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Özet  

Klâsik Türk Edebiyatı manzum metinlerinin ölçüsünü ifade eden “aruz”, pratikte uzun-kısa veya 
açık-kapalı kabul edilen hecelerin ritmik ve sistematik biçimde �iirlerde kullanılması biçiminde kendisini 
gösterir. Ancak teorik plânda, oldukça fazla teferruatı barındıran aruz, müstakil bir ilim olarak 
de�erlendirilmi�tir. Aruz teorisinden bahseden eserlerde kendisine yer bulan birçok tanımın, terimin ve ibarenin 
pratikte geçerlili�i yoktur. Aruz ilmini iyi bilmekle, �iirlerde aruz veznini iyi kullanmak arasında derin bir 
uçurum bulundu�u görülmektedir. Çalı�mada Türk edebiyatında aruz teorisinden bahseden risaleler ve 
özelliklerine de�inilecek, Türklerin bu vezne herhangi bir katkıda bulunup bulunmadıkları tartı�ılacaktır. 
Çalı�manın sonunda, ne�redilmedi�ini tespit etti�imiz üç ayrı müellife ait “aruz risalesi”nin metni 
transkripsiyonlu olarak verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Vezin, Aruz, Aruz Risalesi, Türk Aruzu, Manzum Metinler. 

Abstract 

“Aruz” what is the meter of verse texts of Classical Turkish Literature is shown itself as long and 
short syllables of the rhythmic and systematic manner in poetries. However theoretical seat, “aruz” which 
contains a lot of details was evaluated as an independent discipline. A lot of definitions, terms and phrases in 
works that talking about theory of “aruz” have no practical effect. It is seen that there are huge differences 
between to know discipline of “aruz” and to use this meter in poetries. In this work, pamphlets mentioned in the 
theory of “aruz” and its features will be touched on and it will be questioned that Turks add any element to this 
meter or not. At the and of work three different aruz pamphlets that we have fixed they didn’t publish before 
will be given with transcription scripts.  

Key Words: Meter, Aruz, Aruz Pamphlet, Turkish Aruz Meter, Verse Texts.  

 

1. Aruz �lmi ve Aruz Risaleleri  

Türk edebiyatının oldukça uzun bir döneminde hüküm süren aruz vezni, esasen Arap �iirinde 
te�ekkül etmi�, ardından Farsların tercih ve ra�betinin de tesiriyle Türk edebiyatına dâhil olmu� bir vezin 
sitemini ifade eder. Türk hece yapısında uzun ünlülerin bulunmayı�ı, bu veznin Türk edebiyatında 
profesyonel bir �ekilde uygulanabilmesini geciktirmi� ve ödünç kelimelerin Türk dili ile yazılan �iirlere 
akın etmesi sonucunu do�urmu�tur. “Türk edebiyatında aruzun ba�arılı bir �ekilde kullanılması belli bir 
süreç içerisinde gerçekle�mi�tir. Ba�langıçta Türkçe kelime kadrosu aruzun ihtiyaç duydu�u uzun 
ünlüleri bulundurmadı�ından aruz ile �iir yazmak çok zordu ve istenilen düzeyde ba�arıya 
ula�ılamıyordu. Zamanla Arapça ve Farsça’dan giren kelimelerin de katkısıyla aruz ölçüsünün 
kullanıldı�ı, son derece âhenkli ve etkileyici �iirler yazılmaya ba�landı (Saraç, 2007: 201).”  

�iirde âhenk unsuru olarak kullanılan aruz vezni, Osmanlı kaynaklarının ifadesine göre �iir için 
gerekli olmayan, ancak varlı�ında çe�itli faydalar bulunan bir miyar, bir mihenktir. Sözgelimi Ali bin 
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Hüseyin el-Amasî’nin �iir terimleri ve aruz üzerine yazdı�ı muhtasar makalesinde, aruz bilmenin iki 
faydası oldu�u belirtilmi�tir:  

 “Ammâ ba‘zılar dimi�ler ki tab‘ı vekkâd u zihni nakkâd olan kimselere ‘arûz hâcet degildür. Zîrâ 
ki vicdân-ı insân ebyâtuñ rekâketini ve sekâmetini kuvvet-i tab‘ ile temyîz idüp bilür, dimi�ler. Ve lâkin 
biz eydürüz: ‘Arûz bilmekde iki dürlü fâ’ide vardur. Biri oldur ki ‘arûz ıstılâhâtın bilür ve kankı beyt 
kankı bahr idügin ve ne vezn idügin taktî‘ idüp çıkarur ve ikinci oldur ki sâhib-tab‘ olmayan kimseye 
kuvvetdür. ‘Arûz bilmek sebebiyle beyti mevzûn okur. Zîrâ arûz, mîzân-ı �i‘rdür. Pes, her beyti mîzân ile 
muvâzene ider, dahi hiffetin ve sıkletin bilür, nâ-mevzûn okumaz ve dahi beyt olur ki ‘arûzîler katında 
mevzûn gelmez, tabî‘ate sakîl gelür (01 Hk 583/6: 331a)1.”  

