḳ peydā ı der zerkūb)mş.b.dur (bayram)mş. [g.245] 

Bir kısım teşbih, müşebbeh ve müşebbeh-bihin her ikisinin mürekkep olduğu 

teşbihlerdir. Örneğin “bunca göñülleri kim kendüye yār aḳıtdı / bāġ-ı maḥabbet içre bir 

cūybār aḳıtdı” [g.389/1] beytinin birinci mısrâı müşebbeh, ikinci mısrâı müşebbeh-bihtir. 

Böylece âşıkların mahbub tarafından cezbedilmeleri, suyun bir bahçe içine 

yönlendirilmesine benzetilmiştir. Müşebbeh “âşık” ve “mahbûb”dan mürekkep bir heyet, 

müşebbeh-bih de “bâğ” ve “cûybâr”dan mürekkep bir heyettir. Mürekkep teşbihlerde 

bazen tarafların unsurları da birbirine benzetilebilirse de asıl sanat heyetlerin birbirine 

benzetilmesiyle ortaya çıkar222. Örneğin “mis̱āl-i devr-i ḫātem oldı meclis / zümürrüd 

cāmı sāḳı ̇̄nün ana faṣ” [g.165/2] beytinde işret meclisi ve meclistekilerin arasında elinde 

kadehle dolanan sakî, ortasında zümrüt taş olan bir yüzüğe benzetilmiştir. Her iki taraf 

mürekkep birer heyettir. Aynı beyitte mecliste oturanların yüzüğe, sâkîdeki kadehin de 

zümrüt taşına ayrı ayrı benzetildiği söylenebilirse de asıl sanat mürekkep heyetlerin 

benzetilmesindedir. Tarafları mürekkep teşbih örneklerine “vech-i şebeh” konusunda yer 

verildiğinden burada daha fazlasına gerek duyulmamıştır (bk. böl. 3.1.1.2). 

Bir kısım teşbih, müşebbehin müfret müşebbeh-bihin mürekkep olduğu 

teşbihlerdir. Şairin “dehānı ġonce-i zı ̇̄ bā-yı gülşen-i ifżāl / ruḫı sipihr-i fażı ̇̄ letde bir meh-

 
222 Ahmed Cevdet Paşa, Belâgat-ı Osmaniye, 136. 
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i enver”223 beytinin her iki mısrâındaki teşbih de buna örnektir. Birinci mısrâda mahbubun 

“dehân”ı müşebbeh olup müfrettir. Müşebbeh-bih ise “gülşen-i ifzâl içinde bir gonca” 

olup mürekkeptir. İkinci mısrâda mahbubun “ruh”ı müşebbeh olup müfrettir. Müşebbeh-

bih ise “sipihr-i fazîletde yer alan bir meh” olup mürekkeptir. 

Bir kısım teşbih, müşebbehin mürekkep müşebbeh-bihin müfret olduğu 

teşbihlerdir. Örneğin şair “gülşen-i ʿişretde ḳatmer ḳırmızı gül ṣanuruz / bāde-i gülgūna 

ʿaks ı tdükçe ol ruḫsār-ı āl” [g.214/3] beytinde mahbûbunun kırmızı şaraba akseden al 

yanaklarını katmerli kırmızı güle benzetmektedir. Müşebbeh-bih olan katmerli kırmızı 

gül mukayyet müfred, müşebbeh ise kırmızı şaraptan ve mahbûbun al yanaklarından 

mürekkeptir. 

Müfret teşbihler bir heyet oluşturmaksızın belirli bir düzen içinde 

sıralanabilirler224. Sıralandıkları düzene göre de melfuf veya mefruk olarak adlandırılırlar. 

Teşbîh-i melfuf, önce müşebbehlerin sonra müşebbeh-bihlerin sıralandığı 

teşbihlerdir. Örneğin “cebı ̇̄ nüñ ebruvānuñ ʿārıżuñ ḫāl-i ʿiẕāruñdur / meh-i bedrüm 

hilālüm āftābum necm-i raḫşānum” [g.248/2] beytinde önce müşebbeh olan “cebîn”, 

“ebruvân”, “ârız” ve “hâl” söylenmiş sonrasında müşebbeh-bih olan “meh”, “hilâl”, 

“âftâb” ve söylenmiştir. 

Teşbîh-i mefruk ise bir müşebbeh ve müşebbeh-bih sonrasında başka bir 

müşebbeh ve müşebbeh-bih gelmek sûretiyle vücûda gelir. Örneğin şairin “nihāl-i 

tāzedür ḳaddüñ dehānuñ ġonce rūyuñ gül / bir iken iki olsun gel açıl ġonce-dehānum gül” 

[g.213/1] beytinde mahbûbun “boyu” “fidan”a, “ağzı” “gonca”ya, “yüzü” “gül”e 

 
223 “Der Sitâyiş-i Hâce Efendi” başlıklı kasidenin on dördüncü beyti [s.8]. 

224 Ramazanzâde, en-Nefʿüʾl-Muʿavvel fı ̇̄  Tercemetiʾt-Telḫı ̇̄ ṣ veʾl-Muṭavvel, 1290, II:54-55. 
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benzetilmiştir. Müşebbeh ve müşebbeh-bih yan yana söylenip sonrasında diğer müşebbeh 

ve müşebbeh-bihe geçildiğinden teşbîh-i mefruk meydana gelmiştir. Bir diğer teşbîh-i 

mefruk örneği aşağıdaki gibidir: 

gülzāra raġbet eyleseler n’ola beñzedi 

(ġonce)mş. (dehān-ı dilbere)mş.b. (güller)mş. (yanaġına)mş.b. [g.362/4] 

Bir kısım teşbih, müşebbehi müteaddit olan teşbîh-i tesviyelerdir. Örneğin şair 

“zühd ü riyā metāʿını yārāna ṣatmañuz / añlara ol ḳumāş çıḳışmaz uzatmañuz” beytinde 

hem “zühd”ü hem “riyâ”yı “metâ”a benzeterek teşbîh-i tesviye meydana getirmiştir. 

Divan’dan diğer bir örnek şöyledir: 

yalıñız bu (ten)mş. degül (ḳıl)mş.b.ca ḳaluƅdur (cān)mş. daḫı 

az müddetde o gı ̇̄ sūlar beni ḳıldı dü mū [g.301/2] 

Bir kısım teşbih, yalnızca müşebbeh-bihin müteaddit olduğu teşbîh-i cemlerdir. 

Örneğin şair “bir āfet-i devrān yine araladı şehri / hercāyiligi mihr gibi meh gibi şehrı ̇̄” 

[g.415/1] beytinde “mahbûb”u hem “ay”a hem “güneş”e benzeterek teşbîh-i cem vücûda 

getirmiştir. Aşağıda Divan’dan farklı üslûplarda teşbîh-i cem örnekleri görülebilir: 

beñzetdi (serv)mş.b.-(ḳadd)mş.üñi (naḫl-i ṣanavber)mş.b.e 

baġlandı tār-ı zülfüñe ḳalb-i ṣanavberı ̇̄  [g.412/3] 

çeşm-i pür-ḫūna ḫayāl-ı laʿli hemdemdür hele 

ġayre ḥācet yoḳ (göñül)mş. hem (cām)mş.b. hem (Cem)mş.b.dür hele  

[g.340/1] 
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ḫam ı tdüñüzdi (kāmet-i Yaḥyā)mş.yı (yā)mş.b. gibi 

lāyıḳ mı (tı ̇̄ r)mş.b.-veş anı yabana atmañuz [g.143/5] 

3.1.3.2 Vech-i şebeh itibarıyla teşbîhin sınıflandırılması 

Teşbih, vech-i şebehi itibara alınarak üç farklı biçimde taksim edilir. 

Bir taksim, vechin mürekkep olup olmamasına göredir. Birden çok nesne veya 

anlamdan bir bütün teşkil eden mürekkep vech-i şebehlerle vücûda gelen teşbihler teşbîh-

i temsil adını alır. Bunların dışındakiler temsil olmayanlardır. Teşbîh-i temsile dair 

örnekler vech-i şebeh bölümünde ayrıntılı olarak incelendiğinden burada bunalara ayrıca 

yer verilmeyecektir (bk. s. 178-182). 

Vech-i şebehe göre diğer bir taksim, vechin söylenip söylenmemesi itibarıyla olur. 

Vechi söylenmeyen teşbihler mücmel, söylenenler mufassaldır. 

Teşbîh-i mücmelin vechi ya açık ya kapalı olur. Ya iki tarafın da niteliği 

söylenmez ya ikisi de söylenir yahut yalnızca müşebbeh-bihin niteliği söylenir. 

Vechi açık olan teşbîh-i mücmel “ġonceyi vaṣf eylese Yaḥyā dehānuñdur murād / 

sünbül-i ḫoş-būyı medḥ eylerse mūyuñdur ġaraż” [g.167/5] beytinde “mahbûbun ağzı”nın 

“gonca”ya, “saçı”nın “sünbül”e benzetilmesi gibidir. Birincisinin vechinin “kapalılık”, 

ikincisinin vechinin “kıvrımlılık” olduğu klâsik şiir okuru olan herkes tarafından 

anlaşılabilecek açıklıktadır. 

Vechi kapalı olan teşbîh-i mücmel “uyurken öpmek olurdı seni ey ġonce-leb ammā 

/ elüm varmaz bir gül ḳoparmaġa bu gülşenden” [g.296/3] beytinde “mahbûbu uyurken 

öpmek”, “gülşenden gül koparmaya” benzetilmiştir. Vecih herkesin anlayamayacağı 

kapalılıktadır. 
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Müşebbeh-bihin niteliği söylenen teşbîh-i mücmel, şairin “mehd-i şāḫ üzre binüƅ 

eṭfāl-i ġonce şādkām / añları taḥrı ̇̄ kde derkār olur bād-ı şimāl” [g.226/4] beytindeki 

gibidir. “Gül ağacının dallarında rüzgarla hareket eden goncalar”, “beşikte sallanan 

çocuklar”a benzetilmiştir. Vechi söylenmeyen mücmel teşbihte müşebbeh-bihin sıfatı 

olan “şâdkâm” söylenmiştir. 

İki tarafın vasfı söylenen teşbîh-i mücmel, şairin “bu ten-i zerd ü nizār ile ṣarıldum 

yāre / bilmeyen ṣandı ḳuşanmış kemer-i zertārı” [g.414/3] beytindeki gibidir. Müşebbeh-

bih “şairin teni”, “zerd ü nizâr” sıfatıdır. Müşebbeh ise kemer olup sıfatı “zertâr”dır. 

Teşbîh-i mufassal “eyyām-ı ʿadli mevsim-i gül gibi muʿtedil / bād-ı bahār-ı luṭfı 

ṣafā-baḫş-ı ins ü cān”225 beytinde “memduhun devri”nin “gül mevsimi”ne teşbih edilmesi 

gibidir. Vech-i şebeh “mutedil olma” olup beyitte söylenmiştir. 

Vech-i şebehe göre diğer bir taksim vechin kolaylık ve zorluğu itibarıyla yapılır. 

Buna göre teşbih ya karib müptezel ya baid gariptir. 

Karib müptezel, ilk duyuşta düşünmeden müşebbeh-bihten müşebbeh akla gelen 

teşbihlerdir. Vechinin tafsilatsız (cümlî) veya az tafsilatlı olması sebebiyle teşbih, karib 

müptezel olur. Vechin az tafsilatlı olması, ya aralarındaki münâsebetten ötürü hatıra 

müşebbeh gelince müşebbeh-bihin de gelmesi veya müşebbeh-bihin mutlak olarak tekrar 

tekrar beş duyguyla hissedilmesi dolayısıyladır. Şairin “ġonce-i laʿlüñ gül-i rūyuñ 

görenler n’eylesün / ey boyu servüm varuƅ bir daḫı gülşenden yaña” [g.14/2] beytinde 

“mahbubunun dudağı”nı “gonca”ya, “yüzü”nü “gül”e benzetmesi karib müptezel bir 

teşbihtir. Zira “gonca” ve “gül” gerek mutlak olarak gerek mahbupla gerek mahbubun 

 
225 “Der Sitâyiş-i Osmân Hân” başlıklı kasidenin on dördüncü beyti [s.5]. 
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dudağı ve yüzüyle klâsik şiirde çokça tekrar edilir. Yine aşağıda gülün kadehe 

benzetildiği teşbih de böyledir: 

bülbül-i şeydā ʿaceb mi mest-i bı ̇̄ pervā ise 

gül-sitānuñ bir ḏolu (peymāne)mş.b.dür her bir (gül)mş.i [g.419/2] 

Baid garip ise karib müptezelin aksine müşebbeh-bihten müşebbehe düşünerek 

varılabilen teşbihlerdir. Çaba gösterilerek ulaşılan şeyin değeri daha fazla olduğundan 

beliğ teşbihler bâid garip teşbihlerdir. Teşbih üzerine düşünme, vechinin tafsilatlı olması 

veya müşebbeh-bihin nâdiren gözlenmesi sebebiyledir. Müşebbeh-bihin de ya 

müşebbehle gözlenmesi nadirdir ya mutlak olarak… Mutlak nadirliği de vehmî, 

mürekkeb-i hayâlî veya aklî olduğundan yahut beş duygu karşısında tekrarının 

azlığındandır. 

Tarafları birlikte gözlenmeyen teşbih, şairin “sensiz baña gülzārda her gülbün-i 

ġonce / bir mār görinür deheninde ola zehri” [g.415/2] beytinde “gülbün-i gonca”yı 

“mâr”a teşbîhi gibidir. “Gül” ile “yılan” münâsebetsizliklerinden ötürü beraber hatıra 

gelmediğinden bu teşbih baid gariptir. Aşağıdaki beyitlerde de müşebbeh-bihle 

müşebbehin münâsebetsizliği sebebiyle baid garip teşbihler vardır: 

(pervāne)mş.b.dür ki bāl ü perin yaḳdı āteşe 

şemʿ-i ruḫuñda (ḫāl)mş.üñ eyā serv-i sı ̇̄m-ten [g.264/3] 

(dil)mş. ki mānend-i (ḥabāb)mş.b. oldı hevāyı ̇̄ -meşreb 

eyledi bāde-i laʿl-i leb-i cānānı heves [g.155/4] 

sil yaşuñı ki (ḳaṭre-i eşküñ)mş. ḫayāl-i dōst 

(bir rı ̇̄g-i pāy-sūz)mş.b. ṣanuƅ yine dönmesün [g.259/5] 
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Müşebbeh-bihi vehmî olduğu için baid garip olan teşbih “meger ki gūşe-i dāmān-

ı dilrübā ṣanuruz / görince sāye-i per-i hümāya yüz sürerüz” [g.136/3] beytindeki gibidir. 

Mahbûbun eteğinin köşesi, hümâ kuşunun kanadının gölgesine benzetilmiştir. Hümâ kuşu 

gerkçekte var olmayan efsânevî bir kuştur. Dolayısıyla kendisi, kanadı ve kanadının 

gölgesi vehmîdir. Böylelikle teşbih baid garip olur. Benzer bir örnek: 

yı rin od ı tmedük kim vardur erbāb-ı maḥabbetde 

(semenderler)mş.b. gibi (ʿuşşāḳ)mş. da sükkān-ı āteşdür [g.55/4] 

Müşebbeh-bih mürekkeb-i hayâlî olduğu için baid garip olan teşbih “midād-ı şevḳ 

ile pür eylesem n’ola gı ce gündüz / saḥı ̇̄ fe-i dili üstād-ı ʿāşḳ vı rdi ḳabāle” [g.351/4] 

beytindeki gibidir. Müşebbeh-bih “midad”, “sahîfe”, “üstâd”, “kabâle” terimlerinden 

mürekkeptir. Bu durum, okuyucunun, teşbîhin anlamına intikal edebilmek için 

düşünmesini gerekli kılmaktadır. Benzer bir örnek: 

(zülfüñde göñül ġamzeñ ile eglenür)m ey māh 

(cānbāz gibi tı ̇̄ ġ ile oynar resen üzre)mb [g.309/3] 

Müşebbeh-bih aklî olduğu için baid garip olan teşbih “ḏaġıtdı gülşen-i āmāli tünd-

bād-ı sitem / dirı ̇̄ ġ ʿömr gibi geçdi rūzgār-ı feraḥ” [g.39/3] beytinde ferahlık zamanının 

geçişinin ömrün geçişine benzetilmesi gibidir “Ömr”ün aklî olması teşbîhin baid garip 

olmasına sebep olmuştur. 

Karib müptezel teşbih bazı tasarruflarla baid garip kılınır. Şairin “ḳāmet-i 

mevzūnuñuñ mānendi yoḳdur bir nihāl / naḫl-i gül kūtāh serv-i bāġ ise bı ̇̄-iʿtidāl” 

[g.214/1] beytinde “mahbûbun kāmeti”nin “nihâl”e teşbîhinde olduğu gibi. “Mahbubun 

boyu”nun “nahl”e ve “serv”e benzetilmesi klâsik Türk şiirinde oldukça yaygın bir teşbih 

olup karib müptezeldir. Yukarıdaki beyitte ise şair gül fidanını “kısa”, servi “itidalsiz” 
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sıfatlarıyla niteleyerek mahbubun boyunu bunlara tercih etmiş, benzetmeyi dolaylı olarak 

ifade etmiştir. Böylece kāmet ile nihâl ve serv arasındaki karib müptezel teşbihler garip 

baid derecesine çıkmıştır. Bu gibi teşbihler teşbîh-i meşrut olarak adlandırılır. Klâsik 

şiirde müptezelleşen birçok teşbih ve istiâre kullanıldığından teşbîh-i meşrut yaygın bir 

üslûp özelliği hâlini almıştır. Divan’dan diğer bazı örnekler şöyledir: 

(ruḫ)mş.ı yādıyla dildāruñ ṣabāḥ olınca (āh)mş. ı tdüm 

ḥarı ̇̄ fāne geçindük (şemʿ)mş.b. dilberden (duḫān)mş.b. benden [g.269/3] 

bāġbān her ne ḳadar göge çıḳarsa ögerek 

(ḳadüñ)mş.e nispet ile (ʿarʿar)mş.b.a kūtāh derin [g.275/2] 

Teşbîh-i meşrut, aşağıdaki gazelde, ikinci beyti hariç şiirin tamamının bir üslup 

özelliğidir: 

ı tmeyeydüm girye ġam-fersūd dı rdüm bādeye 

ḳılmasam āh (āteş-i bı ̇̄ -dūd)mş.b. dı rdüm (bāde)mş.ye 

olmasa bāʿis̱ leb-i şı ̇̄ rı ̇̄n-i yāri emmege 

bir şarāb-ı telḫ-i zehr-ālūd dı rdüm bādeye 

(yār)mş. sāḳı ̇̄  olsa dı rdüm meclisde devr-i (ḳamer)mş.b. 

cām ṣunsa kevkeb-i mesʿūd dı rdüm bādeye 

ʿaks-i ruḫsāruñla (mirʾāt-i Sikender)mş.b. dı diler 

ben Ḫalı ̇̄ l’em (āteş-i Nemrūd)mş.b. dı rdüm (bāde)mye 

(duḫter-i rez)mş.b. dı yü tavṣı ̇̄ f ı tdiler Yaḥyā (mey)mş.i 

ben dı yeydüm (şāhid-i maḳṣūd)mş.b. dı rdüm (bāde)mş.ye [g.343] 
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3.1.3.3 Edâtı itibarıyla teşbîhin sınıflandırılması 

Teşbih, edatlarının söylenip söylenmemesine göre de sınıflandırılır. Edatı 

söylenenler mürsel, söylenmeyenler müekkettir. Teşbih anlamı, müekket teşbihlerde 

mürsel teşbihlere göre daha kuvvetlidir. En yaygın teşbih edatları “gibi”, {-veş}, “gûyâ” 

ve “mânend” olup bunlarla kurulan teşbihlere “Teşbih Edatları” konusunda (bk. böl. 

3.1.1.3) yer verilmiştir. 

Farsça birleşik sıfat biçimindeki teşbihler müekkettir. Şairin “bir ḥālde ʿuşşāḳa 

rāḥat mı var ey mehrū / geh bı ̇̄m-i ġam-ı fürḳat geh fikr-i dem-i vuṣlat” [g.25/3] beytindeki 

“mehrû” gibi. Şair “mahbubunun yüzü”nü “ay”a benzetmiş, bu teşbîhini onu niteleyen 

bir birleşik sıfat biçimine koymuş, bu sıfatı da isimleştirerek mahbubuna seslenmiştir. 

Diğer bir örnek: 

gevher-i maḳṣūdı (deryādil) olanlardur bulan 

degme bir baḥr içre bulunmaz dür-i nāyāb-ı ʿaşḳ [g.175/3] 

Tamlama biçimindeki teşbihler de müekkeddir. Şairin “çalarsın yerlere ḳahr ile 

mirʾāt-i dili ammā / ele alur çoġ olur anı şāhum dilrübālarda” [g.346/2] beytindeki 

“mir’ât-ı dil” tamlaması gibi. Tamlanan “mir’ât” müşebbeh-bih, tamlayan “dil” 

müşebbehtir. 

3.1.3.4 Maksadı itibarıyla teşbîhin sınıflandırılması 

Teşbih, maksadı itibarıyla ya makbul ya merduttur. Müşebbeh-bih, maksadını 

ifade etmeye uygunsa teşbih, makbul; aksi hâlde merdut olur. 

Teşbîhin maksadı müşebbehin hâlini beyan etmek ise vech-i şebehin müşebbeh-

bihte müşebbehe göre daha bilinir olması gerekir. Aksi hâlde teşbih merdut olur. Örneğin 
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“nūş-ı dārū-yı lebüñdür ḫāste-i ʿaşḳa devā / şerbet-i vaṣluñdan olur ʿāşıḳ-ı bı ̇̄māra ḥaẓ” 

[g.168/2] beytinde “mahbubun dudağı” “ilac”a benzetilmiştir. Vecih “iyi duruma 

getirme”dir. Hastalık herkesin başına geldiğinden aşıklıktan daha bilinir bir insanlık 

hâlidir. Dolayısıyla ilacın hastaya tesiri, mahbubun dudağının aşığa tesirinden daha çok 

müşahede edilen bir vakadır. 

Teşbîhin maksadı eksik olanın tam olana katılmasıysa müşebbeh-bihin vech-i 

şebehte müşebbehten daha tam olması gerekir. Aksi hâlde teşbih merdut olur. Örneğin 

“seyl oldı gözüm yaşı o mehrū yine silmez / ʿuşşāḳ sirişkinden ı şiginde geçilmez” 

[g.151/1] beytinde “göz yaşı” “sel”e benzetilmiştir. Teşbihten maksat göz yaşının 

miktarını okuyucuya açıklamaktır. Müşebbeh, müşebbeh-bihe göre miktar hususunda 

eksik olduğundan teşbih makbuldür. 

Teşbîhin maksadı müşebbehin imkânını beyan etmek ise müşebbeh-bihe dair 

hükmün müşebbehe dair hükümden sağlam olması gerekir. Aksi hâlde teşbih merdut olur. 

Örneğin “çāk çāk eyler ise sı ̇̄ neñi yār incinme / pāre pāre olıcaḳ ḳābil olur kāra ṣadef” 

[g.171/3] beytinde âşığın mahbup tarafından göğsünün parçalanarak olgunlaşması, 

sedefin parça parça edilerek işlenmeye hazır hâle getirilmesine benzetilmektedir. 

Müşebbeh-bihteki hüküm herkes tarafından kabul edilebilir bir sağlamlıktadır. 

Müşebbehteki hüküm ise şairin iddiasıdır. Dolayısıyla teşbih makbuldür. 

3.2 Mecâz-ı Mürsel 

Mecazî anlamda kullanılan bir sözün, mecazî ve hakîkî anlamları arasında 

benzerlik dışında bir alâka varsa buna mecâz-ı mürsel denir. Aşağıda mecâz-ı mürsel 

alâlakaları Yahyâ Efendi’den örneklerle açıklanacak, şairin divanında yaygın olarak 

kullandığı alakalara işâret edilecektir. 
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Alâkalardan biri bütün-parça (küll-cüz) alâkasıdır. Biri, diğerinin parçası olan iki 

şeyin isimlerinin birbirinin yerine kullanılmasıyla vücûda gelir. 

Gerek Yahyâ Efendi Divan’ında gerek diğer eski şairlerin şiirlerinde kendilerinden 

veya aşıklardan “gönül”, “dil” veya “hâtır” diye bahsetmeleri parçayı söyleyip bütünü 

kasdetmedir. Zira “gönül” insanın manen bir parçasıdır. Örneğin, “bir cām ile yād ı tse 

eger sāḳı ̇̄-i meclis / eylerdi göñül ġuṣṣa-i devrānı ferāmūş” [g.163/2] beytinde gussa-i 

devrânı ferâmuş edecek olan şairin kendisidir. Fakat mecâz-ı mürsel yoluyla şair 

kendisinden “gönül” diye bahsetmiştir. Bu kullanımda aynı zamanda tecrit (bk. böl. 

4.1.17) ve iltifat (bk. s. 93) olduğu da ifade edilmelidir. Divan’da sayısız örneği bulunan 

bu kullanımlara burada birer örnek vermek yeterli olacaktır: 

ʿaşḳa ḳābil (dil)m. mi yoḳ şehr içre yā dilber mi yoḳ 

mest yoḳ meclisde bilmem mey mi yoḳ sāġar mı yoḳ [g.180/1] 

ġonce-i dil açıluƅ (ḫāṭır)m. niçün şād olmaya 

bāġda güller mi yoḳ gülşende bülbüller mi yoḳ [g.180/2] 

Bütün-parça alakasına, çok yaygın bu “kişi-gönül” örneğinden başka örnekler 

tespit etmek de mümkündür. Şairin “ḥaẕer ı t seng-i cefāsından o şūḫun dı rdüñ / ʿaḳibet 

geldi benüm başuma Yaḥyā dı dügüñ” [g.194/5] beytinde “bana geldi” veya “bana isabet 

etti” diyecek yerde “benim başıma geldi” demesi de bütün-parça alakası ile kurulan bir 

mecâz-ı mürsel örneğidir. Zira “baş” insanın bir parçasıdır. Diğer bazı örnekler şöyledir: 

ḳomadı cāẕibe-i ḥüsni tāb Rüstem-i dilde 

ne var ṭıfl ise ḳuvvet ḳomış ilāh (ḳolında)m. - [onda]hakikat  

[g.322/2] 
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tā ki çalındı gūşuma (ḥayya ʿaleʾl-felāḥ)m.-ı ʿaşḳ - [ezan]hakikat 

cām-ı ṣabūḥı eyledüm rātibe-i ṣabāḥ-ı ʿaşḳ [g.179/1] 

Alakâlardan biri sebep-müsebbep alâkasıdır. Biri diğerinin sebebi olan iki şeyin 

isminin birbirinin yerine kullanılmasıyla vücûda gelir. Örneğin, şairin “ṣunaldan sāḳı ̇̄-i 

miḥnet baña peymāne-i ʿaşḳuñ / benüm ol rūz u şeb medḥūş olan mestāne-i ʿaşḳuñ” 

[g.207/1] beytindeki “sâkî-i mihnet” izafetinde müsebbep olan “mihnet” zikredilmiş, 

sebep olan “kader” kastedilmiştir. Dolayısıyla “sâkî”ye benzetilen “mihnet” değil 

“kader”dir. Zira beyitte mihnetin sakiye benzetilmesinin vechi yoktur. “Mihnet”lere 

sebep olan kader şairi âşık etmiştir. 

Alakâlardan biri öncelik-sonralık alâkasıdır. Bir şeyin önceki ve sonraki hâlinin 

isimlerinin birbirinin yerine kullanılmasıyla vücûda gelir. Örneğin “bezm-i ʿaşḳuñ 

cürʿasın içse göreydi ḥāleti / ol ḳadeḥ-peymā ki mest-i āb-ı tāk olmaḳdadur” [g.58/4] 

beytinde “âb-ı tâk”, “şarap” yerine kullanılmıştır. Oysa üzüm suyunun şarap hâline 

gelebilmesi için bir takım işlemlerden geçmesi gerekir. “Üzüm suyu”nun, dönüşüme 

uğramış sonraki hâli olan şarabın yerine kullanılması öncelik-sonralık alakasıyla mecâz-

ı mürsel ifade etmektedir. 

Alakâlardan biri yerleşen-yer alâkasıdır226. Bir yer ismiyle o yerde bulunan bir 

nesnenin isminin birbirinin yerine kullanılmasıyla vücûda gelir. Örneğin “olur ġayrı 

mükerrer ḥüsn peydā bāġ-ı rūyuñda / bir iki cām içüƅ olduḳça cānā ruḫlarun gül gül” 

[g.213/2] beytinde şair mahbûbunun şarap içtiğinden bahsetmektedir. Fakat şarap yerine 

 
226 “Ḥāll”, “yerleşen”; “maḥall”, “yer” olarak tercüme edilmiştir. 
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şarabın içine konduğu kap olan “câm” söylenmiştir. Divan’dan aynı alakaya sahip diğer 

mecâz-ı mürsel örnekleri aşağıdaki gibidir: 

(kārbān-ı Çin)em ḥācet yoḳ yayıldı ʿāleme – [anber]hakikat 

būy-ı zülf-i müşkbār-ı ʿanber-efşānuñ senüñ [g.198/3] 

gözine teng ü tār oldı cihān yıllardur ey Yaḥyā 

gözüñ aydın dı se (ʿālem) meh-i tābānumuz gelse – [âlemdekiler]h 

[g.348/5] 

Alakâlardan biri âletlik alâkasıdır. Biri diğerinin âleti olan iki şeyin isminin 

birbirinin yerine kullanılmasıyla vücûda gelir. Örneğin şairin “iḥtirāz eyle meded göz 

degmesün mecrūḥ olur / ḫaylice nāzükdür ey ġonce-dehen laʿl-i terüñ” [g.196/4] beytinde 

değmemesi istenen “bakış”tır, fakat onun yerine bakışa âlet olan “göz” kullanılmıştır. 

