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PENBE-ZÂDE-İ ERZEN-İ RÛMÎ’NİN RİSÂLE Fİ’L-ARÛZ’U
Öz
Eski Türk edebiyatında nazmın, teknik bir yapı arz eden aruz ile olan ayrılmaz
bütünlüğü sebebiyle, yüzyıllar boyunca aruz ilmi ile ilgili çeşitli eserler vücuda
getirilmiştir. Ortaya çıkan bu eserler aruzun ıstılahları, ihtiva ettiği mefhumlar
ve tatbiki açısından ele alınmıştır. Aruz ilmi, esas itibariyle aynı olan fakat
yeni bahirlerin ihdası, daire sistemindeki farklılıklar, aruz tasarrufları ve
işleniş tarzı bakımından tenevvü gösteren bir yapı arz etmesi bakımından
dikkate değerdir. Penbe-zâde-i Erzen-i Rûmî’nin mensur olarak kaleme aldığı
Risâle fi’l-Arûz, aruz ilmini öğretmek gayesiyle meşhur manzum sözlük Tuhfe-i
Şâhidî’deki bahir ve vezinlerin ele alındığı bir eserdir. Eser, bahirler, bahirlerin
isimlendirilme sebepleri, usûller, cüzlerin nasıl oluştuğu, taktî’ler gibi aruz
ilminin asıl konularına taalluk eden bir yapı arz eder. Bu yazıda, hayatı
hakkında herhangi bir bilgiye rastlayamadığımız müellifin tespit edebildiğimiz
eserlerinden bahsedilmiş ve hâssaten çalışma konumuz olan Risâle fi’l-Arûz
tanıtılmış ve ardından da iki nüshası elde edilen eserin çeviri yazılı ve tenkitli
metni verilmiştir.
Anahtar kelimeler: Aruz, Penbe-zâde, Penbe-zâde-i Erzen-i Rûmî, Risâle fi’lArûz, Aruz risaleleri.
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PENBE-ZÂDE-İ ERZEN-İ RÛMÎ’S RİSÂLE Fİ’L-ARÛZ
Abstract
Poetry in our old Turkish literature due to its inseparable integrity with aruz,
which has a technical structure, various works related to aruz science have
been brought to the body for centuries. These studies are discussed in terms
of the prosperity of the aruz prosody, the concepts and applications it
contains. The science of aruz prosody is remarkable in that it presents a
structure which is essentially the same, but which shows new tenure,
differences in the circle system, prosody savings and the manner of
processing. The book Risâle fi’l-Arûz, written by Penbe-zâde-i Erzen-i Rûmî as
a prophet, it is a book that deals with the information in Tuhfe-i Şâhidî to
teach the lesson. The work presents a structure that deals with the real
subjects of science, such as sermons, reasons for naming, procedures, how
the juz is formed, taktî’s. In this article, we can talk about the works of the
author, whom we cannot find any information about his life, and our work
topic, Risâle fi’l-Arûz is introduced, and then two copies of the work are
obtained and the translation is written and criticized.
Keywods: Aruz, Penbe-zâde, Penbe-zâde-i Erzen-i Rûmî, Risâle fi’l-Arûz, Aruz
Pamphlets.

Giriş
Arap gramercilerinin teraziye benzettikleri aruz1 Arap, Fars ve Türk edebiyatında bu konuda
yazılan risalelerle birlikte edebiyat tarihinde önemli bir yer edinmiştir. Aruz ilmini tesis eden ve
sistemli bir hâle getiren Kitâbu’l-‘Ayn isimli eserin müellifi Halîl bin Ahmed (öl. 791)2 ve daha
sonra el-Ahfeş el-Evsat (öl. 831)3 ile birlikte Arap aruzu ilk ürünlerini vermiştir. Halîl bin Ahmed,
kendi zamanına kadar gelen bütün şiirleri layıkıyla incelemiş, bir çıkarım yapmış ve aruz veznini on
beş bahir ve beş daire olarak tanzim etmiştir.4 Ardından Kitâbu’l-Kavâfî müellifi el-Ahfeş el-Evsat,
mevcut bahirlere mütedârik bahrini de ekledikten sonra5 on altıya çıkan bahir sayısı sonrasında
“Arap lisaniyatçıları bunu artık değişmez bir kaide şeklinde muhafaza ederek şairlerin bu muayyen
daireden dışarı çıkmalarını şiddetle menetmeye çalıştılar” (Köprülü, 2003: 159).
1

Aruz ilminin tarihi seyri, mahiyeti ve bibliyografya hakkında ayrıntılı bilgi için bk. M. Fuad Köprülü (1978), “Arûz”, 5. baskı,
İslâm Ansiklopedisi, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, s. 625-653. Aynı makalenin sadece Acem Arûzu ve Türk Arûzu bölümlerini
ihtiva eden diğer bir baskısı için bk. Fuad Köprülü (1999), Edebiyat Araştırmaları, 3. baskı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, s. 317-360.
2
İncelediğimiz eserde “Ahmed bin Halîl” şeklinde geçen bu isim, kaynaklarda “Halîl bin Ahmed” şeklinde geçmektedir. Müellif
hakkında geniş bilgi için bk. Tevfik Rüştü Topuzoğlu (1997), “Halîl b. Ahmed”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C 15, s.
309-312.
3
Arap dili gramercisi Basra’lı Sîbeveyhi (öl. 180/796)’nin öğrencisi olan müellifin künyesi, ebu’l-Hasan Sa’îd bin Mes’ade el-Ahfeş
el-Evsat el-Mucâşiî (öl. 215/830)’dir. Aruz ilmi ile ilgili kaleme aldığı Kitâbu’l-Kavâfî isimli eserinde müellif, Halîl bin Ahmed’in
on beş olarak düzenlediği aruz bahirlerine mütedârik bahrini de ekleyerek bahir sayısını on altıya çıkarmış ve aruz ilmi tarihinde
önemli bir yer edinmiştir. Müellif hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Ayhan Kaya (2014), “el-Ahfeş’in Me’âni’l-Ku’rân’ındaki İstişhad
Metodu, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, S 39, s. 57-58; Süleyman Mahmut Kayagil (2016), “Arap Dili Tarihinde “elAhfeş” Lakabıyla Bilinen Âlimler”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C 4, S 2, s. 23-24.
4
Aruz tablosu için bk. Alî-Şîr Nevâyî, 2015: 3, 4.
5
Köprülüye göre eski şiirlerde mütedârik bahrinin el-Ahfeş tarafından ortaya konup konmadığı şüphelidir (Köprülü, 1978: 629).
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El-Mu’cem fî Me’âyîri Eş’âri’l-Acem müellifi Şems-i Kays (öl. 1236’dan sonra)6 on altı bahir
ve beş dairede toplanan sistemi on dört bahir ve dört daire şeklinde düzenlemiştir. Diğer aruz
nazariyecileri arasında sayabileceğimiz Hasan Kattân-ı Mervezî (1073-1154)7 da rubai8 nazım
şeklinin Ahrem ve Ahreb şecerelerini ortaya koymuş ve bunları yirmi dört vezne ayırmıştır (Abbâs
İkbâl Âştiyânî, 1350: 274). Bunun yanında el-Cevherî (öl. 1009’dan önce)’nin9 Kitâbu Arûzi’lVaraka isimli eseri, Hâce Nasîrüddîn-i Tûsî (öl. 1275)’nin Mi’yârü’l-Eş’âr’ı (Çetin, 1991: 432),
Reşîdüddîn Vatvât10 (öl. 1177)’ın Risâle-i Arûz’u11 ve Abdurrahmân-ı Câmî’nin (öl. 1493) Risâle-i
Arûz’u, Halîl bin Ahmed’den sonra aruz konusunda görüş ve tasarruflar içeren eserler arasında
sayılabilir. XIII. asırda Muhammed bin Ahmed bin Zahîr-i Lârendî ve Abdü’l-Muhsin-i Kayserî’nin
İbn Ebu’l-Ceyş el-Endelüsî’nin Risâletü’l-Arûz isimli eserini şerh etmeleri bu anlamda dikkate
değerdir. 12
Her ne kadar bu ilmin nazariyatı konusunda çok büyük adımlar atmamış ve bu eksikliği
tercüme ve şerhlerle ikmal etmeye çalışsa da aruzun Fars ve Araplarda olduğu kadar Türklerde de
mühim bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum Türk edebiyatının farklı coğrafyalarında
kendisini göstermiştir. Türklerin aruz ile yazılmış ilk eseri bilinmemekle birlikte, bize kadar ulaşmış
olan ilk eser, aruzun muktedab bahrinin fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl vezniyle kaleme alınmış
Balasagunlu Yûsuf Has Hâcib’in 6500-7000 beyitlik mesnevisi olan Kutadgu Bilig’dir. Bu eser
“katiyetle iddia olunabilir ki Acem aruzu ile yazılan ilk Türkçe eser değildir. Ondan önce hiç
olmazsa X. asırda, Horasan kültürünün hâkim tesiri altında yaşayan Türk şairlerinin aruz ile Türkçe
şiirler tanzim etmek tecrübesinde bulundukları ve ilk önce Farsça-Türkçe mülemmalar yazmakla işe
başladıkları tahmin olunabilir” (Köprülü, 1999: 340). Müstakimzade Süleyman Sadeddin’in bahr-i
tavîl, taktî’ gibi aruz ıstılahlarını ihtiva eden Istılahâtü’ş-Şi’riyye isimli eseri de dikkate değerdir
(Tolasa 1986: 363-380).
Bu ilmin nazariyesini ortaya koymak cihetiyle gayret gösteren Çağatay şairi Alî Şîr Nevâyî ve
Bâbür Şâh’ın aruza dair kaleme aldıkları risaleleri, Türk edebiyatında bir başyapıt olarak kendilerini

6

Müellifin künyesi Şemsüddin Muhammed b. Kays-ı Razi (öl. M 1236’dan sonra)’dir. Bir dostunun Arap ve Fars şiirlerinin
ölçülerine nasıl vakıf olunacağını sorması ve iyi şiirle kötü şiirin birbirinden nasıl ayrıldığını anlatmasını istemesi üzerine M 1233
yılı civarında kaleme aldığı Farsça el-Mu’cem fî Me’âyîri Eş’âri’l-Acem isimli eseri, aruz ilmi ile şiir ve kafiyenin anlatıldığı iki ana
bölümden oluşmaktadır. Müellif hakkında geniş bilgi için bk. Mustafa Çiçekler (2010), “Şems-i Kays”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm
Ansiklopedisi, C 38, s. 508.
7
Hasan Kattân-ı Mervezî, tıp, mühendislik, hadis, fıkıh ve edebiyat alanlarında varlık göstermiş çok yönlü biridir. Aruzdaki Ahrem
ve Ahreb şecerelerini bularak bunları 24 vezinle ortaya koymuştur. Birçok ilimle ilgilendiğinden kendisine “aynu’z-zamân” lakabı
verilmiştir. Her ne kadar Merv’de bir kütüphane kurmuşsa da bu kütüphane bir süre sonra yakılmıştır. Muasırı olan Reşîdüddîn
Vatvât ile zaman zaman çeşitli konularda mektuplaşmıştır (Abbâs İkbâl-i Âştiyânî, 1350: 274-275).
8
Rubâî nazım şekilleri, hezec bahrine ait özel vezinlerle kaleme alınır (Topuzoğlu, 1998: 303) ve “rükn-i evveli mef’ûlü olursa
Ahreb, mef’ûlün olursa Ahrem” (Risâle fi’l-Arûz, E22a) adını alır.
9
Künyesi Ebû Nasr İsmâil bin Hammâd el-Cevherî olan Farablı müellif, Kitâbu Arûzi’l-Varaka isimli eseriyle Halîl bin Ahmed’in
şekillendirdiği aruz sisteminde bazı değişikliklerde bulunmuştur. Müellif hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Hulûsi Kılıç (1993),
“Cevherî, İsmâil b. Hammâd”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C 7, s. 459.
10
Müellif hakkında geniş bilgi için bk. Derya Örs (2012), “Vatvât, Reşîdüddin”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C 42, s.
573-574.
11
Bu eser, Ahmed Ateş ile Abdülvehhâb Tarzî’nin birlikte kaleme aldığı Farsça dil bilgisi kitabının içerisindedir. Eser için bk. Ateş,
Ahmed; Tarzî, Abdülvehhâb (1962), Farsça Grameri, 3. baskı, İstanbul: İstanbul Edebiyat Fakültesi Basımevi, s. 252-262.
12
Fars ve Arap aruzu nazariyecileri hakkında bilgi için bk. Nihad M. Çetin (1991), “Arûz”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm
Ansiklopedisi, C 3, s. 427.
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gösterir. Özellikle Nevâyî’nin Mîzânu’l-Evzân’ı13 kendisinden sonra da birçok esere kaynaklık
teşkil etmiştir. Nevâyî, Halîl bin Ahmed, Şems-i Kays, Abdurrahmân-ı Câmî, Hâce Nasîrüddîn-i
Tûsî gibi bu ilmin kurucuları ve öncüleri sayabileceğimiz müelliflerin kitaplarından istifade etmiş
ve hatta onlarda olmayan vezinleri de ihtira etmiş ve aruz ilmi ve nazım şekilleri bakımından Türk
edebiyatının ilk nazariyecisi olmuştur (Köprülü 1999: 346). Bâbür Şâh (öl. 1530)’ın Arûz
Risâlesi’ni ise ilk defa Mehmed Fuad Köprülü, 1923 yılında Paris’te bulmuş ve ilim âlemine
tanıtmıştır.14 Aruz bilgilerinin yer aldığı bu eserde ayrıca Türklerin kullandığı nazım şekillerine ve
bazı edebî sanatlara da yer verilmiştir.15
Diğer taraftan XIV. asır divan şairlerinden Gülşehrî’nin on altı varaklık Farsça Arûz Risâlesi
adlı eseri, aruz kalıplarının terkip ve teşkilinden bahseden bir risaledir (Özkan 1996: 252).
Mutahhar bin Ebî Tâlib Lârendî’nin Ravzatü’l-Evzân isimli eseri de ilk Türkçe aruz risaleleri
arasında anılmalıdır (Çetin, 1991: 433). Reşîdüddîn Vatvât’ın Hadâiku’s-sihr’ini bazı
değişikliklerle Türkçeye aktaran XIV. asır divan şairi Ahmedî’nin Bedâyi’ü’s-sihr fî sanâyi’i’ş-şi’r
adlı eseri, her ne kadar genellikle edebî sanatlar ve nazımla ilgili bilgilere yer vermiş olsa da aruz
konusunda ihtiva ettiği muhtasar bilgiler sebebiyle bu konuda kaleme alınan ilk eserler arasında
anılabilir. XV. asrın başlarında vefat eden divan şairi Ahmed-i Dâ’î’nin İlm-i Arûz’u, aruzun yirmi
dokuz farklı kalıbı birer dörtlükle açıklanarak kaleme alınmıştır (Sevgi 2007: 2).
XV. asır müellifi Amasyalı Alâeddin Alî bin Hüseyin Çelebi (öl. 1471)’nin aruza dair kaleme
aldığı Risâletün mine'l-‘Arûz ve Istılâhı'ş-Şi‘r isimli risalesi; Halîmî-i Şirvânî’nin manzum eseri;
XVI. asır müellifi Aşkî’nin 1543’te yazdığı Arûsu’l-Arûz’u; Feriştehoğlu’nun 1550 yılında kaleme
aldığı Mahmûdiyye adlı eseri; Ahmed-i Bardahî’nin 1474-1477 yılları arasında kaleme aldığı
tahmin edilen (Sevgi, 2008: 40) ve beş bölümden oluşan Câmi’ü’l-Fâris’i; Lem’î’nin (XVI. asır)
Bahrü’l-evzân fî ilmi’l-arûz isimli eseri; Gelibolulu Mustafa Surûrî’nin en meşhur eseri olan ve
Türk edebiyatının derli toplu ilk belagat kitabı sayılan (Güleç 2010: 171) Bahru’l-Ma’ârif’i16 Türk
edebiyatında aruz konusunda kaleme alınmış önemli eserlerdendir. Ayrıca mecmua sahibi Edirneli
Nazmî’nin Dîvân’ında birçok farklı vezni gayet başarılı bir şekilde kullandığını ve birçok bahir
ihtira ettiğini görürüz (Canım 2018: 522).
Son dönemde ise Ali Cemâleddin (öl. 1875’ten sonra), 1875’te basılan Arûz-ı Türkî adlı
eserini, Abdurrahmân-ı Câmî’nin Risâle-i Arûz’u ve Endelüsî’nin Risâletü’l-Arûz’undan istifade
ederek vücuda getirdiğini söyler (Öztürk 2011: 375). Muallim Naci (1849-1893)’nin Arûz
Numunesi-Taktî’ isimli eseri, vezinlerin taktî’ini beyitler üzerinde gösteren ve natamam bir özellik
arz eden bir eserdir. Manastırlı Fâik (öl. 1899)’in Türkçe Aruz isimli eserinde ise aruz, vezin yani
ölçü anlamında kullanılmış, dolayısıyla müellif “aruz” ıstılahıyla hece ölçüsünü kastetmiştir
(Kalyon vd. 2017: 40). Mustafa Reşîd’in 1876’da basılan ve beş bölümden oluşan Zübdetü’l13

Mîzânu’l-Evzân’ın metni için bk. Alî-Şîr Nevâyî (2015), Mîzânu’l-Evzân (Vezinlerin Terazisi), haz. Kemal Eraslan, 2. baskı,
Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, s. 11-61.
14
Köprülü, Rıza Nur Bey’in de Bâbür Şâh’ın Arûz Risâlesi’nden Bâbürnâme’nin bir bölümünden haberdar olduğunu, bulduğu bu
esere Muhtasar adını verdiğini, oysa bu eserin bir fıkıh risalesi olan Mübeyyen adındaki bir eser olduğunu kaydeder. Ayrıntılı bilgi
için bk. Köprülüzade Mehmed Fuad (1934), Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar, İstanbul: Kanaat Kitabevi, s. 242-243.
15
Bâbür ve Bâbür’ün Arûz Risâlesi adlı eseri hakkında geniş bilgi için bk. Enver Konukçu, Ömer Faruk Akün (1991), “Bâbür”,
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C 4, s. 398.
16
Bahrü’l-Ma’ârif’te yer alan vezin ve bahirler için bk. Şafak, 2017: 2-14.
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Arûz’u, Abdurrahmân-ı Câmî’nin Risâle-i Arûz adlı eserinin Ahmed Sâfî tarafından yapılan bir
şerhi olan Câm-ı Muzaffer isimli eserinin tercümesidir (Mum 2010: 124).17 Bunların dışında
kütüphanelerde müellifi bilinmeyen manzum veya mensur birçok aruz risalesi de mevcuttur.
Penbe-zâde-i Erzen-i Rûmî’ye Ait Olduğunu Tespit Ettiğimiz Eserler
Künyesi “Ahmed b. Osmân el-Erzenü’r-Rûmî eş-şehîr Penbe-zâde” olan Penbe-zâde-i Erzen-i
Rûmî hakkında herhangi bir yayına rastlayamadık. Penbe-zâde’nin katalog taramalarında
aşağıdaki eserlerini tespit ettik.
18

1. Arapça Aruz Risalesi
Eserde aruz bahirleri, ıstılahları ve daireleri hakkında malumat vardır. Eserin girişinde
Allah’ın Penbe-zâde’ye ismet verdiği, iyi ve doğru yolu gösterdiği, onun faydalı ilimleri ve bilhassa
aruz ilminin doğrusu ve yanlışını bildiği kaydı vardır.
Kütahya Zeytinoğlu İlçe Halk Kütüphanesi 43 Ze 1097/2
122 varaklık (1b-121b) nüshada eser, mecmuanın 11b-26b sayfaları arasında bulunmaktadır.
Katalogda eserin adı “es-Savanihü’s-Salihiye” olarak geçmektedir. Nesih hatla telif edilmiş
nüshanın her sayfasında 19 satır vardır. Mecmuanın yanak kısmında “Mecmu’atü mine’l-arûz”
yazmaktadır.
Baş:

Son:

2. Şerh-i Bânet Su’âd-ı Penbe-zâde
Müellifin Kâ’b b. Zuheyr (M VII. asır)’in Hz. Peygamber’i övmek maksadıyla kaleme aldığı
ve kendisine sunduğu Kasîdetü’l-Bürde19 (Bânet Su’âd) isimli manzumesinin şerhidir. Müellif, 2a

17

Türk edebiyatındaki aruz risaleleri ve müellifleri için bk. Çetin, 1991: 432-437; Yakup Şafak (2017), “Bahrü’l-Maârif’in Birinci
Bölümünde Yer Alan Vezinler”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, C 17, S 45, s. 5-6.
18
Yerleşim yeri olarak üç tane Erzen tespit ettik. İkisi Anadolu topraklarında, biri de İran’da bulunmaktadır. İran’daki Erzen, Şiraz
ile Kazerun arasındadır. Anadolu’daki iki Erzen’den biri Erzurum’un 15 km kuzey batısında yer alır ve Erzurum’un ismini aldığı yer
de burasıdır. Diğeri ise Siirt ile Meyyâfarikîn arasındadır. İslâm tarihi kaynaklarında kendisinden en çok bahsedilen tarihi bir şehir
olan Erzen burasıdır (Osman Gürbüz (2016), “Kalîkalâ-Erzen İsimlerinin Menşei ve Erzurum’un Fethine Dair Bazı
Değerlendirmeler”, İLTED, C 2, S 46, s. 135). Müellifin Türkiye’deki iki Erzen’in hangisinden olduğunu şu an için bilemiyoruz.
Penbe-zâde ile ilgili bu konuda hiçbir yayına rastlayamadık. Ayrıca yukarıda da belirtildiği gibi, künyesinden Trabzon/Çaykaralı
olduğunu tahmin ettiğimiz eserin müstensihi el-Husûlî el-Evfâ el-Pâçânî de bu eseri Penbe-zâde’nin memleketi olan Erzen-i Rûm’da
yazdığını belirtmektedir (Risâle fi’l-Arûz, D122b).
19
Kasîdetü’l-Bürde hakkında geniş bilgi için bk. Kenan Demirayak (2001), “Kasîdetü’l-Bürde”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm
Ansiklopedisi, C 24, s. 566-568.
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sayfasında bu kasidenin zor bir dili olduğunu ve pek çok âlimin bu eseri açıklamak için gayret
ettiğini söyler. Bu eserin iki nüshasını tespit ettik.
Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi 34 Nk 4003/1, “Şerhu kasideti banet süad”
77 varaklık (1a-76b) nüsha, tarçın renkli ciltli, mıklepli, sarı kâğıtlara nesih hatla yazılmıştır.
Şaban 1130 (Temmuz 1718) tarihinde ve Edirne Üç Şerefeli Cami’inde kaleme alınmıştır. Her
sayfasında 15 satır olan bu eserin beyitleri kırmızı mürekkeple yazılmıştır.
Baş:
میحرلا نمحرلا هللا

بسم

…الحمد هلل الذی نصب لنار ایات الهدی و االیمان
Son:

Hacı Beşir Ağa, 535, “Şerhu Kasideti -Banet Suad”
65 varaklık nüsha, nesih hatla, müellif nüshasından temize çekilmiş olarak, 1134 senesinin
Şaban ayının onuncu günü olan Çarşamba günü (26 Mayıs 1722) kuşluk vakti İstanbul’da Rüstem
Paşa Medresesi’nde kaleme alınmıştır. Her sayfada 19 satır bulunan nüsha 211x130-140x68 mm
ölçülerindedir.
Baş:
میحرلا نمحرلا هللا

بسم

الحمد هلل الذی نصب لنار ایات الهدی و االیمان
Son:

3. Risâle fi’l-Arûz
Araştırmalarımız neticesinde beş nüshasını tespit ettiğimiz eserin tenkitli metnini kurarken
diğer nüshalara ulaşamadığımız için Edirne Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi (E) ve Diyarbakır
Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi (D) nüshalarını kullandık.
a. Edirne Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi (E) 572/320, “Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî”
30 varaklık nüsha (1b-29b), aharlı, beyaz kâğıtlara nesih (11b-21b) ve ta’lîk hatla yazılmıştır.
Kırmızı cetvellidir. Son sayfası eksiktir. Başlıklar kırmızı renklidir.
Baş:
میحرلا نمحرلا هللا

بسم

Hamd-ı bî-hadd ü senâ-yı bî-‘add ân Hüdâ-yı müte’âlî-râ bâyed...
20

Bu katalog numarası Tuhfe-i Şâhidî Şerhleri isimli eserde sehven “562/3” şeklinde verilmiştir (Öz, 1999: 88).
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Son:
Ma’lûm ola ki devâ’irün zikri esnâ-yı kat’da olmak münâsib
b. Kahire Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Bölümü, 672821
c. Mısır Millî Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Bölümü, 3031, “Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî”
İlgili mecmuanın 126-173. varakları arasında, H 1146/ M 1734 yılında istinsah edilmiş,
ceyyid nesih hatla yazılmıştır. Her sayfada 15 satır bulunan nüsha 130 x 210 (dış) ölçülerindedir. 22
ç. Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi (D), 21 Hk 102/9, “Risâle fi’lArûz”
165 (1a-165b) varaklık nüsha, sarı suyolu filigranlı kâğıtlara nesih hatla yazılmıştır. Eser,
mecmuanın 108b-122b sayfaları arasında bulunmaktadır. Her sayfada 17 satır bulunan nüsha
210x155-160x105 mm ölçülerindedir. 1162 senesinin Rebiülahir ayının 17. günü olan Cuma günü
(6 Nisan 1749) Sa’d bin Alî bin Ahmed bin Alî bin Müslim bin Süleyman bin Muhammed elHusûlî el-Evfâ el-Pâçânî tarafından Erzen-i Rûm’da bulunan Halîliyye Medresesi’nde istinsah
edilmiştir.
Baş:

Son:

d. Oxford-İngiltere, Bodleian Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Koleksiyonu MS Turk. e.
54, “Risâle-i Arûz”
31 varaklık nüsha, nesih hatla yazılmış, 207x146-135x65 mm ölçülerindedir ve nüshanın her
sayfasında 19 satır bulunmaktadır. Türkçe kaleme alınan bu eserin varak sayısı, dilinin Türkçe
olması ve adının “Risâle-i Arûz” olması münasebetiyle incelediğimiz eserin bir nüshası olma
ihtimali çok güçlüdür. Eseri göremediğimiz için bu noktada kesin bir kanaat ortaya koyamıyoruz.
Eserin İncelenmesi
Aruz ile ilgili tarih boyunca, kimi mecmualarda kimi müstakil olarak, manzum veya mensur
birçok eserde aruz ilminden bahsedilmiştir. Bu eserlerden biri de Penbe-zâde-i Erzen-i Rûmî’nin
üzerinde çalıştığımız eseridir. Bu eserin adı bazı katalog kayıtlarında23 “Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî”
olarak geçmektedir. Hâl böyleyken eserin incelediğimiz nüshalarının hiçbirinde bu tür bir
isimlendirmeye rastlamadık.24 Ayrıca bu isimlendirme, metnin muhteviyatını da yansıtmamaktadır.