 Aruzun gerekli olmadı�ını iddia edenlere kar�ılık verilen cevapta, söz konusu vezni bilmenin 
pratikte iki faydası oldu�u belirtilmektedir. Bunlardan birincisi, aruz ıstılahlarını bilmek ve hangi beytin 
hangi bahirle yazıldı�ını tespit edebilmektir. �kincisi ise, aruzun �airlik kudreti olmayanlara kuvvet 
vermesidir. Aruz ilmini bilmenin ve beyitlerin veznini tespit etmenin, insanları seçkin kılan bir özellik 
olarak kabul edildi�i anla�ılmaktadır. Latîfî de �airleri kendi içinde tasnif ederken, �iirde kudreti olmadı�ı 
hâlde vezin ve kafiye bilgisine vâkıf olmakla �airler zümresine mensup olan bir gruptan bahsederken “Bir 
kısmı dahi ancak kelâm-ı mevzûna kâdir olup kıllet-i kâbiliyyetden hayâlât u ma‘ânî bulamaz ve kem-
fehm ü kedd-tab‘ olmagın ihtirâ‘-ı sanâyi‘de mûcid ü mübdi‘ olımaz (Canım, 2000: 102-103).” 
Mevzûâtu’l-Ulûm’da aynı hususta söylenenler, güçlü �airlerin ihtiyaç duymadıkları için, �airli�i zayıf 
kimselerin ise beceriksizlikten ötürü aruz ilmini ö�renmelerine gerek olmadı�ı yönündedir. Eserde aruz, 
vasat ve geneli olu�turan geni� zümre tarafından ö�renilmesi gereken bir ilim olarak sunulmu�, ço�unlu�u 
olu�turan bu kesimin çalı�arak aruz ilmini ö�renmesi gerekti�i söylenmi�tir: “… sâhib-tab‘-ı selîm ü pâk 
olup envâ‘-ı �i‘ri tahsîl ve idrâk edenler ‘ilm-i ‘arûzdan müsta�nîdür ve tab‘ı belîd ve mi‘yârı kec ve 
gayr-ı sedîd olanlar andan müntefi‘ olmaz. Pes, bu ‘ilmden müntefi‘ ve aña muhtâc olanlar bu iki 
tâ’ifenüñ gayrıdur ki ekser-i nâs bu tâ’ifeden ma‘dûd ve anlara lâzım olan kesb ü tahsîlinde bezl-i 
mechûddur (Ta�köprîzâde, 1313/I : 244).” 

 Her ne kadar söylenenler, aruzun gerekli olmadı�ı fikrini savunuyor gibi görünse de, aruz 
ö�retmek için risalelerin yazılması, aruzun faydaları üzerinde ısrarla durulması, �iirde aruzun vazgeçilmez 
bir unsur oldu�unu telkin etmektedir.   

 Arap edebiyatı men�e’li aruz ilmini bilmekle, onu �iirde uygulamak arasında derin bir uçurum 
bulundu�u dikkati çekmektedir. Uzun ve kısa heceler konusundan haberdar olan bir kimse, önüne konan 
bir bahirle �iir yazmaya çalı�tı�ında “aruz ilmi” adı verilen bilgi birikiminin yalnızca küçük bir kısmını 
kullanmı� olur. Bahirlerin kendi içlerinde tasnifi, tef’ilelerin çe�itli de�i�iklilerle almı� oldu�u yeni 
isimler vs. aruzun �iirde uygulanabilirli�ine pek fazla etkisi olmayan bilgilerdir. Bunların farkında olan 
Surûrî [ö. 1561], aruz terimlerinin eskiden bilinmeden uygulandı�ını; ancak kendisinin yazdı�ı eserle 
birlikte döneminin �airlerinin bu fennin tafsilatını ö�renerek uygulayabileceklerini ifade etmi�tir. Surûrî, 
“Eskiler bunları bulmadıkları için kaydetmediler; ancak sanmayın ki bu derece bilmediler” derken, kendi 
döneminde aruz ilmini tüm birikimiyle bilmeden �iir yazanların bulundu�una dikkat çekmektedir. Ayrıca 
bu kimselerin eski �airleri de aruz ilmini bilmemekle itham etti�ini söylemektedir:  