Benzer bir örnek: 

ādem ne denlü şı ̇̄ r-dil olsa şikār olur 

ı tse ḳaçan nigāh ġazālāne (gözlerüñ) - [sen]hakikat [g.199/3] 

Alakâlardan biri kayıtsız-kayıtlı alâkasıdır. Bir şeyin kayıtsız ve kayıtlı hâllerinin 

birbirinin yerine kullanılmasıyla vücûda gelir. Örneğin şair “raḳı ̇̄b-i dı ̇̄ vi ādem mi ṣanur 

ki ol perı ̇̄  bilsem / anuñ gibi leʾı ̇̄me bunca iḥsān eyleyüƅ n’eyler” [g.130/4] beytinde 

“âdam” sözünü kayıtsız söylemekle birlikte “iyi”, “düzgün” gibi bazı sıfatlarla kayıtlı 

anlamını kastetmiştir. 
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3.3 Açık İstiâre 

Mecazî anlamda kullanılan bir sözün mecazî ve hakîkî anlamları arasında 

benzerlik alâkası varsa buna istiâre-i tahkîkiyye veya istiâre-i musarraha denir. Son 

dönemlerde Türkçede açık istiâre terimi yerleşmiştir227. Aşağıda açık istiârenin unsurları, 

bu unsurların bazı özellikleri ve bu unsurlara göre istiârenin kısımları Yahyâ Efendi 

şiirlerinden örneklerle ele alınacak, divanında öne çıkan istiâre kullanımlarına işâret 

edilecektir. 

Açık istiârede, müşebbeh yerine müşebbeh-bihin ismi kullanılarak bunlara 

müstear-leh ve müstear-minh adları verilir. Teşbihte müşebbeh ve müşebbeh-bihi bir 

araya getiren bir vech-i şebeh olduğu gibi istiârede de müstear-leh ve müstear-minhi bir 

araya getiren bir câmi gereklidir. 

Müstear-minh, sıfat anlamı içermedikçe özel ad olamaz. Sıfat anlamı içeren özel 

adın müstear-minh olması “çoḳ nātüvānı eyledi Yaḥyā tüvānger luṭf-ı şāh / ʿAnḳā-yı Ḳāf-

ı himmeti besler hezārān Zāl-i zer” [g.49/5] beytindeki “Zâl-i zer” gibidir. İran’ın efsâne 

kahramanlarından Zâl, babası tarafından uğursuz görülerek bir başına dağa terk edilmiş, 

burada Simurg tarafından büyütülmüştür228. Yukardaki beyitte de bu efsâneye telmihle 

“Zâl-i zer”, “kimsesiz”e müstear-minh olarak kullanılmıştır. 

İstiâreyi yalan ve yanlıştan ayıran, istiârenin tevil kabul etmesi ve müstear-minhin 

hakîkî anlamının kastedilmediğine dair bir karine bulunmasıdır. Karine tek olabilir, 

birden fazla olabilir veya bir bütün meydana getirmiş mânâlardan mürekkep olabilir. 

 
227 Halil Sezai’nin edebiyat öğretmeni Abdulbaki Gölpınarlı’nın yardımıyla hazırladığını söylediği edebiyat 

notlarında “açık istiâre” terimi yer almaktadır (Halil Sezai, Edebiyat Notu 1: Edebi San’atlar, 6.) 

228 Levend, Divan Edebiyatı: Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar, 165. 
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Tek karine, “çeksün elin o serv-i revāna ulaşmasun / şāh-ı çenār gibi şu kim teng-

dest ola” [g.323/4] beytinde, şairin “mahbup” yerine “serv”i istiâre etmesindeki gibidir. 

İstiâreyi okuyucuya sezdiren tek karine servin “revân” ile nitelenmesidir. 

Birden çok karine, “n’ola āşüfte-dil Yaḥyā girerse ḥālden ḥāle / o māhuñ zülfi 

çevgān ḫāl-i ʿanber-būyı gūy oldı” [g.447/5] beytinde, şairin “mahbup” yerine “mâh”ı 

istiâre etmesindeki gibidir. Mâha hem “zülf”ün hem de “hâl”in izâfe edilmesi müstear-

lehi okuyucuya sezdiren iki ayrı karinedir. 

Mürekkep karine, “gül-i bāġuñ elinde destmāli n’ola al olsa / hezārān bülbülüñ 

her dem gözi yaşı silinmez mi” [g.408/4] beytinde, şairin “yaprak” için “destmâl”i istiâre 

etmesindeki gibidir. “Destmâl”in güle izâfe edilmesi, bülbüllerin bununla göz yaşlarını 

silmesi, renginin de kırmızı olması mürekkep bir hayâl olup müstear-lehin “yaprak” 

olduğunu okuyucuya sezdirmektedir. Karinesi mürekkep olan diğer bir istiâre örneği 

aşağıdaki gibidir: 

çıḳmazdı bu deñli (dür-i nāyāb)ms.-m. kenāra – [şiir]ms.l. 

Yaḥyā’nuñ eger baḥr-i dili eylemese cūş 

3.3.1 İstiârenin Kısımları 

İstiâre; tarafları ve câmiinin çeşitli niteliklerine göre farklı sınıflandırmalara tabi 

tutulur. Her sınıflandırma farklı itibarla olduğu için istiâre türleri birbiriyle kesişebilir. 
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3.3.1.1 Tarafları itibarıyla istiârenin sınıflandırılması 

Taraflarının (müstear-leh ve müstear-minh), bir şeyde aynı anda229 bir araya 

gelmeleri mümkünse istiâre, vifâkiyye, mümkün değilse inâdiyye olur. 

İstiâre-i vifâkiyye “vaʿde-i vaṣl eyleyüƅ luṭf itdüñ iḥyā eyledüñ / günde biñ kerre 

ʿadū ammā helāk olmaḳdadur” [g.58/3] beytinde “sevindirme” için “ihyâ eyleme”nin 

istiâre edilmesi gibidir. Sevinmek ve canlı olmak nitelikleri bir nesnede aynı anda bir 

araya gelebileceğinden istiâre vifâkiyyedir. 

İstiâre-i inâdiyye “dil-i zāruñ fiġān u nālesin cism-i nizārumdan / işidenler dı di 

Yaḥyā ölürmiş nālden nāle” [g.305/5] beytinde “inlermiş” yerine “ölürmüş” sözünün 

istiâre edilmesi gibidir. Ölmüş bir kimsenin inlemesi düşünülemeyeceğinden istiârenin 

taraflarının bir varlıkta aynı anda toplanması mümkün değildir. Dolayısıyla istiâre, 

inâdiyyedir. 

Bir şey için zıt veya çelişiğinin istiâre edilmesi olan istiâre-i tehekkümiyye ve 

istiâre-i temlîhiyye de inâdiyyedir. Zıt veya çelişiğini istiâre etmekten maksat istihzâ ise 

tehekkümiyye, maksat incelik ve kibarlık ise temlîhiyyedir230. 

Tehekkümiyyeye, şairin “vaʿiẓ bu kerāmet saña besdür ki hemı ̇̄ şe / cemʿiyyete 

bāʿis̱ ola güftār-ı perı ̇̄ şān” [g.273/3] beytinde “talihlilik” yerine “kerâmet”i istiâre etmesi 

örnek gösterilebilir. Talihlilik insanın kendi dışında gelişen şartlar dolayısıyla bir iyiliğe 

ulaşmasıdır. Kerâmette ise insan kendi mânevi rütbesiyle bir iyiliğe ulaşır. Şair iki söz 

arasındaki bu zıtlığı tehekküm amacıyla kullanmıştır. 

 
229 Ankaravî ve Develüzâde Ali Rızâ b. Osman, Muḫtaṣaruʾl-Meʿānı ̇̄  (meʿaʾt-Taḥşiyye veʾl-İ̇̄żāḥ), 334, 

hâmiş (satır:12-13). 

230 Ramazanzâde, en-Nefʿüʾl-Muʿavvel fı ̇̄  Tercemetiʾt-Telḫı ̇̄ ṣ veʾl-Muṭavvel, 1290, II:39. 
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3.3.1.2 Câmii itibariyle istiârenin sınıflandırılması 

Câmiine göre istiâre iki farklı biçimde sınıflandırılmıştır. Câmi, istiârenin 

taraflarının hakikatine dâhil olabileceği gibi hakikatlerinin231 hâricinde bir nitelikleri de 

olabilir. 

Tarafların hakîkatine dâhil olan câmi “cülūs ı tdi serı ̇̄r-i bāġa gül ı rdi ṣafā devri / 

be zāhid ḥalḳa-i rindāna gel gitdi riyā devri” [g.427/1] beytinde “geçme” yerine 

“gitme”nin istiâre edilmesi gibidir. Aradaki câmi her iki fiilin de “bir yerden ayrılma”ya 

delâlet etmesidir. Bu anlam her iki fiilin hakikatine dâhildir. 

Tarafların hakîkatlerinin dışında bir nitelikleri olan câmi “niceler var cevher eyler 

bir naẓarla ṭopraġı / kı ̇̄myā-yı devlet ey bı ̇̄ çāre ḫāk olmaḳdadur” [g.58/2] beytinde 

“mütevâzi insan” için “hâk” istiâre edilmesi gibidir. İki tarafı bir araya getiren câmi 

“alçakta olma”dır. Bu nitelik insanın da toprağın da hakikatlerine dair bir nitelik değildir. 

Câmiine göre diğer bir sınıflandırma câmiin kolaylık ve zorluğu itibarıyla yapılır. 

Câmiin açıklığından dolayı herkesin kullandığı istiâre, âmmiyye müptezele; böyle 

olmayan hâssiyye garîbedir. İstiâredeki garâbet, ya benzetmenin kendisinde olur ya 

âmmiyye mübtezelede tasarruf etmekle vücûda gelir. 

Âmmiyye müptezele istiâre, şairin “ṣunar dergāhına kim varsa bir cām-ı ḥāyāt-

efzā / ʿaceb devletlüdür pı ̇̄r-i muġān mebẕūldür ḫayrı” [g.417/3] beytinde “pîr-i mugân”ı 

“meyhâneci” yerine istiâre etmesi gibidir. Klâsik Türk şiirinde âmmiyye müptezele 

 
231 “Hakikat” olarak tercüme edilen terim Telhis metninde “mefhûm” olarak geçmektedir. Aynı mânevî 

itibar, teşbih bahsinde “hakikat” olarak ifade edildiğinden (bk. s. 171) yeknesaklığı sağlamak için burada 

da “hakîkat” olarak tanıma dâhil edilmiştir. Bir şeyin hakikati ise, kendisiyle o nesnenin o nesne olduğu 

şeydir. İnsan için “hayvân-ı nâtık” gibi. Cürcânî, et-Ta‘rîfât, md. “el-ḥaḳı ̇̄ ḳa”. 
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istiâreler özel bir şiir lugatı meydana getirecek yaygınlıkta olup aşağıdaki bazı örneklerle 

yetinilecektir: 

(laʿl)ms.m.üñi Yaḥyā iñen rengı ̇̄ n ü şı ̇̄ rı ̇̄n vaṣf ı der – [dudak]ms.l. 

ṭūṭı ̇̄ -i şı ̇̄ rı ̇̄n-süḫandur bülbül-i rengı ̇̄n-edā [g.10/5] 

dil-i bı ̇̄ çārenüñ dildār mehcūr olduġın ister 

nişān-ı (tı ̇̄ r)ms.m.inüñ ol ḳaşı yā dūr olduġın ister – [kirpik]ms.l. 

[g.57/1] 

Garâbet, benzetmenin kendisinde olduğuna örnek “ol olmasa lāle ḳalurdı tebāh / 

derūnında neylerdi nūr-ı siyāh” [Sn./36] beytinde “gelincik lâlesi içindeki organlar” için 

“nûr-ı siyâh” istiâre edilmesi gibidir. 

Garâbetin âmmiyyede tasarrufla vücût bulduğuna örnek şairin “bāġ-ı ḥüsnüñ 

ġoncesin ṭūṭı ̇̄-i gūyā gösterür / nice sāḥir-pı ̇̄ şe olmış ol cüvān-ı sebz-ḫaṭ” [g.166/3] 

beytinde goncayı mahbûbun dudağı yerine istiâre etmesindeki gibidir. Âmmiyye 

müptezele istiâre, ilâve edilen “tûtî-i gûya” teşbîhiyle garîbe kılınmıştır. Gerek klâsik 

Türk şiiri geleneğinde gerek Yahyâ Efendi’de tekrar eden istiâreler dolayısıyla garip 

istiârelerin bir çoğu müptezel istiârelerde tasarruflarda bulunularak meydana getirilir. 

3.3.1.3 Tarafları ve câmii itibarıyla istiârenin sınıflandırılması 

İstiârenin tarafları ve câmii ya hissî ya aklîdir. Bunların çeşitli tertipleriyle istiâre 

kısımlara ayrılır. 

İki tarafı ve câmii hissî olan istiâre “rāstdur ḳāmetine ḫilʿat-i nāz ol servüñ / 

eylemez şı ̇̄ veleri gerçi ki endāze ile” [g.316/3] beytindeki “mahbup” için istiâre edilen 



213 

 

“serv” gibidir. Taraflar arasındaki câmi “uzun ve düzgün boy”dur. Hem müstear-leh hem 

müstear-minh hem de câmi beş duygu ile idrak edilebildiği için üçü de hissîdir. 

İki tarafı hissî, câmii aklî olan istiâre “düşmez ol şāha ki her gāh ı der istiġnā / gāh 

olur ʿāşıḳ-ı şeydāya düşer istiġnā” [g.9/1] beytindeki “mahbup” için istiâre edilen “şâh” 

gibidir. Tarafları hissî olan istiârenin câmii “tahakküm” olup aklîdir. 

Müstear-minhi hissî, müstear-leh ve câmii aklî olan istiâre “şu meyḫāne kim ola 

sāḳı ̇̄ si yār / anuñ vı rdügi meyde olmaz ḫumār” [Sn./7] beytinde “mey”in “hakikat sırları” 

yerine istiâre edilmesi gibidir232. Müstear-minh olan “mey” hissî, müstear-leh olan 

“hakikat sırları” aklîdir. Aradaki câmi ise “neşvedâr etme” olup yine aklîdir. Benzer 

örnekler: 

gel ey neşve-dār-ı (şarāb)ms.m.-ı elest – [mânevî hava]ms.l. 

belā gūşesi içre evkār-ı mest [Sn./1] 

ḫalḳ-ı ʿālem (sāye)ms.m.-i ʿadlinde hep āsūde-ḥāl – [himâye]ms.l. 

ebr-i nı ̇̄ sānı ̇̄  gibi iḥsānı yeksān eyledi233 

Müstear-leh hissî, müstear-minh ve câmii aklî olan istiâre “lāle-veş giymiş ḳabā-

yı sürḫ ʿizz ü nāzı var / söyleşilmez ol hümāyile ʿaceb pervāzı var” [g.102/1] beytinde 

“mahbup” için “hümâ” istiâre edilmesi gibidir. Müstear-minh vehmî olduğu için aklîye 

 
232 Örnek verilen beyit Sâkînâme’nin yedinci beytidir. On birinci beyit müstear-lehin “hakikat sırları” 

olduğuna delildir: “ḳonulmış o ṣahbāya esrār-ı Ḥaḳ / nice mest olmaya hūşyār-ı Ḥaḳ”. 

233 “Kaside-i Sultân Murâd Hân” başlıklı gazelin on beşinci beyti [s.22]. 
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dahil edilmiştir234. Câmi de “ulaşılmazlık” olup aklîdir. Benzer bir örnek aşağıdaki 

gibidir: 

ʿadem diyārına gı tdi ġurāb-ı ḳulle-nişı ̇̄n 

bedı ̇̄ d olınca felekde (hümā)ms.m.-yı zerrı ̇̄n-per235 - [güneş]ms.l. 

3.3.1.4 Müstear-minhin lafzı itibariyle istiârenin sınıflandırılması 

Müsteâr-minhin lafzı isim olursa istiâre, asliyye; fiil, fiilimsi veya edat olursa 

istiâre, tebeʿiyye olur. İstiâre-i tebeʿiyyelerin karinesi fiil veya fiilimsinin fâili veya 

mef’ulü, edatın mamûlüdür. Benzetme fiil veya fiilimsinin masdarının mânâsı 

dolayısıyla, edatın ise mânâsının müteallakı236 dolayısıyladır. 

İstiârenin fiilde olması, şairin “cülūs ı tdi serı ̇̄r-i bāġa gül ı rdi ṣafā devri / be zāhid 

ḥalḳa-i rindāna gel gitdi riyā devri” [g.399/1] beytinde “geçti” fiili yerine “gitti” fiilini 

istiâre etmesi gibidir. Asıl istiâre fiillerin masdarlarının mânâsındadır. Yani “geçme” için 

“gitme” istiâre edilmiştir. Bu istiâreye tâbi olarak da müsteâr-leh “gitti” biçiminde 

çekimlenmiştir. Diğer bazı örnekler şöyledir: 

cismüñdeki her bir reg (feryād u enı ̇̄n eyler)ms.m. – [şişer]ms.l. 

ʿaşḳ ola saña muṭrib (söyletdüñ)ms.n. a evtārı - [çaldın]ml [g.413/4] 

 
234 Teftâzânî teşbîhin taraflarını ele alırken kendisi ve maddeleri dış dünyâda var olmayan nesnelerin vehmî 

olup aklîye dâhil olduğunu belirtir (Teftâzânî, Muḫtaṣaruʾl-Meʿānı ̇̄  (meʿaʾt-Taḥşiyye veʾl-İ̇̄żāḥ), 283.). Bu 

tanıma göre “hümâ” vehmî olup aklîye dâhildir. 

235 “Der Sitâyiş-i Hâce Efendi” başlıklı kasidenin üçüncü beyti [s.7]. 

236 Edatın katıldığı söz. 
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dil (gitdi)ms.m. gerçi yı rine ḳondı hezār ġam – [yok oldu]ms.l. 

biri gider biri gelür oldı belālaruñ [g.204/2] 

Fiildeki istiâreler, deyimlerde de görülür. Örneğin “sūz-ı derūn-ı ḥāli geldi zebāna 

bir bir / meclisde rūşen oldı yārāna rāzı şemʿüñ” [g.191/4] beytinde “geldi zebâna” 

deyimindeki “gelmek”, “açığa çıkmak” için istiâredir. 

İstiârenin fiilimside olmasına Farsça birleşik sıfatlar örnek verilebilir. Örneğin 

şairin “feyż-i nı ̇̄ sān-ı ʿaṭādur n’ola Yaḥyā dı seler / pāk maʿnāya dür ü naẓm-ı dürer-bāra 

ṣadef” [g.171/5] beytinde “dürer-bâr” birleşik sıfatındaki “bâr” Farsça “bārı ̇̄ den” fiilinden 

türemiş “yağdıran” anlamında sıfattır. Mısraın başında mânâyı “dürr”e benzeten şair 

nazmı da inci yağdıran olarak nitelemiştir. Oysa söz, mânâyı içerir. Şair ise “içermek” 

fiili için “bārı ̇̄ den” fiilini istiâre etmiş ve buna tâbi olarak müstear-minhten türemiş sıfatla 

“dürer-bâr” birleşik sıfatını kurmuştur. Farsça asıllı birleşik sıfatlar, gerek eski Türk 

edebiyatında gerek Yahyâ Efendi’de oldukça yaygın bir üslup özelliğidir. Divan’dan 

aşağıdaki örneklerle yetinilecektir: 

bir dil-(rübā)ms.m.ya düşdi göñül mübtelāsı çoḳ - [aldayan]ms.l.  

ʿaşḳuñ ṣafāsı yoḳ degül ammā belāsı çoḳ [g.174/1] 

ṣoḥbet-i gül ḫurrem eyler bir iki gün bülbüli 

meclis-(ārā)ms.m.lıklar eyler eglenür egler güli – [şenlendiren]ms.l. 

[g.422/1] 

İstiârenin edatta olmasına, “bu deñli ġuṣṣalar ġamlar içinde ḫandemüñ sırrın / 

ġubār-ı ḫaṭṭuñ esrārıyla ḥayrān olmayan bilmez” [g.154/2] beytindeki “içinde” edatı 

örnek verilebilir. “İçinde” edatı, hakîkî zarf-zarflanan alakasını ifade eder. Fakat beyitte 
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“gussa” ve “gam” birinci teklik kişi için hakîkî bir zarf değildir. Dolayısıyla “içinde” edatı 

asıl mânâsında kullanılmamıştır. Şairin “gussa” ve “gam”a nispeti, zarfın zarflanana 

nispetine benzetilmiş, “içinde” edatı da böylelikle istiâre edilmiştir237. Diğer bazı örnekler 

aşağıdaki gibidir: 

gerçi eyler o perı ̇̄  sı ̇̄ neye gelmeden ʿār 

ḫaberi yoḳ ki anuñ cānum (içinde)ms.m. yeri var [m.41] 

ẕevḳdür lāzım olan niʿmet (içinde)ms.m. olana 

neydügin leẕẕet-i şekker ne bilür çūb-i nebāt [g.26/3] 

bu faṣl (içinde)ms.m. ki her gūşe oldı pür gül ü lāle 

zebān-ı ḥāl ile dı r mey görüñ piyāle piyāle [g.351/1] 

Farsça zarf yapan “ber-” ön eki de istiâreli kullanılmaktadır: 

(ber)ms.m.-murād olmamaḳ olmaz olıcaḳ himmet-i ʿaşḳ 

(ber)ms.m.-devām ola hemān himmet ı düñ devlet-i ʿaşḳ [g.176/1] 

Edatta istiâreye bir diğer örnek “hicriyle bı ̇̄ ḳarār ı dügin yāre ʿarż içün / Yaḥyā 

sirişk-i çeşmini irsāl ı der yürür” [g.68/5] beytindeki “için” edatıdır. İlliyet bildiren “için” 

edatı burada asıl anlamında kullanılmamıştır. Âşığın göz yaşları dökmesinin illeti 

mahbubunun hasretidir. Bununla beraber döktüğü göz yaşlarını mahbubunun görüp hâlini 

anlayacağını ummaktadır. Şair söz konusu umudunu illete benzeterek “için” edatını 

 
237 Benzer açıklamalar için bk. Avnî, el-Minhācüʾl-Vāḍıḥ liʾl-Belāġa, I: 106-108. 
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istiâre etmiştir. Aynı üslup aşağıdaki beyitte “takrir etmek” fiiline gelen yönelme hâl eki 

{-(y)A} için de geçerlidir: 

mācerāmuz ḫāk-i pāy-ı yāre taḳrı ̇̄ r ı tmege 

gitsün ey Yaḥyā yaşum ol serv-i sı ̇̄m-endāma dek [g.215/5] 

3.3.1.5 Taraflarına ilişkin özellikler itibarıyla istiârenin sınıflandırılması 

İstiâre, taraflarına ait özelliklerin238 söylenip söylenmemesine göre de 

sınıflandırılır. Taraflarına ilişkin herhangi bir özellik söylenmeyen istiâre, mutlaka, 

müstear-lehe ilişkin bir özellik söylenmişse mücerrede, müstear-minhe ilişkin bir özellik 

söylenmişse müreşşaḥadır. Taraflara ait nitelikler ise tecrit ve terşih olarak adlandırılır. 

İstiâredeki mübâlağayı kuvvetlendirdiği için terşih, tecritten daha beliğdir. 

İstiâre-i mutlaka “yār açuƅ mirʾātı baḳduḳça açılmış gül ṣanur / ʿaks-i laʿlin 

sāġar-ı laʿlı ̇̄ne ḳonmış mül ṣanur” [g.67/1] beytinde “dudak” için “lâl” istiâre edilmesi 

gibidir. İstiârenin herhangi iki tarafıyla alakalı bir nitelik belirtilmemiştir. 

İstiâre-i müreşşaḥa “bize lāzım degül ey çarḫ bu nüh peymāne / cümleden yegdi 

gireydi ele bir dāne ḳadeḥ” [g.37/4] beytinde “felek” için “peymâne” istiâre edilmesi 

gibidir. İkinci beyit müstear-minhe ilişkin bir kıyas olduğundan terşihtir. Bu durumda 

“peymâne” istiâre-i müreşşaḥa olur. 

İstiâre-i mücerrede şairin “ḳoyuƅ üftādesin aġyār ile niçün gı der bilsek / bizi 

aġlatmasa ol ġonce-i ḫandānumuz gelse” [g.348/2] beytinde “mahbup” için “gonca”nın 

istiâre edilmesi gibidir. Müstear-minh olan “gonca”ya ilişkin bir özellik beyitte yer 

 
238 “Özellik” olarak tercüme edilen kelimeler Telhis metninde “ṣıfa” ve “tefrı ̇̄ ʿ” olarak geçmektedir. 
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almazken müstear-leh olan “mahbub”a ilişkin “ağlatma”, “handân” özellikleri 

söylenmiştir. 

İstiârede hem tecrit hem terşîh bulunmasına şairin “baḥr iseñ de ḳaṭre-i nāçı ̇̄z 

göster kendüñi / göñline gir ey göñül ol ġoncenüñ şebnem gibi” [g.407/2] beytinde 

“mahbûb” için goncayı istiâresi etmesi gibidir. “Gönül” müstear-lehe ilişkin olduğundan 

tecrit, “şebnem” müstear-minhe ilişkin olduğundan terşihtir. Böylece istiâre hem 

mücerrede hem müreşşaḥadır. Şeyhülislâm Yahya Divan’ında istiârelerin çoklukla tecrit 

ve terşih ile birlikte bulundukları görülmektedir. Bu minvalde diğer bazı örnekler 

aşağıdaki gibidir: 

Ḥaḳ ṣaḳlasun (göñül)tecritdeki (āteş)ms.m. belürmesün – [ıztırap]ms.l. 

döymez cihān u ḫalḳ-ı cihān bir (şerāre)terşihye [g.329/2] 

göñlüm açılmaz dı me cānā bahār olsun hele 

ı vme (ʿayş)tecrita (mürġ-i zerrı ̇̄n-per)ms.m. (şı ̇̄ kār)terşih olsun hele – 

[mahbup]ms.l. [g.315/1] 

(şemme)ms.m.-i luṭfuñ vı rüƅ (ḫāṣiyet-i müşk ü gülāb)terşih – [tesir]ms.l. 

(ḳadr ü ḳıymet bulmada āb ü türāb-ı Edrene)tecrit [g.311/6] 

3.4 Mecâz-ı Mürekkep 

Asıl mânâ yerine teşbîh-i temsil ile benzetildiği müşebbeh-bihin kullanılması 

mecâz-ı mürekkeptir. Buna istiâre-i temsiliyye veya temsil de denir. Şairin “ṣayd içün 

pāyına düşmekden olur mı fāriġ / bir nigāhını ġanı ̇̄met bilen ol āhūnuñ” [g.206/2] beyti 

müstear-minhten ibarettir. Bir güzelin bir bakışına değer verenin o güzelin peşine 

düşmeyi bırakmayacağı ise müstear-lehtir. Bir diğer örnek: 
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(teni şerḥa şerḥa ḳılsa ḳılıcı)ms.m. bilürdi ḥālüm 

ki dil ile şerḥe gelmez nice ġuṣṣa var dilde [g.339/1] 

3.4.1 Darbımesel 

Mecâz-ı mürekkebin kullanımı yaygınlaştığı zaman darbımesel239 olur, 

darbımesellerin kullanımı ise değişmez. Örneğin şairin “ʿāşıḳa Baġdād ıraḳ olmaz 

vücūduñ fülkini / cūy-ı eşküñ kūy-ı yāre ı rgürür mānend-ı Şaṭ” [g.166/2] beytindeki “âşıka 

Bağdâd ırak olmaz” sözü Türk darbımesellerindendir. “Bir şeyi elde etmek için taşkın bir 

istek içinde bulanan kişiye bu uğurda katlanacağı fedakârlıklar güç gelmez”240 hükmüne 

uyan durumlar yerine istiâre olunmaktadır. 

3.5 Kapalı İstiâre ve İstiâre-i Tahyîliyye 

Teşbih gizlenip yalnızca müşebbeh söylenmiş ve müşebbeh-bihin bazı özellikleri 

müşebbehe iliştirilmişse bu teşbihe istiâre bi’l-kinâye veya istiâre-mekniyy-anh (istiâre-

i mekniyye) denir. Türkçede son dönemde kapalı istiâre terimi yerleşmiştir241. Kapalı 

istiârede söylenmeyen müşebbeh-bihin özelliklerinin müşebbehe iliştirilmesine ise 

 
239 “Darbımesel” olarak tercüme edilen kelime Telhis’te “mes̱el” olarak geçmektedir. Ahmed Cevdet Paşa 

“mesel”e Türkçede “darbımesel” dendiğini belirtmiştir (Ahmed Cevdet Paşa, Belâgat-ı Osmaniye, 150.). 

Günümüz Türkçesinde “darbımesel” kullanımdan düşerek yerini “atasözü” almıştır. Bununla birlikte 

“atasözü” terimi belâgatten bağımsız olarak işlendiği için burada tercih edilmemiştir (Terim etrafındaki 

tartışmalara örnek olarak bk. Aksoy, “Atasözleri Sözlüğü”, böl. IV Eleştiriler.). 

240 Aksoy, “Atasözleri Sözlüğü”, md. 358. 

241 Halil Sezai’nin, edebiyat öğretmeni Abdulbaki Gölpınarlı’nın yardımıyla hazırladığını söylediği 

edebiyat notlarında “kapalı istiâre” terimi yer almaktadır (Halil Sezai, Edebiyat Notu 1: Edebi San’atlar, 

6.) 
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istiâre-i tahyîliyye denir. Dolayısıyla kapalı istiâre ile tâhyîlî istiâre birlikte vücut bulur. 

Şair “cülūs ı tdi serı ̇̄r-i bāġa gül ı rdi ṣafā devri / be zāhid ḥalḳa-i rindāna gel gitdi riyā 

devri” [g.399/1] beytinde “gül”ü, pâdişaha benzetmiş, bununla beraber teşbîhi gizleyerek 

yalnız müşebbehi söylemiştir. Gizli teşbîhin delili, müşebbeh-bih olan “padişah”a ilişkin 

olan “tahta cülûs etme” niteliğinin müşebbeh olan “gül”e iliştirilmesidir. Müşebbeh-bih 

olan “padişah”ın gizlenerek müşebbeh olan “gül”ün söylenmesi kapalı istiâredir. “Gül”e, 

“tahta cülûs etme” niteliğinin iliştirilmesi ise istiâre-i tahyîliyyedir. Kapalı ve tahyîlî 

istiâre gerek klâsik Türk şiirinde gerek Yahyâ Efendi’de oldukça yaygın bir üslup özelliği 

olup aşağıdaki örnekleri Divan’dan çoğaltmak mümkündür: 

derd-i ʿaşḳuñ bir dükenmez genc imiş ey (şāh)tahyil-ı (ḥüsn)mş. – [ülke]mş.b. 

aña vāṣıl olalı iksı ̇̄ re ḥācet ḳalmadı [g.398/3] 

(naḫl-i ḳaddüñ)mş.den (ḫaber alduḳca cānā)tahyil (bād)mş.dan – [pâdişâh]mş.b. [elçi]mş.b. 