21

Elde edemediğimiz bu nüshanın varlığını Tuhfe-i Şâhidî Şerhleri isimli eserden öğrendik (Öz, 1999: 88).
Elde edemediğimiz bu nüshanın varlığını şu kaynaktan öğrendik: Fatih Ramazan Süer (2017), “Mısır Millî Kütüphanesinde
(Dârü’l-Kütübi’l-Kavmiyye) Bulunan Edebiyat İle İlgili Türkçe El Yazmaları”, TİDSAD, Yıl: 4, S 13, Eylül 2017, s. 647. Bu nüsha
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nın katalogunda (http://www.yazmalar.gov.tr/eser/serh-i-sahid%C3%AE/100413)
“YY06” numarasıyla kayıtlıdır.
23
Örneğin, Edirne Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi, 572/3 ve Mısır Millî Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Bölümü, 3031.
24
Bu tür bir isimlendirmeye rastlamadığımız gibi eser incelendiğinde, ona herhangi bir adın da verilmediği görülecektir.
22
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Bu eserin amacı, Tuhfe-i Şâhidî’deki25 bahir, vezin ve diğer aruz ıstılahlarının açıklamasına hizmet
etmek olduğundan eser, bir “şerh”ten ziyade, bahir, vezin ve aruz ıstılahlarının öğretilmeye
çalışıldığı bir aruz risalesi26 hüviyeti arz etmektedir. Başka bir ifade ile diğer Tuhfe-i Şâhidî
şerhleri27 incelendiğinde, genellikle söz konusu manzum sözlükteki beyitlerde, manzum veya
mensur, kelime ve ıstılah anlamlarının ve bilhassa gramer bilgilerinin verildiğini görürüz. Oysa
bizim çalıştığımız eserde, Tuhfe’deki bahirlerin isimlendirilme sebepleri, usûlleri, cüzlerin isimleri,
zihaf ve illetlerin eczaya nasıl tesir ettiğini anlatılmıştır. Penbe-zâde’nin ifadesiyle “her baḥrüŋ
sebeb-i tesmiyesi ve uṣūli ve esmā-i eczāsı ve ziḥāfāt ve ʿilel ve keyfiyyet-i (D109a) ʿarūż her
eczāya ne vech-ile olduġı anda nümāyān” olduğunu anlatmıştır. Dolayısıyla Penbe-zâde, aruz ilmini
öğretmek gayesiyle Tuhfe’nin kıt’alarının bazılarından üç veya beş beyit örneği almış ve eserini
vücuda getirmiştir.
Tuhfe’yi anlatan eserlerden kimi onu kısaltarak vermiş, kimi beyitlerin taktî’ini göstermekle
yetinmiştir. Kimse bunların dışında içerdiği aruz bilgilerini ayrıntılı olarak yazmamıştır. Dolayısıyla
Tuhfe, gereken “değeri” görmemiştir. Tuhfe’deki bu “inci” mesabesindeki özellikleri ortaya çıkarma
konusunda Penbe-zâde’nin bazı güvenilir dostları onu teşvik eder. O da her bahrin nasıl
isimlendirildiğini, zihaf ve illetleri, usûlü (sâlim sekiz cüz), aruz keyfiyetlerinin her cüze nasıl tesir
ettiğini ortaya koyar ve bu sayede bu konuda “başka eserlere bakmaya gerek kalmayacak” şekilde
eserini kaleme alır. Penbe-zâde, “gönlünü düşünce cihetine çevirip, tefekkür denizinde tereddüt
gemisi ile yüzerken” aklına “Kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir.”
hadis-i şerifi gelir ve bu hadis gereğince yukarıda sayılan konularda, bu ilim ile ilgilenenlerin
ihtiyacını karşılamak üzere “düşünce gemisini güvenilir bir sahile getirir”. Gayret edenlere Allah’ın
yardım edeceğine inanarak işe koyulur ve eserini bu düşünceyle tamamlar (Risâle fi’l-Arûz, E2a).
Şâhidî’nin seçtiği bahirlerin, Arap aruzcularının itibar ettikleri bahirler olduğunu söyledikten
sonra Tuhfe’de, mütedârik, basît ve medîd bahirlerinin olmadığını, yani toplamda on üç bahrin28 yer
aldığını da ekler (Risâle fi’l-Arûz, E29b, E28a). Amacı, Tuhfe’deki bahirler hakkında bilgi vermek
olan Penbe-zâde, dolayısıyla Tuhfe’de olmayan bahirler hakkında “Tuḥfe’de ṭavīlden ġayrısı
meẕkūr olmaduġına bināen, bāḳīnüŋ tefkīk maḥallini beyāna iḥtiyāc yoḳdur.”, “Lākin Tuḥfe-i
Şāhidī’de mütedārik meẕkūr olmadıġı eclden, tefkīk maḥallini beyāna iḥtiyāc yoḳdur.” (Risâle fi’lArûz, E29b) gibi ifadelerden anlaşıldığı üzere, herhangi bir bilgi vermez.
Diğer taraftan, Penbe-zâde’nin konuyu anlatırken kullandığı öğretici ifadeler de dikkat
çekicidir. Akıcılık ve konuyu örneklendirme gibi özelliklerin eseri telif ederken çokça kullanıldığını
görüyoruz. “Baḥr lüġatde ‘deryā’ya dirler; İnsirāḥ lüġatde ‘āsān’ dimekdür; Serīʿ(e) lüġatde
‘ivmek’ dirler, Fürsde ‘şitāb’ gibi; İctisās lüġatde ‘ḳaṭʿ’ dimekdür; Mużāriʿ ‘müşābih’ dimektür”
şeklinde bahirlerin kelime anlamları ortaya konarak gereken bilgi tedrici olarak verilmiştir.
Vezin, kâfiye, secî’, kıt’a, beyit, mısrâ, şiir (Risâle fi’l-Arûz, E5b) gibi edebî ıstılahların da
tanımlarını vererek eserini daha zengin bir yapıya kavuşturan Penbe-zâde’nin bahir ve vezinler
konusunda, elindeki başka nüshaları karşılaştırarak nüshalar arasında güvenilirliği ölçmesi, konu ile
25

Muğlalı İbrâhim Şâhidî’nin (öl. 1550) 1515 yılında kaleme aldığı Türkçe-Farsça manzum bir sözlük olan eser, Hüsâm elKonevî’nin 1400 yılında yazdığı Tuhfe-i Hüsâm isimli eserine nazire olarak yazılmıştır. Manzum sözlüklerin yazılış amaçlarında
olduğu gibi Tuhfe-i Şâhidî’de de talebelere aruz ve Farsça öğretimi vermek ön plandadır. En çok şerhi yapılan Farsça-Türkçe
manzum sözlük olma özelliğini gösteren eserin metni için bk. Atabey Kılıç (2007), “Türkçe-Farsça Manzum Sözlüklerden Tuhfe-i
Şâhidî (Metin), Turkish Studies, Tunca Kortantamer Özel Sayısı-II, C 2, S 4, s. 516-548.
26
Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi, 19 Hk 102/9 numaralı nüshanın kataloğunda, eserin adı Risâle fi’l-Arûz olarak
geçmektedir. Biz de bu esere aynı ismi vermeyi uygun gördük.
27
Tuhfe-i Şâhidî şerhleri için bk. Öz, 1999: 31-89.
28
Tuhfe-i Şâhidî, Halîl bin Ahmed’in (el-Ahfeş’in getirdiği mütedârik bahri ile birlikte) ortaya koyduğu on altı bahir ve beş dairelik
sisteme göre tanzim edilmiştir. Eğer Şems-i Kays’ın ortaya koyduğu bahirleri de söz konusu edersek, eserimizde Müşâkil, Garîb
(Cedîd) ve Karîb bahirlerinin de yer almadığını belirtmeliyiz.
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ilgili birden çok nüshaya sahip olduğunu bildirmesi ve bir bilginin farklı nüshalarda farklı şekillerde
ortaya çıkabileceğini ortaya koyması, onun okuyucuya daha sağlam bir bilgi verme endişesini
gösterir.
Arapça ve Farsçaya hâkim olmayan küçük büyük herkese faydasının dokunması için eserini
“lisân-ı Türk” ile yazdığını (Risâle fi’l-Arûz, E2a) söyleyen Penbe-zâde, eserini kaleme alırken, bu
alanda tebahhur etmiş bazı âlimlerden de istifade etmiştir. Bu âlimler; aruz ilminin kurallarını tespit
eden ve ıstılahlarını şekillendiren Halîl bin Ahmed; Halîl bin Ahmed’in on beş bahir olarak
düzenlediği sistemi on iki bahirde toplayan el-Cevherî; aruz bahirlerine dair bir manzume kaleme
alan Sadru’ş-Şerî’a29; Halîl bin Ahmed’in ortaya koyduğu daire ve aruz kurallarına karşı çıkan
Büzürc bin Muhammed30; aruz bahirlerine mütedârik bahrini ekleyen el-Ahfeş; Ahreb ve Ahrem
şecerelerini bulan Hasan Kattân ve Farsça ilk aruz kitaplarının müelliflerinden olduğu söylenen
(Çetin, 1991: 431) Yûsuf-ı Arûzî (Yûsuf-ı Arûz-ı Nişâburî)’dir.
Müellif, eserin kendi içinde herhangi bir bölümleme yapmamıştır fakat anlatılan konuları
gruplandırdığımız zaman eserin dört bölümden oluştuğunu söyleyebiliriz. İlk bölüm, mukaddime
niteliğindedir. İkinci bölüm, vezin ve bahirleri anlamak için gereken bazı bilgilerin verildiği beş
başlık altında ele alınır. Üçüncü bölümde bahirler verilir. Yirmi sekiz kıt’ada verilen beyit örnekleri
Tuhfe-i Şâhidî’den alınmıştır. Dördüncü bölümde ise vezinlerin, harekeli ve sakin harflerinin
sayısına ve sıralanışına göre beş dairede toplandığını belirtir.
(E1b) (D108b) BİSMİ’LLĀHİ’R-RAḤMĀNİ’R-RAḤĪM
Ḥamd-ı bī-ḥadd ü senā-yı bī-ʿadd ān Ḫüdā-yı müteʿālī-rā bāyed kerd ki bā-yed-i ḳudret-i ū elvān-ı ezhār-ı
fevākih ki31 ber-aġṣān-ı lisān-ı insān şüküfte şod ve be-vāsıṭa-i zebān ki tercemān-ı cenān est hezār hezār
cevāhir-i maʿānī ve leṭāʾif-i leālī-i nühüfte ẓāhir şod ve32 dürūd-ı firāvān ve taḥiyyet-i bī-pāyān ber-ravża-i ān
Peyamber bād ki Seyyidü’l-Mürselīn ve Ḫātemü’n-Nebiyyīn est ve ber-āl ü aṣḥāb-ı ū bād ki ānān muʿtekifān-ı
Kaʿbe-i ʿilm ve nūşiyān-ı āb-ı zemzem-i ḥilmend.33
Emmā baʿd.34 Bu ḥaḳīr35-i şikeste–dil ve rūzgār-ı zūr-kārdan münfaʿil Penbe-zāde-i Erzen-i Rūmī şöyle
taḳrīr-i maḳāl ve beyān-ı aḥvāl ḳılur ki çün Tuḥfe-i Şāhidī ʿalā nāẓımıhā raḥmetü Rabbihi’l-Hādī meşārıḳ u
meġāribde müştehir oldı, şems-i vasaṭ-ı nehārda iştihār gibi.
Şiʿr:
(Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün)
Şarḳ u ġarbuŋ ʿālimi nezdinde buldı iştihār
(E2a) Şöyle kim ḫurşīde beŋzer ber-ḫaṭ-ı nıṣfu’n-nehār36
Ammā ʿilm-i ʿarūżdan çoḳ ferāʾid-i yektā ve cevāhir-i bī-hemtāları cāmiʿ olup şerḥine taṣaddī iden şurrāḥ,
baʿżısı Lüġāt’üŋ beyānına ḳaṣr ve baʾżısı beyān-ı Lüġāt’e taḳṭīʿ-i ebyātı żamm ile iktifā idüp münderic olan ferāʾid
ü cevāhirüŋ beyānına aṣlā taʿarruż eylememişler. Maʿa-hāẕā Lüġāt’uŋ beyānı maḥalline ednā-yı iltifāt ile maʿlūm
29

Müellif hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Şükrü Özen (2008), “Sadrüşşerîa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C

35, s. 430.
30

Müellif hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Rahmi Er (1992), “Büzürc b. Muhammed”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm
Ansiklopedisi, C 6, s. 521-522.
31 ki: -E.
32 ve: -D.
33 “Sınırsız hamd ve sayısız övgü, o yüce Allah’adır ki O’nun kudret eli sayesinde, gönüllerin tercümanı olan dil vasıtasıyla,
renkli meyve çiçekleri gibi insan dilinde, binlerce gizli inci ve mana cevheri ortaya çıktı. Çok saygı ve sonsuz dua, gönderilen
peygamberlerin sonuncusu ve önderi olan o Peygamber’in ve ilim Kâbe’sinin müdavimi olan ve lezzetli zemzem suyunu içmiş olan
ailesi ve arkadaşlarının üzerine olsun.”
34
Emmā baʿd: Baʿde E.
35
ḥaḳīr: faḳīr E.
36
Şarḳ u ġarbuŋ dānişi nezdinde şedīd iştihār
Der-naẓar mānend şemset ber-ḫaṭ-ı nıṣfu’n-nehār (Derkenar, -D).
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olur. Ammā meẕkūrātuŋ fehmi maḥalline mürācaʿat ile daḫi müteʿassirdür diyü baʿżı ḫullān-ı ẕevi’l-ittiḳān bu
kem-ter-i ednāyı ḫākden refʿ idüp meẕkūr olan ferāʾid-i merġūbe-i aṣdāfından iḫrāc ve iẓhārın iltimās eyledi.
Şiʿr:
(Mefʿūlü fāʿilātün mefʿūlü fāʿilātün)
Āmed şemīm-i luṭfī ez-ṭālibân be-yārān
Luṭfī nemūd u ber-dāşt ez-ḫāk īn gedā-rā
Ammā bir taʿbīr ile ki her baḥrüŋ sebeb-i tesmiyesi ve uṣūli ve esmā-i eczāsı ve ziḥāfāt ve ʿilel ve keyfiyyeti (D109a) ʿarūż her eczāya ne vech-ile olduġı37 anda nümāyān olup maḥalline mürācaʿata iḥtiyāc olunmaya.
Kem-ter-i ḫākister daḫı rūy-i dili cihet38-i endīşe müteveccih idüp keştī-i tereddüd ile yemm-i tefekkürde
sābiḥ iken bāl-i pür-melāle bu39 sünūḥ eyledi ki fi’l-vāḳiʿ bu ẓanna mā-ṣadaḳ olmadan merāḥil-i baʿīde40 ile dūr
iseŋ de lākin men kāne fī ḥāceti aḫīḫi kāne’llāhu teʿālā fī ḥācetihi41 ḥadīs-i (E2b) şerīfinüŋ mażmūn-ı münīf(in)e
ittikāʾen ḳabūli sezā-vār ve lāʾıḳdur. Der-ḥāl fülk-i endīşi sāḥil-i yaḳīnde ber-ḳarār idüp ʿavn-i Bārī ile devā-yı
ḥācet mümkindür diyü vaʿd olunduġına bināen el-ān incāz-ı mā-vaʿdiye şürūʿ olundı. Bārī celle ve ʿalā tevfīḳiyle
itmām olduḳda müstefīd olan iḫvāndan mercūdur ki bu ḥaḳīr-i pür-taḳṣīri evḳāt-ı ferḫundelerinde duʿā-yı
ḫayrdan ferāmūş itmeyüp yād ideler.
Lisān-ı Türk-ile beyān īsār olundı, tā ki lüġat-ı ʿArab’uŋ ve Fürs’üŋ istimzācına ḳādir olmayan kimesneye
nefʿi ʿām42 olup ṣaġīr ü kebīr vażīʿ ü refīʿ müstefīd olalar.
Muḳaddeme yaʿnī meẕkūr olan maʿlūmāt-ı ḫamsenüŋ maḳṣūda şürūʿdan muḳaddem ḥıfẓı lāzım-ı
beyyindür, tā ki maḳṣūdı beyān maʿrıżında vech-i43 sühūlet ile nümāyān ola.
Maʿlūm-ı evvel:
Erbāb-ı ʿarūż-ı ʿArabī’nüŋ ekseri ve Fārisī’nüŋ küllīsi ʿindinde eşʿār-ı ʿArab ve ʿAcem’üŋ terekküb itdügi
eczāʾ-i uṣūl sekizdür. İkisi beş ḥarflidür44: fāʿilün, feʿūlün. Mā-bāḳīsi45 yidi ḥarflidür46: mütefāʿilün, müfāʿaletün,
müstefʿilün, mefāʿīlün, fāʿilātün, mefʿūlātü. Ekser ile taḳyīde vech mefʿūlātü ġayr-ı münevven Cevherī ʿindinde
eczāʾ-i uṣūlden ʿadd olunmaduġına işāretdür, cumhūr47 ʿindinde münevven ʿadd olunmaduġı48 gibi. Maʿlūm-ı sānī:
Meẕkūr olan eczāʾ üç nesneden (E3a) terekküb iderler: (D109b) Sebeb49, veted50, fāṣıla. Ve bunlaruŋ her biri daḫı iki

37 Vechi oldur ki Cevherī ʿindinde bir cüzʾ ki eczāʾ-i uṣūlden ʿadd oluna, üç şarṭuŋ anda vücūdı lāzımdur. Şarṭ-ı evvel,
beyt-i dāʾirede cüzʾ ola. Şarṭ-ı sānī, bu cüzʾ-i āḫir kendüye naḳl olunmaya. Şarṭ-ı sālis, kelām-ı ʿArabī’de aṣl ola. Mefʿūlātü ġayr-ı
münevven kelām-ı ʿArab’da müstaʿmel olmayup belki aṣl-ı münevven müstaʿmel olduġı eclden Cevherī raḥmetu’llāhi teʿālā
ḥażretleri uṣūlden ʿadd itmeyüp ol sebebden eczāyı yedi iʿtibār eylemişlerdür. Ammā cumhūr faḳaṭ şarṭeyn-i evvelīn iʿtibār
idüp sālisi iʿtibār eylemedükler-içün ġayr-ı münevveni daḫı eczāʾ-i uṣūlden ʿadd idüp mecmūʿ eczāyı sekiz iʿtibār
eylemişlerdür. Münevven, cemīʿüŋ ʿindinde eczāʾ-i uṣūlden ʿadd olunmaduġınuŋ vechi, istiḳrāʾ ile eşʿār anuŋla taḳṭīʿ
olunmaduġı ecldendür. Fe’ḥfaẓ fe-ennehu cedīr bi’l-ḥıfẓ (Derkenar).
38 cihet: cümleten D.
39 bu: -E.
40 merāḥil-i baʿīde: merḥale-i baʿīd E.
41 “Kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir.”
Bu ḥadīs-i şerīfüŋ maḥreci Muḥammed bin İsmāʿīl el-Buḫārī rāvīsi ʿAbdu’llāh bin ʿÖmer raḍıya’llāhu teʿālā ʿanhum
ḥażretlerinüŋ Meşārıḳ-ı Envār’uŋ (Bu eser, Lahorlu dil, edebiyat, fıkıh ve hadis alanlarında derinleşmiş olan Lahorlu
Radıyyüddin es-Sâgânî (öl. 650/1252)’nindir. Künyesi Meşârıku’l-Envâri’n-Nebeviyye min Sıhâhi’l-Ahbâri’l-Mustafaviyye
olan bu eser, müellifin Sahîh-i Buhârî’den yaptığı seçmelerden oluşan bir hadis kitabıdır. Ayrıntılı bilgi için bk. İbrahim
Hatiboğlu (2004), “Meşârıku’l-Envâri’n-Nebeviyye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C 29, s. 361-362.) “Men
Mevṣūle” (Bu bölüm, 12 bâbdan oluşan eserin birinci bâbının birinci faslıdır) faṣlında ẕikr olunmışdur (Derkenar).
42 ʿām: -D.
43
D ve E nüshalarında izafet  یile gösterilmiştir.
44 beş ḥarflidür: ḫümāsī D.
45 mā-bāḳīsi: bāḳī E.
46 yidi ḥarflidür: sübāʿīdür D.
47 cumhur: cemīʿüŋ E.
48
olunmaduġı: olunduġı E.
49 Rivāyet olunur ki Yūsuf-ı (ʿArūż-ı) Nīsābūrī (Bu kişi hakkında bilgi bulunamamıştır.), Aḥmed bin Ḫalīl ʿilm-i ʿarūż vażʿ
itdükden ṣoŋra yigirmi ikinci senesinde daḫı ʿilm-i ʿarūżı taṣnīf idüp ʿArabiyye üslūbı üzere ḳavāʿidin beyān eylemişdür
(Derkenar).

TURUK
International Language, Literature and Folklore Researches Journal
2019, Year 7, Issue 18
Issn: 2147-8872

- 116 -

www.turukdergisi.com

Muhittin Turan

ḳısma münḳasım olup mecmūʿı altı ḳısm51 olur. Zīrā ḥarfeyn olup sānī sākin olursa sebeb-i ḫafīf tesmiye iderler, fā gibi.
Müteḥarrikeyn olursa sebeb-i saḳīl tesmiye iderler, ʿilü gibi. Üç ḥarf olup āḫiri sākin olursa vedet-i mecmūʿ tesmiye
iderler52, ʿilün gibi. Vasaṭı sākin olursa veted-i mefrūḳ tesmiye iderler53, lātü gibi. Dört ḥarf olup āḫiri sākin olursa
fāṣıla-i ṣuġrā tesmiye iderler54, mütefā gibi. Beş ḥarf olup āḫiri sākin olursa fāṣıla-i kübrā tesmiye iderler55, feʿiletün
gibi. Meẕkūrātuŋ mecmūʿını, ḥażret-i ʿAlī kerrema’llāhu teʿālā vechehuya müntesib olan56 lem era ʿalā reʾsi cebelin
semeketen57 ḳavli(ni) cemʿ ider.
Maʿlūm-ı sālis:
Kelām-ı ʿArab ve zebān-ı Fürs’de cārī olan buḥūr on ṭoḳuzdur. Beşi zebān-ı Fürs’de vücūdı ḳalīldür: Vāfir, kāmil,
ṭavīl, medīd, basīṭ. Üçü zebān-ı Fürs’e maḫṣūṣdur: Ġarīb- cedīd daḫı dirler- ḳarīb, müşākil. On biri zebān-ı ʿArab’da ve
Fürs’de müştereken müstaʿmeldür: Hezec, recez, remel, müteḳārib, mütedārik, serīʿ, münseriḥ, ḫafīf, mużāriʿ, müctes,
muḳteḍab. Şāhidī merḥūm58 Tuḥfe’sini buḥūr-ı müşterekeden (E3b) mütedāriküŋ ġayrına ve nedretle zebān-ı Fürs’de
müstaʿmel vāfir ve kāmil ve ṭavīle binā idüp naẓm eylemişdür. Lākin baʿżı baḥr sālim ve baʿżısı ziḥāfāt ve ʿilel-i
müteġāyirenüŋ ʿarūż-ile muġāyir olduġı eclden mükerrer olup mecmūʿı yigirmi sekiz ḳıṭʿa üzere īrād olunmışdur.
Maʿlūm-ı rābiʿ:
Eczāya ʿārıż olan ziḥāfāt ve ʿilel, kelām-ı ʿArab ve zebān-ı Fürs’de ḳırḳ yedidür. Yigirmi yedisi beynlerinde
müştereken müstaʿmeldür: Keff, ḳaṣr, ḥaẕf, beter, ḫabn, ṭayy, ḳaṭʿ, ṣalm, ḳabż, teşʿīs, ḥaẕẕ, ḫabl, vaḳf, kesf59, isbāġ, iẕāle,
(D110a) terfīl, ḫarm, ḫarb, şeter, taḫlīʿ -kebel daḫı dirler-, selm, serm, şekl, cezz, şaṭr, sālim. Zebān-ı Fürs’e60 ḫāṣṣ olan
sekizdür: Hetm, cebb, zelel, caḥf, rebʿ, cedʿ, refʿ, naḥr. Kelām-ı ʿArab’a ḫāṣṣ olan on ikidür: İżmār, ʿaṣb, ḳaṭf, nehk, ʿaḳl,
naḳṣ, ʿaṣb, ḳaṣm, cem, ʿaḳṣ, vaḳaṣ, ḫazel.