Bunlaruñ gerçi ekserin kudemâ  
Görmediler ve leyse fihi ‘amâ  
 
Bulmadılar ki sebt kılmadılar  
Sanmañuz kim bu deñlü bilmediler 
 
Lîk �imdi zamânuñ e�‘ârı  
Bu zevâyidden olmadı ‘ârî  
 
Pes bize vâcib oldı yâd itmek 
Sizlere vâcib i‘timâd itmek (Bahrü’l-Maârif, 45 Hk 2927/2: 182a)  
 

                                                 
1 Istılâhatü’�-�i‘riye’de Müstakimzâde Sadeddin Süleyman Efendi (ö. 1788) de, Amâsî ile neredeyse aynı ifadeleri kullanır: 
“Ma‘lûm ola ki tab‘-ı selîm-i vekkâd ve zihn-i müstakîm-i nekkâd olan kimesneler fenn-i ‘arûzı muhtâc olmazlar. Zîrâ ki vicdân-ı 
insân ebyât-ı manzûmeniñ rekâketin ve e�‘âr-ı mevzûneniñ sekâmetin, kuvvet-i zekâ-yı tab‘ hükmiyle temyîz idüp bilürler 
dimi�lerdür. Lâkin sâhib-i tab‘-ı müzehheb olmayan kimselere kuvvetdür; ‘arûz bilmek sebebi ile beyti mevzûn okurlar (Tolasa, 
1986: 366).”  
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Eski dünyanın ilim telakkisi, bir ilmin dinî referanslarca teyit ve tasdik edilerek varlı�ını me�ru 
göstermesini gerekli kılmaktaydı. Aruz ilmi için de bu referanslara ba�vurulmu�tur. Bir ilmin önemli ve 
geçerli oldu�u, onun Kurân’da ya da di�er dinî kaynaklarda yer alıp almadı�ına göre kanıtlanabilirdi. 
Aruz ilmi hususundaki müstakil eseri Mîzânu’l-Evzân’da Ali �îr Nevâyî, aruzun dinî referanslarını �u 
�ekilde açıklar:  

 “Ammâ bilgil kim arûz fenni kim nazm evzânınıng mîzânıdur, �erîf fendür, neyüçün kim nazm 
ilmining rütbesi be-gâyet biyik rütbedür. Andak ki Hak subhanehu ve ta‘âlânung Kelâm-ı mecîd’ide köp 
yirde nazm vâki‘ boluptur… ve Resûl sallallâhu ‘aleyhi ve sellem ehâdiside dagı hem bu tarîk tü�üptür… 
ve Emîrü’l-mü’minîn �Ali kerremallâhu vechehunıng e�‘ârı köptür, belki dîvânı bar. Yana me�âyıh ve 
eyimme ve evliyâullâhdın köp ‘azîmü’�-�ân ilning nazmı, belki dîvânı ve mesnevî tarîkı bile kitâbları bar 
kim isti�hâdıga hâcet imes, ni üçün ki halâyık ka�ıda rû�endür ve hem söz tatvîl tapar. Ve bu nazmlarnıng 
aslı ve zâbıtası ‘arûz buhûr u evzânıga mevkûf2 (Eraslan, 1993: 12-13).”  

 Kurân’da aruz veznine uyan âyetlerin bulunması, hadislerden bazılarında da aynı uygunlu�un 
görülmesi, Hz. Ali’nin bir divan olu�turacak kadar �iir yazması, �eyh ve imamlardan bazılarının da aruz 
bahir ve vezinlerine mutabık sözler sarf etmesi, söz konusu ilmin me�rulu�unu ve önemini 
göstermektedir. Anla�ıldı�ı kadarıyla eslaf, �iirde aruzun gereklili�i ile aruz ilminin tahsil edilme 
zorunlulu�u arasında bir ayrım gözetmemektedir. Böyle bir bakı� açısıyla da “aruz risalesi” ba�lı�ı 
altında, aruzun teorik kısmından bahseden eserler kaleme alınmı�tır.  