(serfürū ı tmez mi vardur)tahyil (serv)mş.den (şimşād)mş.dan – [rakip]mş.b. 

[g.293/1] 

bāġda (şāḫ-ı gül)mş.i gör ne ṣafādur fehm ı t – [âşık]mş.b. 

(ṣaḥn-ı gülşende ṣalınmaḳ bir iki tāze ile)tahyil [g.316/2] 

murādı neyse (ġamm)mş.uñ vı r göñül ḫilāf ı tme 

sen olmaduñsa ḳo olsun dilā (ġamm)mş. āsūde – [muarız]mş.b. 

[g.364/4] 

Bazı istiâreler hem tahkîkî hem tahyîlî olarak yorumlanabilir. Örneğin 

“mihrbānlıḳ gördi ḫūrşı ̇̄d-i cihān-efrūzdan / germ oluƅ bülbül nevāya başladı nevrūzdan” 
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[g.278/1] beytinde ifade edildiği gibi güneş bülbüle sevgi gösteremeyeceğinden mecazi 

bir üslup olduğu âşikardır. Eğer mecaz, kapalı ve tahyîlî istiâre ile açıklanırsa “hurşid” 

bir “hâmî”ye benzetilip teşbih gizlenmiştir. Kapalı istiârenin vech-i şebehi “bir varlığı 

koruyup gözeten kimsenin onda güven hissi oluşturarak rahatça hareket etmesini 

sağlama”dır. Teşbîhin varlığı ve “hurşid”in müşebbeh olduğu, müşebbeh-bihin 

özelliklerinden olan “mihribânlık gösterme”nin “hurşid”e iliştirilmesinden anlaşılır. Bu 

da tahyîlî istiâredir. Eğer mecaz, tahkîkî istiâre ile açıklanırsa “mihribânlık”, “sıcaklık” 

için istiâre edilmiştir. Burada câmi, “sevgi” ve “sıcaklık”ın “canlılarda huzur ve güven 

hissi oluşturması”dır. 

3.6 Kinâye 

Bir sözle, asıl mânâsının kastı da mümkün olduğu hâlde mânâsının gerektirdiği 

başka bir mânâyı kasdetmeye kinâye denir. Kinâye, kendisinden kinâye edilenin nesne242, 

nitelik veya nispet olmasına göre üç kısımdır. Sekkâkî ise kinâyeyi târiz, telvih, remiz, 

îmâ veya işâret olarak sınıflandırmıştır. Aşağıda kinâyenin kısımları Yahyâ Efendi 

Divanı’ndan örneklerle îzah edilecektir. Kinâyelerin, şairin üslûbunda önemli bir yer 

tuttuğu görülecektir. Bununla beraber bunların önemli bir kısmı klâsik şiir geleneğine 

veya Türkçeye mâl olmuş kinâyelerdir. 

 
242 Telhis metninde “sıfat ve nispetin dışında olan” biçiminde ifade edilen bu kısım Cevdet ve Saîd Paşalar 

tarafından “zât” olarak tercüme edilmiştir (Diyârbakırlı, Mîzânü’l-Edeb, 247; Ahmed Cevdet Paşa, 

Belâgat-ı Osmaniye, 152.). Bir felsefe terimi olarak “zât” kendi kendine var olan (ما يقوم بنفسه) demek olup 

“sıfat (nitelik)”ın mukābilidir (Tehânevî, Keşşāfü Iṣṭılāḥāti’l-Fünūn veʾl-ʿUlūm, md. eẕ-Ẕāt.). “Nesne” 

kelimesinin bu bağlamda söz konusu kavramı karşılayabileceği düşünülmüştür. 
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3.6.1 Nesneden Kinâye 

Bir nesneden kinâye olan söz, tek bir mânâ olabileceği gibi birden çok mânânın 

toplamı olabilir. Bu tarz kinâyeye243 Sekkâkî târiz adını vermiştir244. 

Nesne kinâye edilen tek mânâlı kinâye şairin “mey-i āl ile pür peymāne-i gül 

bezm-i gülşende / ṣafālar sür göñül kim ı rdi cām-ı dil-güşā devri” [g.399/2] beytinde 

“câm-ı dil-güşâ devri” ile bahârdan kinâye etmesi gibidir. Klâsik şiir geleneğinde bahar 

mevsimi içip eğlenilen bir zaman dilimidir. Bu gelenek ile beyte bakıldığında “irdi câm-

ı dil-güşâ devri” ifadesinden hem içki içme zamanının hem de bahar mevsiminin geldiği 

anlaşılır. Diğer bazı örnekler şöyledir: 

hele (rūz-ı suʾāl)kinâye olsun da görsün yār Yaḥyā’yı – [haşir] 

ne bir dem yüzine baḳdı ne bir kez ḫātırın ṣordı [g.416/5] 

ṣormadın (ġam-ḫāne)kinâyeyi cānā ġaraż gelmek midür – [ikāmetgah] 

vaʿde-i luṭf eylemiş dı rler seni gerçek midür [g.118/1] 

çoġ oldı ḥaḳḳı bizüm üstümüzde (bāde-fürūş)kinâyeuñ – [meyhaneci] 

ṣalāḥ odur ı deyüz anı luṭf-ı Ḥaḳḳa ḥavāle [g.351/2] 

Nesne kinâye edilen çok mânâlı kinâye şairin “vāʿiẓ-i şehre nice ʿākil dı sün pı ̇̄r-i 

muġān / adına (ümmüʾl-ḫabāʾis̱) dı r (dü sāle duḫter)üñ” [g.196/2] beytinde “ümmü’l-

habâis” ve “dü sâle duhter” ile “içki”nin kinâye edilmesi gibidir. Şarap, kötülüklerin baş 

 
243 Teftâzânî, Muḫtaṣaruʾl-Meʿānı ̇̄  (meʿaʾt-Taḥşiyye veʾl-İ̇̄żāḥ), 382; Ramazanzâde, en-Nefʿüʾl-Muʿavvel fı ̇̄ 

Tercemetiʾt-Telḫı ̇̄ ṣ veʾl-Muṭavvel, 1290, II:147-48. 

244 Târizden maksat yalnızca söylenmeyen ise mecaz; söylenenle berâber söylenmeyen ise kinâye olur. 
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sebebi anlamında “ümmü’l-habâis” ve üzümden üretilmiş anlamında “duhter-i rez” 

olmakla nitelenir. Dolayısıyla beyitte birden fazla anlam ile bir nesne kinâye edilmiştir. 

3.6.2 Nitelikten Kinâye 

Kinâye edilen nitelik olunca sözün asıl mânâsından, gerektirdiği diğer mânâya 

geçiş doğrudan olursa kinâye-i karîbe dolaylı olursa kinâye-i baîde veya telvih olur245. 

Kinâye-i karîbede zihnin kastedilen mânâya geçişi hızlı olursa karîbe-i vâzıha, 

yavaş olursa karîbe-i hafiyye olur246. Sekkâkîye göre vasıtaları az ve açık olan kinâyeler 

îmâ ve işârete, vasıtaları az ve gizli olan kinâyeler ise remze dahil olur. 

Karîbe-i vâzıha şairin “rind hemı ̇̄ şe pür-ṭarab olsa taʿaccüb eylemeñ / kı ̇̄se tehı ̇̄  ise 

ne var kāsesi ḏolu rāḥ-ı ʿaşḳ” [g.179/4] beytinde “kesenin boş olması”yla “fakirlik”ten 

kinâye etmesi gibidir. Diğer bazı örnekler şöyledir: 

ʿabı ̇̄ r-i ḫāk-i pāyın ṣaḳınur bir ḳaṭre (yaş dökmez)kinâye – [ağlamaz] 

o ʿāşıḳ kim ayaġuñ tozına bir kez yüzin sürdi [g.416/2] 

ʿāşıḳuñ (rūyını zerd…) ü işin altun (…eyler)kinâye – [hasta eder] 

böyledür ey dil-i miḥnet-zede ḫāṣṣiyyet-i ʿaşḳ [g.176/4] 

ḫūbdur eyledügüñ naġmede (söz)kinâye yoḳ ammā – [ihtilaf] 

girse gūş-ı güle ey bülbül-i şeydā dı dügüñ [g.194/4] 

 
245 “Telvih” adlandırması Sekkâkî’ye aittir. 

246 Diyârbakırlı, Mı ̇̄ zānüʾl-Edeb, 248-9. 
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(baş ḳaldırmayuƅ)kinâye içmek istesek sāḳı ̇̄  n’ola – [aralıksız]h 

ser-girān ı tdi bizi peymāne-i ġam neşvesi 

Kinâye-i baîde şairin “mest-i ʿaşḳ olduñsa Yaḥyā-veş açılma kimseye / şaḥne-i 

devrān ṣaḳın būy-ı dehānuñ ḏuymasun” [g.404/4] beytinde “bûy-ı dehânı duyurmama” 

ile “hâlini açık etmeme”den kinâye etmesi gibidir. Okuyucu “ağız kokusunu duyma”dan, 

“ağzını açma”ya, “ağzını açma”dan “konuşma”ya, “konuşma”dan “hâlini açıklama”ya 

intikāl eder. Diğer bazı örnekler aşağıdaki gibidir: 

(al olsa yaşuñ ḳana boyansa ruḫ-ı zerdüñ)kinâye – [âşık olsan] 

ümmı ̇̄d-i viṣāl eyleme çün sı ̇̄m ü zerüñ yoḳ [g.186/2] 

hı ̇̄ç (söz yoḳdur)kinâye dehānından dı miş erbāb-ı dil – [çok küçüktür] 

ʿāşıḳ-ı dil-ḫāste-i hicre şifādur var ise [g.338/3] 

3.6.3 Nispetten Kinâye 

Kinâye edilenin nispet olması247 şairin “Yaḥyā bu demde alsa ele ḏolı cām-ı mey 

/ evrāk-ı gülle örtüñ anı ʿayb-pūş oluñ” [g.192/5] beytinde kendisine “şarap içmeyi” 

nispet etmesi gibidir. Baharı tasvir ettiği yekâhenk bir gazelinin mahlas beytinde şair, eski 

Türk edebiyatının “bahar mevsiminde şarap içenin ayıplanamayacağı” hükmünü 

yinelemektedir. Bununla beraber kendisine şarap içmeyi açıkça nispet etmek yerine 

 
247 Bu tarz kinâyede nesne ve niteliği açıklanır, aralarındaki nispet açıklanmaz. Açıklanmayanı gerektiren 

başka bir nispet söylenir [ ضابطها أن يصرح ابملوصوف وابلصفة وَل يصرح ابلنسبة  -يا إثباات أو نف-وهي املطلوب هبا نسبة الثالثة 

 .(.Avnî, el-Minhācüʾl-Vāḍıḥ liʾl-Belāġa, V:159) [بينهما، ولكن يذكر مكاهنا نسبة أخرى تستلزمها



225 

 

“eline kadeh almak” ile kinâye etmeyi tercih etmiştir. Nispetten kinâyeye diğer örnekler 

aşağıdaki gibidir: 

ʿişret mi olur olmayıcaḳ baḫt müsāʿid 

her (cām alan destine)k hemḥāl-i Cem olmaz – [içen]h  

[g.139/4] 

seḥerı ̇̄  bāde-i gül-renge (bulaşmış)k yārān – [içmiş]h 

sāḳiyā gel görelüm biz de mey-i gül-fāmı [g.427/3] 

tā ki çalındı gūşuma ḥayya ʿaleʾl-felāḥ-ı ʿaşḳ 

cām-ı ṣabūḥı (eyledüm rātibe)k-i ṣabāḥ-ı ʿaşḳ - [içtim]h 

[g.179/1] 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

4 BÖLÜM: BEDÎ 
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Bedî ilmi, muhassinat adı verilen sözü güzelleştirme yollarını ele alır. Sözün 

güzelleştirilmesi ya mânâ ya lafız ile olduğundan bedî ilminin iki esas bölümü 

muhassinât-ı mâneviyye ve muhassinât-ı lafziyyedir. Bu iki esâsa serikat ve alakalı 

konuların ilâvesiyle bedî ilmi tamamlanır. Aşağıda bu üç konu Şeyhülislâm Yahyâ Divanı 

örnekliğinde ele alınacak, şairin üslûbunda öne çıkan kullanımlara işâret edilecektir. 

4.1 Muhassinât-ı Mâneviyye 

4.1.1 Tezat 

İki zıt mânâyı bir cümlede bir araya getirmeye mutâbakat, tıbak veya tezat denir. 

Tezat, iki isim, iki fiil, iki edat gibi aynı türden kelimeler arasında olduğu gibi farklı 

türden iki kelime arasında da olabilir. 

İki isim arasındaki tezat şairin “bir niyāz ile lebin emdürdi çoḳ nāz ı tmedi / luṭf u 

iḥsānı baña çoḳ sevdügüm az ı tmedi” [g.395/1] beytinde zıt anlamlı olan “çok” ve “az” 

kelimelerine bir araya getirmesi gibidir. Diğer bazı örnekler şöyledir: 

ʿayn-ı (ẕillet) mi degül (devlet)-i dünyā dı dügüñ 

ḳatı (alçaḳ) görinür oldı en (aʿlā) dı dügüñ [g.194/1] 

(tāze) dāġum gördügince yār eyler iltifāt 

reşkden yanuƅ yaḳılsa vechi var dāġ-ı (kühen) [g.261/4] 

teşrı ̇̄ f ı tdi ḫāne-i Yaḥyā’yı gerçi yār 

ẕevḳ-i (viṣāl)i bı ̇̄m-i (cüdā)yı ḏuyurmadı [g.424/6] 

Aralarında tezat ilgisi bulunan kelimelerin birbirine atfedilerek de kullanıldıkları 

görülmektedir: 
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feraḥ gelmez ġamuñ āvāre dilden bir dem ayrılmaz 

beni bir yād ı der yoḳ (yadlar)da (āşinālar)da [g.346/3] 

İki fiil arasındaki tezat şairin “dil ḫānesini yıḳ ḳoma ṭaş üstüne bir ṭaş / sen yap 

anı ı ller aña vı ̇̄ rāne dı sünler” [g.92/3] beytinde zıt anlamlı olan “yık-” ve “yap-” fiillerini 

bir araya getirmesi gibidir. Fiillerin tezadına diğer bir örnek: 

luṭf idüƅ söyledi ol ṭūṭı ̇̄ -i şı ̇̄ rı ̇̄n-güftār 

(işid)enler (dı )diler ancaḳ ola luṭf-ı süḫan [g.265/2] 

Farklı türden iki kelime arasındaki tezat “ḳoyuƅ üftādesin aġyār ile niçün gider 

bilsek / bizi aġlatmasa ol ġonce-i ḫandānumuz gelse” [g.348/2] beytindeki “ağlatma” ve 

“handân” arasındaki gibidir. Birincisi çekimli bir fiil iken ikincisi isimdir. 

Tezat olumluluk ve olumsuzluğa göre de sınıflandırılır. İki olumlu anlam arasında 

olan tezat tıbāk-ı îcaptır. Biri olumlu biri olumsuz iki anlam arasındaki tezada tıbāk-ı selb 

denir. 

Tıbāk-ı selb “gelmeyince gözine bāde nigāh ı tmedi yār / gūyiyā geldi bahār açdı 

gül-i bādāmı” [g.427/4] beytinde “gel-” fiillerindeki gibidir. İlk mısrâda olumsuz ikinci 

mısrâda olumlu olarak kullanıldığından tıbâk-ı selb meydana gelmiştir. Diğer bir örnek 

aşağıdaki gibidir: 

(ḳomadı) bezmi teşrı ̇̄ f ı tmege teb ṭutdı cānānı 

(ḳoñuz) bı ̇̄ tāb ʿāşıḳ iñlesün kim ḫāstedür cānı [g.428/1] 

Tezat kabul edilen bir üslûp özelliği tedbı ̇̄cdir. Tedbı ̇̄c, renklerin medih gibi bir 

mânâda kinâyeten kullanılmasıdır. Örneğin şairin “dest-i iḥsānuñla ẓulmānı ̇̄  ḥicābı refʿ 
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ḳıl / tā kim ol dergāha varam alnum açıḳ yüzüm aḳ” [g.173/3] beytinde renk ifade eden 

“zulmânî” ve “ak”, “günah” ve “masumluk”tan kinâye olarak kullanılmıştır. 

Tezada dâhil edilen iki üslûp özelliği daha vardır. Bir kelimenin, zıddıyla 

aralarında ilgi bulunan başka bir kelimeyle kullanılması bu üslûplardandır. Şairin “penāh 

olursa n’ola mihr ü māha sāye-i ʿaşḳ / bülend mertebedür mihrüñ ile pāye-i ʿaşḳ” 

[g.182/1] beytinde “ay” ve “güneş”i “gölge”yle kullanması gibi. Gölgenin zıddı ışıktır. 

Beyitte ise söylenen “ışık” değil ışığın sebebi olan “güneş” ve “ay”dır. 

Tezada dâhil edilen diğer üslûp îhâm-ı tezat olup bir kelimenin, metinde 

kastedilmeyen diğer anlamıyla zıt başka bir kelimeyle berâber kullanılmasıdır. Örneğin 

“gūşe-i meykedede tekyelenüƅ ey Yaḥyā / gelüñüz hū diyelüm pı ̇̄r-i muġānuñ demine” 

[g.349/5] beytindeki “tekyelenmek” fiilinin kökü olan “tekye”nin iki anlamı vardır. “Aynı 

tarikata mensup dervişlerin toplandıkları yer” anlamında cins ismi ve “dayanma” 

anlamında mastardır. Beyitte mastar anlamıyla kullanılmıştır. Cins ismi anlamı ise eski 

Türk edebiyatı geleneğinde “meykede” ile tezat teşkil etmektedir. Dolayısıyla iki 

kelimenin aynı beyitte kullanılmaları “ihâm-ı tezat” vücûda getirmiştir. Diğer bir îhâm-ı 

tezat örneği: 

egerçi ḳoynuña (girmek) naṣı ̇̄ b olmadı bir kerre 

derūn-ı sı ̇̄nesinden (çıḳmaduñ) bir ān Yaḥyā’nuñ [g.203/5] 

Tezada dahil olan bir diğer üslup özelliği mukābele olup birbirine muvâfık iki 

veya daha fazla anlamın zıtlarıyla düzenli bir biçimde bir araya getirilmesidir. Şairin “dil-

ḫırāş eyler naẓar ḳılduḳça miḥnet artırur / dil-güşā her bir maḳām-ı ġam-zidā-yı Edrene” 

[g.381/3] beytinde birinci ve ikinci mısrâ arasında mukābele vardır. Birinci mısrâdaki 
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“gönlü hırpalama” ve “mihneti artırma”ya ikinci mısrâda zıtları olan “gönlü ferahlatma” 

ve “gamı giderme” ile mukābele edilmiştir. Diğer bazı mukabele örnekleri: 

ḳanda bir (ʿāḳil) ki var (nām ü nişāndan bı ̇̄nası ̇̄b) 

(Ḳays)ı (meşhūr ı tmede) dünyāya ʿünvān-ı (cünūn) [g.263/4] 

bir dilrübāya düşdi göñül mübtelāsı çoḳ 

ʿaşḳun (ṣafāsı) (yoḳ) degül ammā (belāsı) (çoḳ) [g.174/1] 

gel berü (meykede) (serḫoş)larını seyr eyle 

(ḫānḳāh)uñ ne baḳarsın bir iki (sersem)ine [g.349/4] 

4.1.2 Tenâsüb 

Bir sözün, kendisiyle zıtlık dışında bir münâsebeti olan başka bir sözle bir araya 

getirilmesine mürâat-ı nazir, tenâsüb veya tevfik denir. Şairin “ʿaşḳ āteşi cānā beni 

yandurdı kül ı tdi / yanmaġa saña sūz-ı dili tāb mı ḳaldı” [g.423/2] beytindeki “âteş”, 

“yandır-”, “kül”, “yan-”, “sûz”, “tâb” kelimelerinin birbiriyle münasebeti tenâsüb 

meydana getirir. Gerek eski Türk edebiyatında gerek Yahyâ Efendi’de gözetilen bu 

önemli üslûp özelliğine Divan’dan aşağıdaki örneklerle yetinilecektir: 

çoḳ zamāndur miḥnet-i hicrüñden (aġlar) ey perı ̇̄  

yaşlıdur n’ola (aġar)dıysa (göz)üm (merdüm)leri [g.411/1] 

müntehā-yı emel ü maṭlab-ı aʿlā mı olur 

(serv)-ḳadler var iken (Sidre) vü (Ṭūbā) dı dügüñ [g.194/3] 

degül (dāġ) u (elif) ten safḥasında kātib-i (miḥnet) 

başumda yazılan ālāmı cemʿ ı tdi raḳam dökdi [g.400/2] 
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luṭf idüƅ (söyle)di ol ṭūṭı ̇̄ -i şı ̇̄ rı ̇̄n-(güftār) 

işidenler (dı )diler ancaḳ ola luṭf-ı (süḫan) [g.265/2] 

(kebāb) ı tdi dil-i (sūzān)ı (tāb)-ı (nār)-ı hicrānı 

hemān şimden gı rü luṭf eylese mihmānumuz gelse [g.348/3] 

Teşâbüh-i etraf da bir tür tenâsüb olup sözün, başlangıcına münasip bir biçimde 

bitmesine denir. Örneğin “çü ġamze ḫışm ı der eyler nigāh-ı luṭfı nevāziş / fedā hezār dil-

i ʿ āşıḳ ol celāl ü cemāle” [g.351/3] beytinin başında mahbûbun “hışm” ve “nevâziş”inden 

söz edilmektedir. Bu başlangıca uygun olarak beyit, mahbûbun “celâl” ve “cemâl” 

nitelikleriyle son bulmuştur. 

Îhâm-ı tenâsüb de tenasübe dâhil edilen üslup özelliklerinden olup; bir kelimenin, 

metinde kastedilmeyen diğer anlamıyla münasebetli başka bir kelimeyle beraber 

kullanılmasıdır. Şairin “sāḳı ̇̄  baṣak düşürse bizi şaḥne-i zamān / cām-ı ʿaraḳ ṣun aña ki 

oldur ayaḳ teri” [g.412/4] beytinde kullandığı “ayak teri” bahşiş anlamındadır. Burada 

kastedilmese de “ayak” kadeh anlamına da geldiğinden okuyucuya “sâkî”, “câm”, “arak” 

sözleriyle tenâsüb iham etmektedir. Gerek eski Türk edebiyatında gerek Yahyâ Efendi’de 

önemli bir üslûp özelliği olan iham-ı tenasübe Divan’dan aşağıdaki örneklerle 

yetinilecektir: 

maḥv-ı vücūd ı dince ʿāşıḳ (yanuƅ yaḳılsun) 

Yaḥyā anuñla oldı bu imtiyāzı (şemʿ)üñ [g.191/5] 

her (maḳām)uñ bir maḳāli var (Ḥicāz)ı añ baña 

eylemez kūyın ḳoyuƅ (ʿuşşāḳ) (āheng)-i (ʿIrāḳ) [g.173/4] 
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vāʿiẓ-i şehre nice ʿākil dı sün pı ̇̄ r-i muġān 

adına (ümm)üʾl-ḫabāʾis̱ dı r dü sāle (duḫter)üñ [g.196/2] 

şem-ʿi ruḫuña (ḏolaşarak) dil 

pervāne-i bı ̇̄mecāle (döndi) [g.387/3] 

 (rūy)ında ḳarār ı tmege (yüz) ṭutmış idi dil 

ardınca imiş (ḫaṭṭ)-ı siyehkārı ne bilsün [g.260/2] 

4.1.3 İrsad 

Fıkra veya beytin bitmesinden önce neyle biteceğine revî harfinin de yardımıyla 

delâlet eden bir söz söylenmesine irsad veya teshim denir. Şairin “ders-i ʿaşḳuñ müşkilin 

Yaḥyā nice ḥalleylesün / söyleyenler kendisin bilmez bilenler söylemez” [g.135/5] 

beytinin ikinci mısrâının sonu olan “bilenler söylemez”e “ders-i aşkun müşkilin nice 

halleylesün” ve “söyleyenler kendisin bilmez” ifadelerinin delâlet etmesi gibi. Bu delâlete 

gazelin revî harfinin “zâ” olması da yardımcıdır. Zira okuyucu önceki beyitlerden revî 

harfini öğrendiğinden bu beytin de “zâ” ile bitmesi gerektiğini bilir. Diğer bir örnek: 

yāre açsa sı ̇̄neye dilber gelür cāna feraḥ 

ʿāşıḳ-ı bı ̇̄ çāreye ol yāre fetḥ-i bāb olur [g.59/3] 

4.1.4 Müşâkele 

Bir anlamı, kendine ait olmayan, bağlama uygun bir lafızla dile getirmek 

müşâkeledir. Örneğin “ġamzesi mest-i nāz ise nāzı da mest-i ġamzedür / ḳanı o kim ḫalāṣ 

ola mertebe-i niyāzdan” [g.253/2] beytinde geçen ikinci “mest” müşâkeledir. Şair 

“sevgilinin nâzı, gamzesiyle âşikârdır” diyecek yerde mısrâın başındaki “gamzesi mest-i 
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nâz” ibrâsine uydurmak amacıyla “nâzı da mest-i gamzedir” demiştir. “Mest” ve “aşikar” 

arasında herhangi bir alaka olmamakla beraber bağlama uyularak biri diğerinin yerine 

kullanılmıştır. Diğer bir örnek aşağıdaki gibidir: 

yār nerm olduḳça geldi sı ̇̄ne-i efgāra ḥaẓ 

merhem olduḳça mülāyim andan (eyler) yāra (ḥaẓ) - [iyileşir] [g.168/1] 

4.1.5 Müzāvece 

Birine dercedilen mânâ diğerine de dercedilmek sûretiyle248 iki mânânın şart ve 

cevabında bir araya getirilmesi müzāvecedir. Divan’da bu üslûba örnek tespit 

edilememiştir. 

4.1.6 Akis 

Sözün bir bölümünün, bir önce bir sonra söylenmesi akstir. Akis farklı biçimlerde 

olur. 

Cümlenin iki tarafı ve bunlara izâfe edilen sözler arasında olur. Örneğin “ġamzesi 

mest-i nāz ise nāzı da mest-i ġamzedür / ḳanı o kim ḫalāṣ ola mertebe-i niyāzdan” 

[g.253/2] beytinin birinci mısrâında akis vardır. Birleşik iki cümleden ilkinin müsned-

ileyhi “gamzesi” müsnedi “mest”, müsnedin tamlayanı “nâz” iken ikinci cümlede bazı 

unsurlar yer değiştirmiş müsned-ilyeh “nâz” olmuş, müsnet yine “mest” kalmış fakat 

müsnedin tamlayanı “gamze” olmuştur. 

Fiillere bağlı cümle unsurları arasında olur. Örneğin “sūzen-i dil-dūz-ı ġamzeñ 

geçdi cāna gerçi kim / geçmedi cān riştesi ol sūzen-i dil-dūzdan” [g.278/3] beytinde 

 
248 Ramazanzâde, en-Nefʿüʾl-Muʿavvel fı ̇̄  Tercemetiʾt-Telḫı ̇̄ ṣ veʾl-Muṭavvel, 1290, II:164. 



234 

 

“geçdi” fiilinin fâili “sûzen-i dil-dûz-ı gamzen”, mef’ulü “câna” iken, “geçmedi” fiilinin 

fâili “cân riştesi”, mef’ulü “ol sûzen-i dil-dûzdan” olmuştur. 

4.1.7 Rücû 

Önceki sözе anlamını ters çevirerek dönme rücûdur. Şairin “şād imişsün dāḫil-i 

bezm-i viṣāl oldum dı yü / bir ḫayālüñdür meger dı ̇̄ vāne göñlüm o senüñ” [g.188/4] 

beytinin ilk mısrâında muhatabın visâle erdiği anlaşılsa da ikinci mısrâ da anlam 

nakzediliyor. Şair, böylece rücû meydana getirerek anlamı kuvvetlendiriyor. Divan’dan 

diğer rücû örnekleri aşağıdaki gibidir: 

dı rsün āġūş eyledüm yārüñ miyān-ı nāzükin 

ʿaḳl bāver eylemez Yaḥyā ḫayālüñ olmaya [g.303/5] 

ʿaşḳa keyfiyyet-i bı ̇̄ -keyf dı miş ehl-i meẕāḳ 

bāde-i telḫ ile hı ̇̄ç bir mi olur şerbet-i ʿaşḳ [g.176/2] 

4.1.8 Tevriye 

Yakın ve uzak iki mânâsı olan bir lafzın uzak mânâsı kastedilerek söylenmesine 

tevriye veya îham denir. Kastedilmeyen mânâ ile ilgili kelâmda bir şey bulunmazsa 

tevriye, mücerrede; bulunursa müreşşaḥa olur. 

Tevriye-i mücerrede, şairin “rūy-ı ʿāşıḳ zaʿferān-renk olduġınuñ vechi bu / laʿline 

şı ̇̄rı ̇̄nlik yazar o ḫaṭṭ-ı müşk-bū” [g.301/3] beytindeki gibidir. “Şirinlik” kelimesi “şirin 

olma durumu”nu ifade eder. Fakat beyitte “şirinlik muskası” anlamında kullanılmıştır. 

Beyitte, kelimenin kastedilmeyen yakın anlamı ile ilgili bir söz bulunmadığı için tevriye-

i mücerrede meydana gelmiştir. Bir başka mücerret tevriye örneği: 
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nihāl-i bānı ḳadd-i yāre beñzetmişdüm incinmiş 

anı nice (yetişdirmişler)tevriye ol şāh-ı cihān-bāne – [söylemişler]  

[g.355/2] 

Yahyâ Efendi Divanı’nda deyimlerin tevriyeli kullanıldığı görülmektedir. Şair, 

söz öbeklerinin deyimleşerek kazandığı anlamı göz ardı ederek kelimelerin 

kullanılmayan asıl anlamlarıyla ifadelerini oluşturmuştur. Örneğin, şairin “iñen üstine 

düşme ʿandelı ̇̄ bā münḥarif ı tme / ki şöyle nāzük oldı naḫl-i gül kim bergi bār oldı” 

[g.391/3] beytindeki “üzerine düş-” deyimi tevriyeli kullanılmıştır. Söz öbeğinin 

deyimleşmeden önceki anlamı “üzerine eğilmek” veya “üzerine inmek” olmalıdır249. 