Tuḥfe-i Şāhidī’de müşterekden muḫtār on ikidür: Sālim, keşf, ṭayy, ḫabn, ḳaṣr, ḳabż, terfīl, keff, ḫarm, ḫarb, cezz,
ḥaẕf. Zebān-ı Fürs’den muḫtār üçdür: Hetm, zelel, cedʿ. Kelām-ı ʿArab’dan muḫtār (E4a) birdür: Ḳaṭf. Mecmūʿı on
altıdur. Meẕkūr muḫtāruŋ teʿārüfi ẕikr olunur, tā ki maʿrıż-ı beyānda her birinüŋ vechi bilā-ʿusret ẓāhir ola:
Sālim, eslem aŋa tesmiye iderler61 ki cemīʿ-i62 eczāsı vażʿ-ı aṣlīsi üzere istiʿmāl olunup aṣlā ziḥāfātdan bir nesne
ʿārıż olmaya.

50 İḫtiyār olunan buḥūruŋ uṣūlleri her bir ḳıṭʿayı beyān itdükde ẕikr olunur inşāʾallāh teʿālā. Ammā iḫtiyār olunmayan
buḥūruŋ uṣūllerini beyān her ḳaçan pek lāzım degül ise de lākin fāʾide-i mādan ḫālī olmaduġı eclden hāmişde beyāŋ īsār
olundı.
Baḥr-ı medīd: Aṣlı ʿArabiyye ve Fārisiyye ʿindinde iki kerre fāʿilātün fāʿilün fāʿilātün fāʿilün’dür.
Baḥr-ı basīṭ: Aṣlı ʿArabiyye ʿindinde ve Fārisiyye ʿindinde iki kerre müstefʿilün fāʿilün müstefʿilün fāʿilün. Ammā
meẕkūr baḥrden ʿArabiyye ʿindinde dāʾimā meczū istiʿmāl olunup aṣl üzere aṣlā müstaʿmel olmazlar. Yigirmi beşinci ḳıṭʿada
daḫı aṣldan münāsebet ile ẕikr olunur inşāʾallāh teʿālā.
Baḥr-ı ġarīb: Ki Büzürcmihr peydā itmiş diyü rivāyet iderler. Aṣlı iki kerre fāʿilātün fāʿilātün müstefʿilün’dür.
Baḥr-ı ḳarīb: Ki Yūsuf-ı (ʿArūż-ı) Nīsābūrī ʿarūżı peydā itmiş diyü rivāyet iderler. Aṣlı iki kerre mefāʿīlün mefāʿīlün
fāʿilātün’dür.
Baḥr-ı müşākil: Aṣlı iki kerre fāʿilātün mefāʿīlün mefāʿīlün’dür.
Baḥr-ı mütedārik: Ki ebu’l-Ḥasan el-Aḥfeş en-Naḥvī ḥażretleri kelām-ı ʿArabī’yi tetebbuʿ ile iḫrāc idüp İmām Ḫalīl’üŋ
vażʿ eyledügi buḥūr-ı ḫamse-i ʿaşereyi, sitte-i ʿaşere naḳl eylemişdür. Aṣlı iki kerre fāʿilün fāʿilün fāʿilün fāʿilün’dür. Fe’ḥfaẓ
velā taḫabbuṭ (Derkenar).
51 Ve bunlaruŋ her biri daḫı iki ḳısma münḳasım olup mecmūʿı altı ḳısm: Her biri iki nevʿe münḳasım olup mecmūʿı altı
E.
52 tesmiye iderler: dirler D.
53 tesmiye iderler: dirler D.
54 tesmiye iderler: dirler D.
55 tesmiye iderler: dirler D.
56 olan: -E.
57 Mûsıkîde usûller, “TE, NE, NEN, TA, Nİ” gibi hecelerle gösterilir ve her biri de aruz veznindeki sebeb, veted ve fâsıla
ıstılahları ile açıklanır. Örneğin “TE NE” sebeb-i sakîl, “TE NEN” veted-i mefrûk, “TA Nİ” veted-i mecmû’, “TE NE NEN” fâsıla-ı
suğrâ, “TE NE NE NEN” fâsıla-ı kübrâ tabirleri ile açıklanmış ve bütün bu unsurların tamamını ifade eden ve “Bir dağ başında bir
balık görmedim.” anlamına gelen bu Arapça ifade uydurulmuştur (Serda Türkel Oter ve Ali Yıldırım (2010), “Şeyh Gâlib’in
Bestelenmiş Şiirlerinde Usûl-Vezin İlişkisi”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S 27, s. 229).
58 merḥūm: raḥmetu’llāh E.
59
“keşf” olarak da geçmektedir.
60 Fürs’e: Fürs’de E.
61 tesmiye iderler: dirler D.
62
D ve E nüshalarında izafet  یile gösterilmiştir.
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Kesf, meksūf63 aŋa tesmiye iderler64 ki mefʿūlātü lafẓından tā isḳāṭ oluna, baʿde bāḳī ḳalan mefʿūlā kelām-ı
ʿArab’da bilā-tā ʿadem-i istiʿmāline bināen bedeline mefʿūlün lafẓını vażʿ iderler.
Ṭayy, maṭvī aŋa tesmiye iderler65 ki rābiʿ-i sākin ḥaẕf oluna. Maẓinn vuḳūʿı müstefʿilün, mefʿūlātü lafẓlarıdur.
Evvelden fā isḳāṭ idüp bāḳī ḳalan müsteʿilün lafẓınuŋ66 bedeline müfteʿilün, ikinciden vāvı isḳāṭ idüp bedeline fāʿilātü
lafẓını vażʿ iderler.
Ḫabn, maḫbūn sebeb-i ḫafīfüŋ ḥarf-i sākinini ḥaẕfa dirler. Meẓānn vuḳūʿı müstefʿilün, mefʿūlātü, fāʿilātün, fāʿilün
lafẓlarıdur. Evvelinüŋ evvelinden sīni ḥaẕf idüp bāḳī ḳalan mütefʿilün bedeline mefāʿilün, sānīden fāyı ḥaẕf idüp bāḳī
ḳalan meʿūlātü bedeline mefāʿīlü lafẓını vażʿ iderler. Aḫīrīnden elifi ḥaẕf idüp bāḳī ḳalan feʿilātün, feʿilün lafẓlarını ʿalā
ḥālihi ibḳā ile istiʿmāl iderler.
Ḳaṣr, maḳṣūr sebeb-i ḫafīfüŋ sākinini ḥaẕf idüp müteḥarrikini iskāna dirler. Meẓānn vuḳūʿı mefāʿīlün, fāʿilātün,
feʿūlün lafẓlarıdur. (E4b) Mecmūʿından nūnı isḳāṭ ve mā-ḳabllerini iskān-ile bāḳī ḳalan mefāʿīl, fāʿilāt, feʿūl (D110b) ʿalā
ḥālihi müstaʿmel olurlar.

Ḳabż, maḳbūż ḥarf-i ḫāmis-i sākini ḥaẕfe dirler. Maẓinn vuḳūʿı mefāʿīlün feʿūlün lafẓlarıdur. Evvelden yānuŋ,
ikinciden nūnuŋ ḥaẕfıyla bāḳī ḳalan mefāʿilün feʿūlü ʿalā ḥālihi müstaʿmel olur.
Terfīl, müreffel sebeb-i ḫafīfi vetedüŋ āḫirinden ziyāde itmege dirler67. Meselā, müstefʿilün lafẓınuŋ68 āḫirine
tün lafẓını69 ziyāde itmekle müstefʿilüntün olur. Kelām-ı ʿArab’da ʿadem-i istiʿmāline bināen bedeline müstefʿilātün
lafẓını vażʿla70 istiʿmāl iderler.

Keff, mekfūf āḫiri sebeb-i ḫafīf olan cüzʾ-i sübāʿīnüŋ sākinini ḥaẕf idüp müteḥarrikini ḥāli üzere ibḳāya dirler71.
Maẓinn vuḳūʿı mefāʿīlün, fāʿilātün lafẓlarıdur. Nūnını isḳāṭ ile bāḳī ḳalan mefāʿīlü, fāʿilātü lafẓlarını ʿalā ḥālihi ibḳā ile
istiʿmāl iderler.

Ḫarm, aḫrem mefāʿīlün lafẓınuŋ72 mīmini isḳāṭa dirler. Baʿde bāḳī ḳalan fā’īlün lafẓınuŋ73 ʿadem-i istiʿmāline
bināen mefʿūlün lafẓını bedeline vaẓʿ ile istiʿmāl iderler.
Ḫarb, aḫreb mefāʿīlün lafẓınuŋ74 evvelinden mīmi ve āḫirinden nūnı isḳāṭa dirler.75 Baʿde76, bāḳī ḳalan fāʿīlü
lafẓınuŋ ʿadem-i istiʿmāline bināen mefʿūlü lafẓını bedeline (E5a) vaẓʿ ile istiʿmāl iderler.
Cezz, meczū beytüŋ şaṭrlarından ʿarūżla ḍarb olan cüzleri ḥaẕfa dirler.77 Baʿżı āḫar ʿindinde lā-ʿale’t-taʿyīn
şaṭreynden ʿarūż ile ḍarb cinsinden olan78 cüzʿini ḥaẕfa dirler.

Hetm, ahtem mefāʿīlün lafẓında79 ḥaẕfla ḳaṣruŋ ictimāʿına dirler.80 Ḥaẕf ecl-içün lün lafẓınuŋ, ḳaṣr ecl-içün81
yānuŋ ḥaẕfıyla ʿayn iskān olunup bāḳī ḳalan mefāʿ lafẓınuŋ ʿadem-i istiʿmāline bināen feʿūl lafẓını bedeline vażʿ ile
istiʿmāl iderler.

Zelel, ezell mefāʿīlünde hetm ile ḫarmuŋ ictimāʿına dirler.82 Hetm ecl-içün83 ʿaynuŋ iskānıyla yā ve lün lafẓları84
ḥaẕf olundı. Ḫarm ecl-içün85 mīm daḫı ḥaẕf olunup bāḳī ḳalan fāʿ ʿalā ḥālihi istiʿmāl86 olunur.
63

“Keşf, Mekşūf” şekli de vardır.
tesmiye iderler: dirler D.
65 tesmiye iderler: dirler D.
66 lafẓınuŋ: -E.
67 dirler: tesmiye iderler E.
68 lafẓınuŋ: -E.
69 lafẓını: kelimesini E.
70 lafẓını vażʿla: lafẓı vażʿ ile E.
71 dirler: tesmiye iderler
72 mefāʿīlün lafẓınuŋ: mefāʿīlünüŋ E.
73 lafẓınuŋ: -E.
74 mefāʿīlün lafẓınuŋ: mefāʿīlünüŋ E.
75 dirler: tesmiye iderler E.
76 Baʿde: -D.
77 dirler: tesmiye iderler E.
78 olan: -D.
79 mefāʿīlün lafẓında: mefāʿīlünüŋ E.
80 dirler: tesmiye iderler E.
81 ecl-içün lün lafẓınuŋ, ḳaṣr ecl-içün: eclinden lün, ḳaṣr eclinden E.
82 dirler: tesmiye iderler E.
83 ecl-içün: eclinden E.
64
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(D111a) Cedʿ, mecdūʿ mefʿūlātünüŋ evvelinden sebebeyn-i ḫafīfeyn(i) isḳāṭ idüp āḫirinden tāyı iskāna dirler.87
Baʿde bāḳī ḳalan lāt lafẓınuŋ ʿadem-i istiʿmāline bināen bedeline fāʿ lafẓını vażʿ ile istiʿmāl iderler.

Ḥaẕf, maḥẕūf sebeb-i ḫafīfi isḳāṭa dirler.88 Meẓānn vuḳūʿı fāʿilātün, feʿūlün, mefāʿīlün lafẓlarıdur. Evvelden tün
lafẓını isḳāṭ idüp bāḳī ḳalan fāʿilā bedeline fāʿilün vażʿ iderler. Aḫīrinden lün lafẓını ḥaẕf ile evvelden bāḳī ḳalan feʿū
bedeline feʿal, sānīden bāḳī ḳalan mefāʿī bedeline feʿūlün vażʿ ile istiʿmāl iderler.
(E5b) Ḳaṭf, aḳṭaf sebeb-i ḫafīfi ḥaẕf ve mā-ḳablini iskāna dirler.89 Maẓinn vuḳūʿı müfāʿaletün lafẓıdur. tün
lafẓını isḳāṭ ve mā-ḳablini iskān ile bāḳī ḳalan müfāʿal bedeline feʿūlün vaẓʿ iderler.90

lafẓları: -E.
ecl-içün: eclinden E.
86 istiʿmāl: müstaʿmel E.
87 dirler: tesmiye iderler E.
88 dirler: tesmiye iderler E.
89 iskāna dirler: iskān itmeye tesmiye iderler E.
90 (Ebter) aŋa tesmiye iderler ki meselā feʿūlünden veted-i mecmūʿı isḳāṭ idüp bāḳī ḳalan lün lafẓınuŋ ʿadem-i istiʿmāline bināen
bedeline faʿ vażʿ idesin.
Maḳṭūʿ aŋa tesmiye iderler ki müstefʿilünden lām iskānıyla nūnı isḳāṭ idüp bāḳī ḳalan müstefʿil lafẓınuŋ bedeline mefʿūlün vażʿ
idesin.
Aṣlem aŋa dirler ki mefʿūlātüden veted-i mefrūḳı isḳāṭ idüp bāḳī ḳalan mefʿū bedeline faʿlün vażʿ idesin.
Muşaʿʿas aŋa dirler ki fāʿilātünden vetedüŋ müteḥarrikini isḳāṭ idesin ki aŋa İmām Ḫalīl ʿindinde ʿayn, Aḫfeş ʿindinde lāmdur.
Bāḳī ḳalan fālātün evvele göre yāḫud fāʿātün sānīye göre ʿadem-i istiʿmāllerine bināen bedellerine mefʿūlün vażʿ idesin.
Eḥaẕẕ aŋa dirler ki meselā mütefāʿilünden veted-i mecmūʿı isḳāṭ idüp bāḳī ḳalan mütefā bedeline faʿlün vażʿ idesin.
Maḫbūl aŋa dirler ki meselā müstefʿilünden ḫabn sebebiyle sīn ṭayy sebebiyle fā ḥaẕf idüp bāḳī ḳalan müteʿilün lafẓınuŋ ʿadem-i
istiʿmāline bināen bedeline feʿiletün vażʿ idesin.
Mevḳūf meselā mefʿūlātünüŋ tesini iskān ile istiʿmāl(e) dirler.
Müsebbaġ aŋa dirler ki meselā fāʿilātün lafẓınuŋ āḫir sebeb-i ḫafīfi esnāsında bir elif ziyāde idüp baʿde ḥāṣıl olan fāʿilātān
lafẓınuŋ ʿadem-i istiʿmāline bināen bedeline fāʿiliyyān vażʿ idesin.
Müẕāl aŋa dirler ki meselā mütefāʿilün lafẓınuŋ veted-i mecmūʿında bir elif ziyāde idüp baʿde ḥāṣıl olan mütefāʿilān ḥali üzere
istiʿmāl oluna.
Eşter aŋa dirler ki mefāʿīlünden mīm ve yāyı isḳāṭ idüp bāḳī ḳalan fāʿilün ḥāli üzere istiʿmāl oluna.
Muḫallaʿ aŋa dirler ki müstefʿilünden ḫabn ecliyçün sīni ve ḳaṭʿ ecliyçün nūnı isḳāṭ idüp baʿde lāmuŋ sükūnıyla mütefʿil lafẓınuŋ
ʿadem-i istiʿmāline bināen bedeline feʿūlün vażʿ idesin.
Eslem aŋa dirler ki feʿūlünden90 fā isḳāṭ olunup bāḳī ḳalan ʿūlün bedeline ʿaynuŋ sükūnıyla faʿlün vażʿ oluna.
Serm aŋa dirler ki feʿūlünden fā ve nūn isḳāṭ olunup bāḳī ḳalan ʿūlü bedeline ʿaynuŋ sükūnıyla faʿlü vażʿ oluna.
Eşkel aŋa dirler ki fāʿilātün lafẓınuŋ sebeb-i evvelinden elif ve sebeb-i āḫirinden nūn isḳāṭ olunup bāḳī ḳalan tenüŋ żammıyla
feʿilātü ʿalā ḥālihi istiʿmāl oluna.
Meşṭūr aŋa dirler ki nıṣfı isḳāṭ olunup nıṣfı ibḳā oluna.
Mecbūb aŋa dirler ki mefāʿīlün lafẓınuŋ āḫirinden sebebeyn-i ḫafīfeyn isḳāṭ olunup bāḳī ḳalan mefā bedeline feʿal vażʿ oluna.
Maḥcūf aŋa dirler ki fāʿilātünden ḫabn ecliyçün elifi ḥaẕf ve baʿde feʿilātünden fāṣılayı da isḳāṭ idüp bāḳī ḳalan tün bedeline faʿ
vażʿ idesin.
Merbūʿ aŋa dirler ki fāʿilātünden ḫabn ecliyçün elif ve ḳaṭʿ ecliyçün elif-i sānī ve sebeb-i ḫafīf isḳāṭ olunup bāḳī ḳalan feʿil ʿalā
ḥālihi istiʿmāl oluna.
Merfūʿ aŋa dirler ki evvelinde iki sebeb-i ḫafīf olanuŋ, meselā müstefʿilün lafẓınuŋ sebeb-i evvelini ḥaẕf idüp bāḳī ḳalan tefʿilün
lafẓınuŋ bedeline fāʿilün vażʿ idesin.
Menḥūr aŋa dirler ki mefʿūlātünüŋ evvelinden iki sebeb-i ḫafīfi ve āḫirinden teyi isḳāṭ idüp bāḳī ḳalan lā bedeline faʿ vaż idesin.
Mużmer aŋa dirler ki mütefāʿilünden teyi iskān idüp baʿde meskūn-ı te ile mütfāʿilün olunmaduġına bināen bedeline müstefʿilün
vażʿ idesin.
Maʿṣūb ʿayn ve ṣād-ı mühmeleteyn ile aŋa dirler ki müfāʿaletünden ḥarf-i ḫāmis-i müteḥarriki iskān idüp baʿde sükūn-ı lāmile
müfāʿaltün lafẓınuŋ ʿadem-i istiʿmāline bināen bedeline mefāʿīlün vażʿ idesin.
Maʿḳūl ʿayn-ı mühmele ve ḳāfile aŋa dirler ki müfāʿaletünden ḥarf-i ḫāmis(i) baʿde’l-iskān ḥaẕf idüp bāḳī ḳalan müfāʿatün
lafẓınuŋ ʿadem-i istiʿmāline bināen bedeline mefāʿilün vażʿ idesin.
Menḳūṣ aŋa dirler ki müfāʿaletünde ʿaṣb ile keff cemʿ ola yaʿnī ʿaṣb ecliyçün ḫāmis-i müteḥarriki iskān ve keff ecliyçün sābiʿ-i
sākini ḥaẕf olunup bāḳī ḳalan müfāʿaltü lafẓınuŋ ʿadem-i istiʿmāline bināen bedeline mefāʿīl vażʿ oluna.
Aʿżab ʿayn-ı mühmele ve ṣād-ı muʿceme ile aŋa dirler ki sālim olan müfāʿaletün ḫarm olup bāḳī ḳalan fāʿaletün bedeline
müfteʿilün vażʿ oluna.
Aḳṣam aŋa dirler ki maʿṣūb olan müfāʿaletün ḫarm olunup baʿde sükūn-ı lāmile fāʿaltün lafẓınuŋ ʿadem-i istiʿmāline bināen
bedeline mefʿūlün vażʿ oluna.
Ecemm aŋa dirler ki maʿḳūl olan müfāʿaletün ḫarm olunup bāḳī ḳalan fāʿatün lafẓınuŋ ʿadem-i istiʿmāline bināen bedeline fāʿilün
vażʿ oluna.
84
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Maʿlūm-ı ḫāmis: Her ḳıṭʿanuŋ ʿunvānında baʿżı nüsḫada meẕkūr olan beytleri vāṣıl ḳıṭʿadan daḫı “ebyāt-ı
selāse”91 żamm idüp taḳṭīʿ iderüz tā ki her ḳıṭʿa ḳanḳı baḥrden olduġı ve ʿārıż olan ziḥāfāt ve ʿilelüŋ ekseri ve
taḳṭīʿüŋ ṭarīḳi92 sühūletle maʿlūm ola.
Tabṣıra: Taḳṭīʿ93 aŋa dirler94 ki şiʿrde meẕkūr olan kelimātuŋ ḥurūflarını eczāʾ95-i ʿarūża muḳābele idesin,
tā ki veznüŋ ṣaḥīḥi, saḳīminden temeyyüz ola. Ammā maʿlūm ola ki muḳābelede iʿtibār sebeb sebebe, veted
Maʿḳūṣ aŋa dirler ki menḳūṣ olan müfāʿaletün ḫarm olunup bāḳī ḳalan sükūn-ı lāmla fāʿaltü lafẓınuŋ ʿadem-i istiʿmāline bināen
bedeline mefʿūlü vażʿ oluna.
Mevḳūṣ aŋa dirler ki mütefāʿilünden teyi iskāndan ṣoŋra isḳāṭ idüp bāḳī ḳalan mefāʿilün ḥāli üzere istiʿmāl oluna.
Meczūl aŋa dirler ki mütefāʿilünden rābiʿ-i sākini isḳāṭ ve sānī müteḥarriki iskān idüp baʿde sükūn-ı te ile mütfeʿilün
lafẓınuŋ ʿadem-i istiʿmāline bināen bedeline müfteʿilün vażʿ oluna.
Bu meẕkūr olan ʿilel-i ġayr-ı muḫtāruŋ egerçi ẕikr ü īrādından fāʾide-i kesīre yoġısa da yine fāʾide-i mādan ḫālī
olmaduġıyçün kitābuŋ hāmişinde ẕikri iḫtiyār olundı. (D nüshasının 114a ve 114b sayfalarında metne dâhil edilerek, art arda ve
karışık olarak verilen bu bilgileri biz, metnin konu ile ilgili bölümünde, bütünlüğünü bozmamak adına, dipnot olarak vermeyi uygun
gördük).
91
E nüshasında, üç beyit örneği vereceğini ifade etse de metinde/uygulamada beş beyit örnek olarak verilmiştir. Biz, bu
beyitleri de metne dâhil ettik ve dipnotta durumu ifade ettik. D nüshasında da bazı yerlerde “ebyāt-ı selāse” ifadesine uymayan beyit
örnekleri vardır.
92 ṭarīḳi: ṭarīḳ E.
93 Bunuŋ beyānı oldur ki evvelā murād itdügüŋ beyti miʿyāre urup tamām olduḳda naẓar idesin ki miʿyār-ı maʿhūd on
altı baḥrden ḳanḳı baḥruŋ eczāsına muvāfıḳ olursa ki baʿżı aṣlda ve baʿżı hāmişde ẕikr olundı, pes beyt-i maʿhūdı ol baḥrden
idügine ḥükm idesin. Ammā anı daḫı bilesin ki buḥūruŋ eczāsına maʿhūd beytüŋ eczāsı sālimen muvāfıḳ olmaḳ lāzım
degüldür. Belki baʿżı eczāya sālimen ve baʿżı eczāya ʿilel ve ziḥāfuŋ ʿarūżından ṣoŋra muvāfaḳat kāfīdür. Belki ekser ebyāt ve
ḳaṣāʾid bu minvāl üzere vārid olmışdur. Meselā murād eylesen ki Şeyḫ Muḥammed Būṣirī (Künyesi Ebû Abdullah Şerefüddîn
Muhammed bin Saîd bin Hammâd bin Muhsin el-Bûsîrî (öl. 1296?) olan Mısırlı şair, daha çok İmam Bûsirî olarak tanınmıştır. Hz.
Peygamber için kaleme aldığı 160 beyitlik Kasîde-i Bürde isimli şiirle şöhret bulmuş ve rivayete göre yine bu şiir sayesinde bir
hastalıktan kurtulmuştur. Ayrıntılı bilgi için bk. Mahmut Kaya (1992), “Bûsîrî, Muhammed b. Saîd”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm
Ansiklopedisi, C 6, s. 468-470.) ḥażretleri naʿt-ı Nebiyyinā mine’ṣ-ṣalāti ezkāhā ve mine’t-taḥiyyeti innemāhā ḥaḳḳında īrād
buyurduḳları emin teẕekkuri cīrānin ilā āḫir... ḳaṣīdesi ḳanḳı baḥrdendür, taḳṭīʿ itdük. Bu minvāl üzere:
Emin teẕek/kuri cī/rānin biẕī/selemin→ mefāʿilün feʿilün müstefʿilün feʿilün
Mezecte dem/ʿan cerā/min muḳletin/bi-demin→ mefāʿilün fāʿilün müstefʿilün feʿilün
Pes maʿlūm oldı ki baḥr-i basīṭden olup ekser eczāsına ḫabn ʿārıż olmış.
Ve İmām Şāfiʿī93 raḥmetu’llāhi teʿālā ḥażretleri  زهدنیbeyānda īrād buyurduḳları velev lā şiʿru ilā āḫir... beyti(ni) taḳṭīʿ
itdük. Bu minvāl üzere:
Velev lā şiʿ/ru ʿulemā/i yüzrā→ mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Le-küntü’l-yev/me eşʿar min/lebīdī→ mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Maʿlūm oldı ki baḥr-i vāfirden olup ṣadr-ile ibtidā maʿṣūb, ʿarūżla ḍarb maḳṭūf imiş.
Ve Ḫˇāce Ḥāfıẓ-ı Şīrāzī’nüŋ Dīvān’ınuŋ evvel ġazeli ḳanḳı baḥrdendür, taḳṭīʿ itdük. Bu minvāl üzere:
Elā yā ey/yuhe’s-sāḳī/edir keʾsen/ve nāvilhā→ mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün
Ki ʿaşḳ āsān/nümūd evvel/velī üftā/d müşkilhā→ mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün
Maʿlūm oldı ki baḥr-i Hazec’den olup cemīʿī eczāsı sālim imiş.
Ve Ṣāʾib’üŋ ḫasīsler ḥaḳḳında īrād eyledükleri beyti taḳṭīʿ itdük, yine minvāl-i meşrūḥ üzere:
Rūşenem şod/teng çeşmī/lāzım-ı cem/ʿiyyet est→ fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilāt
Der-kef-i der/yā çü dīdem/kāse-i gir/dāb-rā→ fāʿilātün fāʿilātün (fāʿilātün) fāʿilāt
Pes maʿlūm oldı ki baḥr-i remelden ekser eczāsı sālim olup ʿarūżla ḍarbı maḳṣūr imiş. Feḫuẕ mā āteytuke ve kun

mine’ş-şākirīn (… “Öyleyse sana verdiğimi al ve küredenlerden ol” dedi.) A’râf Suresi/144.
فانک ان کنت زکیا ینفعک من البیان هذا القال والقیل و ان کنت غبیا ال ینفعک التطویل ولو تلیت علیک التوریته والانجیل
Maʿlūm ola ki ḳaṣīde diyü, ṭoḳuz beytden ziyāde olup bir ḳāfiye üzerine olan ebyāta tesmiye iderler.
(Vezn), ıṣṭılāḥda bir beytden ʿibāretdür ki baʿżı kelimātuŋ baʿżısına ḥarekāt ve sekenāt ve ʿaded-i ḥurūfda
müsāvātından ḥāṣıl olur. Ammā bir ḥaysiyyet ile ki nefs-i insān anı idrākde leẕẕet bulup şevḳ-ile oḳumaġa meyl eyleye.
(Ḳāfiye), Ebu’l-Ḥasen el-Aḫfeş ʿindinde beytüŋ āḫirinde olan kelimenüŋ āḥirine tesmiye olunur: cevād ve sevād ve
ʿimād gibi.
(Secīʿ) aŋa tesmiye iderler ki kelimātuŋ evāḥirinüŋ birbirine ittiḥād ve münāsebeti ola. Ammā veznile olmaya. الحمد هلل
 الذی ال یبلغ کنهه جاذ وال یحصی عدد نعمه عادgibi.
(Ḳıṭʿa), iki beytden ṭoḳuz beyte varıncaya dek ebyāta tesmiye iderler ki evvel mıṣrāʿda ḳāfiye olmaya.
(Beyt), iki mıṣrāʿa tesmiye iderler, gerek ḳāfiyeleri muvāfıḳ olsun gerek olmasun.
(Mıṣrāʿ), lüġatde “ḳapu ḳanadı”na dirler. Iṣṭılāḥda beytüŋ nıṣfına tesmiye iderler.
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vetede ve fāṣıla96 fāṣılaya, müteḥarrik97 müteḥarrike, sākin sākine muḳābil olmaḳ iledür98. Żamme ve fetḥa ve
kesrede muvāfaḳat lāzım degüldür ve daḫı iʿtibār ḥarf-ı melfūẓa olup mektūba naẓar olunmaz ve tenvīni ḥarf-i
vāḥid-i sākin ʿadd idüp müşedded-i ḥarfeyn ʿadd olunur. Evveli sākin, sānī müteḥarrik iʿtibār olunmaġla99 bu
meẕkūrāta żevābıṭ-i ḫamse dirler.100 Pes eşʿār taḳṭīʿini murād iden merd, ḥıfẓ idüp maḥallinde101 muḳteżāsıyla
ʿamel ide102.
Tabṣıra-i (E6a) dīger: Erbāb-ı ʿarūżdan baʿżılar ʿindinde (D111b) beytüŋ mıṣrāʿ-ı evvelinüŋ cüzʾ-i evveline