�slâm medeniyeti çerçevesinde eserlerin kaleme alınmasıyla birlikte, aruz da Türk �airleri 
arasında ra�bet kazanmı�tır. “�slâmî devreye ait ilk eserlerden Yusuf Hâs Hâcib’in Kutadgu Bilig’i ve 
Edib Ahmed’in Atabetü’l-Hakâyık’ı mütekârib bahrine ait feûlün feûlün feûlün feûl kalıbıyla yazılmı�tır ki 
bu vezin, Türk �iirinde öteden beri en yaygın �ekillerden biri olan 11 heceli vezne uymaktadır (�afak, 
2003: 10).” Türk edebiyatında nazım �ekillerinin ve konuların da Arap ve Fars edebiyatından aynen 
alınması neticesinde aruzun kullanım sahası geni�lemi�tir.  

Aruz vezninin kullanımı yaygınla�tıkça, men�ei ve kuralları hususundaki ayrıntıları ihtiva eden 
eserlerin de yazılmaya ba�landı�ı tahmin edilebilir. Anadolu sahasında XIII. yüzyıl sonları ile XIV. 
yüzyıl ba�larında Muhammed b. Ahmed b. Zahîr-i Lârendî, Abdü’l-Muhsin-i Kayserî gibi bazı 
müelliflerin �bn Ebi’l-Cey� el-Endelüsî’nin aruzla ilgili eserini �erh mahiyetinde telifleri, aruzdan 
bahseden Türkçe eserler arasında yerini almı�tır. Mutahhar b. Ebî Tâib Lârendî’nin Ravzatü’l-evzân’ı 
yapılan ilk çalı�malar arasında sayılabilir. Gül�ehrî’nin de aruz konulu Farsça bir eserinin bulundu�u 
bilinmektedir (Çetin, 1991: 433). Aynı hususta yazılan Türkçe bir eser olarak Ali �îr Nevâyî’nin 
Mîzânu’l-Evzân’ı, Abdurrahman Câmî’nin “Aruz Risalesi”ne nazire olarak yazdı�ı önemli eserlerden 
biridir (Eraslan, 1993: 6).  

Ali b. Hüseyin el-Amâsî’ye [ö. 1471] ait, kütüphanelerde nüshalarına sıkça rastlanan ve farklı 
ba�lıklar altında istinsah edilmi� “Risâle-i Arûz-ı Türkî” ismindeki eser, “aruz”dan bahseden kısa bir 
giri�in ardından, �iir ıstılahlarının açıklandı�ı bir risale görünümündedir.3 Bu hâliyle eser, Müstakimzâde 
Sadeddin Süleyman Efendi’ye ait “Istılâhâtü’�-�i‘riye” adlı eserin nüvesi konumundadır4. Bu iki eserin 
aruz ilminin teorik kısmından ziyade, aruzun gereklili�i üzerinde durdukları görülebilir. Aruz’u, “�iir 
bilgisi” kar�ılı�ında kullandıkları anla�ılan bu iki müellifin Arap aruz teorisyenlerinden biri olan el-
Halîl’in tavrını5 benimsedikleri anla�ılmaktadır. Feri�teo�lu’na ait “Mahmûdiye6” adlı manzum sözlü�ün 
“aruz risalesi” olarak literatürde yer bulmu� olmasının (bkz. Çetin, 1991: 433; �afak, 2003: 4) nedeni ise; 
sözlükte ayrı aruz kalıpları ile yazılan bölümlerde, bu kalıpların bölüm sonuna bir mısra’ olarak 
eklenmesinin uyandırdı�ı intiba olsa gerektir. Manzum sözlüklerin kimilerinde yer alan bu türden 
uygulamaların teorik ve pratik olarak aruz bilgisine ciddî katkı sa�layacak yeterlilikleri 