Deyimleşmeyle birlikte “üzerine düş-” ibâresi, “(çocuğu) sevme ve korumada çok ileri 

gitmek” ve “(bir şeyi) elde etmek için çok uğraşmak” anlamları kazanmış250, asıl 

anlamları ise uzak anlam hâline gelmiştir. Dolayısıyla yukarıdaki beyitte olduğu gibi söz 

öbeğinin deyim anlamı dışında kullanılması uzak anlamı ifade olacağından tevriye 

meydana gelir. Bu kullanım oldukça yaygın bir üslup olup aşağıdaki örneklerle 

yetinilecektir: 

ḥaẕer ı t seng-i cefāsından o şūḫun dı rdüñ 

ʿaḳibet (geldi benüm başuma) Yaḥyā dı dügüñ [g.194/5] 

 
249 tüş- (d-) has a general connotation of movement downwards both voluntary, ‘to settle (somewhere); to 

dismount; to retire, withdraw (to somewhere)’, and involuntarily ‘to fall (off something)’. (Clauson, An 

Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish, md. “tüş-”.) 

250 Aksoy, “Deyimler Sözlüğü”, md. 7353. 
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ʿaşḳı yolında terk-i ser ı tmekdedür ṣafā 

Yaḥyā bu ẕevḳi yine (başından geçen) bilür [g.120/5] 

ṣarḳar etegüñ öpmege ol kākül-i miskı ̇̄n 

luṭf ı t ḳoma ayaḳda ki (dāmānuña düşdi) [g.425/4] 

(gözüm ıṣırdı) görince o laʿl-ı ḫandānı 

nişānladum lebinüñ yāresiyle cānānı [g.431/1] 

Tevriye-i müreşşaḥa, şairin “gerçi baġlandı dil ol ṭurra-i müşg-efşāne / pāre pāre 

ı deyor kendüyi ammā şāne” [g.341/1] beytindeki gibidir. “Bağlanmak” fiilinin asıl anlamı 

“ip, bağ gibi bir vâsıta ile bir şeye, bir yere tutturulmuş olmak, bağlı bulunmak”tır251. 

Fakat beyitte kastedilen uzak anlamı olup “(bir kimseye veya şeye) Yakınlık duymak, 

ısınmak, sevgi beslemek”tir. Böylelikle tevriye meydana gelmiştir. İkinci mısrâ ise 

“bağlan-” fiilinin beyitte kastedilmeyen asıl mânâsıyla alakalıdır. Dolayısıyla bu mısrâyla 

tevriye “müreşşaḥa” olarak nitelenir. Diğer müreşşah tevriye örnekleri aşağıdaki gibidir: 

(çekinmekden)terşih göñül ḫālı ̇̄  degüldür sūy-ı cānāne 

(ilişmişdür)tevriye gözi beñzer ḫam-ı gı ̇̄ sū-yı cānāne [g.333/1] 

(şebnem gibi)terşih dil ġonce-i ḫandānuña (düşdi)tevriye 

(Yūsuf gibi)terşih cān çāh-ı zenaḫdānuña (düşdi)tevriye [g.425/1] 

 
251 Ayverdi vd., Kubbealtı Lugatı, md. “bağlanmak”. 
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4.1.9 İstihdam 

İstihdam, bir ibârede bir sözün iki mânâsına -en azından biri zamir olmak üzere- 

ayrı iki delâlet bulunmasıdır. Divan’da bu üslûba örnek tespit edilememiştir252. 

4.1.10 Leffüneşir 

Önce birden çok mânâ253 söyleyip sonra bunlara dair bazı hususiyetleri -

hangisinin hangisine ait olduğunun tayin etmeksizin- sıralama leffüneşirdir. Eğer 

hangisinin hangisine dair olduğu tayin edilirse taksim olur254 (bk. böl. 4.1.13). 

Birden çok mânâ ya ayrıntılı ya özlü söylenir. Ayrıntılı leffüneşirde hususiyetler 

mânâlarla aynı sırada söylenirse leffüneşir, mürettep; aynı sırada söylenmezse leffüneşir, 

gayr-i mürettep olur. Özlü olan leffüneşirler ise mürettep veya gayr-i mürettep biçiminde 

sınıflandırılmazlar. 

Leffüneşr-i mürettep, şairin “ḫāl-i ruḫını gözler zülf-i siyāhın özler / Yaḥyā sevād-

i çeşm ü ḳalbümdeki süveydā” [g.3/5] beytindeki gibidir. Beyitte iki ayrı isnat 

birleştirilmiştir. Müsnetler birinci mısrada, müsned-ileyhler ise ikinci mısrada 

söylenmektedir. Fakat hangi müsned-ileyhin hangi müsnede ait olduğu belirtilmemiştir. 

Okuyucu hâl-i ruhı gözleyenin “sevâd-ı çeşm”, zülf-i siyâhı özleyenin kalpteki süveydâ 

olduğunu gözleme fiilinin göze, özleme fiilinin kalbe yakışmasından anlamaktadır. 

 
252 Bayraktutan’ın verdiği Şeyhülislâm Yahya’da istihdam örnekleri yukarıdaki tanımdan ziyade “tevriye” 

tanımına uymaktadır (Bayraktutan, “Şeyhülislâm Yahya Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Divanı’nın 

Karşılaştırılmış Metni”, 127.). 

253 Desûkî, “Ḥāşiye ʿalā Şerḥiʾt-Telḫı ̇̄ ṣ”, C IV:329. 

254 Desûkî, “Ḥāşiye ʿalā Şerḥiʾt-Telḫı ̇̄ ṣ”, C IV: 329. 



238 

 

Böylelikle leffüneşir meydana gelir. Gözleme ve göz önce, özleme ve kalp sonra geldiği 

için leffüneşir, müretteptir. Başka bir örnek: 

(yanar tı ̇̄ ri) (erir peykānı) tāb-ı āteş-i dilden 

(birinden āh olur zāhir) (birinden eşk olur peydā) [g.5/2] 

Leffüneşr-i gayr-i mürettep şairin “sı ̇̄ne-i pür-dāġdan dil mürġi kılsun nāleler / 

ṣıḳlıġı dinsün hezāruñ gül-sitān reşk eylesün” [g.284/2] beytindeki gibidir. Birinci 

mısrâdaki “sîne-i pür-dâğ” için ikinci mısrâda “gül-sitân reşk eylesün”, yine birinci 

mısrâdaki “dil mürgi” için ikinci mısrâda “sıklığı dinsün hezârun” hususiyetleri 

söylenmiştir. Birinci mısrâda “sine” önce “dil” sonra iken ikinci mısrâda bunlara dair 

hususiyetler aynı sırayla verilmemiştir. Okuyucu “gül-sitân reşk eylesün” hususiyetinin 

sineye ait olduğunu klâsik şiir geleneğinde “yaralı vücud”un “gül bahçesi”ne teşbih 

edilmesi geleneğinden; “sıklığı dinsün hezârın” hususiyetinin gönle ait olduğunu ise 

birinci mısrâdaki “mürg-ı dil” teşbîhinden anlayabilir. 

Birden çok mânânın özlü olması “niçün terk eylesün meyḫāne küncin rind mey-

ḫᵛāra / ne zāhiddür ne rāhib n’eylesün ol mescid ü deyri” [g.417/2] beytinin ikinci 

mısrâındaki leffüneşir gibidir. Önce “ne zâhiddir” ve “ne râhibdir” denilerek iki mânâ 

belirtilmiş sonrasında bu mânâlara dair hüküm “n’eylesün ol mescid ü deyri” biçiminde 

özlü olarak verilmiştir. Yani “ol mescidi neylesün” ve “ol deyri neylesün” biçiminde iki 

ayrı cümle kurulmamıştır. 

4.1.11 Cem 

Birden çok mânânın bir hükümle bir araya getirilmesi cemdir. Örneğin şairin 

“Yaḥyā nuḳūd-ı eşküñe kim iʿtibār ı der / ol mihre naḳd-i encüm ile māh müşterı ̇̄” [g.412/5] 

beytinin ikinci mısrâında “nakd-i encüm” ile “mâh”, “ol mihre müşteri olma” hükmüyle 
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bir araya getirilmiştir. Divan’da yaygın bir kullanıma sahip bu üslûba diğer bazı örnekler 

aşağıdaki gibidir: 

(vücūdum nātüvān ı tdi işüm āh u fiġān ı tdi)hüküm 

(senüñ ol çeşm-i fettānuñ) (benüm bu cān-ı meftūnum) [g.246/4] 

(dildār elemi) (hicr ġamı) (ṭaʿne-i aġyār) 

(Yaḥyā bu ḳadar derde ne dermān ı derin ben)hüküm [g.256/5] 

(bahār medḥini)hüküm ancaḳ (ben) ı tmezem Yaḥyā 

benümle hem-nefes olur (hezār) vaṣfında [g.360/5] 

maḳām-ı ḫūbdur gülşen (o gül-ruḫsār) (diñlensün)hüküm 

nevāya başlasun dil (bülbül-i gülzār) (diñlensün)hüküm [g.276/1] 

4.1.12 Tefrik 

Bir türden olan iki şey arasını medih veya benzeri bir hususla ayırtlama, tefriktir. 

Örneğin “bāde-i ḫum-ı mecāzı ̇̄  bize teʾs̱ı ̇̄r ı tmez / eski mey-ḫᵛārelerüz köhne şarāb olsa 

bize” [g.307/3] beytinde şair “köhne şarab”ı “bâde-i hum-ı mecazî”ye tercih ederek iki 

içkiyi birbirinden tefrik etmektedir. Bu üslûba dair bazı örnekler aşağıdaki gibidir: 

ey çerḫ bize şı ̇̄ veyi sen böyle m’ı derdüñ 

ān olsa eger yār gibi (mihr ü mehüñ)1de ‒ & [yârin mihr ü mehi]2 

        [g.357/4] 

ey mūġbeçe envāʿı ̇̄  de olsa (mey-i nāb)1uñ 

ben mest-i (şarāb-ı lebüñ)2em müller içinde [g.359/3] 
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oḳuñuñ sı ̇̄neye degdi (birisi) (biri) dile 

umarın pādişehüm birisi de cāna çıḳa [g.330/2] 

4.1.13 Taksim 

Birden çok mânâyı herbirine ait bazı husûsiyetlerle -hangi hususiyetin hangi 

mânâya ait olduğunu da tayin ederek- sıralama taksimdir. Şairin “aṣḥāb-ı derde dāġ-ı dil 

ü eşk-i çeşmi bes / erbāb-ı ʿayş u ʿişrete Yaḥyā gül ü müli” [g.418/5] beytindeki iki ayrı 

mânâdan biri “ashâb-ı derd” diğeri “erbâb-ı ayş u işret” olup her birine ait hususiyetler 

dile getirilerek taksim edilmişlerdir. Taksim Yahyâ Efendi’de oldukça yaygın bir üslup 

olup aşağıdaki örneklerle yetinilecektir: 

(dilber)üñ pı ̇̄ rāye-i ḥüsni ruḫ-ı gül-rengidür 

(ʿāşıḳ)uñ sermāye-i kārı sirişk-i lāle-gūn [g.263/3] 

(mūr)ı gör gendümle ʿayş eyler şikāyet eylemez 

ārzū-yı şehd ü şekkerdür (ẕübāb)ı iñleden [g.270/3] 

(mescid)de riyā-pı ̇̄ şeler ı tsün ḳo riyāyı 

(meyḫāne)ye gel kim ne riyā var ne mürāyı ̇̄  [g.432/1] 

gösterür (sünbül-i ter) zülf-i perı ̇̄ şanı ucın 

(ġonce)nün kimse daḫı görmedi dāmānı ucın [g.255/1] 

Taksim, bir şeyin farklı hallerini herbirine yaraşan hususlarla sıralamaya veya bir 

şeyin tüm kısımlarını saymaya da denir. 

Birincisine “menzil al dil ʿ aşḳ ile pür-tāb u göz pür-āb iken / teşne-leb yolda ḳalur 

sālik olan bı ̇̄ tāb iken” [g.271/1] beyti örnek verilebilir. Birinci mısrâda kişinin gönlü aşk 



241 

 

ile gözü yaş ile dolu olduğu hâlde yol alması gerektiği, ikinci mısrâda ise gözünde yaş, 

gönlünde aşk olmadığı hâlde yolda kalacağı belirtilmektedir. Aşağıdaki iki beyitte de 

“bakış” iki farklı hâlde taksim edilmiştir: 

çü ġamze ḫışm ı der eyler nigāh-ı luṭfı nevāziş 

fedā hezār dil-i ʿāşıḳ ol celāl ü cemāle [g.351/3] 

aldı göñlüm bir civān-ı ḫūb-rūy u tünd-ḫū 

ġamze-i sertı ̇̄zi ḫūnı ̇̄  çeşm-i mesti fitne-cū [g.301/1] 

Birşeyin farklı hâllerinin sayıldığı taksime diğer örnekler 

gı ce pervānelerle bezmi germ-ā-germ idi şemʿüñ 

seḥer baḳdum ne şemʿ-i meclis-ārā var ne pervāne [g.355/4] 

ne ḳadar var ise ehl-i dile var dilde maḥal 

yer yoḳ ammā yine bu vüsʿat ile nādāne [g.331/3] 

ne sırr olsun bu kim bir noḳṭa düşdi kilk-i ḳudretden 

ruḫ-ı ḫūbāna ziynet lāleye dāġ-ı derūn oldı [g.392/3] 

Birşeyin tüm kısımlarının sayıldığı taksim ise “saña ey ʿāşıḳ murād-ı yār olursa 

ger murād / yā cefā yā luṭf elbette olursın bermurād” [g.42/1] beytindeki gibidir. Şair, 

aşığın bermurad olma ihtimallerinin tümünü saymıştır. 

4.1.14 Cem ma’a’t-tefrik 

Cihetlerini ayırtlayarak iki şeyi bir mânâya dâhil etme cem ma’a’t-tefrikdir. 

Örneğin “gül ü şemʿüñ yaḳar āteşlerin dāʾim söyündürmez / nefesle ʿandelı ̇̄b-i bı ̇̄-nevā 
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dāmenle pervāne” [g.319/2] beytinde şair “andelib” ve “pervâne”yi “âteş yakma”da cem 

etmiş fakat andelibin nefesle, pervânenin dâmenle yaktığını belirterek cihetlerini 

birbirinden ayırmıştır. Diğer örnekler: 

sāḳı ̇̄  şarāb-ı telḫüñi (dānā) içer (nādān) içer 

ẕevḳin alan bu neşvenüñ ehl-i meẕāḳıdur yine [g.336/4] 

(her kişi) bir kebk-reftārı şikār ı tmek diler 

(ben) de bir ṣayd ı decek şehbāz buldum kendüme [g.321/2] 

4.1.15 Cem ma’a’t-taksim 

Birden çok mânâyı bir hükümle bir araya getirme ve bunlara mahsus olanları 

sıralama cem ma’a’t-taksimdir. Ya önce iki mânâ cem edilip sonra taksim edilir, ya önce 

birden çok mânâ taksim edilip sonra bir hükümle cem edilir. Örneğin “kimi cān naḳdini 

alsun kimi dil ey Yaḥyā / varuƅ ol çeşmi ḥarāmı ̇̄ lere yaġma olalum” [g.243/5] beytinin 

birinci mısrâında, kimi cân nakdini kimi dil nakdini almak üzere taksim edilen “harâmî 

gözlüler”, beytin ikinci mısrâında “yağma”da cem edilmişlerdir. Cem ma’a’t-taksime 

diğer örnek: 

biri ḫūrşı ̇̄d-i ʿālem-tāb u biri māh-ı bedr olmış 

çıḳuƅ iki şerer eflāke āh-ı pür-şerārumdan [g.280/3] 

4.1.16 Cem ma’a’t-tefrik ve’t-taksim 

Cem ma’a’t-tefrik ve’t-taksim, birden fazla mânânın bir hükümde bir araya 

getirilmesi sonra aralarına başkalık düşürülmesi sonra her birine, kendisiyle ilgili bir 
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hususiyetin iliştirilmesidir255. Örneğin “naṣı ̇̄bi dı ̇̄ denüñ āb u dilüñ tāb oldı ḳısmetde 

gözüm sermāyeyi ḫarcandı dil ammā ticāretde” [g.345/1] beytinde önce “dîde” ve “dil” 

bir “kısmet (üleştirme)”e taraf olmada cem edilmiş ve “dîde”nin nasibi “âb”, “dil”in 

nasîbi “tâb” olmakla aralarına başkalık düşürülmüştür. Sonrasında ikinci mısrâda gözün 

âbı tükettiği, gönlün ise hararetinin devam ettiği ifade edilerek her bir mânâya bir nitelik 

iliştirilmiştir. 

4.1.17 Tecrit 

Bir niteliğin nitelenendeki tamlığını mübâlağa ile ifade etmek için söz konusu 

nitelenenden aynı niteliğe sahip bir başka nesne çıkarma tecrittir. Tecrit yapmanın farklı 

yolları vardır. 

Tecrit yollarından en yaygını iltifatla yapılan mecâz-ı mürsellerdir. Genelde bir 

uzvuna seslenerek kendine hitap eden şair, böylelikle bir kişiden kendinin aynı başka bir 

kişi daha çıkarmış olur. Örneğin “sürersin dāʾim ey dil pāy-ı yāre çehre-i zerdüñ / dı mez 

mi ol ṭabı ̇̄b-i cān ü dil saña nedür derdüñ” [g.200/1] beytinin ilk mısrâında “ey dil” 

diyerek aslında kendine seslenmekte ve kendisinden bir kişi daha meydana çıkarmaktadır. 

Klâsik şiirde ve Yahyâ Efendi’de bu kullanım oldukça yaygın bir üslup özelliğidir. 

Yine aynı yolun kullanıldığı “ḳaṭre ḳaṭre göz yaşın dök dı ̇̄de-i pür-nem gibi / 

göñlüne gir ey göñül ol ġoncenüñ şebnem gibi” [g.420/1] beytinde şair hem gözünü hem 

gönlünü kendisinden ve birbirlerinden tecrit etmiştir. Diğer bazı örnekler şöyledir: 

 
255 Desûkî, C IV:341. 



244 

 

(dilde) deryā-yı maḥabbet mevc-ḫı ̇̄z oluƅ yine 

oldı peydā ḳaṭre-i nāçı ̇̄ zde ʿummān-ı ʿaşḳ [g.177/2] 

ḏururken cāme-i (ten) (rūḥ)a rāḥat var mı ʿālemde 

ṭutalum kim ṣoyundum Ḳays-ı şeydā şekline girdüm [g.234/2] 

şöyle medḥūş ol ki zaḫm-ı tı ̇̄ ġ-i hicr-i dilberi 

tende (dil) ḥissı tmesün sı ̇̄neñde (cānuñ) ḏuymasun [g.257/4] 

dı rsin ki nice vāṣıl olur dilbere ʿāşıḳ 

ġam çekme (göñül) yalvara yalvara olursun [g.288/3] 

Tecridin mecâz-ı mürselle yapıldığı bir başka yol, şairin “olmış şarāb-ı nāz ile 

mestāne gözlerüñ / uymış yine o ġamze-i fettāna gözlerüñ [g.199/1] beytindeki gibidir. 

Mahbuptan gamzesi ve gözleri tecrit edilmiştir. 

Tecrit yapılan bir başka yol “neşve-i ḥüsnine imdād itmek isterler meger / lebleri 

mey ḥāżır ı tmiş ḫāl-i leb bir dāne ḥab” [g.16/3] beytindeki gibidir. Şair, ikinci mısrâda 

klâsik Türk şiirinde müptezel olan dudak-şarap ve ben-hap teşbihlerini kullanmıştır. 

Yalnız, “hazır etmek” fiiline müşebbehleri özne, müşebbeh-bihleri nesne kılarak 

benzerlik iddia ettiği tarafları birbirinden tecrit ederek mübâlağayı artırmış, teşbîhi de 

müptezellikten kurtarmıştır. 

4.1.18 Mübâlağa-yı makbul 

Bir niteliğin kuvvet ve zayıflıkta ihtimal dışı veya uzak ihtimalli bir sınıra 

ulaştığını iddia etme mübâlağadır. İddia edilen nitelik, akılca ve adetçe mümkünse tebliğ, 

akılca mümkün adetçe değilse iğrak, akılca da adetçe de mümkün değilse gulüv olur. 
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Tebliğ ve iğrak makbul olan mübâlağalardır. Gulüvvün makbul olması için ise bazı şartlar 

gerekir. 

Tebliğ, şairin “ʿabı ̇̄r-i ḫāk-i pāyın ṣaḳınur bir ḳaṭre yaş dökmez / o ʿāşıḳ kim 

ayaġuñ tozına bir kez yüzin sürdi” [g.416/2] beytindeki “bir katre yaş dökmez” 

ibaresindeki gibidir. Bir insanın hiç ağlamamasında akılca ve adetçe bir engel 

bulunmamasına rağmen uzak bir ihtimaldir. Diğer bir örnek: 

benüm ẓann ı tdügüm bu kim ġurūr-ı ḥüsn ile bir gün 

felekde mihr-i raḫşān māh-ı tābān olmasun dı rsin [g.285/4] 

İğrak, şairin “ṣaḳınur yārini āyı ̇̄ nedeki ʿaksinden / istemez dil baḳa mirʾāta o gül-

ruḫsārı” [g.414/4] beytindeki mübâlağası gibidir. Bir aşığın mahbubunu aynadaki 

yansımasından esirgemesine akılca bir engel olmamakla beraber adeten böyle bir tutum 

vaki değildir. Diğer bir iğrak örneği şöyledir: 

zülf-i siyāh-ı yārde var ṣad hezār çı ̇̄n 

el çek ḏolaşmadan aña Yaḥyā ḫaṭāsı çoḳ [g.174/5] 

Gulüv, şairin “bu ten-i zerd ü nizār ile ṣarıldum yāre / bilmeyen ṣandı ḳuşanmış 

kemer-i zer-tārı” [g.414/3] beytindeki gibidir. Zira zayıf ve sararmış bir insan sevgilisinin 

beline sarılınca bilmeyenlerin onu altın kemer sanması akıl dışıdır. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi gulüvvün makbul mübâlağadan sayılması için bazı 

şartlar taşıması gerekir. Bu şart, gulüvvün güzel bir hayâl içermesi olabilir. Şairin “Yaḥyā 

o şāha sūz-ı dilüm yazmaḳ istedüm / yandı ṭutuşdı nāme-i ġam ḫāme döymedi” [g.403/5] 

beytindeki mübâlağa, gulüvv-i makbuldür. Kalemin, kendisiyle yazılan hissiyatın 

tesiriyle yanıp tutuşması akıl dışıysa da aşığın mahbubuna hissiyatını kağıda dökerken 

kaleminin alev alması güzel bir hayâl olduğundan buradaki gulüv makbul olur. Gulüvv 
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Yahyâ Efendi’de oldukça yaygın bir üslup özelliği olup aşağıdaki örneklerle 

yetinilecektir: 

bir ḫayāl ı tsün beni ʿaşḳuñ ki hengām-ı viṣāl 

şöyle āġūş ı deyin nāzük miyānuñ ḏuymasun [g.257/2] 

biz o Cemʿüz şiʿrümüz Şiʿrā’ya feyż-i nūr ı der 

reşk ı der Yaḥyā felekde encüm-i raḫşān bize [g.326/5] 

bülbül ṣaḳınur sūz-ı dilinden güli yoḫsa 

bir āh ı dicek ḳalmaya bir ḫār yerinde [g.366/4] 

Yaḥyā nuḳūd-ı eşküñe kim iʿtibār ı der 

ol mihre naḳd-i encüm ile māh müşterı ̇̄  [g.412/5] 

dil-i şeydā ı der āmāde her tārına bir cānı 

ḫalāṣ olsun dı yü gı ̇̄ sū-yı yāri şāne ḳaydından [g.291/3] 

Makbuliyeti için diğer bir şart, gulüvvü doğruluğa yaklaştıracak bir söz ilavesi de 

olabilir. Şairin “belki āzürde ide pāy-ı ḫayāl-i yāri / kāş kirpiklerüm olmasa, 

Ḳalendervārı ̇̄” [g.414/1] beytindeki mübâlağa gulüvv-i makbuldür. Zira aşık mahbubunu 

hayal ederken gözlerindeki kirpiklerin mahbubu incitmesi aklen mümkün değildir. Şair 

“belki” sözünü ilave ederek mübâlağayı doğruluğa yaklaştırdığı için gulüv, makbul 

olmuştur. Diğer bir örnek şöyledir: 

gı ce peyderpey şihābı göricek ı tdüm ḫayāl 

bād-ı āhum ı tdi ḳandı ̇̄ l-i S̱üreyyā’yı şikest [g.28/3] 
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4.1.19 Mezheb-i kelâmî 

Kelâmcılar256 gibi bir maksat için delil getirme mezheb-i kelâmîdir. Şair “şiʿrüñ o 

yār-i nāzenı ̇̄ n almazdı Yaḥyā aġzına / laʿl-i revān-baḫşı gibi rengı ̇̄ n ü şı ̇̄rı ̇̄n olmasa” 

[g.318/5] beytinde şiirinin güzel olduğu iddiasına mahbubu tarafından okunmasını delil 

getirmektedir. Beyit şöyle bir kıyas içermektedir: “O yâr-ı nâzenîn la’l-i revân-bahşı gibi 

rengîn ve şîrîn olmayanı ağzına almaz. Benim şiirimi ağzına aldı. Öyleyse benim şiirim 

onun la’l-i revân-bahşı gibi rengîn ü şîrîndir”. Bu tür kıyaslar kelâmcılar ve felsefeciler 

tarafından kullanıldığı için bu üslupla yazan şair kelâmcılar ve felsefecilerin tarzında söz 

söylemiş kabul edilir. Divan’dan bu üslûba diğer bazı örnekler şöyledir: 

ʿaceb bir başına dermānı yoḳ bı ̇̄ çāredür ʿāşıḳ 

ḫalāṣ eylerdi başın derdmendüñ olsa dermānı [g.428/3] 

sehldür şānuña nispetle göñüller yapmaḳ 

bānı ̇̄ -i beyt-i Ḫudā Kaʿbe-i ʿulyāsın sen [g.295/6] 

feyże istiʿdād lāzım olmasa mānend-i bedr 

himmet-i mihr ile her kevkeb virürdi nūr u lemʿ [g.169/4] 

 
256 Adudüddin Îcî’nin “kelâm” tanımı şöyledir: “Kelâm, kesin deliller getirmek ve ileri sürülecek karşı 

fikirleri çürütmek suretiyle dinî inançları kanıtlama gücü kazandıran bir ilimdir” (Yavuz, “Kelâm”.) 



248 

 

4.1.20 Hüsn-i tâlil 

Bir nitelik için gerçek olmayan hoş bir itibarla münasip bir neden iddia etme hüsn-

i tâlildir. Söz konusu nitelik ya vâki ya farazîdir257. Vâki niteliğin ya belirgin bir gerçek 

nedeni vardır ya yoktur. Farazî nitelik de mümkün veya imkânsızdır. 

Gerçek nedeni belirgin olmayan vâki niteliğin hüsn-i tâlili, şairin “ḏuydı yārüñ 

nergis-i fettānına meftūnlıġuñ / düşmez ey Yaḥyā elinden tı ̇̄ ġ ü ḫançer sūsenüñ” [g.188/5] 

beytindeki gibidir. İkinci mısrâda söz konusu edilen nitelik “zambak çiçeğinin ortasında 

dişi ve erkek organların varlığı”dır. Nedeni belirgin olmayan bu vâki niteliğe şair 

“mahbûbunun nergis gibi gözlerine meftûnluğunu zambağın haber alıp bunu 

kıskanması”nı neden olarak tâyin etmiştir. Divan’dan benzer örnekler aşağıdaki gibidir: 

serv-i bāġuñ ḳorḳarın başında bir ġavġā ḳopar 

gülşen içre neydi mürġānun seḥergeh ġulġuli [g.419/4] 

pervāne niçün şemʿ-i şeb-ārāya ḏoḳundı 

yoḳ ṭākati çün şuʿle-i şemşı ̇̄ r-zebāne [g.325/4] 

Gerçek nedeni bilinen vâki niteliğin hüsn-i tâlili, şairin “maḥv olsa nebāt aġzına 

aldıḳça ʿaceb mi / ol laʿl-i şeker-bārı görüƅ de kim ezilmez” [g.151/4] beytindeki gibidir. 

Neden bulunan vâki nitelik nöbet şekerinin ağza alınca erimesidir. Bunun gerçek nedeni 

de çiğnenme ve sıvıyla temas olup belirgindir. Buna mukābil şair şekerin erimesini 

mahbubun dişlerini görmesine bağlamıştır. Divan’dan benzer diğer örnekler şöyledir: 

 
257 “Vâki” ve “farazî” olarak tercüme edilen terimler Telhis’te “sâbit” ve “gayr-i sâbit” olarak yer 

almaktadır. 
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cemʿ idüƅ bir nice ḫāşāk ile bir ḳaç mürgi 

ḥāṣılı muntaẓır-ı maḳdem-i mihmān idi Ḳays [g.156/2] 

ṣarḳar etegüñ öpmege ol kākül-i miskı ̇̄n 

luṭf ı t ḳoma ayaḳda ki dāmānuña düşdi [g.425/4] 

aġlamazdı sı ̇̄ ḫ-i miḥnet deldüginden baġrını 

āteş-i sūzān-ı ʿaşḳuñdur kebābı iñleden [g.270/2] 

eksük degül başından her bār tı ̇̄ ġ-i miḥnet 

gı ̇̄ sūña öykünelden zülf-i dirāzı şemʿüñ [g.191/3] 

tāze dāġum gördügünce yār eyler iltifāt 

reşkden yanuƅ yaḳılsa vechi var dāġ-ı kühen [g.261/4] 

İmkânı olan farazî niteliğin hüsn-i tâlili, şairin “vaṣf-ı ḫaṭṭ-ı yār Yaḥyā şöyle teʾs̱ı ̇̄r 

eylemiş / ḫāme reftār eyledükçe geldi būy-ı müşg-i nāb” [g.21/5] beytindeki gibidir. 

Kalem yazdıkça etrafına misk kokusu saçmamakla birlikte bu imkânsız da değildir. Şair 

kalem için farzettiği bu mümkün niteliği, kalemle yazılanın mahbubunun tavsifi olmasına 

bağlamıştır. 