ṣadr, cüzʾ-i āḫirine ʿarūż; mıṣrāʿ-i sānīsinüŋ cüzʾ-i evveline ibtidā, cüzʾ-i āḫirine ḍarb; beynlerinde meẕkūr olan
eczālara ḥaşv tesmiye olunur. Baʿżı āḫaruŋ ʿindinde ʿarūż ile ḍarbuŋ māʿadāsına103 külliyyen ḥaşv dirler104. İki
ḳavle göre de maʿhūd eczāya ʿārıż olan aḥvāl dört vech üzeredür: Ḥaẕf, isbāt maʿa’z-ziyāde, isbāt maʿa’n-noḳṣān,
isbāt maʿa ʿademihā. Aŋa ibḳā ʿalā ḥālihi tesmiye iderler. Maʿhūd aḥvāl daḫı ʿarūż ile ḍarbuŋ ġayrına ḥāl olursa
ibḳānuŋ ġayrına ziḥāf dirler.105 ʿArūż ile106 ḍarba ḥāl olup lāzım olursa, yaʿnī cüzʾ-i maʿhūd ʿarūżdan yāḫud
ḍarbdan ʿadd olunması aŋa tevaḳḳuf iderse ʿillet tesmiye iderler. Lāzım olmazsa aŋa daḫı ziḥāf tesmiye iderler.
Her ḥālde ibḳāya sālim tesmiye olunur. Fe’ḥfaẓ velā taḫabbuṭ fe-ennehu yenfaʿuke inşāʾa’llāhu teʿālā.
-1El-ḳıṭʿatü’l-ūlā fi’l-baḥri’l-hezec el-maḥẕūf el-meczū. Bu beyt gibi:107

Dilā der-ʿaşḳ renc-i mā keşīdī
Kerem kerdī vü zaḥmethā keşīdī
Baḥr lüġatde “deryā”ya dirler.108 Iṣṭılāḥ-ı ʿarūżiyyūnda109 kelām-ı mevzūndan bir ṭāʾifeye ıṭlāḳ olunur110 ki
envāʿ-ı şiʿri (E6b) müştemil ola, deryā, dürer ve mercān ve111 nebātāt ve ġayrıları iştimāli112 gibi.

Hezec lüġatde “terennüm ile ḫoş āvāz”a dirler. Bu baḥre baḥr-i hezec diyü tesmiye eylediler. ʿArab
ḫˇānendeleri vaḳt-i sürūrlarında ḫoş āvāz ile terennüm iderek īrād eyledikleri eşʿārlar bu baḥrden sāʾir113 buḥūra
nisbet ile ziyāde olduġı eclden, aṣlında iki kerre mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlündür.114 Erbāb-ı ʿarūż-ı Fārisiyye
ʿindinde sekiz kerre115 mefāʿīlündür. Erbāb-ı ʿArabiyye ʿindinde bu ḳıṭʿada116 ẓāhir budur ki meslek-i Fārisiyye
(Şiʿr), bir kelām-ı mevzūna ıṭlāḳ iderler ki mevzūn ve muḳaffā olması ḳaṣd ṭarīḳiyle ola. Ve daḫı maʿlūm ola ki baʿżı
maḥalde iki sākin, bir sākin menziline tenzīl olunur: Nār ve ḥār ve cār gibi. Ve baʿżı maḥalde üç sākin, bir sākin menziline
tenzīl olunur: Ūst ve post ve dost gibi. Fe’ḫfaẓ fe-ennehu yefīduk. (D nüshasının 114a sayfasında metne dâhil edilerek, art arda ve
karışık olarak verilen bu bilgiler, E nüshasının 5b sayfasında, konu ile ilgili olarak derkenarda verilmiştir. Biz de bu bilgileri, konu
bütünlüğünü bozmamak adına, E nüshasının 5b sayfasında olduğu gibi, derkenar/dipnot olarak vermeyi uygun gördük).
94 dirler: tesmiye iderler E.
95 eczāʾ: cüzʾ E.
96 fāṣıla: -E.
97 müteḥarrik: -E.
98 iledür: ile E.
99 olunmaġla: olunmaḳ ile E.
100 dirler: tesmiye iderler E.
101 maḥallinde: -D.
102 ide: lāzımdur E.
103 māʿadāsına: ġayrına E.
104 dirler: tesmiye iderler E.
105 dirler: tesmiye iderler E.
106 ʿArūż ile: ʿArūżla E.
107 El-ḳıṭʿatü’l-ūlā fi’l-baḥri’l-hezec el-maḥẕūf el-meczū. Bu beyt gibi: Ḳıṭʿatü’l-ūlā fī-baḥri’l-hezec. Bu beyt gibi. elmaḥẕūf el-meczū E.
108 dirler: dimekdür E.
109 ʿarūżiyyūnda: ʿarūżiyyānda E.
110 olunur: iderler E.
111 ve: -E.
112 iştimāli: iştimāl E.
113 sāʾir: sāʾiri E.
114
D nüshasında, Arap aruzunda hezec bahrinin, sehven sekiz cüzlü “mefāʿīlün” şeklinde olduğu yazılmıştır.
115
Hem D hem de E nüshalarında Acemlerde hezec bahrinin altı cüzlü (yani her beytinde altı cüz olan) olduğu bilgisi
verilmektedir. Oysa hezec, remel ve recez bahirleri Arap aruzunda altı cüzlü (yani her beytinde altı cüz olan), Acem aruzunda ise
sekiz cüzlü (yani her beytinde sekiz cüz olan) olarak kullanılmaktadır. Bu bilgiyi teyit edici ifade için bk. Risâle fi’l-Arûz, E8b, 10a;
Risâle fi’l-Arûz, D113a, 113b.
116 ḳıṭʿada: ḳıṭʿadan E.
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iḫtiyār olunup cezz ʿārıż olmış ola. Nitekim baʿżı nüsḫada (D112a) el-maḥẕūf el-meczū ḳavli ve ekser maḥalde
Fārisiyye meslegine ẕehābı teʾyīd ider ve muḥtemeldür ki uṣūl-i ʿArabiyye üzere īrād olunup cezz ʿilletinden
selāmet müstaʿmel ola. Nitekim baʿżı117 beytde cüzvüŋ ʿadem ẕikri bu iḥtimāli mūydur. Fārisiyye muḫtār olunup
cezz ʿārıż olduġına bināen ʿarūżla ḍarb yāḫud ḫabllarından cüzʾeyn-i muḳaddemde mübeyyin meẕhebine bināen
şaṭreynden ḥaẕf olmış olur. Cüzʾ-i sālis ile sādise ḥaẕf ʿārıż olduġıyçün118 (E7a) sebeb-i ḫafīf ḥaẕf119 olunup bāḳī
ḳalan mefāʿīnüŋ120 ʿadem-i istiʿmāline bināen bedeline feʿūlün vażʿ olunur. Taḳṭīʿü’l-ebyāt:
Ṣaçuŋ ve’l-ley/li yüzüŋ ā/yet-i nūr→mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Ruḫuŋ alnuŋ/nedür nūrun/ʿalā nūr→mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün

Mefāʿīlün/mefāʿīlün/feʿūlün
Hezec maḥẕū/f budur aŋ/la ey ḥūr→mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Be-nām-ı Ḫā/lıḳ u Ḥayy u/Tüvānā→mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Ḳadīm ü Ḳā/dir ü Bīnā/vü Dānā→mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Senā vü ḥam/d (u) şükr-i bī/nihāye→mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Sipās u min/net-i bī-ḥad/d (ü) ġāye→mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün

Aŋa kim va/r idüp bu kā/ʾinātı→mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün
Yaratdı hem/ḥayātı hem/memātı→mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün Ve ḳis ʿalā hāẕā ilā-āḫiri’l-ḳıṭʿa.121
-2El-ḳıṭʿatu’s-sāniye fi’l-baḥri’l-münseriḥ el-meksūf (mekşūf) el-maṭvī. Bu beyt gibi:

Ey zi-raḫt-i rūşenī ḫāne-i çeşm-i merā
Çeşm-i çerāġ heme ḫˇāce-i her dü sera
İnsirāḥ lüġatde “āsān” dimekdür. Bu baḥre baḥr-i münseriḥ (E7b) diyü tesmiye iderler. Esbāb (ve) evtādı
teḳaddüm sebebiyle telaffuẓı sehl olduġıyçün aṣlında iki kerre müstefʿilün mefʿūlātü müstefʿilün mefʿūlātüdür
Fārisiyye ʿindinde. Ammā ʿArabiyye ʿindinde iki kerre müstefʿilün mefʿūlātü müstefʿilündür. Lākin bu ḳıṭʿa
Fārisiyye meslegi iḫtiyār olunup ḥaşvden cüzʾ-i sānīyle sādise ve ʿarūżla ḍarba kesf ʿārıż olduġıyçün122
muḳaddemede beyān olunduġı123 (D112b) vech üzere mefʿūlātünüŋ tāsı ve cemīʿ eczāya ṭayy daḫı ʿārıż
olduġından müstefʿilünden fā, mefʿūlātüden vāv isḳāṭ olundı. Baʿde’l-ḥaẕf bāḳī ḳalan müsteʿilün, mefʿilānuŋ
ʿadem-i istiʿmāllerine bināen evvelüŋ bedeline124 müfteʿilün, sānīnüŋ bedeline fāʿilün vażʿıyla istiʿmāl olundılar.
125 Taḳṭīʿü’l-ebyāt:
Lüʾlü-i ter/dür dişüŋ/lāle-i ḥam/rā yüzüŋ→müfteʿilün fāʿilün müfteʿilün fāʿilün
ʿAnber-i sā/rā ṣaçuŋ/nergis-i şeh/lā gözüŋ→müfteʿilün fāʿilün müfteʿilün fāʿilün

Müfteʿilün/fāʿilün/müfteʿilün/fāʿilün
baʿżı: -D.
olduġıyçün: olduġı eclden E.
119 ḥaẕf: isḳāṭ E.
120 mefāʿīnüŋ: mefāʿī E.
121 ʿalā hāẕā ilā-āḫiri’l-ḳıṭʿa: ilā āḫir E.
122 olduġıyçün: olduġı eclden E.
123 olunduġı: olan E.
124 bedeline: -E.
125 istiʿmāl olundılar: müstaʿmel oldılar E.
117
118
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Münseriḥe/keşf (ü) ṭayy/żammile bu/dur sözüŋ→müfteʿilün fāʿilün müfteʿilün fāʿilün(E8a)

Tengrinin a/dı durur/Īzed (ü) Yez/dān Ḫudāy→müfteʿilün fāʿilün müfteʿilün fāʿilün
Daḫı büzür/g ulu yol/gösterici/reh-nümāy→müfteʿilün fāʿilün müfteʿilün fāʿilün

Hem daḫı pey/ġamber ol/kime vire/Ḥaḳ’dan ḫaber
Bay (u) tüvān/gerdürür/yoḫsula dir/ler gedāy

Leb ṭudaġ u/ruḫ yaŋaḳ/çeşm ü göz ü/rūy yüz
Kirpige müj/gāŋ müje/dest el aya/ġ oldı pāy 126 İlā āḫirihā.127
-3El-ḳıṭʿatü’s-sālise fi’l-baḥri’s-serīʿ el-maṭvī el-meksūf (mekşūf). Bu beyt gibi:

Ruḫ be-nümāy ey ḳamer-i ḫānegī
Tā ne-keşed ʿaḳl be-dīvānegī
Serīʿ(e) lüġatde “ivmek” dirler, Fürsde “şitāb” gibi.128 Bu baḥre baḥr-i serīʿ diyü tesmiye olundı. Esbābuŋ
evtāddan kesreti sebebiyle telaffuẓı129 sürʿatle olduġıyçün aṣlı, ʿArabiyye ve Fārisiyye ʿindinde iki kerre
müstefʿilün müstefʿilün mefʿūlātüdür. Lākin bu ḳıṭʿada cemīʿ eczāya ṭayy ʿāriż olduġından evvelīnden fā,
üçünciden ū ve ʿarūżla ḍarb(a) kesf daḫı ʿārıż olduġından130tā-yı mefʿūlātü daḫı131 ḥaẕf olunup132 müsteʿilün
müsteʿilün mefʿilā bāḳī ḳaldılar. Evvelīnüŋ bedellerine müfteʿilün,133 üçüncinüŋ bedeline fāʿilün vażʿıyla istiʿmāl
olundılar. Taḳṭīʿü’l-ebyāt:
Ey ṣanem-i/dil-ber-i ḫul/ḳ-ı ḥasen→müfteʿilün müfteʿilün fāʿilün
Dünyede ol/ʿömr-i beḳā/ile sen→müfteʿilün müfteʿilün fāʿilün

Müfteʿilün/müfteʿilün/fāʿilün
Ṭayy yilegen/

/dür gelen→müfteʿilün müfteʿilün fāʿilün

Git birev (ü)/söyle bigū/gel biyā→müfteʿilün müfteʿilün fāʿilün
Ez-çi neden/çün nite ni/çün çirā→müfteʿilün müfteʿilün fāʿilün

İç ṭona şal/vār di yeŋ/āstīn
Göŋlege pī/rāhen ü ḳaf/tan ḳabā

Hem daḫı pey/ġamber ol/kime vire/Ḥaḳ’dan ḫaber
Bay (u) tüvān/gerdürür/yoḫsula dir/ler gedāy

126

Leb ṭudaġ u/ruḫ yaŋaḳ/çeşm ü göz ü/rūy yüz
Kirpige müj/gāŋ müje/dest el aya/ġ oldı pāy: -D.
127 İlā āḫirühā: Ve ḳis ile’l-āḫir E.
128 Serīʿ(e) lüġatde “ivmek” dirler, Fürsde “şitāb” gibi: -D.
129 baḥr-i serīʿ diyü tesmiye olundı. Esbābuŋ evtāddan kesreti sebebiyle telaffuẓı: -E.
130 evvelīnden fā, üçünciden ū ve ʿarūżla ḍarb(a) kesf daḫı ʿārıż olduġından: -D.
131 daḫı: -E.
132 olunup: olundı E.
133
E nüshasında “müfteʿilün” yerine sehven “müfʿilün” yazılmıştır.
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Naġz digil/gökcege bey/nīye maġz
Çaġz u vezaġ/ġūkdürür/ḳurbaġa134 Ve ḳis ilā-āḫiri’l-ḳıṭʿa.135
-4El-ḳıṭʿatu’r-rābiʿa fi’l-baḥri’l-müctes el-maḫbūn el-maḳṣūr. Bu beyt gibi: (D113a)

Zi-bes ki derd-i tu ber-cān-ı nātevān-ı men est
Helāk mī-ṭalebed her ki mihr-bān-ı men est
İctisās lüġatde “ḳaṭʿ” dimekdür. Bu baḥre baḥr-i müctes diyü tesmiye eylediler. Dāʾimā baḥr-i ḫafīfden ṣadr
ile ibtidānuŋ ḥaẕfıyla müstaʿmel olduġıyçün136 aṣlında iki kerre müstefʿilün fāʿilātün müstefʿilün fāʿilātündür.137
Lākin bu ḳıṭʿada cemīʿ eczāya ḫabn ʿārıż olup138 sīn ile elif mecmūʿından ve ʿarūżla ḍarba ḳaṣr daḫı ʿārıż (E9a)
olduġından mā-ḳablini iskān ile nūn ḥaẕf olundı. Evvel mütefʿilün, sānī feʿilāt ḳaldı. Sānī ʿalā ḥālihi ibḳā olunup
evvelüŋ ʿadem-i istiʿmāline bināen bedeline mefāʿilün vażʿıyla istiʿmāl olundı. Taḳṭīʿü’l-ebyāt:
Ḫayāl-i ḫaṭ/ṭ u ḫālüŋ (ki)/ḳılalı dil/de ḳarār→mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilāt
Ḳara ṣaçuŋ/gibi ʿömrüm/günümi ḫā/ke ḳarār→mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilāt

Mefāʿilün/feʿilātün/mefāʿilün/feʿilāt
Bu baḥr-ı Müc/tes ü maḫbū/nı bilgil it/me firār→mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilāt

Açıḳ küşā/de vü pīşā/ni alın eb/rū ḳaş→mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilāt
Daḫı birā/der (ü) hem-rā/h ḳardaş u/yoldaş→mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilāt

Ṣamanlu bal/çuġa keh-gil/kireç kec ü/ḳum rīg
Sifāl saḳ/sıdurur ḫış/t u seng ker/pic ü ṭaş

Ṣu āb u ḫā/kdürür ṭop/raḳ āteş od/yil bād
Hem eşk göz/yaşıdur ḫuş/k (u) ter ḳurı/ile yaş139 Ve ḳis ilā ʿāḫirihi.
-5El-ḳıṭʿatü’l-ḫāmise fi’l-baḥri’l-müteḳārib el-müsemmen el-maḳṣūr. Bu beyt gibi:

Dilem burd u ḥakk-ı vefāyī ne-dāşt
İç ṭona şal/vār di yeŋ/āstīn
Göŋlege pī/rāhen ü ḳaf/tan ḳabā
134

Naġz digil/gökcege bey/nīye maġz
Çaġz u vezaġ/ġūkdürür/ḳurbaġa: -D.
135 āḫiri’l-ḳıṭʿa: āḫirihi E.
136 olduġıyçün: olduġı eclden E.
137 Maʿlūm ola ki meẕkūr aṣliyyet Fārisiyye ʿindindedür. Ammā ʿArabiyye ʿindinde bu baḥrüŋ aṣlı iki kerre müstefʿilün
fāʿilātün fāʿilātündür. Fe’ḥfaẓ (Derkenar). (Mîzânu’l-Evzân’da bu bahrin müseddes, yani altılı şekli müstefʿilün fāʿilātün mefāʿīlün
şeklinde geçmektedir. Bk. Alî-Şîr Nevâyî, 2015: 151.)
138 olup: olduġından E.
139 Ṣamanlu bal/çuġa keh-gil/kireç kec ü/ḳum rīg
Sifāl saḳ/sıdurur ḫış/t u seng ker/pic ü ṭaş
Ṣu āb u ḫā/kdürür ṭop/raḳ āteş od/yil bād
Hem eşk göz/yaşıdur ḫuş/k (u) ter ḳurı/ile yaş: -D.
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Dileş-rā ġam-ı āşināyī ne-dāşt
Teḳārüb lüġatde “bir nesne(nüŋ) āḫar (nesneye) yaḳın olmasına” dirler, Fürs’de “be-yek dīger nezdīk
şuden” gibi. Bu baḥre teḳārüb diyü tesmiye eylediler. Evtād ve140 esbāba müteḳārib olduġıyçün141 aṣlında142 iki
kerre feʿūlün feʿūlün feʿūlün feʿūlündür. Lākin bu ḳıṭʿada ʿarūżla ḍarba ḳaṣr ʿārıż olduġıyçün143 nūnı isḳāṭ ile māḳabli iskān olunup bāḳī ḳalan feʿūl ʿalā ḥālihi istiʿmāl olundı. Taḳṭīʿü’l-ebyāt:
Dilā eh/l-i dil ol/belāya/ḥamūl→feʿūlün feʿūlün feʿūlün feʿūl
Ne kim gel/se dil-ber/den eyle/ḳabūl→feʿūlün feʿūlün feʿūlün feʿūl

Feʿūlün/feʿūlün/feʿūlün/feʿūl144
Teḳārüb/çü ḳaṣr ol/dı buldı/uṣūl→feʿūlün feʿūlün feʿūlün feʿūl (D113b)

Zeġan çay/laḳ oldı/vü ḳarta/l dāl→feʿūlün feʿūlün feʿūlün feʿūl
Kebūter/gügercin/ḳanat per/r ü bāl→feʿūlünfeʿūlün feʿūlün feʿūl

Sitāre/vü aḫter/digil yıl/dıza
Di Pervī/n’e Ülker/yeŋisi/hilāl145

Hilāle/meh-i nev/dinür Pār/isī146
Ṣaman uġ/rısı Keh/keşān a/ba şāl147 Ve ḳis ʿalā hāẕā ilā āḫir.
-6(E10a) El-ḳıṭʿatü’s-sādise fi’l-baḥri’l-mużāriʿ el-aḫreb el-mekfūf el-maḳṣūr. Bu beyt gibi:

Bāzem hevā-yı ān leb-i mey-gūn girifte est
Maʿlūm mī-şeved ki merā ḫūn girifte est
Mużāriʿ “müşābih” dimektür. Bu baḥre baḥr-i mużāriʿ diyü tesmiye olundı148. Baḥr-i münseriḥ müşābeheti
olduġıyçün149 ikisinüŋ de cüzʾ-i sānīleri veted-i mefrūḳı müştemil olmada. Maʿhūd veted bu baḥrde fāʿilātünüŋ
fāʿı baḥr-i münseriḥde mefʿūlātüde lātüdür. Aṣlında iki kerre mefāʿīlün fāʿilātün mefāʿīlün fāʿilātündür.150 Lākin
bu ḳıṭʿada ṣadr ile ibtidāya ḫarb ʿārıż olduġıyçün mefāʿīlün lafẓınuŋ151 evvelinden mīm152, āḫirinden nūn isḳāṭ
olunup baʿde bāḳī ḳalan fāʿīlünüŋ ʿadem-i istiʿmāline bināen bedeline mefʿūlü vażʿ olundı. Ḥaşvden cüzʾ-i sānīyle
sādise, sālise, sābiʿe keff ʿārıż olduġıyçün153 nūneyn isḳāṭ olunup bāḳī ḳalan fāʿilātü ile154 mefāʿīlü ʿalā ḥālihi
istiʿmāl olunurlar ve ʿarūżla ḍarba ḳaṣr ʿārıż olduġından nūnı isḳāṭ ile mā-ḳabli iskān olunup bāḳī ḳalan fāʿilāt-ı
ve: -D.
olduġıyçün: olduġı eclden E.
142 aṣlında: -E.
Bu aṣliyyetde erbāb-ı ʿArabiyye ve Fārisiyye müttefiḳlerdür. Fe’ḥfaẓ (Derkenar).
143 olduġıyçün: olduġı eclden E.
144
D nüshasında sehven “feʿūlün” yazılmıştır.
145
Bu beyit D nüshasında yoktur.
146
Bu mısra D ve E nüshalarında yoktur. Mısra için bk. Kılıç, 2007: 523.
147
Bu mısra D nüshasında yoktur.
148 olundı: eylediler E.
149 olduġıyçün: olduġı eclden E.
150 Lākin bu aṣliyyet Fārisiyye ʿindindedür. Ammā ʿArabiyye ʿindinde iki kerre mefāʿīlün fāʿilātün mefāʿīlündür. Fe’ḥfaẓ
(Derkenar).
151 olduġıyçün mefāʿīlün lafẓınuŋ: olduġı eclden mefāʿīlünüŋ E.
152 mīm: mīmi E.
153 olduġıyçün: olduġı eclden E.
154 ile: -E.
140
141
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sābıḳ gibi ʿalā ḥālihi istiʿmāl olunur. Lākin ʿilletüŋ ʿarūżı beyneynden (E10b) müstefād degüldür. Fe-tebaṣṣur.
Taḳṭīʿü’l-ebyāt:
Peyveste/ḳurulı ṭu/ta elde ḳa/şuŋ kemān→mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilāt
Yā Rab ne/şūḫ-ı ẓāli/m olur işbu/bed-gümān→mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilāt

Mefʿūlü/fāʿilātü/mefāʿīlü/fāʿilāt
Baḥr-i Mu/żāriʿ aḫre/b ü mekfūf/dur ʿıyān→mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilāt

Dirler sü/ciye bāde/vü mül hem pi/yāle cām→mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilāt
Ḳırnaḳ ke/nīzek ü ḳu/la di bende/hem ġulām→mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilāt

Güncişk ü/serçe ṣırça/daḫı āb/-gīnedür
Sürçe ṭa/yına yaʿnī/bilaġzed ḫa/ber peyām

Ber-bend/dür gömüldü/rük efsār/dur yular
Fitrāk/terki zīn e/yer oldı u/yan ligam155 Ve ḳis ilā āḫiri’l-ḳıṭʿa.156
-7El-ḳıṭʿatü’s-sābiʿa fi’l-baḥri’r-recez el-müsemmen es-sālim. Bu beyt gibi:

Ey zindegānī baḫş-i men laʿl-i şeker güftār-ı tū
Der-ārızū-yı mürdenem ez-ḥasret-i dīdār-ı tū
Recez lüġatde “ıżṭırāb ve sürʿate” dirler. Bu baḥre baḥr-i recez (D115a) diyü (E11a) tesmiye edilir.157 Zīrā
ʿArab, maʿrekede ve cengde ḳarīblerinden ve ḳavmlerinden vāḳiʿ olan158 mevtā ecl-içün159 nevḥa eşʿārına āġāz
eyledüklerinde bu baḥrden aydurlar. Ḫod maʿlūmdur ki ol vaḳtde āvāz mużṭarib ve ḥarekāt serīʿ olur. Aṣlı erbābı ʿarūż-ı Fārisiyye ʿindinde iki kerre müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün dür. ʿArabiyye ʿindinde altı
kerre müstefʿilündür. Lākin bu ḳıṭʿa Fārisī uṣūli üzere īrād olunup sālim müstaʿmel olmaġla ʿilelden aṣlā bir nesne
ʿārıż olmamışdur. Taḳṭīʿü’l-ebyāt:
Şāhā saʿā/det āyeti/ṭutdı cihā/nı ser-te-ser→müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün
Tā āfitā/b-ı ṭalʿatuŋ/āfāḳa ṣal/dı nūr u fer→müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün

Müstefʿilün/müstefʿilün/müstefʿilün/müstefʿilün
Baḥr-i recez/dür sālim (ü)/eczā müsem/men pür-güher→müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün
Ḳarın şikem/nāfe göbek/bildür miyān/ḳuşaḳ kemer→müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün
Daḫı zeneḫ/dāndur eŋek/sīne göğüs/dür daḫı ber→müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün
Güncişk ü/serçe ṣırça/daḫı āb/-gīnedür
Sürçe ṭa/yına yaʿnī/bilaġzed ḫa/ber peyām
155

Ber-bend/dür gömüldü/rük efsār/ dur yular
Fitrāk/terki zīn e/yer oldı u/yan ligam: -D.
156 āḫiri’l-ḳıṭʿa: āḫirihi E.
157 edilir: eylediler E.
158 olan: -E.
159 ecl-içün: eclinden E.
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Murġ-āb çera/ġ ördek çaḳır/tīzī küned/yaʿnī ḳaḳır
(E11b) Āhen demür/dür mis baḳır/gümüş ne sīm/altun ne zer
Erziz ḳalay/u rūy tūc/āsān geŋez/düşvār güç
Ergec nehā/z u kebş ü ḳoç/dişi vü er/kek māde ner160 Ve ḳis ilā āḫiri’l-ḳıṭʿa.161
-8El-ḳıṭʿatü’s-sāmine fi’l-baḥri’l-hezec el-aḫreb el-maḳbūż el-maḥẕūf el-meczū. Bu beyt gibi:

Tā ʿaşḳ-ı perī zi-cān guzīdem
Ez-rūz-i ḫoşī nişān ne-dīdem
Bu baḥrüŋ maʿnāsı ve aṣlı muḳaddemā beyān olunduġı eclden tekrāren162 beyāna muḥtāc degüldür. Lākin
bu ḳıṭʿada ṣadr-ile163 ibtidāya ḫarb ʿārıż olduġından mefāʿīlün lafẓınuŋ164 evvelinden mīm, āḫirinden nūn isḳāṭ
olunup bāḳī ḳalan fāʿīlünüŋ165 ʿadem-i istiʿmāline bināen bedeline mefʿūlü vażʿ olundı ve ḥaşvden cüzʾ-i sānīyle
ḫāmise ḳabż ʿārıż olduġı eclden mefāʿīlünden yā ḥaẕf olunup bāḳī ḳalan mefāʿilün(üŋ)166 müstaʿmel
olunduġına167 bināen ḥāli168 üzere ibḳā olundı. Cüzʾ-i sālisle169 sādise ḥaẕf ʿārıż olduġından sebeb-i ḫafīf isḳāṭ
olunup bāḳī ḳalan mefāʿīnüŋ ʿadem-i istiʿmāline bināen feʿūlün vażʿ olundı ve cezz daḫı ʿārıż olduġından
şaṭreynden ʿarūżla ḍarb ḥaẕf olunup müseddes istiʿmāl olundı. Taḳṭīʿü’l-ebyāt: (E12a)
Gülsün di/risen yüzüŋ/ferecden→ mefʿūlü mefāʿilün feʿūlün
ʿİlm oḳı/ḫalāṣ bul/ḥaracdan→mefʿūlü mefāʿilün feʿūlün (D115b)

Mefʿūlü/mefāʿilün/feʿūlün
Geç Aḫre/b-i feyż-ile/hezecden→mefʿūlü mefāʿilün feʿūlün
Çeşme bı/ŋar oldı kū/ze bardaḳ→mefʿūlü mefāʿilün feʿūlün170
İsteme/me-cūy (u) cū/y ırmaḳ→mefʿūlü mefāʿilün feʿūlün

Endāḫ/ten ü fürū/fikenden
Atmaḳ da/ḫı aşaġa/bıraḳmaḳ

Zerd oldı/ṣaru kebūd/durur gök
Ḳara si/yeh ü sefīd/dürür aḳ171 Ve ḳis ilā āḫiri’l-ḳıṭʿa.

160

Murġ-āb çera/ġ ördek çaḳır/tīzī küned/yaʿnī ḳaḳır
Āhen demür/dür mis baḳır/gümüş ne sīm/altun ne zer

Erziz ḳalay/u rūy tūc/āsān geŋez/düşvār güç
Ergec nehā/z u kebş ü ḳoç/dişi vü er/kek māde ner: -D.
161 āḫiri’l-ḳıṭʿa: āḫirihi E.
162 tekrāren: tekrār E.
163 ṣadr-ile: ṣadra ve E.
164 mefāʿīlün lafẓınuŋ: mefāʿīlünüŋ E.
165 fāʿīlünüŋ: fāʿīlü E.
166
E nüshasında sehven “mefāʿīlün” yazılmıştır.
167 olunduġına: olduġına E.
168 ḥāli: ḥāl E.
169 ŝālisle: salise D.
170
D nüshasında sehven “feʿūl” yazılmıştır.
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El-ḳıṭʿatü’t-tāsiʿa fi’l-baḥri’r-remel el-müsemmen el-maḳṣūr. Bu beyt gibi:

Her kücā bīnem mehī bā-ʿaşḳ-ı ḫod mihr-bān
Üfted ez-bī-mehrī-i ḫodem āteş be-cān
Remel, lüġatde “nesc itmeye” dirler, Fürs’de “bāften” gibi. Bu baḥre baḥr-i remel diyü tesmiye iderler,
esbāb ile evtād172 muntaẓam olduġı eclden ḥaṣīr mensūc olduḳda süyür ile intiẓāmı gibi. Aṣlında iki kerre
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātündür. Lākin bu ḳıṭʿada ʿarūżla ḍarba ḳaṣr ʿārıż (E12b) olduġı eclden nūnı isḳāṭile mā-ḳabli iskān olunup bāḳī ḳalan fāʿilāt ʿalā ḥālihi istiʿmāl olundı. Taḳṭīʿü’l-ebyāt:
Āfitāb-ı/ṭalʿatuŋ çün/ʿālemi rū/şen ḳılur→fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilāt
Nireye kim/düşse sāyeŋ/servile gül/şen ḳılur→fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilāt

Fāʿilātün/fāʿilātün/fāʿilātün/fāʿilāt
Bu remel baḥ/rıdurur kim/ṭabʿuŋı maḥ/zūn ḳılur→fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilāt

Mīçeked yaʿ/nī ṭamar hem/reg ṭamar di/ ḳana ḫūn→fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilāt
Bezenilmiş/çoḳ simāṭ ā/rāste bis/yār ḫūn→fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilāt

Bāz-gūne/ʿaksinedür/daḫı gül-gū/ne fiker
Dürlü dürlü/gūne gūn ba/şı aşaġa/ser-nigūn

Gevde ten rū/de baġırsaḳ/bögrek öyken/ gürde şüş173
Eyegü peh/lū yaŋa sū/küşt ü yan u/ca sürūn174 Ve ḳis ile’l-āḫir.175
-10El-ḳıṭʿatü’l-ʿāşire fi’l-baḥri’l-hezec el-müsemmen es-sālim. Bu beyt gibi:

Çü rūyed hergizem nakşī be-ḫāṭır der-ne-mī āyed
(E13a) Merā ḫod cüz tu der-ḫāṭır kesī dīger ne-mī āyed
aṣl177

Bu baḥruŋ176 maʿnāsı ve aṣlı sābıḳda mübeyyen olduġı eclden iʿādeye muḥtāc degüldür. Lākin bu ḳıṭʿada
üzere sālim istiʿmāl olunup ʿilelden nesne ʿārıż olmamışdur. Taḳṭīʿü’l-ebyāt:

Endāḫ/ten ü fürū/fikenden
Atmaḳ da/ḫı aşaġa/bıraḳmaḳ
171

Zerd oldı/ṣaru kebūd/durur gök
Ḳara si/yeh ü sefīd/dürür aḳ: -D.
172 evtād: evtādı D.
173 Şüş, evvelki şīn-i muʿcemenüŋ żammı ve sānīnüŋ sükūnıyla “öyken” maʿnāsınadur. Lākin el-ān nās “aḳciger”e dirler
(Derkenar).
174 Sürūn, sin-i mühmelenüŋ ve rā’nuŋ żammeleriyle “uca” dimekdür. Lākin ḫalḳ el-ān “uyluḳ”a dirler (Derkenar).
Bāz-gūne/ʿaksinedür/daḫı gül-gū/ne fiker
Dürlü dürlü/gūne gūn ba/şı aşaġa/ser-nigūn
Gevde ten rū/de baġırsaḳ/bögrek öyken/gürde şüş174
Eyegü peh/lū yaŋa sū/küşt ü yan u/ca sürūn: -D.
175 ile’l-āḫir: ilā āḫiri’l-ḳıṭʿa E.
176 Bu baḥruŋ: -E.
177 aṣl: aṣlı D.
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İlāhī tā/felek bāḳī/vü ʿarş u fer/ş ola ḳāʾim→mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün
Saŋa ʿömr-i/ebed vire/Ḫüdā-yı Bā/ḳī (vü) Dāʾim→mefāʿīlün mefāʿīlün (D116a) mefāʿīlün mefāʿīlün

Mefāʿīlün/mefāʿīlün/mefāʿīlün/mefāʿīlün
Hezec baḥr-i/Müsemmendür /ki eczası/ḳamu sālim→mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün
Büverzīden/özenmekdür/neverdīden/dürür dürmek→mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün
Zemīnrā ḫū/k berkenden/nedür yiri/ṭoŋuz dürmek→mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlünmefāʿīlün

Rubūden ḳap/maġa dirler/nümūden yaʿ/nī göstermek
Zidūden pas/dan açmaḳdur/bisūdendür/daḫı sürmek

Resen ip tā/ften bükmek/yavu güm yā/ften bulmaḳ
Resīden ir/mek ü dirmek/beçīden bā/ften örmek 178 Ve ḳis ilā āḫiri’l-ḳıṭʿa.179
-11El-ḳıṭʿatü’l-ḥādiye ʿaşer fi’l-baḥri’l-kāmil el-müsemmen es-sālim. (E13b) Bu beyt gibi:

Ne dileş zi-resm-i cefā gehī be-ġalaṭ be-sūy-i vefā reved
Ne vefā-yı ū bered ṣad cefā zi-dil-i cefā-keş-i mā reved
Kāmil, lüġatde “tamām” dimekdür. Bu baḥre baḥr-i kāmil diyü tesmiye eylediler. Zīrā bu baḥruŋ tamāmen
müstaʿmel bir beyti ḳırḳ ḥarekeyi180 müştemildür. Fi’l-vāḳiʿ baḥr-i vāfir daḫı aṣl181 üzere müstaʿmel olsa ḳırḳ
ḥarekeyi müştemildür. Ammā dāʾimā tamāmen müstaʿmel olmaduġı eclden mertebede kāmilden dūndur. Aṣlında
iki kerre182 mütefāʿilün mütefāʿilün mütefāʿilün mütefāʿilündür ve bu ḳıṭʿada aṣl üzere sālim müstaʿmel olup
ʿilelden bir şey ʿārıż olmamışdur. Taḳṭīʿü’l-ebyāt:
Naẓar

itdügüm/ce

cemālüŋe/beŋzemek

żiyā/sı

mezīd

olur→ mütefāʿilünmütefāʿilünmütefāʿilün

mütefāʿilün
Lebüŋüŋ beyā/nın iderisem/dil-i cān ṣafā/sı mezīd olur→mütefāʿilün mütefāʿilün mütefāʿilün mütefāʿilün

Mütefāʿilün/mütefāʿilün/mütefāʿilün/mütefāʿilün
Baŋa baḥr-i kā/mil oḳurısaŋ/sözüŋüŋ bahā/sı mezīd olur→ mütefāʿilün mütefāʿilün mütefāʿilün

mütefāʿilün

Rubūden ḳap/maġa dirler/nümūden yaʿ/nī göstermek
Zidūden pas/dan açmaḳdur/bisūdendür/daḫı sürmek
178

Resen ip tā/ften bükmek/yavu güm yā/ften bulmaḳ
Resīden ir/mek ü dirmek/beçīden bā/ften örmek : -D.
179 Ve ḳis ilā āḫiri’l-ḳıṭʿa: -D.
180 ḥarekeyi: ḥareke E.
181 aṣl: -D.
182 Lākin meẕkūr aṣliyyet Fārisiyyenüŋ müteaḫḫirīni ʿindindedür. Ammā ʿArabiyye bi-esrihim ve müteḳaddim-i
Fārisiyye ʿindinde altı kerre mütefāʿilündür. Ġaflet olunmaya (Derkenar).
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Süde şīr ü tū183/didi ḳaymaġa/füledür aġız/hem

aġız

dehan→mütefāʿilünmütefāʿilün

mütefāʿilün

mütefāʿilün
Süriye gele/tele dora di/dele ṣaŋṣara/dile di zebān184→ mütefāʿilün mütefāʿilün mütefāʿilün mütefāʿilün

(E14a)Ulu ḫana key/daḫı key ḳaçan/ḳışa dey digil/süciye di mey
Ḳamışa di ney/siŋire di pey/ilige di muḫ/süŋük üstüḫˇān

Kereh yaġ (u) mes/ke vü yayıġuŋ/adı nehredür/ulu behredür
Öde zehre di/ḳavuġ (u) ṭavuḳ/biri ābdān/biri mākiyān185 Ve ḳis ilā āḫirihi.186
-12El-ḳıṭʿatü’s-sāniye ʿaşer fi’l-baḥri’l-vāfir el-müsemmen es-sālim. Bu beyt gibi:

Çi şod ṣanemā ki sū-yi kesī be-çeşem rıżā ne-mī negerī
Zi-resm-i cefā ne-mī güẕerī ṭarīḳ-i vefā ne-mī seperī
Vufūr, vāvuŋ ve fānuŋ żammeleriyle187 “kesīr” dimekdür, lüġat-ı Fārisiyyede “bisyār” didikleri gibi. Bu
baḥre baḥr-i vāfir diyü tesmiye eylediler. ʿArab eşʿārların bu baḥrden kesīr īrāḍ eyledikleriyçün188 aṣlında iki
kerre müfāʿaletün müfāʿaletün müfāʿaletün müfāʿaletün dür189 (D116b) ve bu ḳıṭʿada aṣl üzere sālim müstaʿmel
olup ziḥāfāt ve ʿilelden (bir) nesne ʿārıż olmamışdur. Taḳṭīʿü’l-ebyāt:
Şehā dileseŋ/ki tā bulasuŋ/ḥazāyin-i pür/dür ü güheri→müfāʿaletün müfāʿaletün müfāʿaletün müfāʿaletün
İşit sözümi/bu vāfir-i baḥ/(E14b)ra bir naẓar it/olup hünerī→ müfāʿaletün müfāʿaletün müfāʿaletün

müfāʿaletün
Müfāʿaletün/müfāʿaletün/müfāʿaletün/müfāʿaletün
Buŋa ʿArabī/buḥūrı düşer/ne Türkī düşer/ne

ḫod

Tatarī→müfāʿaletün

müfāʿaletün

müfāʿaletün

müfāʿaletün
Tegerg ṭolu/vü yaḫçe daḫı/di berf ḳara/dipiye

deme190→müfāʿaletün

müfāʿaletün

müfāʿaletün

müfāʿaletün
Di mīşe ḳoyun/ḳuzuya bere/çobana şubān/sürüye reme191→müfāʿaletün müfāʿaletün müfāʿaletün

müfāʿaletün

183

Tū, tā-yı müsennāt-ı fevḳiyyenüŋ żammı ve işbāʿ-ı vāv-ile “ḳaymaḳ” maʿnāsınadur. ʿArabca “zübde” dirler

(Derkenar).
184 Zebān, zā-yı muʿceme ve bā-yı muvaḥḥidenüŋ fetḥalarıyla faṣīḥdür. Her ḳaçan zānun żammesiyle elsine-i nāsda
meşhūr ise de (Derkenar).
185 Ulu ḫana key/daḫı key ḳaçan/ḳışa dey digil/süciye di mey
Ḳamışa di ney/siŋire di pey/ilige di muḫ/süŋük üstüḫˇān

Kereh yaġ (u) mes/ke vü yayıġuŋ/adı nehredür/ulu behredür
Öde zehre di/ḳavuġ (u) ṭavuḳ/biri ābdān/biri mākiyān: -D.
186 āḫirihi: āḫiri’l-ḳıṭʿa E.
187 żammeleriyle: żammesiyle E.
188 eyledikleriyçün: eyledikleri eclden E.
189 Meẕkūr aṣliyyet, Fārisiyye ʿindindedür. Ammā ʿArabiyye ʿindinde altı kerre müfāʿaletündür. Ġaflet olunmaya
(Derkenar).
190 Deme, dāl-i mühmelenüŋ ve mīmüŋ fetḥalarıyla ve ʿalāmet-i hā ile “dipi” didikleri şedīd ṣovuḳdur (Derkenar).
191 Reme, rā-yı mühmele ve mīmüŋ fetḥalarıyla ve ʿalāmet-i hā ile “ḥayvān sürüsi”ne dirler (Derkenar).
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Di ġalle taḫıl/boyunduruğa/di yūġ (u) yaba/ya heyd velī
Ögendire ġā/v-şeng ü ṣaban/oḳına di hī/ş (ü) zevle seme

Güzel geş ü keş/ne ḳolṭuḳ içi/bikeş çek ü çek/me yaʿnī mekeş
Di eblehe gū/l şeydā delü/di gīc uya/filīve seme192 Ve ḳis ʿalā hāẕā ilā193 āḫiri’l-ḳıṭʿa.
-13El-ḳıṭʿatü’s-sālise ʿaşer fi’l-baḥri’l-hezec el-aḫreb el-mekfūf el-maḥẕūf el-müsemmen. Bu beyt gibi:

Ey şeyḫ merā rāh-ı ḫarābāt nümūdī
Mī-ḫˇāst dilem bāde kerāmāt nümūdī
Bu baḥruŋ maʿnāsı ve aṣlı muḳaddemā beyān olunduġı194 eclden iʿādeye ḥācet195 yoḳdur. Lākin bu ḳıṭʿada
ṣadra ve ibtidāya ḫarb ʿārıż olduġı eclden mefāʿīlün lafẓınuŋ196 evvelinden mīm ve āḫirinden nūn isḳāṭ olunup
baʿde bāḳī ḳalan fāʿīlü lafẓınuŋ197 ʿadem-i istiʿmāline bināen bedeline mefʿūlü vażʿ olundı. Mecmūʿ-ı ḥaşve keff
ʿārıż olduġı eclden (E15a) mefāʿīlün lafẓınuŋ āḫirinden nūn isḳāṭ olunup bāḳī ḳalan ʿalā ḥālihi istiʿmāl olundı.
ʿArūżına ve ḍarbına ḥaẕf ʿārıż olduġı eclden mefāʿīlün lafẓınuŋ198 sebeb-i ḫafīfi isḳāṭ olunup baʿde bāḳī ḳalan
mefāʿī lafẓınuŋ199 ʿadem-i istiʿmāline bināen feʿūlün vażʿ olundı. Taḳṭīʿü’l-ebyāt:
Furṣatla/rı fevt itme/ki teʾḫīr-i/ḫarecdür→mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün
Şiddetle/re ṣabr eyle/ki miftāḥ-ı/ferecdür→ mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün

Mefʿūlü/mefāʿīlü/mefāʿīlü/feʿūlün
Bu aḫre/b-i mekfūfı/la maḥẕūf-ı/hezecdür→ mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün

Di çevre/ye pīrāme/n ü iḳlīme/di kişver→ mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün
Demürci/ye ḳuyumcı/ya āhen200-ge/r ü zer-ger→ mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün

Derḫur ne/dürür lāyı/ḳ u hem daḫı/sezā-vār
Ārām201/dölenmek be/zek ārāyi/ş202 ü zīver

192

Di ġalle taḫıl/boyunduruğa/di yūġ (u) yaba/ya heyd velī
Ögendire ġā/v-şeng ü ṣaban/oḳına di hī/ş (ü) zevle seme

Güzel geş ü keş/ne ḳolṭuḳ içi/bikeş çek ü çek/me yaʿnī mekeş
Di eblehe gū/l şeydā delü/di gīc uya/filīve seme : -D.
193 ʿalā hāẕā ilā: ilā E.
194 olunduġı: olduġı E.
195 ḥācet: iḥtiyāc E.
196 mefāʿīlün lafẓınuŋ: mefāʿīlünüŋ E.
197 lafẓınuŋ: -E.
198 mefāʿīlün lafẓınuŋ: mefāʿīlünüŋ E.
199 lafẓınuŋ: -E.
200 Āhen, hemzenüŋ meddiyle “demür” dimekdür, ʿArabca “ḥadīd” gibi. “–ger”, kāf-ı ʿAcemī’nüŋ fetḥi ve rā-yı
mühmelenüŋ sükūnıyla edāt-ı fāʿildür. Kelime, āhen ile mürekkeb olduḳda “demürci” dimekdür, ʿArabca “ḥidād” didükleri
gibi. Zer-ger ve mis-ger ve sāʾireler daḫı bu ḳıyās üzeredür (Derkenar).
201 Ārām, hemzenüŋ meddiyle ve rā-yı mühmelenüŋ fetḥiyle “dölenmek”, ʿArabca “ḳarār” didükleri gibi (Derkenar, D).
202 Ārāyiş, hemzenüŋ meddiyle ve rā-yı mühmelenüŋ fetḥiyle ve elifden ṣoŋra yā-yı müsennāt-ı taḥtiyyenüŋ kesriyle
ve şīn-ı muʿcemenüŋ sükūnıyla ve daḫı zīver, zā-yı muʿcemenüŋ kesri ve yā-yı müsennāt-ı taḥtiyyenüŋ sükūnıyla lügat-i
müşterekedendürler, “bezek” maʿnāsına, ʿArabca “?” dirler (Derkenar, -D).
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Yarar ne/dürür mī-se/zed ü daḫı/yaraşur
Mī-zībe/d ü māned ḳa/la mī-māne/

d (ü) beŋzer203

Ve ḳis ilā āḫirihi.204
-14El-ḳıṭʿatü’r-rābiʿa ʿaşer fi’l-baḥri’l-hezec el-aḫreb el-müsemmen. (E15b) Bu beyt gibi:

Dil-bāz be-cūş āmed cānān ki mī āyed
Bīmār be-hūş āmed dü mān ki mī āyed
Maʿnāsı ve aṣlı ḫod muḳaddemā beyān olundı. 205 Lākin bu ḳıṭʿada ẕikri ṣadr-ıla (D117a) ibtidāya ve
ḥaşvden cüzʾ-i sālise206, sābiʿe ḫarb ʿārıż olduġı eclden mefāʿīlün lafẓınuŋ207 evvelinden mīm, āḫirinden nūn isḳāṭ
olunup bāḳī ḳalan fāʿīlü lafẓınuŋ208 ʿadem-i istiʿmāline209 bināen bedeline mefʿūlü vażʿ olundı. Taḳṭīʿü’l-ebyāt:
Gül-zār-ı/cinān luṭfı/ḥüsnüŋde/müzeyyendür→mefʿūlü mefāʿīlün mefʿūlü mefāʿīlün
Şīr ü ʿa/sel (ü) sükker/laʿlüŋde/mübeyyendür→ mefʿūlü mefāʿīlün mefʿūlü mefāʿīlün

Mefʿūlü/mefāʿīlün210/mefʿūlü/mefāʿīlün
Vezn-i He/zec ü aḫreb/budur ki/müsemmendür→ mefʿūlü mefāʿīlün mefʿūlü mefāʿīlün
Hem yaya/di tābistān/di gölge/ye hem sāye→ mefʿūlü mefāʿīlün mefʿūlü mefāʿīlün
Hem daḫı/zimistān ḳış/di ḳoŋşı/ya hem-sāye→ mefʿūlü mefāʿīlün mefʿūlü mefāʿīlün

Hem yaz (u) ba/hār oldı pāyize/güze dirler
Issı di/vü ṣovuḳ di/germāya/vü sermāya
(E16a)
Ol kim o/la aṣlı a/rı ol pāk/-nijād oldı
Ol kim o/la aṣlı çü/rük oldı/fürū-māye211 Ve ḳis ilā āḫirihi.212
-15El-ḳıṭʿatü’l-ḫāmise ʿaşer fi’l-baḥri’r-recez el-müreffel el-murabbaʿ. Bu beyt gibi:

Derd-i ġamet-rā men z’ān keşīdem
Derḫur ne/dürür lāyı/ḳ u hem daḫı/sezā-vār
Ārām/dölenmek be/zek ārāyi/ş ü zīver

203

Yarar ne/dürür mī-se/zed ü daḫı/yaraşur
Mī-zībe/d ü māned ḳa/la mī-māne/d (ü) beŋzer: -D.
204 āḫirihi: āḫiri’l-ḳıṭʿa E.
205 beyān olundı: mübeyyen oldı E.
206 salise: sālisle E.
207 lafẓınuŋ: -E.
208 lafẓınuŋ: -E.
209
istiʿmāline: istiʿmāl E.
210 D nüshasında sehven “mefāʿīlü” şeklinde yazılmıştır.
211
Hem yaz (u) ba/hār oldı pāyize/güze dirler
Issı di/vü ṣovuḳ di/germāya/vü sermāya
Ol kim o/la aṣlı a/rı ol pāk/-nijād oldı
Ol kim o/la aṣlı çü/rük oldı/fürū-māye: -D.
212
āḫirihi: āḫiri’l-ḳıṭʿa E.
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Şāyed ki nezded rūzī resīdem
Bu baḥruŋ213 maʿnāsı ve aṣlı muḳaddemā beyān olduġıyçün214 tekrāren beyāna215 ḥācet yoḳdur. Bu ḳıṭʿa,
meẕkūr olan cemīʿ eczāya terfīl ʿārıż olduġıyçün müstefʿilün lafẓınuŋ216 āḫirine tün lafẓını ziyāde eyledük,
müstefʿilüntün217 oldı. ʿAdem-i istiʿmāline bināen bedeline müstefʿilātün vażʿ olundı. Ẓāhir budur ki bu ḳıṭʿa baḥri recezden uṣūl-i ʿArabī üzere īrād olunup mıṣrāʿından birer cüzʾ ḥaẕfıyla meczū ve murabbaʿ müstaʿmel
olmışdur. Taḳṭīʿü’l-ebyāt:
Dil bende saŋa/hem cān-ı çāker→müstefʿilātün müstefʿilātün
Vāleh yüzüŋe/hem şems-i218 ḫāver→ müstefʿilātün müstefʿilātün

Müstefʿilātün/müstefʿilātün
Oldı müreffel/baḥr-ı recezdür→ müstefʿilātün müstefʿilātün
Ḳopmışa dirler/kendīde kende→ müstefʿilātün müstefʿilātün
Bügsüst’üzülmüş/ḳopmışa kende→ müstefʿilātün müstefʿilātün
(E16b)
Ferḫunde ferruḫ/ḳutlu vü ḫurrem
Şād aġlamaḳ gül/mek girye ḫande

Bil Āferīnen/de Yaradıcı
Rızḳ viricidür/rūzī-dehende219 Ve ḳis ilā āḫiri’l-ḳıṭʿa.
Baʿżı nüsḫada ? oldı müreffel baḥr-i recezdür. Mıṣrāʿın bedeline baḥr-i teḳārüb-i eslem
vāḳiʿ
olmışdur. Mā-teḳaddümde beyān220 olduġına bināen baḥr-i teḳārübüŋ221 aṣlı iki kerre feʿūlün feʿūlün feʿūlün
feʿūlündür. Ṣadr-ile ibtidāya ve ḥaşvden cüzʾ-i sālisle sābiʿe erbāb-ı ʿarūż-ı222 ʿArabī ve Fārisīnüŋ beyninde
müştereken müstaʿmel ezāḥīfden ziḥāf-ı selm ʿārıż olduġıyçün223 ki feʿūlün lafẓınuŋ224 fāsını ḥaẕfa tesmiye
iderler. Biz daḫı isḳāṭ itdük. Bāḳī ḳalan ʿūlün225 (lafẓınuŋ) ʿadem-i istiʿmāline bināen bedeline ʿaynuŋ sükūnıyla
faʿlün vażʿ (D117b) olundı. Bu nüsḫaya bināen ḳıṭʿa-i meẕkūre baḥr-i teḳārübden müsemmen-i eslemdür. Bu beyt
gibi:

Āşūb-ı cān-ı226 şūḫ-ı cihānī

Bu baḥruŋ: -E.
beyān olduġıyçün: mübeyyen olmaḳ ḥasebiyle E.
215 tekrāren beyāna: tekrār E.
216 olduġıyçün müstefʿilün lafẓınuŋ: olduġı eclden müstefʿilünüŋ E.
217
E nüshasında yanlış olarak “müstefʿilüntün” yazılmıştır.
218 D nüshasında izafet “ ”وile gösterilmiştir.
219 Ferḫunde ferruḫ/ḳutlu vü ḫurrem
Şād aġlamaḳ gül/mek girye ḫande
213
214

Bil Āferīnen/de Yaradıcı
Rızḳ viricidür/rūzī-dehende: -D.
220 beyān: mübeyyen E.
221 Teḳārübüŋ: Müteḳāribüŋ E.
222
D ve E nüshalarında izafet  یile yapılmıştır.
223 olduġıyçün: olduġı eclden E.
224 feʿūlün lafẓınuŋ: feʿūlünüŋ E.
225 D nüshasında “ʿūlün bāḳī ḳalan”, E nüshasında da “ʿūlün bāḳī ḳaldı” yazılmıştır. Biz insicamı değiştirmemek adına
takdim-tehir yaptık.
226 D ve E nüshalarında izafet  یile gösterilmiştir.
TÜRÜK
Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
2019, Yıl 7, Sayı: 18
Issn: 2147-8872

- 133 -

Muhittin Turan

www.turukdergisi.com

Bī-iʿtiḳādī nā-mihr-bānī
Taḳṭīʿü’l-ebyāt daḫı bu minvāl üzere olur:
Dil ben/de saŋa/hem cā/n-ı çāker→faʿlün feʿūlün faʿlün feʿūlün
Vāleh/yüzüŋe/hem şem/s-i ḫāver→ faʿlün feʿūlün faʿlün feʿūlün

Faʿlün227/feʿūlün/faʿlün228/feʿūlün
Baḥr-ı/teḳārüb/eslem/

→ faʿlün feʿūlün faʿlün feʿūlün

Ḳopmı/şa dirler/kendī/de kende→ faʿlün feʿūlün faʿlün feʿūlün
Bügsüs/t’üzülmüş/ḳopmı/şa kende→ faʿlün feʿūlün faʿlün feʿūlün

Ferḫun/de ferruḫ/ḳutlu/vü ḫurrem→ faʿlün feʿūlün faʿlün feʿūlün
Şād aġ/lamaḳ gül/mek gir/ye ḫande→ faʿlün feʿūlün faʿlün feʿūlün

Bil Ā/ferīnen/de Ya/radıcı
Rızḳ vi/ricidür/rūzī/-dehende229 Ve ḳis ilā āḫiri’l-ḳıṭʿa.230
Bu beyāndan ẓāhir oldı ki bu231 nüsḫa daḫı ṣaḥīḥ ve muʿtemeddür. Ammā maʿlūm ola ki merḥūm Şāhidī
raḥmetu’llāhi ʿaleyh232 ḥażretleri bu nüsḫalaruŋ taʿaddüdinde ġarażları ṣanʿat-ı mütelevvine işāretdür.
Mütelevvinüŋ maʿnā-yı lüġavīsi ẓāhirdür. Ammā ıṣṭılāḥda aŋa tesmiye iderler ki “bir beyti yāḫud ziyādeyi233 iki
vezn üzere yāḫud ziyāde ile oḳımaḳ mümkin ola”. Bir beyt (E17b) misāl idelüm, tā ki ġayrlar daḫı234 aŋa ḳıyās ile
maʿlūm ola. Beyt:

Ey büt-i meh-ṭalʿat-i aḫter ġulām
Laʿl-i şeker-bār-ı tu kevser be-nām
Bu beyt baḥr-i serīʿdendür. Cemīʿ eczāya ṭayy ve ʿarūżla ḍarba vaḳf ʿārıż olduġından vezni müfteʿilün

müfteʿilün fāʿilāt ve taḳṭīʿi bu minvāl üzere235 olur:
Ey büt-i meh/ṭalʿat-i aḫ/ter ġulām→ müfteʿilün müfteʿilün fāʿilāt
Laʿl-i şeker/bār-ı tū kev/ser be-nām→ müfteʿilün müfteʿilün fāʿilāt
Eger büt lafẓı ile ṭalʿat lafẓınuŋ tāları236 kesreye imāle ile telaffuẓ olunur ise237 yā-yı baṭnī ḥāṣıl olup baḥr-i
remelden müseddes olur. Cüzʾeyn-i aḫīrīne238 ḳaṣr ʿarıż olduġıyçün239 vezni fāʿilātün fāʿilātün fāʿilāt ve taḳṭīʿi bu
minvāl üzere olur:

D nüshasında sehven “feʿūlün” yazılmıştır.
D nüshasında sehven “feʿūlün” yazılmıştır.
Bil Ā/ferīnen/de Ya/radıcı
Rızḳ vi/ricidür/rūzī/-dehende: -D.
230 Ve ḳis ilā āḫiri’l-ḳıṭʿa: -D.
231 bu: -E.
232 raḥmetu’llāhi ʿaleyh: -D.
233 ziyādeyi: ziyāde E.
234 daḫı: -D.
235 üzere: -D.
236 büt lafẓı ile ṭalʿat lafẓınuŋ tāları: tā-yı büt ve tā-yı ṭalʿat E.
237 olunur ise: eyleseŋ E.
238 aḫīrīne: -E.
227
228
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Ey büt-i meh/ṭalʿat-i aḫ/ter ġulām→fāʿilātün fāʿilātün fāʿilāt
Laʿl-i şekker/bār-ı tū kev/ser be-nām240→ fāʿilātün fāʿilātün fāʿilāt
Ve bunuŋ emsāli daḫı cümle241 bu ḳıyās üzeredür.
-16El-ḳıṭʿatü’s-sādise ʿaşer fi’l-baḥri’l-kāmil el-aḳṭaf el-müsemmen. Bu beyt gibi:

Heme ʿālemī meżī kerd meh-i rūy-i pür-żiyāeş
Heme242 bendeeş şeref yāft be-şuʿāʿ-i bī-dirīġeş
Bu baḥruŋ maʿnāsı ve aṣlı muḳaddemā beyān olunmışdur. Lākin bu ḳıṭʿada ẕikri, ʿindimüzde mevcūd olan
nüsḫalaruŋ ekserinden (D118a) müstefād olan budur243 ki ʿarūżına ve ḍarbına ve ḥaşvden cüzʾ-i sānīyle sādise
ḳaṭf ʿārıż olduġındandur. Lākin ḫafī degüldür ki muḳaddemede beyān olan244 vech üzere ḳaṭf, faḳaṭ
müfāʿaletünden245 sebeb-i ḫafīfi ḥaẕf idüp mā-ḳablini iskān itmeye dirler. Baʿde lāmuŋ sükūnıyla müfāʿal246
kelām-ı ʿArab’da ʿadem-i istiʿmāline bināen feʿūlün lafẓını bedeline vażʿ ile istiʿmāl iderler. Bu ḳıṭʿa ise baḥr-i
kāmilden olduġına bināen aṣlı mütefāʿilündür, müfāʿaletün degüldür ki bu ʿillet anda cārī ola. Meger Bārī ʿazze
şānehu ve ʿalā ḥażretlerinüŋ ʿavniyle cevāb virile ki bu ḳıṭʿada kāmil ile vāfir muḫallaṭ olup aṣlı iki kerre
mütefāʿilün müfāʿaletün mütefāʿilün müfāʿaletündür.247 Yaʿnī ṣadr-ile ibtidā ve248 ḥaşvden cüzʾ-i sālisle sābiʿ
baḥr-i kāmilden, bāḳīsi vāfirden mezc olup ve bāḳī meẕkūruŋ küllīsine249 ʿillet-i meẕkūrenüŋ ʿarūż sebebiyle
müfāʿaletünden sebeb-i250 ḫafīfi ḥaẕf-ile bāḳī ḳalan müfāʿal, feʿūlün lafẓına naḳl oluna (E18b) ve baḥr-i kāmilden
ʿadd olunması eşref-i eczāʾ iʿtibārıyla ola. Maʿlūm ola ki fi’l-vāḳiʿ bu cevāb nefsinde żaʿīf ise de iḫtiyār olunması
ānifende251 beyān olan vech üzere ʿindimüzde mevcūd olan nüsaḫuŋ ekserinde ʿārıż olan ʿilletüŋ ẕikrleri meẕkūr
olan vech üzere olup ve ṣıḥḥat-i tevcīhi meẕkūr olan vechden ġayrı mümkin olmaduġı ecldendür. Va’llāhu
teʿālā252 aʿlem bi’ṣ-ṣavāb. Taḳṭīʿü’l-ebyāt:
Şekeri ḫacīl/ḳılupdur/lebüŋüŋ nebā/t u ḳandı→mütefāʿilün feʿūlün mütefāʿilün feʿūlün
İreli ṣaçuŋ/nesīmi/ḳo ʿabīri mis/ k’utandı→ mütefāʿilün feʿūlün mütefāʿilün feʿūlün

Mütefāʿilün/feʿūlün/mütefāʿilün/feʿūlün
Buŋa kāmil-i/muḳaṭṭaf/didilerdi cā/n efendi→ mütefāʿilün feʿūlün mütefāʿilün feʿūlün

Nedür uṣṭura/sütürde/ḳazımaḳdurur/sütürden→ mütefāʿilün feʿūlün mütefāʿilün feʿūlün
Bilegü fesān/fesāne/mesel (ü) ḳıṣır/seterven253→ mütefāʿilün feʿūlün mütefāʿilün feʿūlün

olduġıyçün: olduġı eclden E.
be-nām: ġulām E.
241 cümle: -E.
242 Heme: Ḳamu E.
243 olan budur: oldur ki E.
244 olan: olunan E.
245 müfāʿaletünden: müfāʿaletündür E.
246 müfāʿal: müfāʿīl E.
247
E nüshasında “mütefāʿilün mütefāʿilün” ve D nüshasında ise “müfāʿaletün müfāʿaletün müfāʿaletün müfāʿaletün”
yazılmıştır. Müellifin hemen altındaki cümlede yaptığı açıklamaya göre vezin “mütefāʿilün müfāʿaletün mütefāʿilün müfāʿaletün”
şeklinde olmalıdır. Ayrıca bu vezin Fars aruzuna göredir. Arap aruzunda bunların altı cüz olduğunu hatırlatalım.
248 ve: -D.
249 E ve D nüshalarında  کلسنهşeklinde yazılmıştır.
250 sebeb: -D.
251 Bu kelime D ve E nüshalarında yukarıda yazdığımız gibi “ānifende” şeklinde yer almıştır. Ancak “ānifen” zaten “az
yukarıda” anlamına geldiği için ayrıca “+de” ekinin yazılmasının gereksiz olduğunu da belirtelim.
252 teʿālā: -E.
253 Siterven, sīn-i mühmelenüŋ kesri, tā-yı müsennāt-ı fevḳiyyenüŋ fetḥiyle şol ʿavrata dirler ki hergiz ṭoġurmaya,
ʿArabca ʿaḳīm gibi (Derkenar, -E).
239
240
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Didi dikmege/nişānden/daḫı ṣaçmaġa/fişānden
Daḫı ṣıḳmaġa/füşürden/daḫı toŋmaġa/füsürden

Baġal oldı ḳol/tuḳ aġız/bucaġına lün/c dirler (E19a)
Bucaġa di kün/c līkin/oturaḳdurur/nişīmen254 Ve ḳis ilā āḫirihi.255
Baʿżı nüsḫada buŋa kāmil-i muḳaṭṭaf didiler. “Cān efendi” bedeline remel-i eşkel oldı, çünkim “anı ḫoşca bil
efendi” vāḳiʿ oldı. Bu nüsḫaya bināen ḳıṭʿa-i meẕkūre baḥr-i remelden olup ʿārıż olan ʿillet, şekl olur. Baḥr-i
remelüŋ aṣlı muḳaddemā beyān olan vech üzere iki kerre fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātündür. Ṣadr-ile
ibtidāya (D118b) ve ḥaşvden cüzʾ-i sālisle sābiʿe şekl ʿārıż olduġı eclden ki ḫabnla256 keffüŋ ictimāʿından
ibāretdür, sebeb-i evvelden elif, sebeb-i āḫirden nūn isḳāṭ olunup tānuŋ żammıyla feʿilātü bāḳī ḳaldı. Küllen
istiʿmāli olduġına bināen āḫiri vażʿa ḥācet ḳalmadı.257 Bu nüsḫaya258 bināen ḳıṭʿa-i mezbūre baḥr-i remelden
müsemmen-i meşkūldür. Bu beyt gibi:
(Feʿilātü fāʿilātün feʿilātü fāʿilātün)

Ḳaderī be-ḫand u ez-ruḫ ḳamerī-nümāy mā-rā
Süḫenī be-gū vü ez-leb şekerī-nümāy mā-rā
Ve ʿillet-i meẕkūrenüŋ ʿarūżına bināen taḳṭīʿ-i ebyāt bu minvāl üzere olur:259
Şekeri ḫa/cil ḳılupdur/lebüŋüŋ ne/bāt (ü) ḳandı→feʿilātü fāʿilātün feʿilātü fāʿilātün
(E19b)İreli ṣa/çuŋ nesīmi/bu ʿabīr (ü)/misk’utandı→ feʿilātü fāʿilātün feʿilātü fāʿilātün

Feʿilātü/fāʿilātün/feʿilātü/fāʿilātün
Remel eşke/l oldı çünkim/anı ḫoşca/bil efendi→ feʿilātü fāʿilātün feʿilātü fāʿilātün
Nedür uṣṭu/ra sütürre260/ḳazımaḳdu/rur sütürden→ feʿilātü fāʿilātün feʿilātü fāʿilātün
Bilegü fe/sān fesāne/mesel ü ḳı/ṣır seterven→ feʿilātü fāʿilātün feʿilātü fāʿilātün
Didi dikme/ge nişānden/daḫı ṣaçma/ġa fişānden→ feʿilātü fāʿilātün feʿilātü fāʿilātün
Daḫı ṣıḳma/ġa füşürden/daḫı toŋma/ġa füsürden→ feʿilātü fāʿilātün feʿilātü fāʿilātün

Baġal oldı/ḳoltuḳ aġız/bucağına/lünc dirler
Bucaġa di/künc līkin/oturaḳdu/rur nişīmen

254Didi

dikmege/nişānden/daḫı ṣaçmaġa/fişānden
Daḫı ṣıḳmaġa/füşürden/daḫı toŋmaġa/füsürden

Baġal oldı ḳol/tuḳ aġız/bucaġına lün/c dirler
Bucaġa di kün/c līkin/oturaḳdurur/nişīmen: -D.
255 āḫirihi: āḫiri’l-ḳıṭʿa E.
256 ḫabnla: ḫabn ile E.
257 Küllen istiʿmāli olduġına bināen āḫiri vażʿa ḥācet ḳalmadı: -E.
258 Bu nüsḫaya: Kelāmda istiʿmāline E.
259 Ve ʿillet-i meẕkūrenüŋ ʿarūżına bināen taḳṭīʿ-i ebyāt bu minvāl üzere olur: -E.
260 Bu kelime sözlüklerde ya  سترهsütüre ya da  ستردهsütürde şeklinde geçmektedir.
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Dimiş otla/ġa çerā-gāh/daḫı otlu/yer ʿalef-zār261
Ota di gi/yāh oraḳ dā/s nedürür/nevār urġan262 Ve ḳis ilā āḫiri:263
Nāẓım-ı merḥūmuŋ beytde teġāyür-i nüsḫadan ġarażları,264 sābıḳ gibi ṣanʿat-ı mütelevvine işāretdür. Her
ḳaçan nüsḫa-i ūlā ḫalelden ḫālī degül ise de.
-17El-ḳıṭʿatü’s-sābiʿa ʿaşer fi’l-baḥri’l-mużāriʿ el-aḫreb el-müsemmen. Bu beyt gibi:

(E20a) Maʿnāsı ve aṣlı muḳaddemā beyān olunmışdur. Lākin bu ḳıṭʿada ẕikri ṣadr-ile ibtidāya ve ḥaşvden
cüzʾ-i265 sālisle sābiʿe ḫarb ʿārıż olduġı ecldendür. Yaʿnī mefāʿīlün lafẓınuŋ266 evvelinden mīm, āḫirinden nūn isḳāṭ
olunup baʿde bāḳī ḳalan fāʿīl lafẓınuŋ267 ʿadem-i istiʿmāline bināen bedeline mefʿūlü vażʿ olunur. Taḳṭīʿü’l-ebyāt:
Ruḫsāru/ŋ üzre ol ḫāl/ḫāl üzre/ol siyeh-mū→mefʿūlü fāʿilātün mefʿūlü fāʿilātün
Ṣan āte/ş üzre ʿanber/ʿanberde/dūd-ı ḫoş-bū→ mefʿūlü fāʿilātün mefʿūlü fāʿilātün

Mefʿūlü/fāʿilātün/mefʿūlü/fāʿilātün
Olsa Mu/żāriʿ Aḫreb/vezni o/lur anuŋ bu→ mefʿūlü fāʿilātün mefʿūlü fāʿilātün
Balçıḳ gi/l āhek alçı/hem ḳılçı/ġ oldı dāse→ mefʿūlü fāʿilātün (mefʿūlü) fāʿilātün
Mītīn kü/lüng (ü) kürek/pārū di/daḫı māse→ mefʿūlü fāʿilātün (D119a) mefʿūlü fāʿilātün
Ḳaplan pe/leng ḳolaŋ/teng268 oldı/ṭar hem teng→ mefʿūlü fāʿilātün mefʿūlü fāʿilātün
Mānī ki/tābı Erjen/g269 di jen/g is ü pasa

Ṭurna kü/lengdürür reng/ṭaġ keçi/si velī neng
ʿĀr oldı/ḫatne sünnet/minnet di/miş sipāsa 270 Ve ḳis ilā āḫir’il-ḳıṭʿa.