İmkân dışı olan farazî niteliğin hüsn-i tâlili, şairin “Yaḥyā su ḳoymaġiçün ayaġına 

ol mehüñ / gūyā ki tas ı dindi felek mihr-i enveri” [g.410/5] beytindeki gibidir. Farazî olan 

nitelik “feleğin güneşi tas edinmesi”dir. İmkan dışı olan bu niteliğe şairin bulduğu illet 

“feleğin memduhun ayağına su koymak istemesi”dir. Benzer diğer örnekler aşağıdaki 

gibidir: 

cūy-ı eşküm serv-ḳaddüñçün ḳo aḳsun sū-be-sū 

būstān-ı kūyuñ arayı ḏolansun kū-be-kū [g.302/1] 
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ʿāşıḳuñ cevr ile ḳanın ḳurıdur ol ʿāfet 

tā ki ālūde-i ḫūn ı tmeye peykānı ucın [g.255/4] 

4.1.21 Tefrı ̇̄ ʿ 

Aynı şeyle alakalı iki farklı hususta hüküm verme tefrı ̇̄ ʿdir. Örneğin şair “hevāyı 

ı düƅ muʿtedil reşḥası / ṣafā-baḫş olur gülşene nefḫası” [Sn./31] beytinin birinci mısrâında 

“hum”un “reşha”sı hakkında bir hüküm, ikinci mısrâında “nefha”sı hakkında bir hüküm 

vermektedir: Divan’dan başka bir tefrı ̇̄ ʿ örneği şöyledir: 

mūydan ince (meyān)-ı (dilrübā)dur var ise 

yoḳ (dehānı)ndan nişān sırr-ı Ḫudādur var ise [g.338/1] 

4.1.22 Tekîdü’l-medh bi-mâ yüşbihü’z-zem 

Bir şeyin medhini, o şeyi hicveder gibi tekit etme, tekîdü’l-medh bi-mâ yüşbihü’z-

zemdir. İki tür olur. 

Bir türü, bir şeyin nefyedilen hicvî niteliğinden, bu niteliğe dahil olduğu farz 

edilen medih niteliğini istisnâ etmek biçiminde olur. Medih niteliğinin zem niteliğine 

dahil olması ise imkânsızdır. Böylelikle mânâ imkânsıza bağlanmış olur. Tekîdü’l-medh 

bi-mâ yüşbihü’z-zemmin bu türüne Divan’da örnek tespit edilememiştir. 

Tekîdü’l-medh bi-mâ yüşbihü’z-zemmin diğer türü, bir şeye medih sıfatı, 

ardından istisnâ edatı, ardından tekrar bir başka medih sıfatı getirmek biçiminde olur. Bu 

üslûpta istidrâk258 de istisnâ gibidir. Örneğin “behiştüñ ḳıtʿası dı rdüm velı ̇̄  reşk-i behişt 

 
258 Bir nahiv terimi olan “istidrâk” söze, kendisinden çıkarılabilecek bir anlamı nefiyle devam edilmesidir 

(al-Lebedi, Muʿcemüʾl-Muṣṭalaḥātiʾn-Naḥviyye veʾṣ-Ṣarfiyye, md. el-istidrāk.). 
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olmış / ḳudūm-ı pādişāh ile bu nüzhetgāh-ı bı ̇̄-hemtā” [g.15/2] beytinde “behiştin kıt’ası 

derdim” övgüsü, “velî” istidrâk edatını takip eden “reşk-i behişt olmuş” övgüsüyle tekit 

edilmiştir. Yergi anlamı ise îtiraz anlamını barındıran “velî” istidrâk edatından 

kaynaklanmaktadır. 

4.1.23 Tekîdü’z-zem bi-mâ yüşbihü’l-medh 

Bir şeyin hicvini, o şeyi medheder gibi tekit etme, tekîdü’z-zem bi-mâ yüşbihü’l-

medhdir. İki tür olur. Bir türü, bir şeyin nefyedilen medih niteliğinden, bu niteliğe dahil 

olduğu farz edilen hiciv niteliğini istisnâ etmek biçiminde olur. Diğer türü, bir şeye hiciv 

sıfatı, ardından istisnâ edatı, ardından tekrar bir başka hiciv sıfatı getirmek biçiminde olur. 

Her iki yola da Yahyâ Efendi Divanı’nda örnek tespit edilememiştir. Bununla beraber 

tekîdü’z-zem bi-mâ yüşbihü’l-medhe dâhil edilebilecek bir kullanım “getürdüñ ey dil-i 

āvāre sı ̇̄ neye bir bir / ne deñlü ġuṣṣa vü ġam varsa āşinā diyerek” [g.193/2] beytindeki 

gibidir. Şair gönlünü gam ve kederle dolu olduğu için yeriyor. “Âşinâ diyerek” ifadesiyle 

de bu hicvini tekit ediyor. Benzer örnekler: 

zevāli ġuṣṣasın çeksün dı yü niʿmet vı rür yoḫsa 

felek ehl-i dilüñ ṣanmañ ki mesrūr olduġın ister [g.57/4] 

öpdürürse kef-i destin eger ol māh-likā 

aġzuñı ṭutmaḳ içündür saña ʿāşıḳ bu vefā [m.3] 

4.1.24 İstitbāʿ 

Bir şeyi başka bir medih daha katarak medhetme istitbāʿdır. Örneğin “yār 

gülşenden gelür gördüm başında var gül / ol nihāl-i tāzeye olmaz mı āyā bār gül” 

[g.228/1] beytinin birinci mısrâında mahbup gül ile süslenmesiyle medhedilmiş, ikinci 
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mısrâda başındaki gülün kendisine ağır geleceğinden bahisle ilaveten nezâketiyle de 

medhedilmiştir. Diğer bir istitbāʿ örneği: 

cānā nezāketle lebüñ beñzer ḏoḳundı bādeye 

böyle ḳızarmazdı eger ġāyetde rengı ̇̄n olmasa [g.318/3] 

4.1.25 İddimāc 

Bir mânâ için söylenen sözün içine başka bir mânâ daha katılması iddimācdır. 

İstitbāʿdan geneldir. Örneğin “ümmı ̇̄d-i ḫᵛāb ʿāşıḳa olmaz ḫayāl imiş / bı ̇̄ çāre yāri düşde 

de görmek muḥāl imiş” [g.158/1] beytinin birinci mısrâında şair âşığın geceleri 

uyuyamadığını ifade etmiş, ikinci mısrâda ise bu mânâya, ayıkken göremediği 

mahbûbûnu rüyâda da görmesinin böylece mümkün olmadığı mânâsını katmıştır. 

Divan’da oldukça yaygın olan bu üslup özelliğinin diğer bazı örnekleri aşağıdaki gibidir: 

deşt u kūha varalum nāle vü feryād ı delüm 

Ḳays ile Kūh-ken’üñ rūḥlarını şād ı delüm [g.242/1] 

sözleri Yaḥyā’nuñ olmazdı bu resme sūznāk 

nār-ı hicrān ile yanmış dilde dāġı olmasa [g.320/5] 

geldi gül gibi mey-i āl ile sāḳı ̇̄  gülerek 

şöyle gösterdi ki ı rişdi bahār eyyāmı [g.427/2] 

her gūşede nazmuñ okınur var ise Yaḥyā 

söyletdi o kākül saña eşʿār-ı perı ̇̄ şān [g.273/5] 

rūy-ı ʿāşıḳ gibi ey berg-i ḫazān kim zerdsin 

var ise ol naḫl-i bāġ-ı ḥüsn içün pür-derdsin [g.290/1] 



253 

 

4.1.26 Tevcih 

Birbirine zıt iki anlama yorulabilecek söz söyleme tevcihtir. Şairin “ādem 

ṣayılmaz oldı ḳapuñda gedālaruñ / yoḳ mı ḥisābı pādişehüm mübtelālaruñ” [g.204/1] 

beytinin ikinci mısrâı iki zıt anlama tevcih edilebilir. Bir anlama göre mübtelâların hesap 

edilemeyecek kadar çok olup olmadığını sormakta; diğer anlama göre ise mübtelâların 

hakkı ve hukukunun hesap edilip edilmeyeceği sorulmaktadır. Yorumların zıtlığı ilkinin 

teslimiyet ikincisinin isyan anlamı taşımasındandır. Yahyâ Efendi’nin Nef’î hakkındaki 

meşhur hicviyesinin ilk iki mısrâı da övgü veya yergi olarak yorumlanmaya müsait 

olduğundan tevcihtir: 

şimdi ḫayl-i süḫan-verān içre 

Nefʿı ̇̄  mānendi var mı bir şāʿir 

sözleri Sebʿa-i Muʿallaḳa’dur 

İmruʾüʾl-Ḳays kendidür kāfir [t.k./22] 

Divan’dan diğer tevcih örnekleri aşağıdaki gibidir: 

ne ṣafālar sürer ādem ne çeker derd ü elem 

ʿālemüñ bir baḳıcaḳ sūrı ile mātemine [g.349/3] 

4.1.27 Ciddiyet kastedilen hezel 

Şaka yollu söylenen sözle kasdın gerçek anlam olmasıdır259. Divan’da bu üslûba 

örnek tespit edilememiştir. 

 
259 Ramazanzâde, en-Nefʿüʾl-Muʿavvel fı ̇̄  Tercemetiʾt-Telḫı ̇̄ ṣ veʾl-Muṭavvel, 1290, II:191. 
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4.1.28 Tecâhül-i ârif 

Serzeniş, medih veya hicivde mübâlağa, mecnunluk gibi bir nükteden dolayı 

bilineni bilinmiyor gibi söylemek tecâhül-i âriftir. Örneğin “bu āşūba mey-i laʿlüñ midür 

ṣahbā mıdur bāʿis̱ / ḳıyāmet mi ḳopar ol ḳāmeti bālā mıdur bāʿis̱” [g.33/1] beytinde şair 

tanık olduğu karışıklığın sebebinin sevgili olduğunu, kıyametin kopmadığını bilmektedir. 

Fakat sevgilinin güzelliğinin tesirini mübâlağa etmek için bunu bilmezlikten gelir. 

4.1.29 Kavil bi’l-mûceb 

Kavil bi’l-mûceb iki farklı yolla olur. 

Muhâtap bir nesneden kinâye olarak bir nitelik söylemiş, bu nesne hakkında bir 

de hüküm vermiştir. Bu hükmün doğruluğu veya yanlışlığı hakkında bir şey 

söylemeksizin aynı niteliği başkasına iliştirmek kavil bi’l-mûcebin bir yoludur. 

Kavil bi’l-mûcebin diğer bir yolu sözüne yeni cümle unsurları katarak muhatabın 

sözünü kastının dışına çekmek olarak ifade edilmiştir. 

Kavil bi’l-mûcebin her iki yoluna da Divan’dan örnek tespit edilememiştir. 

4.1.30 Ittırat 

Medhedilenin ve atalarının isimlerini doğum sırasına göre tekellüfsüzce sayma 

ıttırattır. Divan’da bu üsluba örnek bulunmamaktadır. 

4.2 Muhassinât-ı Lafziyye 

Sözü güzelleştiren söyleyiş özellikleri (muhassinât-ı lafziyye) cinas, reddüʾl-

ʿacüz ʿ aleʾṣ-ṣadr, seci, muvâzene, kalb, zülkāfiyeteyn, lüzûmu mâ-lâ-yelzemdir. İçlerinden 

muvâzene hariç diğerleri ile ilgili Divan’dan örneklere aşağıda yer verilecektir. Muvâzene 
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ise, iki söz öbeğinin vezinde birbirine uyuşması olup yalnızca nesirle ilgili olduğu açıktır. 

Zira klâsik şiirde nazmın şartlarından biri vezin olduğundan vezinli olması şiir için ayırt 

edici bir özellik değildir. Dolayısıyla bu çalışmada “muvâzene” konusuna yer 

verilmeyecektir. 

4.2.1 Cinas 

İki sözün telaffuzlarındaki260 benzeşme cinastır. Telaffuzdaki benzeşme birden 

fazla sözün harflerinin türü, sayısı, harekeleri ve sıralanışı itibarıyla olur. Cinas da 

harflerin bu özelliklerine göre kısımlara ayrılır. 

İki söz harflerinin tüm özellikleri itibarıyla benzeşiyorsa bu cinâs-ı tamdır. Eğer 

benzeşmeyen özellik yalnızca harflerin harekeleriyse cinâs-ı muharref, sayılarıysa cinâs-

ı nâkıs, türleriyse cinâs-ı muzâri veya cinâs-ı lâhik, sıralamalarıysa tecnîs-i kalb meydana 

gelir. Cinaslı lafızlar yan yana  geldiklerinde cinas müzdeviç, mükerrer ve müredded adını 

alır. 

Cinâs-ı tam meydana getiren iki söz aynı türden ise mümâsil; biri isim biri fiil 

olmak gibi farklı türden ise müstevfâ olur. Şairin “vı rüƅ varın o laʿl-i terle ol sı ̇̄b-i 

zenaḫdāna / cihānuñ hı ̇̄ çe almasın göñül almasın almasın” [g.258/3] beytinde hem 

mümâsil hem müstevfâ cinasa örnek vardır. Üç “almasın [املاسن]” sözünden birincisi 

“kabul etmek, saymak” anlamında fiil olup üçüncü teklik şahıs emir kipi ile 

çekimlenmiştir; ikincisi bir meyve türünün ismi olup iyelik ve belirtme eklerini almıştır; 

üçüncüsü “bir şeyi yerinden ayırmak” anlamında fiil olup üçüncü teklik şahıs emir kipi 

 
260 Teftâzânî, Muḫtaṣaruʾl-Meʿānı ̇̄  (meʿaʾt-Taḥşiyye veʾl-İ̇̄żāḥ). bl. telaffuz ≈ dil b. phonation (ADTS. DS. 

sesleme) 
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ile çekimlenmiştir. Birinci ve üçüncü “almasın”ın her ikisi de fiil olduğundan cinâs-ı 

mümâsildirler. İkinci “almasın” ise isim olduğundan birinci veya üçüncü “almasın” ile 

cinâs-ı müstevfâya örnek olur. 

Cinâs-ı tam olan lafızlardan biri mürekkep ise cinâs-ı terkîb adını alır. Cinâs-ı 

terkip, tarafların yazımı aynı ise müteşâbih, farklı ise mefruk olarak nitelenir. Müteşâbih 

cinas “Yaḥyā’yı yaḳsa nār-ı elem yāre ġam degül / pervā ne şemʿe derd ile pervāne 

yanmadan” [g.264/5] beytindeki “pervâ ne” ve “pervâne” sözlerindeki cinas gibidir. 

İkinci söz tek bir kelime iken ilk söz iki kelimeden mürekkeptir. Bununla beraber imlâları 

 şeklinde olup aynıdır. Mefruk cinasa ise “gülnār-ı ruḫ-ı dilbere her kim «پروانه» ve «پروا نه»

ki semen dı r / āteş ola anuñ yeri mānend-i semender” [nz.2/1]. beytindeki “semen dı r” ve 

“semender” sözlerindeki cinas gibidir. «مسن در» ve «مسندر» biçiminde imlâ edilen261 iki 

kelime aynı harflerden oluşmaktadır. Bununla beraber birinci kelimede nûn ve dâl ayrı 

yazılmışken ikinci kelimede bitişik yazılmış; böylece cinâs-ı mefruk ortaya çıkmıştır. 

Cinâs-ı nâkıs olan lafızlardan birinde fazlalık başta, ortada veya sonda olabilir. 

Sonda olursa mutarraf adını alır. Sondaki fazlalık bir harften fazla ise müzeyyel denir. 

Fazla harfi başta olan cinâs-ı nâkıs “bermurād olmaḳsa Yaḥyā kasduñ istiġnāyı ḳo 

/ nāzenı ̇̄n maḥbūba beñzer çoḳ niyāz ister murād” [g.42/5] beytindeki “bermurâd” ve 

“murâd” kelimeleri gibidir. Birinci kelimenin imlâsı «برمراد», ikinci kelimenin imlâsı « مراد» 

olup; birinci kelimenin başında fazladan bâ ve râ harfleri olduğundan cinâs-ı nâkıs 

meydana gelir. 

 
261 Zekeriyyâzâde, Dı ̇̄ vān-ı Yaḥyā, 1334, 319. 
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Fazla harfi ortada olan cinâs-ı nâkıs “Cem-i devrānı oldı cām-ı gerdānıyla 

dünyānuñ / sipihrüñ seyr ı düñ iḳbālin ol rind-i ḳadeḥ-nūşa” [g.344/4] beytindeki “cem” 

ve “câm” kelimeleri gibidir. Birinci kelimenin imlâsı «جم», ikinci kelimenin imlâsı « جام» 

biçiminde olup, ikinci kelimenin ortasında bir elif harfi fazladır. 

Mutarraf cinas, şairin “hezār şı ̇̄ ri bu deştüñ zebūn-ı pençesidür / ne şı ̇̄r vı rdi ʿaceb 

ʿṭıfl-ı cāna dāye-i ʿ aşḳ” [g.182/2] beytindeki “şîri” ve “şîr” sözleri gibidir. İmlâları «شريی» 

ve «شري» biçiminde olan iki sözün birincisi sondan bir harf fazladır. Mutarraf cinasa başka 

örnek: 

penāh olursa n’ola (mihr) ü māha sāye-i ʿaşḳ ‒ [مهر] 

bülend mertebedür (mihrüñ) ile pāye-i ʿaşḳ – [مهرك] [g.182/1] 

Müzeyyel cinas, şairin “dil berı ̇̄dür ʿaybdan ʿaşḳından ammā n’eylesün / ehl-i 

ʿaşḳuñ ḳadrini bilmez zamāne dilberi” [g.411/2] beytindeki “dil berîdür” ve “dilberi” 

sözlerindeki gibidir. İmlâları «دل بريدر» ve «دلربی» biçiminde olan iki sözden ilki sondan 

iki harf fazladır. Divan’dan diğer bazı örnekler şöyledir: 

nice mümkin (ḏolusın) içmemek şevḳ ehli sāḳı ̇̄nüñ – [طولوسن] 

ki dāʾim ṣunmada yārāna Yaḥyā (ḏolu) cām-ı mül – [طولو] [g.213/5] 

bilsem ki sı ̇̄ne (yārelerinden) o (yāre) ne ‒ [ لرندنایره  [ایره] & [

çekmek göründi ey dil-i bı ̇̄ -sabr çāre ne [g.328/1] 
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feraḥ gelmez ġamuñ āvāre dilden bir dem ayrılmaz 

beni bir (yād) ı der yoḳ (yadlarda) āşinālarda – [اید] & [ایدلرده] [g.346/3] 

Benzeşmeyen özelliğin harf türü olduğu durumda eğer farklı harflerin çıkış 

yerleri262 birbirine yakınsa cinas, muzâri değilse lâhiktır. Farklılık lafızların başında, 

ortasında veya sonunda olabilir. 

Cinâs-ı muzari “feleklerde meleklerde semāʿ ı tmez mi ḳalmışdur / ʿaceb āvāze 

ṣaldı nāy-ı Mevlānā bu nüh ṭāḳa” [g.353/3] beytindeki “feleklerde” ve “meleklerde” 

sözlerinde olduğu gibidir. İmlâları «فلكلرده» ve «ملكلرده» biçiminde olan iki kelime 

arasındaki fark ilkinde “f” olan sesin ikincinsinde “m” olmasıdır. Benzeşmeyen bu 

harflerin her ikisi de dudaksıl263 harfler olduğundan çıkış yerleri birbirine yakındır. Diğer 

bir örnek: 

bı ̇̄ gānelikle (yād) ı der olmış raḳı ̇̄bi (yār) – [اید] & [ایر] 

şükr ı t cenāb-ı Ḥaḳḳ’a ki yād olmaduñ göñül [g.216/4] 

Cinâs-ı lâhik “bir çāre bulmaz derdine bı ̇̄ çāre göñlüm n’eylesün / bir cāy-ı āsāyiş 

mi var āvāre göñlüm n’eylesün” [g.289/1] beytindeki “bir çāre” ve “bı ̇̄ çāre” sözleri 

arasındaki benzeşim gibidir. İmlaları «بر چاره» ve « چارهبی » biçiminde olan sözlerin 

arasındaki fark “râ” ve “yâ” harfleridir. Bu iki harfin çıkış yerlerinde bir yakınlık 

olmadığından cinâs-ı lâhik meydana gelmiştir. 

 
262 kıraat. maḫrec ≈ dil b. place of articulation 

263 Özsoy, Türkçenin Yapısı I: Sesbilim. 
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Tecnîs-i kalb olan lafızların harfleri bibrinin tam aksiyse kalb-i kül, değilse kalb-

i ba’z olur. Tecnîs-i kalb meydana getiren264 sözlerden biri beytin başında diğeri 

sonundaysa maklûb-ı mücennah adını alır. 

Kalb-i kül “gülşende her reh gūyiyā bir çārsū-yı miskdür / her cānibinde 

ġoncenüñ açıldı dükkānı yine” [g.335/2] beytindeki “her” ve “reh” kelimeleri gibidir. 

Arap harfleriyle «هر» ve «ره» biçiminde yazılan kelimelerin harflerinin sırası birbirlerinin 

tam tersidir. 

Müzdeviç, mükerrer veya müredded cinas “naṣı ̇̄büm künc-i miḥnetde ġam-ı 

ġamzeyle ḫūn-ı dil / ḳanāʿat ehline Yaḥyā yeter bir gūşe bir tūşe” [g.344/5] beytindeki 

“gam” ve “gamzeyle” sözleri gibidir. İmlâları «غم» ve « يلهغمزه » biçiminde olan iki söz 

arasında cinâs-ı nâkıs vardır. Benzeşen sözlerin yan yana gelmelerinden ötürü cinas; 

müzdeviç, mükerrer veya müredded olarak da adlandırılır. Başka bir örnek: 

feleklerde meleklerde semāʿ ı tmez mi ḳalmışdur – [فلكلرده] & [ملكلرده] 

ʿaceb āvāze ṣaldı nāy-ı Mevlānā bu nüh ṭāḳa [g.353/3] 

4.2.1.1 Cinasın mülhakları 

Aslen cinas olmamakla beraber sözü cinas gibi güzelleştirmeleri bakımından265 

cinasa iliştirilen dil kullanımları mülhakāt-ı cinastır. Bunlar, beraber kullanılan iki lafzın 

aynı kökenden olması ve benzerliklerinden dolayı aynı kökenden intibaı 

uyandırmasından ibarettir. Birincisi iştikak ikincisi şibh-i iştikak olarak adlandırlır. 

 
264 Teftâzânî, Muḫtaṣaruʾl-Meʿānı ̇̄  (meʿaʾt-Taḥşiyye veʾl-İ̇̄żāḥ), 424. 

265 Desûkî, “Ḥāşiye ʿalā Şerḥiʾt-Telḫı ̇̄ ṣ”, C IV:430. 
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İştikak “ḳadrini bildür saña kendin muʿārıż ṣanmasun / ʿārıżuñ ʿarż ı t güle bir 

ṣubḥ-dem gülzāra gel” beytindeki “muʿārıż”, “ʿārıż” ve “ʿarż” sözlerinin birlikte 

kullanılması gibidir. Her üç kelime de Arapça «العَ رْ ض» kökünden türemiştir266. İştikaka 

diğer bazı örnekler aşağıdaki gibidir: 

bilüƅ ayş-ı (müdām)a meylini bı ̇̄ çāre-i ʿaşḳuñ 

şarāb-ı laʿl-i nābın ṣundı dilber (müstedām) olsun – [دوم]köken [g.272/4] 

ḫᵛōr baḳma gel ḫarābātuñ ḳadeḥ-cerrārına 

(ġam) degül ceybi tehı ̇̄  olduysa (bı ̇̄ -ġam)dur hele – [غم]köken [g.340/4] 

Şibh-i iştikak “geldi gül gibi mey-i āl ile sāḳı ̇̄  gülerek / şöyle gösterdi ki ı rişdi 

bahār eyyāmı” [g.427/2] beytinde “gel-”, “gül” ve “gül-” sözlerinin birlikte kullanılması 

gibidir. Bu kelimelerin herbiri farklı bir kökten olmalarına karşılık aralarındaki 

benzerlikten dolayı okuycuda aynı kökten intibaı uyandırıyorlar. Divan’dan diğer şibh-i 

iştikak örnekleri: 

ḳomadı bezmi teşrı ̇̄ f ı tmege (teb) ṭutdı cānānı 

ḳoñuz (bı ̇̄ tāb) ʿāşıḳ iñlesün kim ḫāstedür cānı [g.428/1] 

naṣı ̇̄büm künc-i miḥnetde (ġam)-ı (ġamze)yle ḫūn-ı dil 

ḳanāʿat ehline Yaḥyā yeter bir gūşe bir tūşe [g.344/5] 

 
266 İbn Fâris, Maḳāyı ̇̄ süʾl-Luġa, md. «ع ر ض». 
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4.2.2 Reddüʾl-ʿacüz ʿaleʾṣ-ṣadr 

Fıkranın veya beytin sonunda yer alan bir lafzın tekrarının, cinaslısının yahut 

benzerinin; nesirde fıkranın başında, nazımda ilk mısrâın başında, ortasında, sonunda 

veya ikinci mısrâın başında yer alması reddüʾl-ʿacüz ʿaleʾṣ-ṣadrdır. Örneğin şairin 

“ḫayālüñde eger eglenmeyeydi ḥāl müşkildi / belā küncinde kim eglencemüz cānā 

ḫayālüñdür” [g.81/3] beytinde tekrar eden “hayâlün” sözünün beytin başında ve sonunda 

yer alması gibi. Divan’dan benzer örnekler: 

(dil berı ̇̄dür)1 ʿaybdan ʿaşḳından ammā n’eylesün 

ehl-i ʿaşḳuñ ḳadrini bilmez zamāne (dilberi)2 [g.411/2] 

(sūzen-i dil-dūz)1-ı ġamzeñ geçdi cāna gerçi kim 

geçmedi cān riştesi ol (sūzen-i dil-dūzdan)2 [g.278/3] 

Aşağıdaki beyitlerde ise birinci söz ilk mısrâın ortasındadır: 

nice elden düşürür (cām)1-ı ṣafā-encāmı 

gūş ı den nām-ı Cem’i ṣıyt u ṣadā-yı (cāmı)2 [g.427/1] 

ʿuşşāḳ-ı (perı ̇̄ şān)1-dile gāhı ̇̄ce görünsün 

çaḳ böyle ḥicāb itmesün ol yār-i (perı ̇̄ şān)2 [g.273/4] 

Telhis’te verilen reddü’l-acüz ale’s-sadr örneklerinde ikinci kelime daima beytin 

son kelimesidir. Yahyâ Efendi Divanı’nda ise aşağıda görüldüğü gibi sondan bir önceki 

kelimenin de ilk beyitte tekrar edildiği görülmektedir: 

(ādeme) olur perı ̇̄ -rūlar görünmez bir belā 

cevr ı derse ḳāʾilüz ol şūḫ (ādemdür) hele [g.367/2] 
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(luṭf) idüƅ söyledi ol ṭūṭı ̇̄ -i şı ̇̄ rı ̇̄n-güftār 

işidenler dı diler ancaḳ ola (luṭf)-ı süḫan [g.265/2] 

4.2.3 Seci 

Şiirdeki kāfiyenin nesirdeki karşılığı olan seci, iki söz öbeğinin sonlarının bir 

harfte uyuşmasıdır267. Bununla beraber secinin nesre mahsus olmayıp nazımda da seci 

olabileceği söylenmiştir. Örneğin “feryādumı işitmedüñ rāh-ı vefāya gitmedüñ / bir 

āşinālık ı tmedüñ bı ̇̄ gāne mi ṣanduñ beni” [g.437/4] beytinin ilk mısrâındaki “işitmedün”, 

“gitmedün” ve ikinci mısrâdaki “etmedün” kelimelerinde “tâ” harfi secidir. Aynı 

gazelden alınan aşağıdaki beyitlerde ise yalnızca ilk mısrâlar secilidir: 

maʿmūr ı düƅ mülk-i d(il)i yapmaduñ eski menz(il)i 

taʿmı ̇̄ re ḳābil olmayan vı ̇̄ rāne mi ṣanduñ beni [g.437/2] 

iḥsāna dermān y(oḳ) dı düñ ġayrı güzeller ç(oḳ) didüñ 

her şemʿ-i bezme ḏolaşur pervāne mi ṣanduñ beni [g.437/3] 

Yaḥyā’ya eylersin cef(ā) feryādın añlarsın hev(ā) 

sāḳı ̇̄  mey-i engūr ile mestāne mi ṣanduñ beni [g.437/5] 

 
267 Telhis’te nesirdeki seciye dair sınıflandırmalar yapılmıştır. Konusu manzum bir eser olan bu çalışmada 

söz konusu sınıflandırmalara yer vermeye gerek görülmemiştir. 
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Secinin nazımda da olabileceğini savunan görüşe göre taştir de secidendir. Bir 

beytin her bir mısrâının diğerinden farklı olmak üzere kendi içinde kāfiyeli olmasına 

taştir denir268. Divan’da taştire örnek tespit edilememiştir. 

4.2.4 Kalb 

Bir sözün ilk harfinden son harfine kadar okunmasıyla, son harfinden ilk harfine 

kadar tersten okunması aynıysa bu kalbdir. Divan’da bu üslûba örnek tespit 

edilememiştir. 

4.2.5 Zülkāfiyeteyn 

Beyti, herhangi birisinde durulması mümkün olan iki kāfiye üzere kurma teşrîdir. 

Terşih veya zülkāfiyeteyn de denir269. Divan’da bu üslûba örnek tespit edilememiştir. 

4.2.6 Lüzûmu mâ-lâ-yelzem 

Fâsıla veya kāfiyede revî harfinden270 önce seci veya kāfiye için gerekli olmayan 

fazladan ortaklık lüzûmu mâ-lâ-yelzemdir271. İlzâm, tazmin, teşdit, i’nat olarak da 

adlandırılır272. Örneğin “ḥalḳa ḥalḳa zülfi dām u iki ḫāli iki zāġ / mürġ-i dil ṣayd ı tmege 

 
268 Bu terim, bir şairin başka bir şaire ait beytin mısrâları arasına aynı vezin ve kāfiyede şiir yazması demek 

olan taştirden farklıdır. Bunun için “Tazmin” başlığına (4.3.2) bakılmalıdır. 

269 Teftâzânî, Muḫtaṣaruʾl-Meʿānı ̇̄  (meʿaʾt-Taḥşiyye veʾl-İ̇̄żāḥ), 435. 

270 “Revi, kāfiyenin son asıl harfi olan veya son asıl harfi olmamakla birlikte öyle kabul edilen harftir” 

(Muallim Nâci, Edebiyat Terimleri: Istılâhât-ı Edebiyye, 69.) 

271 bl. lüzûmu mâ-lâ-yelzem ≈ mürekkep kāfiye (Gürer, “Lem’î’nin Kafiye Risâlesi: ‘Risāletü’l-Ḳāfiyeti’l-

Vāfiye’”.) 

272 Teftâzânî, Muḫtaṣaruʾl-Meʿānı ̇̄  (meʿaʾt-Taḥşiyye veʾl-İ̇̄żāḥ), 463. 
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beñ gösterüƅ ḳurmış duzaġ” [g.170/1] beyti mürdef kāfiyelidir. Mısrâ sonlarının imlâsı 

 biçimindedir. Gayın harfi revî, elif harfi ridf olup kāfiyeyi oluşturan harfler «دوزاغ» ve «زاغ»

bunlardır. Fakat beyitte görüldüğü üzere ridfden önceki zâ harfi de mısrâların sonunda 

ortaktır. Kāfiye için gerekli olmayan bu ortaklık lüzûmu mâ-lâ-yelzem olarak adlandırılır. 

Nitekim gazelin ikinci beytinde elif ve gayın tekrar ederken zâ harfinin tekrar etmediği 

görülür: 

eşk-i dı ̇̄ de cūy güller dāġ gülbünler elif 

ʿāşıḳ olmışdur benüm gibi meger bir sebze bāġ [g.170/2] 

Aşağıdaki beyitlerde273 de nûn revî, elif ridf, dâl ise lüzûmu-mâ-lâ-yelzemdir: 

pı ̇̄ rāhenini ı tmege ḫoş-būy güllerüñ 

şebnem gülāb u ġonce-i raʿnā gülābdān – [كَلبدان] 

şāyed ki cāmesin degişe şāḫ-ı gül dı yü 

yanınca dāʾimā götürür ġonce cāmedān – [ دانجامه ]  

Lüzûmu-mâ-lâ-yelzem üslûbu aşağıdaki gazelin tamamında ahenk unsuru olarak 

kullanılmıştır. Revîsi lâm, ridfi elif olan gazelde kāfiyeden önceki elif, lâm, dâl ve nûn 

harfleri lüzûmu-mâ-lâ-yelzemdir: 

geçersin her güle ʿāşıḳ ḳaçarsın āldan āla 

s̱ebātuñ yoḳdur ey bülbül ḳonarsın daldan dala  

 
273 “Der Sitâyiş-i Sultân Osmân Hân” başlıklı kasidenin dördüncü ve beşinci beyitleri [s.4]. 
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ʿubūdiyyet maḳāmından çıḳar mı ʿāşıḳ-ı şeydā 

düşer sevdā-yı ʿaşḳuñla egerçi ḥālden ḥāle 

sözüm diñle kelām-ı ehl-i ḥāli ġayre beñzetme 

bilürsin vāʿiẓā çoḳ farḳ vardur ḳālden ḳāle 

n’ola her ʿıydda pā-būsuñı ḳadr ü şeref bilsem 

baña sermāye-i ʿayş u ṣafādur sālden sāle 

dil-i zāruñ fiġān u nālesin cism-i nizārumdan 

işidenler dı di Yaḥyā ölürmiş nālden nāle [g.305] 

4.3 Hatime 

Bedîin hatimesi serikat, iktibas, tazmin, akit, hâl, telmih, söz başı, sonu ve tahallüs 

konularından oluşmaktadır. 

İki kişinin sözü, maksadı ve delâlet yönleri itibarıyla uyuşabilir. Eğer uyuşan 

delâlet yönü insanların genelinin akıl ve âdetinde yerleşik değilse serikat kapsamında 

değerlendirilir. Aradaki uyuşmanın nicelik ve niteliğine göre iki şiir arasında bir hüküm 

verilir. Serikat iki farklı şairin şiirlerinde aranır. Bu çalışmanın konusu ise yalnızca 

Şeyhülislâm Yahyâ Divanı olduğundan gerek Yahyâ Efendi’nin etkilendiği gerek 

kendisinden etkilenen diğer şairlerin şiirlerini karşılaştırmalı tahlil etmek çalışmanın 

amacı dışında olup serikat konusuna yer verilmemiştir. 

Bedîin hâtimesinde mevcut konulardan olan hâl de nazmın nesir hâline 

getirilmesidir. Çalışmanın konusu olan Divan’da herhangi bir nesir olmadığından söz 

konusu başlığa da yer verilmemiştir. Hâtimenin diğer konuları ise Yahyâ Efendi 

Divanı’ndaki örnekleriyle beraber aşağıda ele alınacaktır. 
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4.3.1 İktibas 

Bir sözün, kaynak belirtmeksizin Kur’ân’dan veya Hadis’ten bir parçayı içermesi 

iktibastır. İktibas edilen söz asıl mânâsında kullanılabileceği gibi asıl mânâsının dışında 

da kullanılabilir. Örneğin “bu żaʿfile dünyāyı zebūn ı tdi gözüñ / َل حول وَل قوة إَل ابهلل ” [r.4/2] 

beytinin ikinci mısrâı Hz. Muhammed’in bir hadisinden iktibas edilmiştir274. 

Yahyâ Efendi’nin na’tında geçen “saña maḫṣūṣ luṭfıdur Ḥaḳḳ’uñ / tāc-ı «لوَلك» ü 

taḫt-ı «أو أدىن»” [Na’at/2] beytindeki «لوَلك» kelimesi  »لوَلك لوَلك ما خلقت األفَلك« 

hadisinden275, «أو أدىن» sözü » ََٰفَكاَن قَاَب قَ ْوَسنْيِّ َأْو أَْدىن« ayetinden276 iktibas edilmiştir. 

İktibasların asıl mânâlarında kullanıldığı görülmektedir. 

İktibas “ḫaṭ-ı ʿanber-sirişt-i yār vı rsün özge keyfiyyet / mey-i gül-fāmı laʿl-i nābı 

miskiyyüʾl-ḫitām olsun” [g.272/3] beytindeki “miskiyyüʾl-ḫitām” gibi ufak 

 
274 Buhârî, el-Cami‘ü’l-Müsnedi’s-Sahîhi’l-Muhtasar, bab. Ezân: 7. 

275 İçinde »لوَلك « sözü geçen iki hadis vardır. Bunlardan meşhur ve yaygın olan yukarıda da belirtilen   لوَلك«

 hadisidir. Saġānî, Şevkânî, Askalânî, Aliyyü’l-Kārî gibi alimler bu hadisin mevzû لوَلك ما خلقت األفَلك«

(uydurma) olduğunu söylemektedirler. Leknevî ise İbn Abbas’tan merfu olarak rivayet edildiğini söylediği 

رْبِّيُل فَ َقاَل، قَاَل اَّللَُّ اَی ُُمَمَُّد! َلْوَلَك َما َخَلْقُت اْْلَنََّة َوَلْوَلَك َما َخَلْقُت النَّارَ » «أاََتينِّ جِّ  biçimindeki rivayetten dolayı ilk hadisin 

de mânâ olarak sahih olduğuna hükmetmiştir (el-Âsâru’l-Mevzua 44). Aclûnî ikinci hadise yer vermekle 

beraber herhangi bir yorum yapmamış birinci hadisin ise mânâ olarak doğru olduğunu savunmuştur 

(Aclûnî, Keşfüʾl-Ḫafāʾ ve-Müzı ̇̄ lüʾl-İlbās, md. 2123.). 

276 “(Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu.” (Necm Sûresi: 9) 
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değişikliklerle de yapılabilir. Mutaffifîn Sûresinin yirmi altıncı ayetinden « ٌَتاُمُه مِّْسك  277«خِّ

biçimindeki isim cümlesi, «مسكي اخلتام» biçiminde birleşik sıfat hâline getirilmiştir. Türkçe 

bir ifâde içinde Arapça bir cümle kullanmaktansa birleşik sıfat kullanmanın daha uyumlu 

olacağı açıktır. Şairin yaptığı tasarruf bu minvalde yorulabilir. 

A’râf suresinin yüz yetmiş ikinci âyetinden olan «278«ألست بربكم cümlesinden 

yapılan iktibâs ise aşağıdaki gibidir: 

gel ey neşve-dār-ı şarāb-ı « تسْ لَ أَ  » 

belā gūşesi içre evkār-ı mest [Sn./1] 

Kur’ân-ı Kerîm’de farklı sûrelerde yer alan kelime-i tevhidden iktibâs: 

açıḳ dest-yārı ̇̄ -i Mevlā ile 

anuñ ḳuflı miftāḥ-ı «إَل» ile [Sn./6] 

4.3.2 Tazmin 

Bir şiirin, başka bir şairin şiirinden bir parça içermesi tazmindir. Eğer tazmin 

edilen şiir meşhur değilse tazmin yapıldığını belirtmek gerekir. Asıl şiir parçasına teşbih 

ve tevriye gibi bir nükte ilâve etmek tazmini güzelleştirir. Asıl şiirdeki küçük değişiklikler 

tazmine zarar vermez. Beytin ve daha fazlasının tazmini istiâne, mısrâ ve daha azının 

tazmini îdâ ve refv olarak adlandırılabilir. Yahyâ Efendi bir kıtasında Hz. Ali’ye nispet 

 
277 “Onun (içiminin) sonu bir misktir” 

278 “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” 
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edilen bir beyti, bir kasidesinde Muhteşem-i Kâşânî (öl. 996/1588)’nin bir beytini, bir 

musammatında Muradî (Murad IV)’nin bir gazelini tazmin etmiştir. Tüm bu tazminler 

beyit ve daha fazlası olduğundan istiânedir. Hz. Ali’ye nispet edilen beytin tazmininde 

tazmin yapıldığına dair bir ifade yoktur. Muhteşem’in tazmininde beyit içinde şairden 

rivayet yapıldığı ifade edilmiştir. Muradî’nin tazmini ise başlıktan ve mahlaslardan 

anlaşılmaktadır. 

Hz. Ali’ye nispet edilen beytin279 tazmini: 

egerçi belürdi ʿiẕārında ḫaṭ 

velı ̇̄  ḥüsninüñ var yine revnaḳı [t.k./20] 

أحسن هللا فيما مضى لقد »  

« َيسن فيما بقى كذلك  

Muhteşem-i Kâşânî’nin tazmini: 

ne ḫoş dı miş bu ṣafā-baḫş dil-güşā naẓmı 

yegāne Muḥteşem ol şāʿir-i süḫan-perver280  

 ت   و را ز دار ق   ض   ا یخ   ازن را    ريض   م   «

 »  ان ق درزب  ان خ  ام ه ح  ک م ت  و ه م زب

 
279 Diclehan, Hazret-i Ali Divanı, 334. 

280 “Der Sitâyiş-i Hâce Efendi” başlıklı kasidenin on dokuzuncu beyti [s.8]. 
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Murâdî’nin gazelinin “tahmîs-i gazel-i Sultân Murâd” başlıklı tazmini [s.20]: 

mihr-i ʿālem-tābdan güller çerāġ-efrūzdur 

naġmesi bülbüllerüñ ol şevḳ ile pür-sūzdur 

künc-i ḫalvetden bürūz eyle bu da bir rūzdur 

“ey göñül gül devridür vaḳt-i nev-i nevrūzdur 

cān baġışlar ādeme bu dem dem-i fı ̇̄ rūzdur” 

rind-i bı ̇̄ pervā riyā vü zühdi rū-pūş eylemez 

ḳavl-i nāṣiḥ olsa dür gūşına mengūş eylemez 

gül gibi sāġar gire destine kim nūş eylemez 

“vaʿiẓ-i şehrüñ kimesne pendini gūş eylemez 

ʿayş u nūşa eṣ-ṣalādur bir mübārek rūzdur” 

her maḳāmı gülşenüñ ḫoşdur nevā-yı mürġ ile 

eglenür devrān nevā-yı cān-fezā-yı mürġ ile 

añmaz olur sāzı ṣavt-ı pür-ṣafā-yı mürġ ile 

“bāġ pür-āvāzedür ṣıyt u ṣadā-yı mürġ ile 

gūyiyā her gūşede bir dürlü sāz u sözdür” 

ʿāşıḳ-ı şeydāya dilber iltifāt eyler velı ̇̄  

cān meẕāḳına sözin ḳand-ı nebāt eyler velı ̇̄  

şerbet-i laʿlin meded-sāz-ı necāt eyler velı ̇̄  

“leblerinden mürde-dil kesb-i ḥayāt eyler velı ̇̄  

n’eyleyem ammā yine ol ġamzeler dil-dūzdur” 
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ʿaşḳ-ı Leylā ile çekdi Ḳays envāʿ-ı miḥen 

ġuṣṣa-i Şı ̇̄ rı ̇̄n ile telḫ oldı ʿayş-ı Kūh-ken 

söyleme dil vı rdügin dildāra Yaḥyā gizle sen 

“bu Murād’un milket-i göñlin aluƅ yaġma ı den 

bir sitemkār-ı cefā-cū dilber-i dil-sūzdur” 

4.3.3 Akit 

Bir nesir parçasının nazma çekilmesi iktibas kapsamına girmiyorsa akittir. İktibas 

Kur’ân ve Hadîs’e mahsus olup bu ikisi dışında nazma herhangi bir nesir katılması akittir. 

Kur’ân ve Hadîs’ten şiire alınan parça üzerinde önemli değişiklikler yapılmışsa veya 

değişiklik yapılmamakla beraber nereden alındıkları belirtilmişse bu kullanıma da akit 

adını alır281. Örneğin “söz atar ḫışmı ile kūyından raḳı ̇̄be ol perı ̇̄  / yā melek İblı ̇̄ s’e gökden 

āteş-i sūzān atar” [g.56/2] beytinin ikinci beyti, Kur’ân-ı Kerîm’in Mülk Sûresi beşinci 

âyetinden alınmıştır. Âyetin meâli “Andolsun biz, en yakın göğü kandillerle donattık. 

Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve (ahirette de) onlara alevli ateş azabını hazırladık.” 

biçimindedir282. Âyet değiştirilerek Türkçeye tercüme edildiğinden akit kapsamında 

değerlendirilebilir. 

 
281 Ramazanzâde, en-Nefʿüʾl-Muʿavvel fı ̇̄  Tercemetiʾt-Telḫı ̇̄ ṣ veʾl-Muṭavvel, 1290, II:233. 

282 “Kur’an-ı Kerim”, Mülk Sûresi: 5. 
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4.3.4 Telmih 

Belirtmeksizin bir kıssa veya şiiri işâret etme telmihtir. Telmih gerek klâsik Türk 

şiirinde gerek Yahyâ Efendi’de yaygın bir üslup özelliğidir. Aşağıda örnekleri görüleceği 

üzere Divan’da çeşitli kıssalara dair telmihler bulmak mümkündür283. 

Başta “aḥsenüʾl-ḳaṣaṣ” olarak nitelenen Hz. Yûsuf kıssası olmak üzere Kur’ân 

kıssalarına telmihler yapılmıştır: 

düşeli ʿaks-i ruḫ-ı yār şarāb-ı nāba 

reşkden ḳaldı çeh-i Yūsuf-ı Kenʿān’a ḳadeḥ [g.37/2] 

mümkin mi ı de ʿāşıḳı maḥbūbı ferāmūş 

hı ̇̄ ç ola mı Yūsuf ı de Yaʿḳūb’ı ferāmūş [g.157/1] 

ʿaks-i ruḫsāruñla mirʾāt-i Sikender dı diler 

ben Ḫalı ̇̄ l’em āteş-i Nemrūd dı rdüm bādeye [g.343/4] 

ḥaşre dek ḳāʾim ola salṭanat-ı dı ̇̄ vānı 

Nūḥ ʿömrin vı re Ḥaḳḳ pādişeh-i devrāna [g.341/7] 

sulṭān-ı bahār idüƅ mülk-i çemeni tesḫı ̇̄ r 

maḥkūmı Süleymān-veş bād olmaġa yaḳlaşdı [g.385/2] 

döymez Kelı ̇̄m şaʿşaʿa-i cām-ı vaṣluña 

bir lemʿası ḏoḳunmaġile Ṭūr mest olur [g.77/4] 

 
283 Divan’da geçen tüm telmihlerin dökümü için bk. Eren, “Şeyhülislam Yahya Divanı’nın Tahlili”. 
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luṭf-ı cān-baḫş-ı şeh-i ʿālemi gördükde dı düm 

mürdeye cān vı rür enfās-ı Mesı ̇̄ ḥā’sın sen [g.295/4] 

Başta “Leylâ vü Mecnûn” olmak üzere “Ferhâd ü Şîrîn” ve “Gül ü Bülbül” aşk 

hikayelerine telmihler yapılmıştır: 

rūḥ vardı ḥarekāt u sekenātında anuñ 

ẓāhirā gerçi ki bir ṣūret-i bı ̇̄ -cān idi Ḳays [g.156/4] 

Leylā ġam ile vı rdi fenāya vücūdını 

bı ̇̄çāre Ḳays miḥnet-i eyyāma döymedi [g.403/4] 

deşt u kūha varalum nāle vü feryād ı delüm 

Ḳays ile Kūh-ken’üñ rūḥlarını şād ı delüm [g.242/1] 

başına ḏokunmayınca bilmedi Ferhād’ı gör 

Bı ̇̄ sütūn’a n’eyledi ol bı ̇̄ -nevānuñ tı ̇̄ şesi [g.405/4] 

ʿandelı ̇̄büñ ḳanına girmekle mesrūr oldı gül 

reng vı rdi kendüye ḥüsnine maġrūr oldı gül [g.221/1] 

İran destânı Şâhnâme kıssalarına telmihler yapılmıştır: 

Rüstem-i ʿaşḳuñ zebūnı olmaduḳ bir ferd yoḳ 

ḥāṣılı anuñla göñlümce ṭutuşmış merd yoḳ [g.181/1] 

tāc-ı Dārā’da olan gevheri biz n’eyleyelüm 

cām-ı Cem’de ḳonılan laʿl-i müẕāb olsa bize [g.307/2] 
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taṣavvur ı tmedi mi bı ̇̄ -mis̱āl taṣvı ̇̄ rüñ 

ne ṣūret ile çıḳardı ki naḳşını Mānı ̇̄  [g.431/3] 

cān ḳulaġın ṭut hele sāḳı ̇̄  aluƅ cāmı ele 

ḳıṣṣa-i pür-ġuṣṣa-i Cem’dür ṣürāḥı ̇̄  ḳulḳuli [g.419/3] 

ʿişret mi olur olmayıcaḳ baḫt müsāʿid 

her cām alan destine hemḥāl-i Cem olmaz [g.139/4] 

bir āyı ̇̄ neyle İskender nice beñzer saña cānā 

senüñ her baḳduguñ mirʾāt olur ʿālem-nümā cānā [g.11/1] 

4.3.5 Söz başı, sonu ve tahallüs 

Bir sözün başı, tahallüsü ve sonuna lafzının hoş, üslübunun güzel, anlamının 

doğru olması için itina göstermek gerekir. 

Söz başlangıcına gösterilen itinaya “ʿaşḳa ḳābil dil mi yoḳ şehr içre yā dilber mi 

yoḳ / mest yoḳ meclisde bilmem mey mi yoḳ sāġar mı yoḳ” [g.180/1] matlaı örnek 

verilebilir. Şair; bir beyte muhitteki âşıkların istidadı, dilberlerin vasfı, işret meclisi ve 

ehlinin keyfiyetine dair sorularını sığdırmıştır. 

Söz sahibinin maksadına münâsip olan başlangıç en makbulü olup buna berâat-i 

istihlâl adı verilir. Tabii söz sahibinin maksadına münâsebet arayabilmek için şiir 

parçasında anlam bütünlüğü olsa gerektir. Dolayısıyla berâat-i istihlal; kasîdeler, 

müzeyyel veya yekâhenk gazeller ve diğer konu bütünlüğü olan şiir şekillerinde 

aranabilir. Örnek olarak Yahyâ Efendi’nin IV. Murâd’ı şehzâdesi doğduğundan ötürü 

tebrik ettiği kasidesinin matlaı gösterilebilir: 
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bi-ḥamdiʾllāh açıldı ġonce-i ümmı ̇̄ di dünyānuñ 

vücūda geldi bir şehzādesi şāh-ı cihān-bānuñ  

Şiire hamdederek ve ümitlerin gerçekleştiğinden bahsederek başlanması şairin 

maksadı olan tebriğe uygun bir başlangıçtır. Yine şairin IV. Murad’ı Bağdat’ın alınması 

hususunda teşvik ettiği “Der Medh-i Merhûm Sultân Murâd Hân” başlıklı kasideye [s.24] 

“vücūduñdur saʿādet burcunuñ ḫurşı ̇̄d-i raḫşānı / yüzüñdendür cihāna feyż-i nūr-ı luṭf-ı 

Yezdānı ̇̄” şeklinde pâdişâhı överek başlaması berâat-i istihlâldir. Zira bir teşvik veya 

talepten önce muhataba iltifat etmek münasip bir üsluptur. 

Sâkînâme’nin başlangıcı da şairin maksadına münâsiptir. Mesnevîde meyhâne ve 

unsurlarını tasvir eden şair, matlaında meyhâneye davetle söze girmiştir: 

gel ey neşve-dār-ı şarāb-ı elest 

belā gūşesi içre evkār-ı mest 

der-i meykede bāzdur ḳıl şitāb 

bi-hamdiʾllāh ı rdi dem-i fetḥ-i bāb 

Tahallüs284, sözün girişinden, maksadına aralarında bir münâsebet kurarak 

geçmedir285. Kasidede teşbib bölümünden maksat bölümüne geçiş de böyledir. Örneğin 

 
284 Mehmed Zihni Efendi’nin de belirttiği gibi Türk edebiyatındaki girizgâh terimiyle aynı anlamdadır. 

(Mehmed Zihni, el-Ḳavluʾl-Ceyyid fı ̇̄  Şerḥi Ebyātiʾt-Telḫı ̇̄ ṣ ve-Şerḥayhi ve-Ḥāşiyetiʾs-Seyyid, 524.). 

Muallim Nâci de “güriz” veya “gürizgâh”ı asıl maksada geçmek için bir münâsebet sağlayan beyit olarak 

tanımlar (Muallim Nâci, Edebiyat Terimleri: Istılâhât-ı Edebiyye, 99.). 

285 Ramazanzâde, en-Nefʿüʾl-Muʿavvel fı ̇̄  Tercemetiʾt-Telḫı ̇̄ ṣ veʾl-Muṭavvel, 1290, II:239. 
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Yahyâ Efendi IV. Murad’ı medhettiği “eyledi” redifli kasidesinin teşbib bölümü için 

bahar tasvirini seçmiş; tahallüste ise tasvir ettiği sahnenin pâdişah için hazırlandığını 

söyleyerek maksadı olan medhe geçiş yapmıştır: 

yaḳdılar meşʿallerin nergislerüñ gülzārda 

var ise şāh-ı cihān meyl-i çerāġān eyledi 

ḥażret-i Sulṭān-ı ġāzı ̇̄  Ḫān Murād Ol şāh kim 

nevbahār-ı ʿadli dünyāyı gülistān eyledi 

Sâkînâme’nin ilk altı beytinde meyhâneden bahseden şair mey bahsine aşağıdaki 

tahallüs ile geçiş yapmıştır: 

şu meyḫāne kim ola sāḳı ̇̄ si yār 

anuñ vı rdügi meyde olmaz ḫumār 

Girişten maksada geçişte iki bölüm arasında bir münâsebet kurulmamışsa buna 

iktidap denir. Örneğin Hâce Efendi medhindeki kasidenin teşbib bölümünde pâdişah II. 

Selim medhedilmiş; pâdişahın medhinden Hoca Efendi’nin medhine geçişte herhangi bir 

münâsebet kurulmamıştır: 

aluƅ eline yāḫūd tās-ı mihri sāʾil-i çarḫ 

der-i ʿaṭā-yı Ḫudāvend’e geldi cerre seḥer 

sipihr-kevkebe Ḫᵛāce Efendi kim vı rdi 

cihāna pertev-i ḫurşı ̇̄d-i fażlı revnaḳ u fer 

Yukarıda matlaı berâat-i istihlâle örnek verilen kasidede de şair, matladan 

maksadına arada herhangi bir münâsebet gözetmeden geçiş yapmıştır: 
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vücūduñdur saʿādet burcunuñ ḫurşı ̇̄d-i raḫşānı 

yüzüñdendür cihāna feyż-i nūr-ı luṭf-ı Yezdānı ̇̄  

ı düƅ himmet cihāndan ẓulmet-i ilḥādı maḥv eyle 

ele al nūrlandur pertev-i şemşı ̇̄ r-i bürrānı 

Sözün sonuna gösterilen itinaya “ebr-i cūda muntaẓır ancaḳ dil-i Yaḥyā degül / 

pür ḥarāret deşt-i ḥasret içre deryā teşne-leb” [g.20/5] beyti örnek verilebilir. “Teşne-

leb” redifiyle, gazelin tamamına hâkim olan “hasret” duygusu, son beyitteki gulüv ile 

zirveye ulaşmıştır. 

Söz sonunun da en makbulü kendisiyle sözün tamamlandığı anlaşılandır. Buna 

hüsn-i makta veya berâat-i makta denir286. Bir kasidede memduha dua etme şiirin 

tamamlandığını ifade eder. Aşağıdaki beyitler IV. Murad medhindeki “eyledi” redifli 

kasidenin son üç beytidir: 

pādişāhā ḥażretüñ memdūḥ-ı ʿālem eyleyen 

ben ḳuluñ saña duʿā-gūy-ı s̱enā-ḫᵛān eyledi 

cān u dilden eyler elbette duʿā-yı devletüñ 

ḳadrüñi Yaḥyā gibi her kim ki iẕʿān eyledi 

devletüñ dāʾim ı düƅ ömrüñ firāvān eylesün 

ol Ḫudā kim ʿāleme luṭfın firāvān eyledi 

 
286 Ramazanzâde, en-Nefʿüʾl-Muʿavvel fı ̇̄  Tercemetiʾt-Telḫı ̇̄ ṣ veʾl-Muṭavvel, 1290, II:242. 
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Şairin beş kasidesinden dördü örnekte olduğu gibi dua ile tamamlanmıştır. 

Kasidenin duayla bitmesi eski Türk edebiyatında oldukça yaygın bir üsluptur287. 

Müzeyyel gazellerde de aynı üslup görülebilmektedir: 

ḳıl duʿā Yaḥyā ki ı tsün ʿömrini Mevlā mezı ̇̄d 

server-i ʿOs̱māniyān sulṭān ʿOs̱mān ḫāndur [g.53/5] 

şānına lāyıḳ saʿādetlerle olsun kāmkār 

bir şeh-i ʿālı ̇̄ -himem sulṭān-ı ʿālı ̇̄ -şāndur [g.53/6]

 
287 Muallim Nâci, şairin mahlasını içeren taç beyitten sonra memduha edilen duayı genel geçer bir kural 

olarak vermiştir (Muallim Nâci, Edebiyat Terimleri: Istılâhât-ı Edebiyye, 99.) 
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SONUÇ 

Sona erdirilen tez çalışmasında, belâgat disiplinleri yöntem alınarak eski Türk 

edebiyatında klâsik üslûbu temsil yeterliği olduğuna hükmedilen Zekeriyyâ-zâde 

Şeyhülislâm Yahyâ Efendi’nin divanı incelendi. Bu esnada Yahyâ’nın şiirleri diğer 

şairlerle karşılaştırılmadığından, ortaya çıkan sonuç -tezin girişinde de öngörüldüğü 

üzere- Yahyâ’nın şahsî üslûbunu net çizgilerle tespitten ziyâde Yahyâ örnekleminde eski 

Türk edebiyatında klâsik üslûbu tasvire katkı sağlamaya yöneliktir. Diğer taraftan, 

gelenekle Yahyâ Efendi arasında bir karşılaştırma yapılmadığından geleneğe dair yapılan 

bir tespit Yahyâ Efendi’ye mahsus olma riski barındırmaktadır. Bununla beraber klâsik 

Türk şiirinin gelenekçi yapısı, Yahyâ’nın temsiliyet kabiliyetine dair hüküm ve teorik 

olarak esas alınan Telhîs’in oldukça özlü bir eser olması gibi sebeplerle Yahyâ için 

yapılan tespitlerin eski Türk edebiyatında klâsik üslubu tahlile önemli ölçüde katkı 

yapacağı söylenebilir. Yukarıda bahsedilen zorluklardan ötürü, elde edilen sonuçlar ifade 

edilirken temkinli bir dil kullanılmıştır. 

Tez çalışması boyunca belâgatin tasnifine göre yapılan incelemenin sonuçları, 

aşağıda beyit nazım biriminin yapısı çerçevesinde açıklanmıştır. 

Eski Türk edebiyatında şiirin tamamlandığı temel nazım biriminin beyit olduğu 

bilinen bir durumdur. Beyit tek de kalsa müfret bir şiirdir. Gazel, kaside, kıta ve mesnevi 

nazım şekilleri beyitlerin birleştirilmesiyle; diğer bir nazım birimi olan mısrâ, beytin ikiye 

bölünmesiyle meydana gelir. Aşağıda, Yahyâ Efendi Divanı’nda şiir üslûbuna dair elde 

edilen tespitler bir beytin yapısı çerçevesinde belâgat terminolojisiyle sunulmuş, öne 

çıkan dil kullanımlarına da yine aynı çerçevede dikkat çekilmiştir. Bu doğrultuda beytin 

mecaz ve kinâyelerden meydana gelen söz varlığı, bunların terkibiyle ortaya çıkan anlam 

örgüsü, anlamın işlenmesi, sunum biçimi, beytin âhengi ve son olarak beyitlerin terkibiyle 
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meydana gelen nazım şekillerinin yapısına dair tez çalışmasında elde edilen sonuçlara yer 

verilmiştir. 

Beyit yekpâre bir şiirsel anlam taşır. Bu, sınırları nihayet bir aruz bahriyle çizilen 

beytin anlamının bir hayli yoğun olması demektir. Bu yoğunluğu taşıyan temel unsurlar 

ise şiir geleneğinden tevârüs edilen mecazlarla yüklü özel bir kelime dağarcığıdır. Bu 

dağarcık; mecâz-ı mürsel, istiâre, kinâye ve telmihlerdir. 

Mecâz-ı mürsel olup birbiri yerine kullanılan kelimeler arasında Yahyâ Efendi 

Divan’ında en yaygın alâka “bütün-parça alâkası”dır. Bunu “yerleşen-yer” ve “sebep-

müsebbep” alâkaları takip etmektedir. Mecâz-ı mürsel, anlamı farklı yön ve nitelikleriyle 

okuyucuya göstererek zenginleştiren bir yöntem olarak kullanılmıştır. 