Didi dikme/ge nişānden/daḫı ṣaçma/ġa fişānden→ feʿilātü fāʿilātün feʿilātü fāʿilātün
Daḫı ṣıḳma/ġa füşürden/daḫı toŋma/ġa füsürden→ feʿilātü fāʿilātün feʿilātü fāʿilātün
261

Baġal oldı/ḳoltuḳ aġız/bucağına/lünc dirler
Bucaġa di/künc līkin/oturaḳdu/rur nişīmen
Dimiş otla/ġa çerā-gāh/daḫı otlu/yer ʿalef-zār: -D.
262
Bu mısra, D ve E nüshalarında yoktur ve beyti tamamlamak için eklenmiştir. Mısra için bk. Kılıç, 2007: 530.
263 āḫiri: āḫiri’l-ḳıṭʿa E.
264 Nāẓım-ı merḥūmuŋ beytde teġāyür-i nüsḫadan ġarażları: Merḥūm Şāhidī raḥmetu’llāhi ʿaleyh ḥażretlerinüŋ E.
265 cüzʾ: -E.
266 mefāʿīlün lafẓınuŋ: mefāʿīlünüŋ E.
267 lafẓınuŋ: -E.
268 Teng, tā-yı müsennāt-ı fevḳiyyenüŋ fetḥi ve nūnuŋ sükūnıyla lüġat-i müşterekedendür, “atuŋ ḳolanı” ve “ṭar”
maʿnāsınadur (Derkenar, -D).
269 Erjeng, hemzenüŋ fetḥi ve rā-yı mühmelenüŋ sükūnıyla ve zā-yı ʿAcemīnüŋ fetḥiyle Çīn diyārında Mānī didükleri
naḳḳāşuŋ kitābınuŋ adıdur ki anda çoḳ nuḳūş-ı ʿacībe ve teṣāvīr-i ʿArabiyye cemʿ itmişdür (Derkenar, -D).
270 Mānī ki/tābı Erjen/g270 di jen/g is ü pasa
TÜRÜK
Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
2019, Yıl 7, Sayı: 18
Issn: 2147-8872

- 137 -

Muhittin Turan

www.turukdergisi.com
-18-

(E20b) El-ḳıṭʿatü’s-sāmine ʿaşer fi’l-baḥri’l-ḫafīf el-maḳṣūr el-maḫbūn. Bu beyt gibi:

Māh-rūyā be-ḫūn-ı men me-şitāb
Küşten-i ʿāşıḳān ki dīd ṣavāb
Ḫafīfüŋ maʿnā-yı lüġavīsi ẓāhirdür. Ammā ıṣṭılāḥda bu baḥre ḫafīf diyü tesmiye iderler.271 Her bir rüknde
vāḳiʿ olan vetedi sebebeyn-i ḫafīfeyn iḥāṭa itdügi eclden rüknlerüŋ edāsı ḫafīf olduġıyçün ʿArabiyye ve Fārisiyye
ʿindinde bu baḥruŋ aṣlı iki kerre fāʿilātün müstefʿilün fāʿilātündür. Mecmūʿ-ı ḥaşve ḫabn ʿārıż olduġı eclden
müstefʿilünden sīn ḥaẕf olunup bāḳī ḳalan mütefʿilün lafẓınuŋ272 ʿadem-i istiʿmāline bināen bedeline mefāʿilün
vażʿ olundı. ʿArūżla ḍarbuŋ sebeb-i evveline ḫabn, sebeb-i āḫirine ḳaṣr ʿārıż olduġı eclden ḫabn sebebiyle elif,
evvel ḳaṣr sebebiyle tāyı273 iskān ile nūn isḳāṭ olunup bāḳī ḳalan feʿilāt lafẓınuŋ274 istiʿmāline bināen bedeline
ġayrı vażʿa ḥācet ḳalmadı.275Taḳṭīʿü’l-ebyāt:
Gözüŋüŋ fit/nesine cān/(E21a) meftūn→fāʿilātün mefāʿilün faʿlün
Ṣaçuŋuŋ ʿuḳ/desine dil/mecnūn→ fāʿilātün mefāʿilün faʿlün

Fāʿilātün/mefāʿilün/faʿlün
Bu ḫafīf ol/dı ḳaṣrıla/maḫbūn→ fāʿilātün mefāʿilün faʿlün276

Ayu ḫırs (u)/ṭoŋuz ne ḫū/k u gürāz→ fāʿilātün mefāʿilün feʿilāt
Seg meges it/siŋek di ḫer/-gez277 üyez

Dirsege vā/ren ü bidis/t ḳarış
Ḳola bāzū/di hem ḳula/ca di bāz

Pehn yaṣṣı/yoġun siteb/r ü ḳıṣa
Kūteh ü gird/degirm’uzun278/ne dırāz 279 Ve ḳis ilā āḫirihi.280
-19El-ḳıṭʿatü’t-tāsiʿa ʿaşer fi’l-baḥri’r-remel el-maḫbūn el-maḳṣūr. Bu beyt gibi:
Ṭurna kü/lengdürür reng/ṭaġ keçi/si velī neng
ʿĀr oldı/ḫatne sünnet/minnet di/miş sipāsa : -D.
271 iderler: eylediler E.
272 lafẓınuŋ: -E.
273 tāyı: tā E.
274 lafẓınuŋ: -E.
275 ḳalmadı: yoḳdur E.
276 Bu ilk iki beytin cüzü, D ve E nüshalarında “feʿilāt” şeklinde geçmektedir. Oysa söz konusu beyitlerin son cüzleri maktû’
sonucu “fa’lün” şekline girmiştir. Bu ilk iki beytin vezni yukarıda da belirtildiği gibi “fāʿilātün mefāʿilün faʿlün”, bahrin adı da
“Baḥrü’l-ḫafīf el-maḫbūn el-maḳṭūʿ-ı ʿarūż ve ḍarb” şeklinde olmalıdır. Dolayısıyla “El-ḳıṭʿatü’s-sāmine ʿaşer fi’l-baḥri’l-ḫafīf elmaḳṣūr el-maḫbūn” başlığı ilk iki beyit için geçerli değildir.
277 Ḫer-gez, ḫā-yı muʿcemenüŋ fetḥi ve rā-yı mühmelenüŋ sükūnıyla ve kāf-ı Fārisiyyenüŋ (fetḥi) ve zā-yı muʿcemenüŋ
sükūnıyla vaṣf terkībidür. “Merkeb siŋegi” dimekdür. Türkçe “üyez” dirler (Derkenar).
278
E nüshasında “degirmi” ve “uzun” kelimeleri vezin için bu şekilde birleştirilmiştir.
279 Dirsege vā/ren ü bidis/t ḳarış
Ḳola bāzū/di hem ḳula/ca di bāz
Pehn yaṣṣı/yoġun siteb/r ü ḳıṣa
Kūteh ü gird/degirm’uzun279/ne dırāz: -D.
280 āḫirihi: āḫiri’l-ḳıṭʿa E.
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Çāre-i hicr-i tu sāzem be-viṣāl-i digerān
Āh tā çend keşem bī-tu maḥāll-i digerān
Maʿnāsı ve aṣlı muḳaddemā beyān olunmışdur. Lākin bu ḳıṭʿa281 ẕikri cemīʿ-i ḥaşve ḫabn ve ʿarūżla ḍarba
ḫabn ve ḳaṣr ʿārıż olduġı ecldendür. Yaʿnī ḫabn eclinden fāʿilātün lafẓınuŋ282 sebeb-i evvelinden elif, ḳaṣr (E21b)
ecliyçün283 sebeb-i āḫirden mā-ḳablini iskān-ile nūn isḳāṭ olunup bāḳī ʿalā ḥālihi istiʿmāl olundı. Taḳṭīʿü’l-ebyāt:
Gözüŋüŋ fit/nesine her/kim iderse/naẓarı→fāʿilātün

feʿilātün feʿilātün feʿilāt

Ṣanemā ḳop/dı ṣanur fit/ne-i devr-i/ḳameri→ fāʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilāt
(D119b)
Fāʿilātün/ feʿilātün/feʿilātün/feʿilāt
Budurur baḥ/r-i remel kim/ola maḫbū/n eseri→ fāʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilāt

Butraġa dū/je di çūze/pilice nes/neye çīz→ fāʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilāt
Lūledür nā/yij(e) di ṣo/la çep ü pu/la peşīz→ fāʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilāt

Ṣamraya çir/ki dimişler/daḫı sergī/n līkin
Sidüge bo/ḫa çemīn dir/ler (ü) hem da/ḫı kümīz
Ġunde örüm/cege di ṣa/ru arı mün/c-sütūh
Önegülük/ḫu-sitih ol/dı hem istī/ze sitīz284 Ve ḳis ilā āḫiri’l-ḳıṭʿa.
-20El-ḳıṭʿatü’l-ʿaşrūn fi’l-baḥri’l-hezec el-aḫreb el-maḳbūż ʿalā vezni’r-rubāʿī.285 Bu beyt gibi:

ḳıṭʿa: ḳıṭʿada E.
lafẓınuŋ: -E.
283 ecliyçün: eclinden E.
284 Ṣamraya çir/ki dimişler/daḫı sergī/n līkin
Sidüge bo/ḫa çemīn dir/ler (ü) hem da/ḫı kümīz
281
282

Ġunde örüm/cege di ṣa/ru arı mün/c-sütūh
Önegülük/ḫu-sitih ol/dı hem istī/ze sitīz: -D.
TÜRÜK
Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
2019, Yıl 7, Sayı: 18
Issn: 2147-8872

- 139 -

Muhittin Turan

www.turukdergisi.com

Çün serv-i nigār men be-dīdem der-bāġ
(E22a) Ez-ġamze-i nergiseş be-bālem zed dāġ
Maʿlūm ola ki vezn-i rubāʿī ki aŋa dü-beytī ve terāne daḫı tesmiye iderler, şuʿarā-yı ʿAcem baḥr-i hezecden
iḫrāc idüp yigirmi dört nevʿ üzere īrād itmişlerdür. Mecmūʿ-ı envāʿuŋ terkībi on lafẓdur ki ẕikr olunur: Mefāʿīlün,
mefʿūlü, mefāʿilün, mefāʿīlü, feʿūl, faʿl, fāʿ, faʿ, mefʿūlün, fāʿilün lafẓlarıdur ki286 eʾimme-i Ḫorāsān’dan Ḫˇāce Ḥasan
Ḳaṭṭān ḥażretleri raḥmetu’llāh287 meẕkūr olan elfāẓdan żabṭ ecliyçün iki şecere ṣūreti peydā idüp rükn-i evveli
mefʿūlü olursa Aḫreb, mefʿūlün olursa Aḫrem tesmiye iderler. Merḥūm Şāhidī raḥmetu’llāh288 bu ḳıṭʿayı meẕkūr
envāʿdan şecere-i Aḫreb’e ġuṣn-ı evvel ʿadd olan nevʿe binā idüp īrād eylemişdür.
Hecez’üŋ maʿnāsı ve aṣlı muḳaddemā beyāŋ olunmışdur. İʿādeye muḥtāc degüldür. Lākin bu ḳıṭʿada ẕikri
ṣadra ve ibtidāya ḫarb ʿārıż olduġıyçün289 mefāʿīlün lafẓınuŋ290 evvelinden mīm, āḫirinden nūn291 isḳāṭ olundı.
Bāḳī ḳalan fāʿīlünüŋ292 ʿadem-i istiʿmāline bināen bedeline mefʿūlü vażʿ olundı. Ḥaşvdan cüzʾ-i sānīyle sādise ḳabż
ʿārıż olduġıyçün293 ḫāmis-i sākin ḥaẕf olunup bāḳī ḳalan mefāʿilün, ḥāli üzere istiʿmāl olundı. ʿArūżla ḍarba zelel
ʿārıż olduġıyçün294 mā-teḳaddümde295 beyān olunduġına bināen ki hetm (E22b)296 ile ḫarmuŋ ictimāʿından

285

ki: -D.
raḥmetu’llāh: -D.
288 Merḥūm Şāhidī raḥmetu’llāh: Nāẓım-ı merḥūm D.
289 olduġıyçün: olduġı eclden E.
290 lafẓınuŋ: -D.
291 nūn : -E.
292 ḳalan fāʿīlünüŋ: fāʿīlü E.
293 olduġıyçün: olduġı eclden E.
294 olduġıyçün: olduġından E.
295 teḳaddümde: muḳaddemde E.
286
287
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ʿibāretdür. Mefāʿīlün lafẓınuŋ297 evvelinden ḫarm sebebiyle mīm, hetm sebebiyle ki ḥaẕfla ḳaṣruŋ ictimāʿından
ʿibāretdür, ḥaẕf eclinden āḫirinden muḳaddemede beyān olan vech üzere sebeb-i ḫafīf, ḳaṣr eclinden ʿayn
iskānıyla ḫāmis-i sākin daḫı isḳāṭ olunup bāḳī ḳalan fāʿ ʿalā ḥālihi istiʿmāl olundı. Taḳṭīʿü’l-ebyāt:
Dil bende/dürür saŋa/vü çāker hem/cān→mefʿūlü mefāʿilün mefāʿīlün (D120a) fāʿ
Şīrīn le/büŋe rūḥ-i298/revānum ḥay/rān→mefʿūlü mefāʿilün mefāʿīlün fāʿ

Mefʿūlü/mefāʿilün/mefāʿīlün/fāʿ
Bu vezn-i/rubāʿīdür/ki olmaz pin/hān→ mefʿūlü mefāʿilün mefāʿīlün fāʿ
Tek ḥamle/vü ḳaʿr üzüm/tekākīdür/tāk→ mefʿūlü mefāʿilün mefāʿīlün fāʿ
Hem rezdü/r299 üzüm çubu/ġı yırtıḳdur/çāk→ mefʿūlü mefāʿilün mefāʿīlün fāʿ

Yapraḳ da/ḫı berg300 aġac/yemişi hem/bār→ mefʿūlü mefāʿilün mefāʿīlün fāʿ
Kök bīḫ/velīk pek/sümāti bil/kāk→ mefʿūlü mefāʿilün mefāʿīlün fāʿ

Boġmaḳ ḫa/fe kerden ol/dı silledür/lers301
Celd oldı/lüġatde çā/pük ü hem çā/lāk302 Ve ḳis ilā āḫiri’l-ḳıṭʿa.
-21(E23a) El-ḳıṭʿatü’l-ḥādiye ve’l-ʿaşrūn fi’l-baḥri’r-recez el-maṭvī el-müsemmen. Bu beyt gibi:

Mī-şüküfed gül be-çemenhā zi-nesīm-i seḥerī
Ve çi şeved ger nefesī pehlū-yı mā bāde-ḫurī

296

Mefāʿīlün lafẓınuŋ: Mefāʿīlünüŋ E.
D nüshasında “rūḥ-i” ifadesi sehven “ ”رخیşeklinde yazılmıştır.
299 Rez, rā-yı mühmelenüŋ fetḥi, zā-yı ʿArabiyyenüŋ sükūnıyla “üzüm aṣmasınuŋ çubuġına” dirler (Derkenar, -E.).
300Berg, bā-yı muvaḥḥidenüŋ fetḥi ve rā-yı mühmele ile kāf-ı Fārisiyyenüŋ (D ve E nüshalarında sehven “kāf-ı
ʿArabiyyenüŋ” yazılmıştır.) sükūnıyla maʿnā-yı ḥaḳīḳīsi “yol yaraġına” dirler. Mecāzen “aġaç yapraġına” ıṭlāḳ eylediler. Bu
maḳāmda murād budur (Derkenar).
301 Lers, lāmuŋ fetḥi ve rā ve sīn-i mühmelenüŋ sükūnlarıyla “sille” dimekdür. ʿArabca “laṭme” dirler (Derkenar).
302 Boġmaḳ ḫa/fe kerden ol/dı silledür/lers
Celd oldı/lüġatde çā/pük ü hem çā/lāk: -D.
297
298
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Bu303 baḥruŋ manāsın ve aṣlı muḳaddemā beyān olduġı eclden tekrār-ı beyāna iḥtiyāc yoḳdur. Ammā bu
ḳıṭʿa ẕikri cemīʿ eczāya ṭayy ʿārıż olduġı ecldendür. Yaʿnī cemīʿ eczāya ṭayy ʿārıż olduġı eclden müstefʿilün
lafẓından304 muḳaddemede305 beyān olan vech üzere rābiʿ-i sākin ḥaẕf olunup bāḳī ḳalan müsteʿilün306 lafẓınuŋ
ʿadem-i istiʿmāline bināen bedeline müfteʿilün vażʿıyla istiʿmāl olunur. Taḳṭīʿü’l-ebyāt:
ʿĀşıḳ olan/ey gül-i ter/derd-i dile/çāre irer→müfteʿilün müfteʿilün müfteʿilün müfteʿilün
Bir ṣanemi/ṣarmaġıla/sinesine/çāre irer→ müfteʿilün müfteʿilün müfteʿilün müfteʿilün

Müfteʿilün/müfteʿilün/müfteʿilün/müfteʿilün
Bu recez-i/maṭvī(yi) bil/tā olasın/ehl-i hüner→ müfteʿilün müfteʿilün müfteʿilün müfteʿilün
Bīḫten ol/dı elemek/hem daḫı mā/şūdur elek→ müfteʿilün müfteʿilün müfteʿilün müfteʿilün
Hem daḫı a/şu gil-i sür/ḫ oldı sepū/s oldı kepek→ müfteʿilün müfteʿilün müfteʿilün müfteʿilün

Ḫˇāher (ü) ḳız/ḳardeşe di/māder ana/ata peder
Ādeme mer/düm di velī/merdüm-i çeş/m oldı bebek
(E23b)
Hīme vü hī/zümdür odun/hem daḫı ḫā/kister (ü) kül
Āẕer od en/gişt kömür/aḫkere köz/yaʿnī zelek307 Ve kīs ilā āḫirihi.308
-22El-ḳıṭʿatü’s-sāniye ve’l-ʿaşrūn fi’l-baḥri’l-münseriḥ el-maṭvī el-meczū. Bu beyt gibi:

Mī-nişīnīd mege ḫaṭ ber-āb nüvīsend
Āyet-i ḫūbī ber-āfitāb nüvīsend
Bu baḥruŋ maʿnāsı ve aṣlı muḳaddemā mübeyyendür. Fe-teẕekker. Lākin bu ḳıṭʿada ẕikri ṣadra ve ibtidāya
ve ḥaşvden cüzʾ-i sālisle sābiʿa ṭayy ʿārıż olduġı eclden309 ki muḳaddemede beyān olan vech üzere rābiʿ-i sākini
ḥaẕfa tesmiye (D120b) iderler. Müstefʿilünden fā, mefʿūlātdan vāv isḳāṭ olunup bāḳī ḳalan müsteʿilün310 lafẓınuŋ
bedeline müfteʿilün, mefʿilāt lafẓınuŋ bedeline fāʿilātü vażʿ olundı. ʿArūżla ḍarba cedʿ ʿārıż olduġı eclden
muḳaddemede beyān olan vech üzere mefʿūlāt lafẓınuŋ311 evvelinden sebebeyn-i ḫafīfeyn isḳāṭ ile ʿāḫirinden tā
iskān olunup bāḳī ḳalan lāt lafẓınuŋ bedeline ʿaynuŋ sükūnıyla fāʿ vażʿ olundı. Taḳṭīʿü’l-ebyāt:
Pād-şehā/rifʿatüŋ me/zīd ola her/gāh→müfteʿilün fāʿilātü müfteʿilün fāʿ
Devlet (ü) nuṣ/ret muʿīn/(E24a) yarıcuŋ Al/lāh→ müfteʿilün fāʿilātü müfteʿilün fāʿ

Müfteʿilün/fāʿilātü/müfteʿilün/fāʿ
303

Bu: -E.

304

müstefʿilün lafẓından: müstefʿilünden E.

muḳaddemede: muḳaddemde E.
E nüshasında sehven “müstefʿilün” yazılmıştır.
307 Ḫˇāher (ü) ḳız/ḳardeşe di/māder ana/ata peder
Ādeme mer/düm di velī/merdüm-i çeş/m oldı bebek
305
306

Hīme vü hī/zümdür odun/hem daḫı ḫā/kister (ü) kül
Āẕer od en/gişt kömür/aḫkere köz/yaʿnī zelek: -D.
308 āḫirihi: āḫiri’l-ḳıṭʿa E.
309 ecldür yaʿnī meẕkūr eczāya ṭayy ʿārıż olduġı ecldür: -D.
310 müsteʿilün lafẓınuŋ: müstefʿilünüŋ E.
311 mefʿūlāt lafẓınuŋ: mefʿūlātuŋ E.
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Maṭviy ü mec/zū gelür (ü)/münseriḥ ey/şāh→ müfteʿilün fāʿilātü müfteʿilün fāʿ

Düpdüze hem/vāre diyü/hem daḫı yek/sān→ müfteʿilün fāʿilātü müfteʿilün fāʿ
Kes bübür en/bür ḳısac (u) /örse di sin/dān→ müfteʿilün fāʿilātü müfteʿilün fāʿ
Hem daḫı ḫā/yisk çekiç/tīşe keser/dür→ müfteʿilün fāʿilātü müfteʿilün fāʿ
Dörpiye di/çūb-sāy/hem ege sū/hān→ müfteʿilün fāʿilātü müfteʿilün fāʿ
Daġ depesi/ne di şaḫ gi/rīve beleŋ/dür→ müfteʿilün fāʿilātü müfteʿilün fāʿ
Gūh necis/kūh ṭaġ (u)/örgüce kū/hān→ müfteʿilün fāʿilātü müfteʿilün fāʿ Ve ḳis ilā āḫiri’l-ḳıṭʿa.
-23El-ḳıṭʿatü’s-sālise ve’l-ʿaşrūn fi’l-baḥri’l-hezec el-mekfūf el-maḥẕūf el-müsemmen. Bu beyt gibi:

Be-ruḫ māh-ı tamāmī be-ḳad serv-i revānī
Be-leb rāḥat-ı rūḥī be-çeşm āfet-i cānī
Maʿnāsı ve aṣlı muḳaddemā beyān olundı. Fe-teẕekker. İʿādeye bāʿis, bu ḳıṭʿada ṣadra ve ibtidāya ve
ḥaşvden cüzʾ-i sālisle sābiʿe keff ʿilleti ʿārıż olduġı ecldendür. Yaʿnī ʿillet-i maʿhūdanuŋ meẕkūr eczāya ʿarūżı
sebebiyle mefāʿīlünüŋ āḫirinden nūn isḳāṭ olunup mā-ḳabli ḥāli312 üzere ibḳā ile istiʿmāl olundı. ʿArūżla ḍarba ve
ḥaşvden cüzʾ-i sānīyle sādise ḥaẕf ʿārıż (E24b) olduġıyçün313 āḫirinden muḳaddemede314 beyān olan vech üzere
sebeb-i ḫafīf isḳāṭ olunup bāḳī ḳalan mefāʿīnüŋ ʿadem-i istiʿmāline bināen bedeline feʿūlün vażʿ olundı. Taḳṭīʿü’lebyāt:
Elā ey şe/h-i ḫūbān/dil ü cānı/iden cāy→mefāʿīlü feʿūlün mefāʿīlü feʿūlün
Saʿādetle/bu cāyı/şerīf eyle/ser-ā-pāy→ mefāʿīlü feʿūlün mefāʿīlü feʿūlün

Mefāʿīlü/feʿūlün/mefāʿīlü/feʿūlün
Çü mekfūf o/la maḥẕūf/hezec baḥrı/dil-āsāy→ mefāʿīlü feʿūlün mefāʿīlü feʿūlün
Çi ne ḳuş ye/mi çīne315/daḫı ḳovcı/süḫan-çīn→ mefāʿīlü feʿūlün (D121a)mefāʿīlü feʿūlün
Ḥasūd oldı/bed-endī/ş özin göri/ci ḫod-bīn→ mefāʿīlü feʿūlün mefāʿīlü feʿūlün

Yoġun zeft ü/baḫīle/digil züft316 ü/velī zeft317
Nedür ḳayır/di tīre/bulanıḳ tö/re āyīn

Perend ibrī/şime hem/di dībāc u/ipek kej
Güzel ḫūb o/la zībā/velī zişt o/la çirkin318 Ve ḳis ilā āḫiri’l-ḳıṭʿa.
ḥāli: ḥāl E.
olduġıyçün: olduġı eclden E.
314 muḳaddemede: muḳaddemde E.
315 Çīne, cīm-i ʿAcemīnüŋ kesri ve yā-yı müsennāt-ı taḥtiyyenüŋ sükūnı ve nūnuŋ fetḥi ve ʿalāmet-i hā ile “ḳuş yemi”
yaʿnī dāne ki ṭuzaġa ḳoyup anuŋla ḳuş avlarlar (Derkenar, -D).
316 Züft, zā-yı ʿArabīnüŋ żammı ile ve fā ve tānuŋ sükūnıyla “baḫīl” dimekdür (Derkenar, -D).
317 Zeft, zā-yı ʿArabīnüŋ fetḥi ve fā ve tā-yı müŝennāt-ı fevḳiyye ile “yoġun ve yumrı” dimekdür (Derkenar, -D).
Zift, zā-yı ʿArabīnüŋ kesriyle ve fā ve tānuŋ sükūnıyla “ḳīr” didükleri nesnedür (Derkenar, -D).
312
313
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El-ḳıṭʿatü’r-rābiʿa ve’l-ʿaşrūn fi’l-baḥri’r-recez el-maṭvī el-maḫbūn. Bu beyt gibi:

Ey zi-tu kūh kūh-ı ġam ber-dil-i mübtelā-yı men
(E25a) Nīst murād-ı ḫāṭıret cüz ġam u cüz belā-yı men
Bu baḥruŋ maʿnāsı ve aṣlı muḳaddemā beyān olunmışdur. Fe-teẕekker. Bu ḳıṭʿada ṣadr-ile ibtidāya ve
ḥaşvden cüzʾ-i sālisle sābiʿe ṭayy ʿārıż olduġı eclden muḳaddemede319 beyān olan vech üzere müstefʿilünden
rābiʿ-i sākin ḥaẕf olunup bāḳī ḳalan müsteʿilün lafẓınuŋ320 ʿadem-i istiʿmāline bināen bedeline müfteʿilün vażʿ
olundı. ʿArūżla ḍarba ve ḥaşvden cüzʾ-i sānīyle sādise ḫabn ʿārıż olduġından muḳaddemede321 beyān olan vech
üzere sīn isḳāṭ olunup bāḳī ḳalan mütefʿilün lafẓınuŋ322 ʿadem-i istiʿmāline bināen bedeline mefāʿilün vażʿ olundı.
Taḳṭīʿü’l-ebyāt:
Hīç ire ḫo/r baḳmaġıl/bil ki melā/o pür-hüner→müfteʿilün mefāʿilün müfteʿilün mefāʿilün
Maʿden eger/çi tīredür/çün ḳazasın/çıḳar güher→ müfteʿilün (mefāʿilün) müfteʿilün mefāʿilün

Müfteʿilün/mefāʿilün/müfteʿilün/mefāʿilün
Ṭayy-ıla ḫab/n-ıla recez/oldı revā/n-rāster→ müfteʿilün mefāʿilün müfteʿilün mefāʿilün
Şāne ṭaraḳ/bıyıḳ burūt/hem ṣaḳala/dı rīşdür→ müfteʿilün mefāʿilün müfteʿilün mefāʿilün
Rīşe ṣaçaḳ/durur daḫı/bart baş a/dı rīşdür→ müfteʿilün mefāʿilün müfteʿilün mefāʿilün

Çīre yegin/di kimnune/zīre vü ḫī/re323 yoşdur(ur) (E25b)
Bal arınuŋ/çü nūşdur/dikeni da/ḫı nīşdür

Göz ḳapaġı/na pīle324 di/pür ṭoludur/kedū ḳabaḳ
Boş tehī dü/rür baş u ser/artuḳ daḫı/bīşdür(ür)325 Ve ḳis ilā āḫiri’l-ḳıṭʿa.326
-25El-ḳıṭʿatü’l-ḫāmise ve’l-ʿaşrūn fi’l-baḥri’t-ṭavīl es-sālim. Bu beyt gibi:
318