İstiâre dağarcığının oluşup gelişmesinde araç teşbihlerdir. Tarafları müfret olan 

teşbihlere Yahyâ Divanı’nda yalın olarak pek rastlanmamaktadır. Bunun başlıca sebebi 

müfret teşbihlerin müptezelleşerek sanat değerini ve okuyucu üzerindeki etkisini 

yitirmeleri olmalıdır. Hatta müşebbeh-bihler, şiir dilinde (şairler örfünde) müşebbehlerin 

anlamını da kazanan sözler olarak düşünülebilir. Beyitlerde daha çok mürekkep 

teşbihlerin bir unsuru olarak yer almışlardır. Yalın olarak kullanıldıklarında şiirsellikten 

yoksun olan müfret teşbihlerin, mürekkep bir teşbîhin unsuru olmaları durumunda 

yüklendikleri mecaz anlamlar sayesinde beytin anlam yoğunluğunu artırdığı 

görülmektedir. Müptezel teşbihlerin, mecazî anlamlarını gelenek içinde işlene işlene 

çeşitli vecihler yüklenerek kazandıkları söylenebilir. Müptezel müfret teşbihlerin, teşbîh-

i meşrut ile garip seviyesine çıkarılarak kullanılması da Yahyâ Divanı’nda rastlanan bir 

başka kullanımdır. 

Divan’da mürekkep bir teşbîhin unsuru durumunda olan müfret teşbihler çoklukla 

anlamı somutlaştırarak okuyucunun zihninde sağlamlaştırma maksadıyla kullanılır. 
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Hemen daima açık ve anlaşılır olan vech-i şebehlerinin müşebbehlere nispeti hayâlîdir. 

Vech-i şebehler beyitte ifade edilmediğinden tarafları müfret olan teşbihler çoklukla 

mücmeldir. 

Müfret teşbihlerin kullanımı ile ilgili husus istiâreler için de geçerlidir. 

Müptezelleşen istiârelerin mürekkep mecazların unsuru olarak beyitlerde yer aldığı 

görülmektedir. Kapalı istiâre kullanımı da Yahyâ Efendi’de oldukça yaygındır. Farsça 

birleşik sıfat (vasf-ı terkîbî) oluşturan fiil soylu isimler; fiiller veya fiilden türemiş 

kelimeler arası yapılan istiâre-i tebeʿiyyelerin sıkça karşılaşılan tezahürleridir. 

Beytin anlamını yoğunlaştırmanın bir yolu da gelenekte yer alan anlatı ve 

metinlerle irtibat vasıtası olan telmihlerdir. Diğer eski şairlerde olduğu gibi Yahyâ 

Efendi’de de Kur’ân-ı Kerim kıssalarına, aşk hikayelerine ve Şehnâme’ye yapılan 

telmihler oldukça yaygındır. Doğrudan alıntı olan iktibas ve tazmin ise bir iki örnekle 

sınırlıdır. 

Beytin yukarıda sıralanan söz dağarcığı, çoğu zaman tenâsüb veya tezatlarla örülü 

bir tablo bütünlüğüyle sunulmuştur. Bu bütünlüğü sağlayan mürekkep teşbih, mürekkep 

mecaz veya kinâyelerdir. Büyük ölçüde gelenekten tevârüs edilen tenâsüb ve tezat 

örüntüsü beytin akılda kalıcılığını sağlayan önemli bir üslûp özelliğidir. 

Mürekkep teşbihlerden vechi mürekkeb-i aklî, müşebbeh-bihi mürekkeb-i hissî, 

müşebbehi mürekkeb-i aklî olanlar Divan’da oldukça yaygın olarak kullanılmıştır. 

Böylelikle şairin birbiriyle ilintili birtakım duyguları, somut bir tablo hâlinde okuyucunun 

gözünde belirmektedir. 

Mürekkep teşbihlerin Divan’da diğer yaygın bir türü, vecihleri ve tarafları 

mürekkeb-i hissî olanlardır. Klâsik şiirde anlamın katmanlı bir yapıda olmasını sağlayan 

başlıca üslup özelliği bu tür teşbihler olsa gerek. Bunlar vasıtasıyla tabiat kanunları, 
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toplum düzeni ve insan ilişkileri arasında kurulan paralellikler kâinattaki her türlü varlığı 

ve bunlar arasındaki ilişkileri vahdete indiriyor. Böylelikle hem taayyün ve teşahhus 

ortadan kalkıyor hem de bir fert tüm varlıkla eş hâle geliyor. 

Beytin yukarıda söz edilen örüntü ve bütünlüğünün taşıyıcısı söz dizimidir. Beytin 

söz dizimi bir veya daha fazla isnattan (cümle) meydana gelir. İsnat, inşâ (dilek-istek) ve 

haber olmak üzere iki türdür. Beyitlerin yüklü olduğu isnatların haber olması çoklukla 

lafızlarına ilişkin bir özellik olmakla kalır. Şairin şiirle kasdı bilgi vermek değil bir 

duygulanmaya vücut vermek olduğundan lafızları haber olan isnatların da hemen tamamı 

inşâdır. Şiirde, bilgi veren haber cümlesi gibi bilgi talep eden soru cümlesi de çoklukla 

yersizdir. Dolayısıyla istifhamların, şaşma, inkâr, uzak sayma, temennî gibi anlamlar 

taşıdığı görülmektedir. Bunlar içinde bilhassa istifhâm-ı inkârîler Yahyâ Divanı’nda 

oldukça yaygın bir üslup özelliği olarak dikkati çekmektedir. 

Kelimelerde ve kelime öbeklerinde mecaz olabildiği gibi isnatlarda da mecaz 

olabilir. Fâilin yerini; fiilin sebebi, zamanı, mekanı veya mef’ulünün aldığı isnattaki 

mecazlar, aklî mecazdır. Bunlardan fiili sebebe isnat, Divan’da yaygın olarak kullanılan 

önemli bir üslup özelliği olarak göze çarpar. 

Söz diziminde anlama delâleti yüksek özlü sözler kullanmak veya bazı söz 

unsurlarında eksiltiler yapmakla îcaz meydana gelir. Divan’da cümle unsurları veya 

cümlelerin, en çok beyitte anlam yoğunluğunu sağlamak için hazfedildiği görülmektedir. 

Bunun yanında övgü veya yergi için, anlamı zenginleştirmek, okuyucunun yorum 

imkânını genişletmek için de îcâza başvurulur. Sözü kısaltmanın yaygın bir yolu olarak 

da tamlamaların (izâfet) kullanıldığı görülmektedir. Tamlama, şaire cümleye göre çok 

daha özlü ve esnek bir anlatım imkânı sunar. 
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Beytin söz diziminin değiştirilmesi (takdim-tehir) de klâsik şiirde ve Yahyâ 

Efendi’de hâkim bir üslûptur. Bu değişiklikler öncelikle vezin ve kāfiyeyi denkleştirmek 

için yapılır. Bunun yanında takdim-tehirin beytin anlamını daraltmak veya tekit etmek 

yahut anlamın bir bölümünü vurgulamak için de kullanıldığı Divan’da görülmektedir. 

Beytin vezin ve kâfiye tarafından sınırlandırılması zaman zaman fesâhat 

ihlallerine yol açabilmektedir. Tez çalışmasına örneklem olarak seçilen Yahyâ Efendi -

girişte de belirtildiği gibi- dil kullanımının düzgünlüğü ile öne çıkan bir şairdir. Bununla 

beraber oldukça az da olsa Divanı’nda gramer bozukluğu yani fesâhati ihlâl eden bazı 

kullanımlar tespit edilmiştir. 

Beytin anlam ve ifadesi böylece tamamlandıktan sonra şairin bazı tasarruflarda 

bulunarak şiirdeki anlam yoğunluğunu artırdığı görülmektedir. İsnattaki anlam kasır ile 

daraltılabildiği gibi şartla da sınırlandırılabilmektedir. Beytin tamamının veya bir 

bölümünün anlamı tekit veya mübâlağa ile kuvvetlendirilip öne çıkarılabilmekte; beyte 

medih, tâzim, güzelleme veya zem, tahkir, çirkinleştirme gibi yeni anlamlar 

katılabilmektedir. 

Şiirin anlamı veya anlamının bir bölümü; okuyucunun zihninde iyice 

yerleştirmek, mecaz ihtimalini ortadan kaldırmak, yanlış anlaşılmayı önlemek, kapsamı 

belirlemek gibi gerekçelerle tekit edilebilir. 

Tekidin bir yolu olan istifhâm-ı inkârîler, Yahyâ Efendi Divanı’nda oldukça 

yaygın bir kullanıma sahiptir. İsim cümlesini fiil cümlesine tercih etmek de nisbî bir tekit 

barındırır. Türkçe çekimli fiiller yerine yaygın bir biçimde Arapça ve Farsça fiillerden 

türemiş isimler kullanılması bu bakımdan da değerlendirilebilir. 

Beytin anlamını kuvvetlendirme, tekit etme ve mübâlağa için söz uzatılarak ıtnâba 

başvurulduğu görülmektedir. Itnâbın bir türü olan umûmîden sonra husûsînin söylenmesi, 
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anlamın bir bölümünü öne çıkarmak için sıkça başvurulan bir yöntemdir. Bunun tam tersi 

bir üslûp özelliği olan tezyil de tamamlanan bir anlamı kendisini de kapsayan daha geniş 

bir anlamla tekit etmek olup Divan’da çokça görülmektedir. Beytin anlamının 

kuvvetlendirilmesi için sık rastlanan bir anlatım özelliği de muhassinât-ı mâneviyeden 

mezheb-i kelâmîdir. Yine muhassinât-ı mâneviyyeden mübâlağa da bu doğrultuda 

kullanılmaktadır. Mübâlağanın türlerinden bilhassa gulüvvün Divan’da çokça 

kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Beytin anlamına övgü, yergi, hoşlaşma, uğur gibi ilave anlamlar yüklemenin bir 

yolu beytin söz varlığını oluştururken isim soylu kelimelerin bu anlamlara işâret eder 

şekilde seçilmesidir. Zamirler, özel adlar veya cins adlarının bağlama göre yukarıda 

sayılan ilave anlamları beyte kattıkları Divan’da görülmektedir. Yine isim soylu 

kelimelere bunları yineleyen, başka bir biçimde ifâde eden, açıklayan, niteleyen başka 

isim soylu kelimeler tâbi kılınır. Sıfat, tekit, beyan, bedel ve atıf olarak adlandırılan bu 

ikincil kelimelerin birincilerin anlamını tekit etmede veya birinciye övgü ve yergi 

anlamları ilave etmede çokça kullanıldıkları görülmektedir. 

Beyitte anlamın sunumunda, okuyucunun/dinleyicinin dikkatini çekmek, ona 

farklı perspektifler sunmak, çeşitli unsur ve anlamlar arasında ilişkiler kurmak suretiyle 

tasarrufta bulunulduğu görülmektedir. 

Okuyucu/dinleyicinin dikkatini çekmek için kullanılan bir yöntem ıtnâb 

türlerinden olan ibhamdan sonra îzahtır. Bir unsurun önce gizlenip sonra açıklığa 

kavuşturulması olarak tanımlanan ibhamdan sonra îzah Divan’ın herhangi bir yerinde 

rastlanabilecek oldukça yaygın bir üslûp özelliğidir. 

Zamir yerine zâhir isim kullanılarak okuyucu/dinleyiciye bir nesnenin farklı 

perspektiflerden gösterilmesi de Yahyâ Divanı’nda yaygın bir kullanıma sahiptir. Şair sık 
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başvurduğu tecrit yöntemiyle de her bir perspektifi ayrı bir nesne imiş gibi 

sunabilmektedir. Anlamın yanıltıcı bir perspektiften sunulduğu tevriye de Divan’da 

yaygın bir üslûptur. Şairin tevriyeyi bilhassa deyimlerle kullandığı görülmektedir. 

Muhassinât-ı mâneviyyeden leffüneşir, cem, tefrik, taksim, cem ma’a’t-tefrik, 

cem ma’a’t-taksim, cem ma’a’t-tefrik ve’t-taksim; beyitte birden fazla anlamı 

aralarındaki ilgilerle okuyucuya sunan formlardır. Bunlardan taksim Yahyâ Efendi’de 

hâkim bir üsluptur. İki anlam arasında hayâlî bir ilgi kuran hüsn-i tâlil de Divan’da 

oldukça sık kullanılmıştır. 

Beytin ahengi aruz vezni ve kāfiye ile sağlanır. Şair bunlarla yetinmeyerek 

muhassinât-ı lafziyye ile beytin âhengini artırabilir. Cinas, reddü’l-acüz ale’s-sadr ve 

lüzûmu-mâ-lâ-yelzem Yahyâ Efendi Divanı’nda kullanılan âhenk unsurlarındandır. 

Klâsik şiirin temel nazım birimi olan beytin Yahyâ Efendi Divanı’ndaki 

görünümünün belâgat terminolojisiyle betimlenmesi yukarıdaki gibidir. Yahyâ 

Divanı’nda en küçük şiir parçası tek beyitten oluşan müfretlerdir. Bunların birçoğu 

matladır. Divan’da birden fazla beytin terkibiyle meydana gelen nazım biçimleri ise bir 

mesnevî, gazel, kaside ve kıtalardır. 

Gazelin, her biri başlı başına bir şiir olan beyitlerin vezin ve kāfiye ile birbirine 

bağlanmasıyla oluştuğu bilinmektedir. Kaside, mesnevî ve kıtalar ise gazellerden farklı 

olarak türleri icabı bir konu bütünlüğüne ve buna bağlı olarak bir kompozisyona sahip 

şiirlerdir. Bu tarz şiirler bir gazel şairi olarak tanınan Yahyâ Divanı’nda oldukça azdır. 

Bununla beraber mevcut şiir örneklerinde, sahip oldukları konu bütünlüğü ve 

kompozisyona bağlı olan bazı nitelikler tespit etmek mümkündür. “Berâat-i istihlâl” ile 

şiirin başlangıcında temaya işâret edilmesi ve “hüsn-i makta” ile şiirin sonlandığının ima 

edilmesi bu niteliklerdendir. Yine şiirde bölümler arası geçişte bazen uyuma riayet 
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edilerek tahallus, bazen riayet edilmeyerek iktidâb yapıldığı görülmektedir. Kısa bir 

kaside biçiminde olan gazel-i müzeyyellerin de bazen bu nitelikleri barındırdığını 

belirtmek gerekir. 

Tez çalışması neticesinde Şeyhülislâm Yahyâ Efendi’nin ve temsil ettiği ölçüde 

klâsik Türk şiirinin bir takım üslup özellikleri yukarıdaki gibi özetlenebilir. Çalışmanın, 

Yahyâ Efendi’nin şiir dilini tam anlamıyla çözdüğü iddiasını taşımadığını belirtmek 

gerekir. İncelemenin teorik zemini olarak belirlenen Telhisü’l-Miftâh oldukça özlü bir 

eser olup içeriğinde mevcut olmayan birçok ayrıntı vardır. Bu da Divan’daki dil 

kullanımlarından söz konusu ayrıntılara ilişkin olanların tespit edilmeden geçildiği 

anlamına gelir. Ayrıca Telhis’te yer alıp Divan’da örnek bulunamayan dil kullanımları da 

olmuştur. Bunlar Divan’ı tarama sırasında terim sayısının kabarıklığı dolayısıyla basitçe 

gözden kaçmış olabilir; veya bu eksiklik Telhis metninin kapalılığı dolayısıyla pratiği 

teoriye uydurmada yaşanan zorluğun sonucu da olabilir. Telhis metninin kapalılığı 

hususundaki zorluğu aşmak için çalışma esnasında eserin belli başlı şerh ve haşiyelerine 

müracaat edilmiştir. Bununla beraber bu sorunun tam anlamıyla aşılabilmesi için 

Türkçenin belâgatine dair teorik çalışmaların artması gerekmektedir. 
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ġonce…gülşenden yaña, 

83, 181, 199 

gösterdi…raʿnā, 76 

gülşende…şeydā, 40 
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ḳandadur…āftāb, 117 
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neşve…ḥab, 244 

sümm…şāb, 71 

vaṣf…nāb, 249 

 ت
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vı r…ẕāt ı t, 179 

yan…ādāb-ı maḥabbet, 
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ḏaġıtdı…rūzgār-ı feraḥ, 
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esdi…pür-sūzumuz, 38, 

100 
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 ف
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eksük…şemʿüñ, 191, 249 
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şād…senüñ, 234 
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118 
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ḳanı…göñül, 169 
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merḥabā…el, 121 

minnetüm…bı ̇̄ -ḫār gül, 

74 

naḫlbend…gül, 187 

nice…mül, 54, 257 

nihāl…gül, 141, 196 

o meyden…ol, 78 

olur…gül, 206 

sen ḏuyurduñ…oldı gül, 

62 

şemı ̇̄m…sünbül, 92 

vaṣl…feryād-res-i bülbül, 

158 

yār…bār gül, 251 

 م

…bayram, 194 

cebı ̇̄ nüñ…raḫşānum, 172, 

196 

deşt…şād ı delüm, 252, 

272 

ḏururken…girdüm, 244 

felegüñ…muʿtād ı delüm, 

59, 164 

ġıdā…yı rdüm, 47 

içen…intiḳām, 84 

kimi…yaġma olalum, 

242 

mümkin…mestāne 

olmayam, 166 

n’ola…ı tsem, 48 

vücūdum…meftūnum, 

239 

Yaḥyā…edāyam, 159 

 ن

…ārı ne bilsün, 55 

aġlamazdı…iñleden, 249 

ʿāşıḳuñ…peykānı ucın, 

250 

ʿaşḳ…Bı ̇̄ -sütūn, 68, 168 

bāġbān…derin, 41, 202 

bār…devrān, 57 
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belā…evtār diñlensün, 62 

benüm…rāḥat-resān 

senden, 102 

benüm…tābān olmasun 

dı rsin, 245 

bilüb…müstedām olsun, 

260 

bı ̇̄mār…üzülsün, 58, 140 

bir çāre…n’eylesün, 258 

bir ḫayāl…miyānuñ 

ḏuymasun, 246 

biri…şerārumdan, 242 

biʾẕ-ẕāt…fiġān, 102 

burnuñla…yaḳalarsın, 69 

bülbül…dönmesün, 192 

cān…pı ̇̄ rehen, 47 

çü pı ̇̄ r…esrār-ı 

ʿaşḳuñdan, 159 

demreni…cān-güdāzdan, 

168 

devrinde…cihān, 93 

dil…mūsı ̇̄ ḳār diñlensün, 

60 

dil…müjgānı ucın, 25 

dil…şāne ḳaydından, 246 

dilberüñ…lāle-gūn, 88, 

240 

dildār…ne dermān ı derin 

ben, 239 

dilden…elden, 114 

dı rsin…yalvara olursun, 

35, 244 

eli…hicrān yürisün, 135 

esās…ḫurūşundan, 161 

eyyām…cān, 177, 199 

ġamze…siḥr-āmūzdan, 

119 

ġamzesi…niyāzdan, 232, 

233 

ġamzesinden…ġaddāre 

düşen, 56 

gerçek…merdsin, 36 

giriftār…ḫāne ḳaydından, 

135 

görince…nā-mihribān 

benden, 154 

gösterdi…ʿıyān, 94 

gösterür…dāmānı ucın, 

240 

gül…kāmrān, 73, 89 

gülşende…büzülsün, 127 

ḫaṭ…ḫitām olsun, 104, 

266 

her gül…n’eylesün, 66 

her…eşʿār-ı perı ̇̄ şān, 252 

hercāʾı ̇̄ ye…bı ̇̄ çāre 

olursun, 58, 70 

ḫūblar…bezm-i dil-sitān, 

179 

ḫumlar…bādeden, 57 

ḳanda…cünūn, 230 

ḳurtulmaz…ḳan, 167 

leb…bı ̇̄ -emān benden, 

166 

luṭf…Mesı ̇̄ ḥāsın sen, 272 

luṭf…süḫan, 155, 228, 

231, 262 

maḳām…gülzār 

diñlensün, 239 

menzil…bı ̇̄ tāb iken, 240 

mest…dehānuñ 

ḏuymasun, 224 

mey…rebābı iñleden, 51, 

61, 108 

mihrbānlıḳ…nevrūzdan, 

220 

Muṣṭafā…cihān, 104 

müşkini…Ḫoten, 68 

naḫl…şimşāddan, 220 

nām…dünyāsın sen, 79 

ne yüzden…benden, 122 

ne…ıżṭırāba düşelden, 52 

nice bir…aḥbāb iken, 53 

nuḳūd…varın, 82 

odur…mekān, 44, 74 

olmazdı…hicrān, 119 

pervāne…cihānda sen, 27 

pervānedür…sı ̇̄m-ten, 

200 

pı ̇̄ rāhenini…gülābdān, 

264 

ruḫı…duḫān benden, 202 

ruḫuñ…bālāsın, 192 

rūy…pür-derdsin, 252 

rūyında…siyehkārı ne 

bilsün, 232 
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ṣabr…girı ̇̄ bān ı derin ben, 

183 

saña…dilārāsın, 149 

sehldür…ʿulyāsın sen, 

104, 247 

sen de…serdsin, 133 

seyr…çemen, 61, 157 

sil…dönmesün, 200 

sı ̇̄ ne…gülsitān reşk 

eylesün, 238 

sūzen…sūzen-i dil-

dūzdan, 233, 261 

şāyed…cāmedān, 264 

şevḳ…legen, 25 

şöyle…cānuñ ḏuymasun, 

244 

tāze…kühen, 227, 249 

umaram…gūyāsın sen, 

160 

ʿuşşāḳ…yār-i perı ̇̄ şān, 

261 

uyurken…gülşenden, 

156, 198 

vaʿiẓ…güftār-ı perı ̇̄ şān, 

210 

vı rüṗ…almasın, 255 

Yaḥyā’yı…yanmadan, 

256 

zinhār…depren, 159 

 ه

…ālden …āle, 265 

…āya, 34 

…āzını da, 107 

…ı ̇̄m esse, 117 

…ūd dı rdüm bādeye, 202 

açıḳ…illā ile, 267 

ādeme…ādemdür hele, 

261 

aġızlarını…yāreye, 155 

ʿaks…Nemrūd dı rdüm 

bādeye, 188, 271 

ārām…ḳarār 

eylemeyince, 131 

bāġda…tāze ile, 220 

bahār…vaṣfında, 239 

baḫtı…ḫᵛābgehüñde, 133 

başa…perçemine, 42 

bilsem…çāre ne, 257 

bı ̇̄ -minnet…elḥānı yine, 

135 

bir…pāymālüñ olmaya, 

96, 145 

biz…raḫşān bize, 246 

bize…rindāne, 164 

bu faṣl…piyāle, 67, 216 

bu żaʿf…billāh, 266 

bu…var yanında, 104 

bulmadum…āvāzını da, 

192 

bülbül…ḫār yerinde, 246 

cānā…rengı ̇̄n olmasa, 

252 

cānā…ẕeḳan üzre, 61, 83 

Cem…ḳadeḥ-nūşa, 67, 

257 

cihān…ḥazı ̇̄n olma, 122, 

151, 157, 158 

çalarsın…dilrübālarda, 

203 

çekinmekden…cānāne, 

236 

çeksün…dest ola, 209 

çemende…cānāne, 87, 

141 

çeşm…Cem’dür hele, 

197 

çoġ…ḥavāle, 222 

çü…cemāle, 231, 241 

dāġlar…āh, 97 

dāmen…dermān bize, 77 

derūn…şebnemde, 123 

dil…nālden nāle, 83, 100, 

210 

dil-ḫırāş…Edrene, 229 

dı rsün…ḫayālüñ olmaya, 

34, 234 

ḏolı…āftāb gözinde, 106 

dönerler…evrāḳa, 178 

duʿā…ʿālem āsūde, 168 

duḥter…maḳṣūd dı rdüm 

bādeye, 188 

ey çerḫ…mehüñde, 239 

ey mūġbeçe…müller 

içinde, 239 
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feleklerde…ṭāḳa, 258, 

259 

feraḥ…āşinālarda, 105, 

228, 258 

ġam…lāle-ʿiẕār-ı tāze, 

125 

gel…sersemine, 230 

gerçi…şāne, 236 

gı ce…pervāne, 106, 241 

gökde…cemālüñ olmaya, 

183 

göñlüm…şikār olsun 

hele, 218 

gözine…tābānumuz 

gelse, 207 

gūşe…demine, 229 

gül…dāmenle pervāne, 

242 

gülmedük…devrān bize, 

155 

gülşende…dükkānı yine, 

259 

gülzāra…yanaġına, 185, 

197 

ḥaḳ…şerāreye, 218 

Ḥaḳ…şerāreye, 164 

ḥaşre…devrāna, 81, 271 

ḥażret…cenāb-ı Edrene, 

103, 146 

helāk…cāna, 119 

her ḳaṭre…mercān 

arasında, 183 

her kişi…şehbāz buldum 

kendüme, 242 

hı ̇̄ ç…şifādur var ise, 224 

ḫūbdur…azını da, 160 

ḫᵛōr…bı ̇̄ -ġamdur hele, 

260 

ı dübdür…ṣafāgāh, 80 

incinmez…hemrāh, 119 

ı rişür 

…şemı ̇̄m esse, 165 

ı tmeyeydüm…dı rdüm 

bādeye, 26 

ḳalur…kerı ̇̄m esse, 190 

ḳanda…cevāb olsa bize, 

54 

kebāb…mihmānumuz 

gelse, 231 

ḳomadı…ḳolında, 205 

ḳoyub…ḫandānumuz 

gelse, 157, 217, 228 

midād…ḳabāle, 201 

mūydan…Ḫudādur var 

ise, 250 

naṣı ̇̄ bi…ticāretde, 243 

naṣı ̇̄ büm…bir tūşe, 259, 

260 

ne selāmın…Yaḥyā’ya, 

127 

ne…mātemine, 253 

ne…nādāne, 241 

nihāl…cihān-bāna, 192, 

235 

oḳuñuñ…cāna çıḳa, 240 

ol…siyāh, 212 

ola mı…dervı ̇̄ şāne, 39 

ölür…yādigāruñla, 113 

perı ̇̄ şān…nāzenı ̇̄n olma, 

166 

pervāne…zebāne, 248 

raḳı ̇̄ b…ḥamı ̇̄m esse, 99 

rāstdur…endāze ile, 212 

rūyuñ…bülbüller içinde, 

154 

ṣabā…kūy-ı cānāna, 103 

ṣafā…yaḳlaşsa, 187 

ṣaḥn…zemı ̇̄ n zamāna, 

146 

sāḳı ̇̄…meẕāḳıdur yine, 

242 

ṣandum…dudaġına, 187 

sipihr…ādemde, 109 

sözleri…dāġı olmasa, 

252 

sözüm…ḳāle, 57 

şehinşāh…serinde, 103 

şemme…türāb-ı Edrene, 

218 

şikeste…ʿālemde, 25 

şiʿrüñ…şı ̇̄ rı ̇̄n olmasa, 247 

şu sır…pervāne, 86, 106 

şu şarṭ…demreni ḳala, 

133 
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tāc…müẕāb olsa bize, 25, 

239, 272 

teni…var dilde, 118, 219 

ṭutalum…ʿayb-bı ̇̄n olma, 

182 

ṭutar…bı ̇̄ pervā, 38 

üstinden…ḥimāyet üzre, 

67 

vāʿiẓā…merhemdür hele, 

143 

vezı ̇̄ r-i aʿẓam…derinde, 

104 

vücūduñda…gülʿiẕāruñla

, 121, 183 

Yaḥyā…arasında, 43, 

114, 156 

yaḳub…fenle pervāne, 96 

yanuñdan…ḫünkār 

yanında, 103 

yüz…aġyār yanında, 146 

zülfüñ…araya, 123 

zülfüñde…resen üzre, 

201 

 و

aldı…fitne-cū, 241 

cūy…kū-be-kū, 249 

daʿvı ̇̄…rūberū, 68 

rūy…müşk-bū, 156, 234 

yalıñız…dü mū, 197 

 ی

…āle döndi, 186 

…āne mi ṣanduñ beni, 

262 

…em olaydı kāşkı ̇̄ , 46, 

157 

ʿabı ̇̄ r…sürdi, 223, 245 

ʿaceb…dermānı, 167, 247 

āḫir…teġāfüli, 65 

aldı…eyledi, 194 

aṣḥāb…müli, 240 

ʿaşḳ…ḳaldı, 135, 230 

ʿaşḳuñ…şitāyı 

ḏuyurmadı, 65, 90 

bāġ…yeksān eyledi, 82 

baḥr…gibi, 100, 176 

baḥr…ḫam-ender-ḫam 

gibi, 180 

baḥs̱i…vı rmekden seri, 

179 

baş…destārı, 51 

baş…neşvesi, 224 

belki…ḳalendervārı ̇̄ , 48, 

246 

benümle…ḳāyil olmaz 

mı, 138 

benümle…olmaz mı, 56 

beñzetdi…ṣanavberı ̇̄ , 197 

bilenler…ẕū-fünūn oldı, 

82 

bir āfet…şehrı ̇̄ , 190, 197 

bir…inanur mı, 157 

bir…ı tmedi, 227 

bı ̇̄ -şübhe…rikābı, 71 

bu ten…zer-tārı, 199, 245 

bu…oldı, 127 

bunca…aḳıtdı, 173, 195 

bülbül…güli, 200 

bülbülüñ…bı ̇̄ -endāzesi, 

66 

büt-ḫāneye…dı ̇̄ vāra 

ḏayandı, 173 

cān u dilden…izʿān 

eyledi, 276 

cān…ḳulḳuli, 273 

Cem…bendesi, 148 

cevān…süḫan-dānı, 66 

cismüñdeki…evtārı, 62, 

214 

cülūs… riyā devri, 211, 

214, 220 

çoḳ 

zamāndur…merdümle

ri, 121, 230 

defʿ…gibi, 74 

defʿ…Ḫudāyı, 167 

degül…dökdi, 230 

delı ̇̄ lüñ…Rabbānı ̇̄ , 128 

derd…ḳalmadı, 220 

devletüñ…firāvān eyledi, 

276 

dil…dilberi, 257, 261 

dil…hem dökdi, 180 

dilde…bozmadı, 63, 172, 

173 
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ḏoldur…māh-tābı, 142 

düşelden…oldı, 139 

egerçi…revnaḳı, 268 

eyledi…ı tmedi, 141 

felek…devri, 153, 162 

ġazālar…sübḥānı ̇̄ , 106 

gehı ̇̄…oldı, 139 

geldi…eyyāmı, 252, 260 

gelmeyince…bādāmı, 

228 

gelüb…firāvānı, 133 

göñüller…dökdi, 181, 

184 

görüñ…ehli, 110, 113 

gözüm…cānānı, 236 

gül…silinmez mi, 209 

ḫalḳ…yeksān eyledi, 213 

ḫalvetde…münevveri, 72 

ḥayāt…oldı, 140 

hele…ṣordı, 222 

her ḳaçan…kāşkı ̇̄ , 101 

hevāyı…nefḫası, 250 

heybet…ḳalmadı, 65 

hicrān…rübābı, 138 

hı ̇̄ç…ṣafāyı ḏuyurmadı, 

87, 160 

ḫūn…döymedi, 180 

ı düṗ…bürrānı, 276 

iḫvān…aḥbāb mı ḳaldı, 

43 

iñen…oldı, 235 

ḳarşu…ḳalmadı, 65, 151, 

158 

ḳaṭre…şebnem gibi, 218, 

243 

ḳayurmaz…geçilmez mi, 

181 

kim…raḫşānı, 113 

ḳomadı…cānı, 228, 260 

ḳoya…ḫandānı, 164, 165 

Leylā…döymedi, 159, 

272 

mescidde…mürāyı ̇̄ , 240 

mey…devri, 98, 222 

mey…ṭayrı, 98 

miḥnet…kāşki, 114 

muʿı ̇̄ nüñdür…Geylānı ̇̄ , 

128 

n’ola…gūy oldı, 209 

nāle…ḫamyāzesi, 185 

naṣı ̇̄ b…kemān oldı, 184 

ne dilberden…ġarı ̇̄ b oldı, 

106 

ne ʿizzet…reyḥānı, 122 

ne…oldı, 192, 241 

nice…çözdi, 261 

nice…şı ̇̄ şesi, 41, 181, 272 

niçün…deyri, 54, 238 

ol māhliḳā…bārını çözdi, 

187 

olagör…gibi, 101 

oldı…sünbülı ̇̄ , 107, 187 

olub…devri, 66 

pādişāha…s̱enā-ḫᵛān 

eyledi, 276 

redd…belāyı, 78 

ribḳa…ḳurbān ı t beni, 58 

saçuñdan…rūy öldi, 125 

sāġar…girı ̇̄ bān eyledi, 

137 

ṣaḳınur…gül-ruḫsārı, 245 

sāḳı ̇̄…neşvesi, 106 

sāḳı ̇̄…teri, 44, 231 

ṣarḳar…düşdi, 236, 249 

seḥerı ̇̄…gül-fāmı, 225 

sen…gibi, 41 

sensiz…zehri, 165, 191, 

200 

serv…ġulġuli, 248 

ṣoḥbet…güli, 90, 215 

sulṭān…yaḳlaşdı, 183, 

271 

ṣunar…ḫayrı, 211 

şebnem…zenaḫdānuña 

düşdi, 183, 236 

şehā…Süleymānı, 165 

şehbāz…yaḳlaşdı, 189 

şemʿ…döndi, 144, 180, 

232 

şemʿ…mihmān ı t beni, 

58 

şübhe…kāküli, 71, 120 

taṣavvur…Māni, 273 

teşrı ̇̄ f…cüdāyı 

ḏuyurmadı, 227 
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tı ̇̄g…açıldı, 174 

vefā…olmaz mı, 56 

viṣālüñ…olmaz mı, 56, 

139 

vücūduñdur…Yezdānı ̇̄ , 

274, 276 

Yaḥyā…çözdi, 184 

Yaḥyā…döymedi, 245 

Yaḥyā…ḳahrı, 65 

Yaḥyā…mihr-i enveri, 

249 

Yaḥyā…müşterı ̇̄ , 238, 

246 

yaḳdılar…çerāġān eyledi, 

275 

yer…raḫşān eyledi, 175 

yoḳ…gibi, 99 

zāhid…dehri, 49, 54 

zülf…dı ̇̄ vānesi, 182 
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Ekler, Edatlar ve 

Gramatik Anlamlı 

Kelimeler Dizini 

(v)U, 105 

{-(U)rdI}, 156 

{-(y)A}, 37, 39, 117, 118, 

121, 122, 217 

{-(y)A} + idi, 46 

{-(y)AcAK}, 37, 43 

{-(y)AlI}, 42 

{-(y)AlUm}, 57 

{-(y)An}, 42 

{-(y)ArAK, 41 

{-(y)ArAK}, 143 

{-(y)AydI}, 116, 122 

{-(y)AyIn}, 57 

{-(y)I}, 87 

{-(y)IcAK}, 124 

{-(y)Im}, 131 

{-(y)IncA, 124 

{-(y)Iz}, 131 

{-(y)Uƅ}, 129, 135, 143, 

144, 145, 146 

{-â}, 61 

{-Ar}, 37, 38 

{-āsā}, 182, 184 

{-Ayor}, 37 

{-dAn}, 25, 113 

{-dI}, 38, 39 

{-Ir+mIş}, 69 

{-LAr}, 131 

{-mA}, 60, 112 

{-mAdA}, 37, 41 

{-mAKdA}, 37, 41 

{-mAz}, 112 

{-mI}, 50 

{-mIş}, 37, 40 

{Ø}, 57, 61, 131 

{-r}, 37, 38 

{-sA}, 48, 116, 119, 124 

{-sA+idi}, 119 

{-sIn}, 131 

{-sInIz}, 131 

{-sUn}, 57 

{-sUnlAr}, 57 

{-Uñ}, 57 

{-Ur}, 37, 38 

{-veş}, 182, 183, 203 

ammâ, 127 

ancak, 113 

benze-, 185 

ber-, 216 

bir, 78, 87, 95 

bu, 84 

bu ki, 81 

dA, 126, 159, 160 

dA… dA…, 107 

de-, 185, 187 

değil, 108, 111 

dön-, 185 

eğer, 119, 120, 121, 122, 127 

ey, 61 

gâh… gâh…, 107, 126 

gayr, 112 

gibi, 182, 203 

gûyâ, 182, 183, 203 

hakkâ, 70 

hangi (kangı), 50, 51 

hem… hem…, 105, 106, 126 

hemān, 113 

için, 216 

içinde, 215 

iken, 143, 146, 147 

illā, 113 

imek, 131 

işte, 85 

kaç, 50 

kaçan, 50, 52 

kanda, 50, 51 

kanı, 51 

kâş, 47, 48 

kâşki, 46, 48 

ki, 81, 127, 141, 183 

kim, 50, 51 

kim ki, 81 

mânend, 182, 184, 203 

meger, 113 

meğer, 127 

meğerki, 141 

n’ola, 117, 121 

nasıl, 50 

ne, 50, 51 

ne… ne…, 105, 106, 126 

nice, 51 

o, 84 

ol, 84, 85 
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ol-, 185 

ol-, 186 

ol ki, 81 

özge, 112 

san-, 185, 187 

sanki, 187 

şöyle ki, 81 

şu, 84 

şu ki, 81 

var, 147 

ve, 105, 129, 136, 138, 141 

velî, 251 

veyâ, 105 

yâ, 61, 105, 108 

yâ… yâ…, 107, 126 

yâhut, 105 

yalañuz, 113 
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Belâgat Terimleri 

Dizini 

abes, 154 

acıma, 98, 99 

açık istiâre, 171, 208 

akis, 233 

akit, 265, 270 

âmil, 130 

atf-ı beyan terkibi, 102 

atıf, 30, 97, 105, 111, 126, 

130 

atıf edatı, 105, 126 

azımsama, 96 

bedel, 30, 97, 104, 138, 139 

bedel-i ba’z, 140 

bedel-i iştimal, 140 

bedî, 227 

belâgat, 27, 28, 75 

berâat-i istihlâl, 273 

berâat-i makta, 276 

beyan, 30, 97, 102, 138, 141, 

163, 171 

câmi, 208, 211, 212, 213 

cem, 238, 242 

cem ma’a’t-taksim, 242 

cem ma’a’t-tefrik, 241 

cem ma’a’t-tefrik ve’t-

taksim, 242, 243 

cevap, 116 

cihet-i câmia, 127, 130, 134, 

137 

cinas, 254, 255 

cinâs-ı lâhik, 255, 258 

cinâs-ı mefruk, 256 

cinâs-ı muharref, 255 

cinâs-ı mutarraf, 256, 257 

cinâs-ı muzâri, 255, 258 

cinâs-ı mükerrer, 255, 259 

cinâs-ı mümâsil, 255 

cinâs-ı müredded, 255, 259 

cinâs-ı müstevfâ, 255 

cinâs-ı müteşâbih, 256 

cinâs-ı müzdeviç, 255, 259 

cinâs-ı müzeyyel, 256, 257 

cinâs-ı nâkıs, 255, 256 

cinâs-ı tam, 255 

cinâs-ı terkip, 256 

cinaslı, 261 

cümle, 30, 36, 37 

cümle öbeği, 136 

darbımesel, 219 

delâlet, 171 

devam, 39, 144 

dua, 59, 169, 276, 277 

emir, 45, 57 

erkân-ı teşbih, 171 

fâide-i haber, 32, 33 

fâil, 75, 143, 185 

fasıl, 126, 163 

fasih, 23, 137 

fesâhat, 23, 25, 136 

garâbet, 23, 27 

garaz-ı teşbih, 171 

garîb-i hasen, 24 

gaybet, 78 

genelleme, 154 

gulüv, 244, 245, 276 

haber, 32, 134, 137 

hakikat, 171 

hâl, 265 

hâl zarfı, 30, 75, 152, 168 

harf-i târif, 77, 85, 86, 87 

hayal, 128 

hayır umma, 73, 75, 80, 149 

hayırsız gösterme, 73 

hiciv, 168, 250, 251, 253, 

254 

hitap, 78 

hor görme, 80, 84, 96, 149 

hoşlaşma, 149 

hüsn-i makta, 276 

hüsn-i tâlil, 248, 249 

ıtnab, 147, 156, 160 

ıttırat, 254 

i’nat, 263 

ibham, 108 

ibhamdan sonra îzah, 141, 

161 

îcaz, 147, 150, 158 

îcâz-ı hazif, 150 

îcâz-ı kasır, 150 

îdâ ve refv, 267 

iddimāc, 252 

ı ̇̄ġāl, 165 

iğrak, 244, 245 

îham, 234 
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îhâm-ı tenâsüb, 231 

îhâm-ı tezat, 229 

ihlâl, 150 

ihtimam, 76 

ihtiras, 167 

ikmal, 167 

iktibas, 265, 266, 270 

iktidap, 275 

iltifat, 92, 93, 205, 243 

iltimas, 60 

ilzam, 263 

îmâ, 221, 223 

inkâr, 54 

inkârî haber, 34 

inkıtâ ve ittisal beyninde 

tavassut, 134 

inşâ, 45, 134, 137 

iptidâî haber, 34 

îrap, 130 

îraptan mahalli olan, 130 

îraptan mahalli olmayan, 130 

irsad, 232 

isim cümlesi, 122, 123, 125 

isitsna edatı, 112 

ism-i fâil, 41 

ism-i mevsul, 77, 81 

isnâd-ı haberî, 32, 33 

isnâd-ı inşâî, 32, 33 

isnat, 30, 31, 115 

istiâne, 267 

istiâre, 193, 209, 211, 212 

istiâre bi’l-kinâye, 219 

istiâre-i âmmiyye, 211 

istiâre-i asliyye, 214 

istiâre-i garîbe, 211 

istiâre-i hâssiyye, 211 

istiâre-i inâdiyye, 210 

istiâre-i mekniyye, 219 

istiâre-i musarraha, 208 

istiâre-i mutlaka, 217 

istiâre-i mücerrede, 217 

istiâre-i müptezele, 211 

istiâre-i müreşşaḥa, 217 

istiâre-i tahkîkiyye, 208 

istiâre-i tahyîliyye, 220 

istiâre-i tebeʿiyye, 214 

istiâre-i tehekkümiyye, 210 

istiâre-i temlîhiyye, 210 

istiâre-i temsîliyye, 218 

istiâre-i vifâkiyye, 210 

istiâre-mekniyy-anh, 219 

istifham, 45, 50 

istifhâm-ı inkârî, 35, 48, 117, 

121 

istiğrak, 122 

istihdam, 237 

istînaf, 142 

istisnâ edatı, 251 

istitbāʿ, 251, 252 

işâret, 221, 223 

işâret ismi, 84 

iştikak, 259, 260 

îtiraz, 169 

ittihat, 128 

kalb, 72, 254, 263 

kapalı istiâre, 171, 219 

kasır, 109 

kasr-ı hakîkî, 109, 113, 115 

kasr-ı ifrâdî, 110 

kasr-ı izâfî, 110, 111, 113 

kasr-ı kalb, 110 

kavil bi’l-mûceb, 254 

kayıt, 30, 96 

kelâm, 23 

kemâl-i inkıtâ, 136, 137 

kemâl-i ittisal, 136, 138 

kesinlik, 116 

kınama, 54 

kısaltma, 154 

kıyâsa muhâlefet, 24, 27 

kinâye, 80, 171, 221, 228, 

254 

kinâye-i baîde, 224 

kinâye-i karîbe, 223 

künye, 79 

lâzım-ı fâide-i haber, 32 

leffüneşir, 237 

leffüneşr-i gayr-i mürettep, 

237, 238 

leffüneşr-i mürettep, 237 

lüzûmu mâ-lâ-yelzem, 254, 

263 

maksur, 109 

maksûr-aleyh, 109 

mâmul, 130 

mârife, 77 
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meânî, 30 

mecaz, 102, 138, 193, 208, 

221 

mecâz-ı aklî, 62, 64 

mecâz-ı lugavî, 64 

mecâz-ı mürekkep, 171, 218 

mecâz-ı mürsel, 171, 204, 

243, 244 

medih, 93, 98, 168, 228, 239, 

250, 251, 254, 275 

mef’ul, 41, 75, 143, 155, 185 

mesel, 166, 167 

mevsuf, 152 

mevsul, 81 

mezcî terkip, 102 

mezheb-i kelâmî, 247 

mısrâ, 261 

muhassinat, 227 

muhassinât-ı lafziyye, 227, 

254 

muhassinât-ı mâneviyye, 227 

muhatap, 32, 34 

muhbir, 32, 34 

mukābele, 229 

muktezâ-yı hafî-yi hâl, 68 

muktezâ-yı hâl, 28, 30, 68, 

152 

muktezâ-yı zâhir, 91, 92, 93 

muktezâ-yı zâhir-i hâl, 68 

mutâbakat, 227 

muvâzene, 254 

mübâlağa, 109, 115, 168, 

217, 243, 244, 254 

müfret teşbih, 193 

mülhakāt-ı cinas, 259 

münâdâ, 153 

müptedâ, 73 

müptezel, 181, 182, 193 

mürâat-ı nazir, 230 

müsâvat, 147, 148 

müsned-ileyh, 30, 44, 64, 73, 

105, 106, 114, 115, 129, 

134, 135, 148, 154, 161, 

162, 168 

müsnet, 30, 36, 43, 64, 73, 

106, 107, 114, 115, 125, 

129, 154 

müstear-leh, 208, 210, 213, 

217 

müstear-minh, 208, 210, 213 

müşâkele, 232 

müşebbeh, 172, 188, 189, 

190, 191, 193, 195, 196, 

197, 199, 200, 203, 208, 

219 

müşebbeh-bih, 172, 188, 

191, 193, 195, 196, 197, 

199, 200, 201, 203, 208, 

219 

müteallikāt-ı fiil, 75 

mütemmim, 75 

müzāvece, 233 

nâkıs fiil, 186 

nefiy, 30, 112 

nehiy, 45, 60 

nekre, 77 

nidâ, 45, 60, 61 

reddüʾl-ʿacüz ʿaleʾṣ-ṣadr, 

254, 261 

remiz, 221, 223 

rücû, 234 

seci, 254, 262, 263 

serikat, 227, 265 

sıla, 81 

söz başı, 265, 273 

söz sonu, 265, 273 

şaşma, 52 

şibh-i inkıtâ, 136, 141 

şibh-i iştikak, 259, 260 

şibh-i ittisal, 136, 142 

şibh-i temâsül, 128 

şibh-i tezat, 128 

tâbi, 30, 96, 97 

tahallüs, 265, 273, 274 

tahkîkî istiâre, 221 

tahkir, 55 

tahsis, 44, 60, 61, 74, 75, 76, 

97 

tahyîlî istiâre, 221 

tâkid, 26 

tâkîd-i lafzî, 26, 27 

tâkîd-i mânevî, 26, 27 

taksim, 237, 240, 242 

talebî haber, 34 

tanınır olma, 152 
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tanınırlık iddiası, 152, 162 

târiz, 221, 222 

taştir, 263 

tatvil, 160 

tâzim, 80, 83, 84, 90, 96, 

148, 162 

tazmin, 263, 265, 267 

tebliğ, 244, 245 

tecâhül-i ârif, 254 

teceddüt, 37 

tecnîs-i kalb, 255, 259 

tecnîs-i kalb-i ba’z, 259 

tecnîs-i kalb-i kül, 259 

tecnîs-i maklûb-ı mücennah, 

259 

tecrit, 35, 70, 205, 217, 243 

tedbı ̇̄c, 228 

tefrı ̇̄ ʿ, 250 

tefrik, 239 

tehekküm, 55, 182, 210 

tekellüm, 78 

tekîd-i lafzî, 138, 139 

tekîd-i mânevî, 138 

tekîdü’l-medh bi-mâ 

yüşbihü’z-zem, 250 

tekîdü’z-zem bi-mâ 

yüşbihü’l-medh, 251 

tekit, 28, 30, 34, 69, 74, 82, 

97, 100, 101, 112, 117, 

123, 124, 138, 166, 250, 

251 

tekmil, 167 

tekrar, 101, 165, 261 

tekzip, 54 

telaffuz, 255 

telmih, 265, 271 

telvih, 221, 223 

temennî, 45, 46, 56, 58, 157 

temlih, 182 

temsil, 218 

temyiz, 30, 75, 84 

tenâfür, 23, 27 

tenâfür-i kelimât, 26 

tenâsüb, 182, 230 

terşih, 217, 263 

teshim, 232 

teşâbüh, 188, 192 

teşâbüh-i etraf, 231 

teşbih, 111, 165, 171, 193, 

198, 219, 267 

teşbih edatı, 172, 192, 203 

teşbih kısımları, 176 

teşbih maksadı, 188, 192, 

203 

teşbih tarafları, 172, 192, 

193 

teşbih vechi, 172 

teşbîh-i baid, 200, 201 

teşbîh-i beliğ, 200 

teşbîh-i cem, 197 

teşbîh-i garip, 200, 201 

teşbîh-i karib, 199, 201 

teşbîh-i makbul, 203 

teşbîh-i maklub, 191 

teşbîh-i maklûp, 191 

teşbîh-i mefruk, 196 

teşbîh-i melfuf, 196 

teşbîh-i merdut, 203 

teşbîh-i meşrut, 202 

teşbîh-i mufassal, 198, 199 

teşbîh-i mücmel, 198, 199 

teşbîh-i müekked, 203 

teşbîh-i müptezel, 199, 201, 

244 

teşbîh-i mürsel, 203 

teşbîh-i temsil, 176, 198, 218 

teşbîh-i tesviye, 197 

teşdit, 263 

teşrî, 263 

teşvik, 60, 62 

tetmim, 168 

tevcih, 253 

tevfik, 230 

tevriye, 234, 267 

tevriye-i mücerrede, 234 

tevriye-i müreşşaḥa, 234 

tevşı ̇̄ ʿ, 164 

tezat, 128, 182, 227 

teżāyüf, 128 

tezyil, 166 

tıbak, 227 

tıbāk-ı îcap, 228 

tıbāk-ı selb, 228 

umûmîden sonra husûsî söz, 

164 

uyarma, 53, 82, 169 
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üslûb-ı hakim, 72 

vasıl, 126, 136 

vech-i şebeh, 173, 176, 188, 

191, 192, 198, 199, 208 

yemin, 152 

za’f-ı telif, 25, 27 

zâhir isim, 44, 91, 114 

zem, 98, 99 

zıt, 210, 227, 253 

zülkāfiyeteyn, 254, 263 
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Dilbilgisi Terimleri 

Dizini 

ablatif, 25 

ad, 77 

ara söz, 169 

artikel, 87 

bağımlı cümle, 130, 132 

bağımsız cümle, 134 

bağımsız sıralı cümle, 129 

bağlaç, 30, 105, 126 

basit şart, 116, 120, 122 

basit şartın hikayesi, 119, 

125 

belirli, 77, 87 

belirli nesne, 30, 87, 114 

belirsiz, 77, 87, 95, 97 

belirsiz nesne, 30, 87, 114 

belirsizlik sıfatı, 78, 87, 95 

belirtme öbeği, 95 

birinci şahıs, 78 

birleşik fiil, 130, 134 

birleşik sıfat, 27, 41, 203, 

215 

bitişik şahıs zamiri, 131 

cins ismi, 77, 87, 95 

cümle, 30, 36 

cümle bilgisi, 25 

cümle öbeği, 36, 126, 130, 

132 

cümlemsi, 36 

deyim, 215 

dil bilgisi, 27 

dönüşlü fiil, 64, 65 

edat, 110, 214, 215 

edilgen fiil, 62 

ek fiil, 30, 130, 131, 133 

emir kipi, 57, 60, 116, 121 

eş anlamlı, 101 

etken fiil, 62 

fâil, 37 

fiil, 36, 37, 185, 214 

fiilimsi, 36, 37, 39, 41, 81, 

130, 214, 215 

fiilimsi kökenli fiil 

çekimleri, 130, 147 

fiilimsi öbeği, 130, 131, 132 

geçişli, 64, 65, 155, 156 

geçişsiz, 155, 156 

geçmiş zaman, 37, 118, 119, 

121, 122, 185, 186 

gelecek zaman, 37, 38, 39, 

116, 117, 118, 120, 121, 

122 

gelecek zamanın hikayesi, 

46, 122 

geniş zaman, 116, 120, 185 

geniş zamanın hikayesi, 116, 

118, 122 

geniş zamanın şartı, 120 

gizli özne, 74 

görülen geçmiş zamanın 

şartı, 121 

haber kipleri, 32 

hâl cümlesi, 147 

hâl zarfı, 143, 182, 183, 184 

ikileme, 35 

ikinci şahıs, 78 

ilgi cümlesi, 30 

ilgi zamiri, 81 

isim cümlesi, 122, 123, 125, 

146 

işâret sıfatı, 84 

işâret zamiri, 81, 84 

iyelik eki, 26 

kelime öbeği, 26 

köken, 259 

lakap, 79 

nesne, 75, 115, 122, 135, 

155, 161, 187 

niteleme sıfatı, 30, 97 

nitelenen, 156 

nokta, 129, 137 

noktalama işâretleri, 129, 

136 

noktalı virgül, 137 

olumluluk, 228 

olumsuzluk, 30, 112, 228 

öbek, 96 

özel ad, 79, 80, 81, 102, 208 

özne, 30, 73, 75 

sayı sıfatı, 164 

sıfat, 152 

sıfat-fiil, 42, 77, 81 

sıfat-fiil kökenli fiil 

çekimleri, 130 

sıfat-fiil öbeği, 42, 81 
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sıralı cümle, 129 

soru, 46 

soru cümlesi, 50 

soru zamiri, 122 

söz dizimi, 25, 26 

sözde özne, 30, 73 

şahıs ismi, 79 

şart, 30, 37, 46, 96, 116, 134, 

152, 156, 157 

şekil bilgisi, 24 

şimdiki zaman, 37, 38, 121 

tamlama, 193, 203 

tamlanan, 89, 152, 156, 184, 

193 

tamlayan, 135, 152, 155, 

156, 162, 193 

tamlayıcı, 31, 73, 75, 96 

tamlayıcısı, 75 

tasarlama kipi, 32, 45 

tonlama, 136 

üçüncü şahıs, 78 

ünlem, 60 

virgül, 129, 137 

vurgu, 76 

yardımcı fiil, 30, 65, 186 

yer tamlayıcısı, 30, 67, 76, 

114, 115, 135, 187 

yüklem, 30, 73, 75 

zaman zarfı, 66, 116, 124 

zamir, 74, 77, 78, 91, 92, 93, 

101, 114 

zamir kökenli şahıs ekleri, 

130, 133 

zarf, 30, 37, 96, 110, 113, 

134, 215 

zarf tamlayıcısı, 30, 35, 75, 

114, 115 

zarf-fiil, 116, 125 

zarf-fiil öbeği, 41 
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Edebiyat Terimleri 

Dizini 

aruz, 7 

arz-ı hâl, 93 

beyit, 147, 232 

biçem, 7 

eleştiri, 8 

esin, 6 

fıkra, 232 

gazel, 61 

hatip, 23 

hayal, 5 

ilham, 6 

imaj, 5 

imajinasyon, 5 

imge, 5 

imgelem, 5 

inşat, 38 

kāfiye, 7, 76, 165, 262, 263 

kaside, 61, 93, 277 

katip, 23 

kıta, 61 

kritik, 8 

mahbup, 99 

mahlas, 61, 80, 92 

maksat, 274, 275 

memduh, 99 

muhayyile, 5 

mürekkep kāfiye, 263 

müzeyyel gazel, 277 

nazım, 265, 270 

nesip, 154 

nesir, 255, 261, 262, 265, 

270 

redif, 41, 45, 46, 48, 55, 107, 

116, 144, 157, 182, 185, 

188, 194 

revî, 232, 263 

stil, 7 

şair, 23 

şiir, 23 

şiir nakdi, 7 

taç beyit, 277 

taştir, 263 

tenkit, 8 

teşbib, 274, 275 

üslûp, 7 

vezin, 25, 76, 154, 165, 255 

yek-âhenk, 154 

zevkiselim, 27 
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Dil Bilimi Terimleri 

Dizini 

actor, 37, 62, 66 

adnominal, 30, 97 

apposition, 30 

article, 77 

aspect, 39 

cacophony, 23, 26 

complement, 31, 75 

context of situation, 28, 30, 

68 

contextual converb, 145 

correctness, 23 

definite, 77 

definite article, 77, 85, 86 

deontic modality, 32, 45 

discourse, 25, 28 

emphasis, 30, 34 

epistemic modality, 32 

goal, 62 

governee, 130 

governer, 96, 130 

government, 130 

groupe appositionnel, 102 

indefinite, 77 

interrogative, 50 

intonational phrase, 129 

inversion, 73 

juxtaposition, 129 

perfective aspect, 40 

phonation, 255 

phonological phrase, 129 

place of articulation, 258 

predication, 30 

prohibitive, 60 

prosody, 129 

quasi-proposition, 130 

régir, 96, 130 

relative pronoun, 81 

restriction, 109 

sentence, 25, 28 

syntax, 25 

tense, 37 

ungrammatical, 24, 25 

universal conditional 

clauses, 122 

vocative, 60 
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ÖZET 

XIX. yüzyıl itibariyle canlılığını yitiren klâsik Türk şiir geleneği son iki yüzyılda 

Türkiye'nin dil, düşünce ve sosyal yapısında gerçekleşen değişimler neticesinde dil, üslûp 

ve anlam dünyası bakımından günümüz edebiyat okur ve araştırmacısının yabancısı 

durumunda kalmıştır. Bu tez çalışmasında klâsik şiirin üslûp özellikleri bakımından 

anlaşılmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda XV. yüzyıl itibariyle 

Türkçe literatürde varlık gösteren belâgat teorileri yöntem olarak belirlenmiştir.  

Arap belâgat literatürünün zenginliğinden istifade edebilmek için yönteme esas 

olarak Hatîb Kazvînî’nin Telḫı ̇̄ ṣüʾl-Miftāḥ adlı eseri tutulmuştur. Çalışmaya konu olarak 

ise eski Türk edebiyatında klâsik üslûbu temsil yeterliği olduğuna hükmedilen XVII. 

yüzyıl şairlerinden Şeyhülislâm Yahyâ Efendi seçilmiştir. Böylelikle Yahyâ Efendi 

Divanı’nda cümle yapısı ve bu yapının taşıdığı anlamlar, mecâz özellikleri, anlam sunum 

biçimleri ve âhenk unsurları araştırılmıştır. 

İnceleme çalışması belâgat disiplinlerinin tasnifine uygun bir biçimde “Fesâhat ve 

Belâgat”, “Meânî”, “Beyân” ve “Bedî” olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır. 

İncelemede elde edilen bulgular “Sonuç” kısmında, klâsik şiirin temel nazım birimi olan 

“beyt”in inşâsını betimler bir tarzda ifade edilmiştir. Çalışmada Yahyâ Efendi’nin şiiri 

herhangi başka bir şairle karşılaştırılmadığından elde edilen bulgular şairin şahsî 

üslûbunu keskin çizgilerle ortaya koymaktan ziyâde, şâirin Divanı örnekleminde klâsik 

Türk şiirinin yapısının tahliline katkı sağlamaya yöneliktir. Tez çalışmasına başvuruyu 

kolaylaştırmak için beyitler, ekler - edatlar ve gramatik anlamlı kelimeler, belâgat 

terimleri, dil bilgisi terimleri, edebiyat terimleri, dil bilimi terimleri için dizinler 

oluşturulmuştur.
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ABSTRACT 

Classical Turkish poetry that had been trailed away by XIXth century has been 

estranged with modern day reader and researcher with regard to its language, style and 

semantics as the result of the changes that occured in Turkey’s language, thought and 

social structure in the last two centuries. This study aims to contribute the understanding 

of classical Turkish poetry in terms of stylistic features. In this aspect, balagha theories 

that have been existed since XVth century in Turkish literature were determined as 

method.  

In order to benefit from the richness of the Arabic balagha literature, the method 

in used was mainly based on Talḫīṣ al-Miftāḥ by al-Qazwīnī. XVIIth century poet Shaykh 

al-Islam Yahya Efendi is taken as the sample of the study because of his certified 

sufficiency in representation of classical style in old Turkish literature. Thus, the sentence 

structure of Yahya Efendi’s Diwan and its meaning nuances that this structure bears, 

figurative language, forms of meaning presentation and harmony elements has been 

analysed. 

The study of analysis is consisted of four main sections: “Faṣāḥa and balāgha”, 

“Maʿānī”, “Bayān” and “Badīʿ” in accordance with the classification of balāgha 

disciplines. In the conclusion section, the findings obtained from the analysis are 

described in a manner that depicts the composition of “bayt” which is the basic verse-unit 

in classical poetry. Since the study does not compare the poetry of Yahya Efendi with any 

other poet’s, the findings are intended to contribute the analyzing the structure of classical 

Turkish poetry in the sample of his Diwan, rather than revealing his personal style through 

clear lines. In order to facilitate the application to the thesis, couplets, affixes and 

grammatical words, balāgha terms, grammar terms, literary terms, and linguistics terms 

were indexed. 