Ḥasūd oldı/bed-endī/ş özin göri/ci ḫod-bīn→ mefāʿīlü feʿūlün mefāʿīlü feʿūlün

Yoġun zeft ü/baḫīle/digil züft318 ü/velī zeft318
Nedür ḳayır/di tīre/bulanıḳ tö/re āyīn
Perend ibrī/şime hem/di dībāc u/ipek kej
Güzel ḫūb o/la zībā/velī zişt o/la çirkin: -D.
319 muḳaddemede: muḳaddemde E.
320 lafẓınuŋ: -E.
321 muḳaddemede: muḳaddemde E.
322 lafẓınuŋ: -E.
323 Ḫīre, ḫā-yı muʿcemenün kesri ve yā-yı müsennāt-ı taḥtiyyenüŋ sükūnıyla “yoş” dimekdür, yaʿnī “donuḳ” maʿnāsına
(Derkenar, -D).
324 Pīle, bā-yı ʿAcemīnüŋ kesri ve yā-yı müsennāt-ı taḥtiyyenüŋ sükūnı ve hā-yı ʿalāmet ile “göz kapaġına” dirler.
ʿArabca  جفنgibi (E26a derkenar, -D).
325 Çīre yegin/di kimnune/zīre vü ḫī/re325 yoşdur(ur)
Bal arınuŋ/çü nūşdur/dikeni da/ḫı nīşdür
Göz ḳapaġı/na pīle325 di/pür ṭoludur/kedū ḳabaḳ
Boş tehī dü/rür baş u ser/artuḳ daḫı/bīşdür(ür): -D.
326 Ve ḳis ilā āḫiri’l-ḳıṭʿa: İlā āḫirihi D.
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Dil-ārām mā-rā ger be-vaʿde vefā būdī
Be-nevʿī būdī kāfir tesellī-i mā būdī
Ṭavīlüŋ maʿnā-yı lüġavīsi “uzun” dimekdür, Fürs’de “dırāz” gibi. Bu baḥre baḥr-i ṭavīl diyü tesmiye
eylediler. Zīrā ʿArab’dan mesmūʿ olan eşʿārda ḳırḳ sekiz cüzʾi327 müştemil bu baḥrden ġayrı vārid olmamışdur.
Beyān maḥalli aŋa mübtenīdür ki Ḫalīl bin328 Aḥmed raḥmetu’llāhi teʿālā329 ḥażretleri ki bu fennüŋ vāṣiʿidür, on
baḥrden her birini ki hezec, recez, remel, münseriḥ, mużāriʿ, muḳteḍab, müctes, ḫafīf, vāfir, kāmildür, altı rükn-i
sübāʿī üzere vażʿ eylemişdür ki beyt-i vāḥidüŋ mecmūʿ-ı ḥurūfı ḳırḳ iki ḥarf olur. Baḥr-i müteḳāribi sekiz rükn-i
ḫumāsī üzere vażʿ eylemişdür ki mecmūʿ-ı330 ḥurūfı ḳırḳ ḥarf331 olur. Egerçi baḥr-i medīdi ve baḥr-i basīṭi dört
rükn-i subāʿī ve dört rükn-i ḫumāsī üzere vażʿ eylemişdür ki mecmūʿ-ı ḥurūf-ı beyt-i vāḥid ḳırḳ sekiz ḥarf olur.
Ammā baḥr-i medīd eşʿār-ı ʿArab’da dāʾimā meczū müseddes müstaʿmel (E26a) olur. Baḥr-i basīṭ ya meczū
müseddes müstaʿmel olur332 ya müsemmen-i maḫbūn müstaʿmel olur ve ʿalā kile’t-taḳdīreyn bāḳī ḳalan ḥurūf
baḥr-i ṭavīlüŋ ḥurūfından noḳṣān üzere olur. Kemā lā-yaḫfā ʿalā ẕī-baṣīre, bu baḥr aṣlında333 iki kerre feʿūlün
mefāʿīlün feʿūlün mefāʿīlündür. Bu ḳıṭʿa da aṣl üzere müstaʿmel olup ezāḥīf ve334 ʿilelden (bir) nesne ʿārıż
olmamışdur. Taḳṭīʿü’l-ebyāt:
Bu baḥr-i/ṭavīli gel/işit ey/boyı uzun→feʿūlün mefāʿīlün feʿūlün mefāʿīlün (D121b)
Ki nice/laṭīf (ü) ḫū/b olur mün/tehā mevzūn→ feʿūlün mefāʿīlün feʿūlün mefāʿīlün

Feʿūlün/mefāʿīlün/feʿūlün/mefāʿīlün
Hemīşe/ saʿādet ya/rıcuŋ dev/letüŋ efzūn→ feʿūlün mefāʿīlün feʿūlün mefāʿīlün

Firīb al/damaḳ oldı/firībī/den aldanmaḳ
Kişi cā/blūs itmek/nedür yaʿ/nī yaldanmaḳ335

Keşīden/dürür çekmek/küşāden/dürür açmaḳ
Lüġatde/bümingīden336/ḳaḳıyup/ṭoṭuldanmaḳ
Ġunūden/ımızġanmaḳ/uyumaḳ/bi-ḫusbīden
Be-bāliş/nihāden ser/-ḫu yaṣdu/ġa yaṣdanmaḳ337 Ve ḳis ilā āḫiri’l-ḳıṭʿa.
-26(E26b) El-ḳıṭʿatü’s-sādise ve’l-ʿaşrūn fi’l-baḥri’l-müteḳārib el-müsemmen es-sālim. Bu beyt gibi:

Eger serv-i men der-çemen cā mī-gīred
ʿAceb bāşed ez-serv bālā be-gīred
cüzʾi: ḥarfi E.
bin: ibni E.
329 teʿālā: -E.
330 D ve E nüshalarında izafet  یile gösterilmiştir.
331 ḥarf: -D.
332 Baḥr-i basīṭ ya meczū müseddes müstaʿmel olur: -D.
333 bu baḥr aṣlında: aṣlında bu baḥr E.
334 ü: -D.
335 Kelime D ve E nüshalarında  یلتنمقşeklinde yazılmıştır.
336 Bümingīden, bānuŋ żammıyla ve mīmüŋ kesri(yle) “ḳaḳıyup ṭoṭuldanmaġa” dirler (Derkenar, -D).
337 Keşīden/dürür çekmek/küşāden/dürür açmaḳ
Lüġatde/bümingīden337/ḳaḳıyup/ṭoṭuldanmaḳ
327
328

Ġunūden/ımızġanmaḳ/uyumaḳ/bi-ḫusbīden
Be-bāliş/nihāden ser/-ḫu yaṣdu/ġa yaṣdanmaḳ: -D.
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Bu338 baḥruŋ maʿnāsı ve aṣlı muḳaddemā beyān olunmışdur ve bu ḳıṭʿa339 aṣl vażʿı üzere istiʿmāl olunup
aṣlā ziḥāfāt ve ʿilelden bir nesne ʿārıż olmamışdur. Taḳṭīʿü’l-ebyāt:
Nigār-ı/semen-ber/şeker-leb/perī-rū→feʿūlün feʿūlün feʿūlün feʿūlün
Beŋi ʿan/ber-i ter/ṣaçı ġā/liye-bū→ feʿūlün feʿūlün feʿūlün feʿūlün

Feʿūlün/feʿūlün/feʿūlün/feʿūlün
Teḳārüb/k’ola sā/lim uş ey/perī-rū→ feʿūlün feʿūlün feʿūlün feʿūlün

Çam aġa/cı gīj340 ü /kayın a/ġacı ġūş→ (feʿūlün) feʿūlün feʿūlün feʿūlün
Aġac de/legen ḫū/ldür341 bū/m bayḳuş→ feʿūlün feʿūlün feʿūlün feʿūlün

Perīr342 ö/teki gü/ne di dey/düne di
Dün ıṣra/ġı gice/ye dūş u/perendūş343

Döşek cā/me-ḫˇāb ol/dı ʿuryān/yalıncaḳ
Der-ʿāġū/ş kün ḳoc/ḳucaḳ ol/dı āġūş344 Ve ḳis ilā āḫiri’l-ḳıṭʿa.
-27(E27a) El-ḳıṭʿatü’s-sābiʿa ve’l-ʿaşrūn fi’l-baḥri’l-muḳteḍab el-maṭvī el-müsemmen. Bu beyt gibi:

Bā-lebet çi mī-ṭalebem bāde nezd-i cān çi būd
Bā-raḫt çi meh nigerem bende pīş-ḫān ki būd
İḳtiḍāb lüġatde “bir nesneyi bir nesneden ḳaṭʿa” dirler, Fürs’de “bürīden-i cüzʾī ez-çīzī” didikleri gibi. Bu
baḥre baḥr-i muḳteḍab diyü tesmiye eylediler. Baḥr-i münseriḥ ile ʿurd-ı elfāẓ u erkānda mütteḥid olup tertīb-i
eczāda ittiḥāddan munḳaṭıʿ olduġıçün baḥr-i münseriḥde müstefʿilün mefʿūlātdan muḳaddem bu baḥrde
muaḫḫar olmaḳ ḥasebiyle aṣlı345 erbāb-ı Fārisiyye ʿindinde iki kerre mefʿūlātü müstefʿilün mefʿūlātü
müstefʿilündür.346 Lākin bu ḳıṭʿada cemīʿ eczāya ṭayy ʿārıż olduġı eclden muḳaddemede347 beyān olan vech üzere
rābiʿ-i sākin ḥaẕf olunup bāḳī ḳalan mefʿilāt bedeline fāʿilātü ve müsteʿilün bedeline müfteʿilün vażʿıyla istiʿmāl
olundılar.348 Taḳṭīʿü’l-ebyāt:
Yār-i gül-ʿi/ẕārum eger/göz ucıyla/ḳıla naẓar→fāʿilātü müfteʿilün fāʿilātü müfteʿilün
Ḫurrem ola/cān u göŋül/medḥin ide/şām (u) seḥer→ fāʿilātü müfteʿilün fāʿilātü müfteʿilün
Bu: -E.
ḳıṭʿa: ḳıṭʿada E.
340 Gīj, kāf-ı ʿAcemīnüŋ kesri ve yā-yı müsennāt-ı taḥtiyyenüŋ ve rā-yı ʿAcemīnüŋ sükūnlarıyla “çam aġacı” dimekdür,
ʿArabca “ṣanavber” gibi (Derkenar, -D).
341 Ḫūl, ḫā-yı muʿcemenüŋ żammı ve vāvuŋ ve lāmuŋ sükūnlarıyla “aġac delegen ḳuş” (Derkenar, -D).
342 (Perīr), bā-yı ʿAcemīnüŋ fetḥi ve rā-yı mühmelenüŋ beyninde yā-yı müsennāt-ı taḥtiyye ile “dün degül öteki gün”
dimekdür (Derkenar, -D).
343 Perendūş, bā-yı ʿAcemīnüŋ ve rā-yı mühmelenüŋ fetḥalarıyla ve nūnuŋ sükūnıyla, dāl-ı mühmelenüŋ żammı ve vāv
ve şīn-ı muʿcemenüŋ sükūnlarıyla “dün gice degül öteki gice” dimekdür. ? Türkīsi “ıṣraġı” dimekdür (Derkenar, -D).
344 Perīr344 ö/teki gü/ne di dey/düne di
Dün ıṣra/ġı gice/ye dūş u/perendūş344
338
339

Döşek cā/me-ḫˇāb ol/dı ʿuryān/yalıncaḳ
Der-ʿāġū/ş kün ḳoc/ḳucaḳ ol/dı āġūş : -D.
345 aṣlı: aṣl D.
346 Ammā ʿArabiye ʿindinde iki kerre mefʿūlātü müstefʿilün müstefʿilündür. Fe’ḥfaẓ (Derkenar).
347 muḳaddemede: muḳaddemde E.
348 olundılar: olundı E.
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(E27b)
Fāʿilātü/ müfteʿilün/fāʿilātü/müfteʿilün
Ṭayy iderse/muḳteḍabı/dinür aŋa/ehl-i hüner→ fāʿilātü müfteʿilün fāʿilātü müfteʿilün

Hem peride/n uçmaḳ u hem/daḫı uçma/ḳ oldı behişt→ fāʿilātü müfteʿilün fāʿilātü müfteʿilün
Dūzaḫ oldı/ṭamu adı/geşt oldı/ekdi bi-geşt→ fāʿilātü müfteʿilün fāʿilātü müfteʿilün

İncīl adı/Engiliyūn/büt-perest pu/ta ṭapucı
Hem telise/hegbedürür/hem kilīse/oldı künişt

Sümcdur yi/r altı zalaḳ/yaḫc oldı/raḫc u feraḫç
Çirkin ü çe/pel daḫı di/çirkine ḫa/şūk di zişt349 Ve ḳis ilā āḫiri’l-ḳıṭʿa.
-28El-ḳıṭʿatü’s-sāmine ve’l-ʿaşrūn fi’l-baḥri’r-remel el-maḳṣūr el-müseddes. Bu beyt gibi:

Tā leb-i ū dīd sīġ der-şarāb
Ez-müselles mī-nümāyed ictināb
Bu baḥruŋ maʿnāsı ve aṣlı muḳaddemā beyān olmaḳ ḥasebiyle tekrār-ı beyāna ḥācet yoḳdur. Fe-teẕekker.
Bu ḳıṭʿada ʿarūż-ile ḍarba ḳaṣr ʿilleti ʿārıż olduġı eclden muḳaddemede350 beyān olan vech üzere fāʿilātün
lafẓınuŋ351 āḫirinden sebeb-i ḫafīfüŋ sākinini isḳāṭla müteḥarrikini iskān (D122a) itdük.352 Bāḳī ḳalan fāʿilāt ʿalā
ḥālihi istiʿmāl olundı. Taḳṭīʿü’l-ebyāt:
Her ki ḫūb aḫ/lāḳ-ıla mev/(E28a) ṣūf ola→fāʿilātün fāʿilātün fāʿilāt
Devlet-i kev/neyn aŋa maʿ/ṭūf ola→ fāʿilātün fāʿilātün fāʿilāt

Fāʿilātün/fāʿilātün/fāʿilāt
Vezni budur/çün remel maḳ/ṣūr ola→ fāʿilātün fāʿilātün fāʿilāt
Cāh manṣıb/çāh ḳuyı/rāh yol→ fāʿilātün fāʿilātün fāʿilāt
Kāh ṣaman/keh daḫı kā/hū marul→ fāʿilātün fāʿilātün fāʿilāt
Ḳaynana zen/-māderi bil/şūy er→ fāʿilātün fāʿilātün fāʿilāt
Yenge ḳayna/ta piyū vü/zen-peder→ fāʿilātün fāʿilātün fāʿilāt

Nūl ḳaz bur/nıdurur fer/zend oġul
İncīl adı/Engiliyūn/büt-perest pu/ta ṭapucı
Hem telise/hegbedürür/hem kilīse/oldı künişt
349

Sümcdur yi/r altı zalaḳ/yaḫc oldı/raḫc u feraḫç
Çirkin ü çe/pel daḫı di/çirkine ḫa/şūk di zişt : -D.
350 muḳaddemede: muḳaddemde E.
351 fāʿilātün lafẓınuŋ: fāʿilātünüŋ E.
352 Baʿżı nüsḫada “çün remel-i maḳṣūr ola” bedeline “çün remel-i maḥẕūf ola” vāḳiʿ olmışdur. Lākin bu nüsḫa ṣaḥīḥ
degüldür. Nitekim vechi muḳaddemeye nāẓır olan kimseye ḫafī degüldür (Derkenar, -E).
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Güyegü dā/māddur oy/naş mūl353 Ve ḳis ilā ʿāḫiri’l-ḳıṭʿa.354
Teẕyīl: Maʿlūm ola ki Şāhidī raḥmetu’llāh ḥażretleri(nüŋ)355 iḫtiyār eyledikleri buḥūr, erbāb-ı ʿarūż-ı
ʿArabiyye(ye) iʿtibār eyledükleri buḥūrdan baʿżı olmaḳ ḥasebiyle münāsib ʿadd olundı ki tetmīm-i fāʾide ecliyçün
uṣūl-i buḥūruŋ keyfiyyet-i taḳṭīʿi suḥūlet ile nümāyān olmaḳ ḳaṣdına356 vażʿ eyledükleri devāʾir-i ḫamse bu
maḥalde daḫı īrād oluna.
Tenbīh: Ehl-i hendese ʿindinde dāʾire diyü bir saṭḥ-ı müstedīre ıṭlāḳ iderler ki ḫaṭṭ-ı vāḥid-i müstedīr, anı
iḥāṭa idüp ḥāḳ (ü) vasaṭından iḫrāc olunan ḫuṭūṭa cemīʿ-i cevānibe ʿale’s-seviyye ola. Lākin bu maḥalde
dāʾireden357 murād ḫaṭṭ-ı müstedīr (E28b) dimekdür. Nitekim ehl-i heyʾet daḫı buŋa ẕāhiblerdür. Dāʾirenüŋ
eṭrāfında358 terḳīm olunan359 ṣıfır şeklinde olan360 ḥalḳa-i müdevvereler, müteḥarrike ʿalāmetdür.361 Ḫaṭṭ-ı
müstaḳīmler sākine ʿalāmetdür. Fe’ḥfaẓ.362
Dāʾire-i müctelebe:
Fetḥ-i lām ile buḥūr-ı selāseyi müştemildür: Hezec,363 recez,364 remel.365 Recez,366 hezecüŋ367 evvel
mefāʿīlünüŋ ʿaynından münfekk olur. Remel, hezecüŋ ol mefāʿīlünüŋ lāmından münfekk olur. Bu dāʾireye ve
bevāḳīye birer ismle tesmiyenüŋ vechi mufaṣṣalātda mesṭūrdur. Bu maḥalde ẕikri münāsib degüldür.
Hāẕihi dāʾiretühā:

368

Dāʾire-i müştebihe:
Kesr-i bā ile buḥūr-ı sitteyi müştemildür: Serīʿ,369 münseriḥ,370 ḫafīf,371 mużāriʿ,372 muḳteḍab,373 müctes.374
Münseriḥ, serīʿüŋ müstefʿilün sānīsinüŋ mīminden münfekk olur. Ḫafīf, serīʿüŋ müstefʿilün sānīsinüŋ tāsından

Nūl ḳaz bur/nıdurur fer/zend oġul
Güyegü dā/māddur oy/naş mūl: -D.
354 Ve ḳis ilā ʿāḫiri’l-ḳıṭʿa: İlā ʿāḫiri’l-ḳıṭʿa D.
355 Şāhidī raḥmetu’llāh ḥażretleri(nüŋ): nāẓım ḥażretleri(nüŋ) D.
356 ḳaṣdına: ḳaṣd D.
357 Dāʾireden murād, devāʾir-i ḫamsedür ki erbāb-ı ʿarūż-ı ʿArabiyye buḥūr-ı sitte-i ʿışrīnüŋ tefkīk beyān-içün vażʿ idüp
her dāʾire ʿalā ḥasbü’t-tenāsüb bir ism-ile tesmiye eylemişlerdür. Her bir dāʾirede ḳaç baḥr ẕikr olunduġını Ṣadru’ş-şerīʿa elBuḫārī bi-muḥtāc ilā raḥmeten rabbihi’l-hādī Ebyāt-ı Ḫamse’de beyān eylemişdür. Bir taʿbīr ile ki sebḳat itmiş degüldür.
Nitekim maḥalline nāẓır olan kimesneye veçhi ḫafī degüldür (Derkenar). (E2b ve D109a’da konudan azade olarak yer alan bu
derkenar, anlamı tamamlaması için aruz dairelerinin anlatıldığı bu sayfaya alınmıştır.)
358 Dāʾirenüŋ eṭrāfında: Dāʾire eṭrāfına D.
359 olunan: olan D.
360 ṣıfır şeklinde olan: -E.
361 ʿalāmetdür: ʿalāmet E.
362 Fe’ḥfaẓ: -E.
363 Aṣl-ı hezec, altı kerre mefāʿīlündür (Derkenar, -D).
364 Aṣl-ı recez, altı kerre müstefʿilündür (Derkenar, -D).
365 Aṣl-ı remel, altı kerre fāʿilātündür (Derkenar, -D).
366 Recez: -D.
367
D nüshasında sehven “recez” yazılmıştır.
368 E28b.
369 Aṣl-ı serīʿ, iki kerre müstefʿilün müstefʿilün mefʿūlātüdür (Derkenar, -D).
370 Aṣl-ı münseriḥ, iki kerre müstefʿilün mefʿūlātü müstefʿilündür (Derkenar, -D).
371 Aṣl-ı ḫafīf, iki kerre fāʿilātün müstefʿilün fāʿilātündür (Derkenar, -D).
372 Aṣl-ı mużāriʿ, iki kerre mefāʿīlün fāʿilātün mefāʿīlündür (Derkenar, -D).
373 Aṣl-ı muḳteḍab, iki kerre mefʿūlātü müstefʿilün müstefʿilündür (Derkenar, -D).
374 Aṣl-ı müctes, iki kerre müstefʿilün fāʿilātün fāʿilātündür.
353
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münfekk olur. Mużāriʿ, serīʿüŋ müstefʿilün sānīsinüŋ ʿaynından münfekk olur. Muḳteḍab, serīʿüŋ ʿayn-ı375
mefʿūlātü (E29a) evvelinüŋ mīminden münfekk olur. Müctes, serīʿüŋ ʿayn-ı mefʿūlātü evvelinden münfekk olur.
Hāẕihi dāʾiretühā:

376

Baḥr-i serīʿ, aṣl iʿtibār olunup buḥūr-ı bāḳiyyenüŋ377 andan fekkini iʿtibār-ı iktifāya mebnīdür. Ve illā
meẕkūr buḥūruŋ her birini āḫirden iʿtibārāt-ı müteʿaddide ile fekki mümkindür. Nitekim vech-i378 mufaṣṣalātı
mesṭūrdur.
Dāʾire-i muʾtelife:
Kesr-i lām ile379 iki baḥri müştemildür: Vāfir380, kāmil381. Kāmil, vāfirüŋ ol müfāʿaletünüŋ ʿaynından
münfekk olur.
Hāẕihi dāʾiretühā:

382

Dāʾire-i muḫtelife:
Kesr-i lām ile buḥūr-ı selāseyi müştemildür: Ṭavīl383, (E29b) medīd, basīṭ. Ammā Tuḥfe’de ṭavīlden ġayrısı
meẕkūr olmaduġına bināen, bāḳīnüŋ tefkīk maḥallini beyāna iḥtiyāc yoḳdur. (D122b) Hāẕihi dāʾiretühā:

384

Dāʾire-i müttefiḳa:

Meẕkūr aṣllar her ḳaçan sābıḳan mevāḳiʿinde münāsebet ile mübeyyen oldıysa da lākin tekrār bu maḥalde ẕikri
(mürekkep dağıldığı için buradaki iki kelime okunamadı) ? ? dāʾirede istiʿmāli sehl olsun içündür (Derkenar, -D).
375 ʿayn : -E.
376 E29a.
377 buḥūr-ı bāḳiyyenüŋ: bevāḳī buḥūruŋ E.
378
D ve E nüshalarında izafet  یile yapılmıştır.
379 Kesr-i lām ile: -E.
380 Aṣl-ı vāfir, müfāʿaletün sitt merrāt (Derkenar, -D).
381 Aṣl-ı kāmil, mütefāʿilün sitt merrāt (Derkenar, -D).
382 E29a.
383 Aṣl-ı ṭavīl, feʿūlün mefāʿīlün sitt merrāt (Derkenar, -D).
384 E29b.
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Kesr-i fā ile iki baḥri müştemildür385: Müteḳārib386, mütedārik. Lākin Tuḥfe-i Şāhidī’de mütedārik meẕkūr
olmadıġı eclden tefkīk maḥallini beyāna iḥtiyāc yoḳdur.
Hāẕihi dāʾiretühā:

Maʿlūm ola ki devāʾirüŋ ẕikri esnā-yı ḳaṭʿda olmaḳ münāsib iken teʾḫīr olunup ẕeylde ẕikr olunması
ḳıṭʿanuŋ ẕikrleri ʿarūżiyyūnuŋ devāʾirde ictimāʿını iʿtibār eyledikleri buḥūruŋ tertībi üzere olmaduġıyçündür.387

388

Sonuç
Gerek hayatı gerekse eserleri üzerinde herhangi bir ilmî çalışmaya rastlamadığımız Penbezâde-i Erzen-i Rûmî’nin Risâle fi’l-Arûz isimli eserinin çeviri yazılı metnini tenkitli olarak vermeye
ve bulabildiğimiz eserlerini ortaya koymaya çalıştık. Eserin, bazı katalog kayıtlarında geçtiği gibi
“Tuhfe-i Şâhidî şerhi” olmasından ziyade, Tuhfe-i Şâhidî’de geçen bahirlerin, aruz ilmini öğretmek
gayesiyle örnek alınarak ortaya konduğu bir aruz risalesi görünümü arz ettiğini tespit ettik. Hemen
bütün illet ve zihafların gösterilmiş olması; nüsha karşılaştırması yapılmış olması; örnek beyitler
üzerinde uygulanan taktî’lerin varlığı; gerek belagate gerekse nazım şekillerine has edebî
ıstılahların mevcudiyeti; kaynak olarak gösterilen Halîl bin Ahmed, el-Cevherî, Sadru’ş-Şerî’a,
Büzürc bin Muhammed, el-Ahfeş, Hasan Kattân, Yûsuf-ı Arûzî gibi aruz tarihinin kilometre
taşlarından deliller ve örnekler gösterilmiş olması eserin önemini artıran özellikler arasında
sayılabilir. Ayrıca bahirler üzerinde uzun açıklamalar yapılmış olması; bahir ve cüzlerin
isimlendirilme meseleleri üzerinde durulması da Risâle fi’l-Arûz’un zengin yapısını ortaya
koymaktadır.
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