                                                 
2 Tezkire önsözlerinde her ne kadar Kurân’ın, �iirden ayrı tutulması gerekti�i söylense de Kurân’da aruz veznine uyan ayetlerin 
bulundu�u iddiası, tezkire önsözlerinde de yinelenir. Sözgelimi Latîfî, Tezkire’sinin Önsöz kısmında bu kanaati �öyle dile getirir: 
“‘Ale’l-husûs ki kelâm-ı kadîm-i vâcibü’t-takdîm ve furkân-ı ‘azîmde nice âyât-ı ‘azîme ve beyyinât-ı kerîme mevzûn vâkî‘ 
olmı�dur (Canım, 2000: 77).”  
3 Amâsî’nin eseri hakkında bkz. Co�kun, 2003.  
4 Istılâhâtü’�-�i‘riye hakkında bkz. Tolasa 1981, 221-229; 1986, 363-380. 
5 “el-Halîl, aruzu geni� manâsıyla ‘nazım bilgisi’ olarak almı�, ona ba�lı olarak kafiye bahsini de aynı eserde incelemi�ti. Sonraki 
âlimlerce bunlar çok defa birbirine ba�lı, fakat ayrı mevzular olarak geli�tirildi (Çetin, 1991: 427).”  
6 Eserin yazma nüshaları için bkz. Millî Kütüphane Yazmaları 06 Hk 2805/2 ayrıca Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi 07 El 
3042/2.  
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bulunmamaktadır7. Bölüm ba�larında ya da sonlarında o bölümün aruz kalıbını veren manzum lügatlerin 
kataloglara “aruz risalesi” olarak aktarılması, hem aruz bilgisi hem de sözcük anlamı ö�reten bir türün 
varlı�ı dü�üncesini do�urmu� olmalıdır. Ahmed-i Dâî’nin “�lm-i Arûz” adlı, 29 farklı kalıbın birer 
dörtlükle açıklandı�ı küçük eseri, vezinlerin uygulamalı olarak tanıtıldı�ı bir ba�ka aruz risalesidir8. 
Sayılanların haricinde, aruz konusuna bir bölüm ayıran eserler de mevcuttur. Örnek olarak, Ahmed-i 
Bardahî’nin Câmi‘u’l-Fâris adlı eserinde yer alan Türkçe-Farsça aruz risalesi müstakil bir eser 
görünümündedir9. Aynı �ekilde Gelibolulu Sürûrî, Bahrü’l-Maârif’inde [telif: 1549], konuya bir ba�lık 
açarak “aruz ilmi” olarak nitelenen teorik bilgilere de�inmi�tir.  

Kimi kaynaklarda aruzun Türk edebiyatında millî bir karakter kazanarak kullanıldı�ını ima eden 
görü�ler yer almaktadır. Varılan hükümlerden bazıları �unlardır:  

Fuad Köprülü, “Edebiyat Ara�tırmaları (1986)” adlı eserinde “Türk Aruzu”na müstakil bir ba�lık 
açar. Ancak burada varılan sonuçlar, Türk �airlerinin belirli aruz kalıplarını tercih ettikleri ve tercih 
ettikleri kalıplarla yeni nazım �ekilleri olu�turdukları verileri dı�ında bir iddiayı do�rulamamaktadır:  

“Acem aruzunu alan Türklerin eski edebî an’anelerinin tesiri altında, bazı hususiyetler 
gösterdikleri, meselâ Âcemlerin kullandıkları bazı aruz vezinlerini ahenksiz bularak hiç kullanmadıkları 
ve bazı yeni nazım �ekilleri vücuda getirdikleri, Türk �iirinin muhtelif tekâmül safhalarına ait mahsûller 
tetkik edilince, hemen göze çarpmaktadır (Köprülü, 1986: 346).”  

“Türk Aruzu” tabirini kullanan bir ba�ka isim Nihad Sami Banarlı (2001)’dır. O da Köprülü’nün 
belirtti�i hususlara de�inir ve ahenk unsuruna vurgu yapar. Zaman içinde Türk �airlerin, “Türkçe 
kelimelerin imalelerine ve bir kısım zihaflarına verdikleri ahenk[in] aynı �iirde artık yadırganmayan bir 
tabiîli�e” eri�ti�ini; bu kusurların “�iirin söyleni�inde özel, hatta sevimli bir alı�kanlık yarat[tı�ını] 
(s.163)” ifade etmi�tir. Ancak �u tespite de yer vermi�tir:  

“Bütün bunların, hususiyle Türk �iir sanatında, eski �ranlı üstatlara benzer söyleyi�lerden zevk 
alan bir esteti�in ve böyle bir sanat terbiyesinin neticesi oldu�unu tekrarlamak yerinde olur (s. 163).” 

Mustafa �sen (1994)’in ise, “Türk aruzu” ile, Türkler tarafından tercih edilen Arap aruz 
kalıplarını kastetti�i görülmektedir:  

 “Anadolu’da ortaya çıkan Türk aruzu Arap ve Fars aruzundan ba�lıca �u noktalarda ayrılır:  

Aynı nazım içinde de�i�ik kalıplar kullanılmamaktadır (rubâî hâriç).  

Tuyu�, müstezat ve rubâî hâriç, belirli nazım biçimleri için tahsis edilmi� aruz kalıpları yoktur. 
Tuyu� ve müstezatlar da bazen belirlenen kalıplar dı�ında yazılabilmektedir. 

 Türk �iirinde en çok remel (%47,4) ve hezec (%26,9) bahirleri kullanılmı�, onları muzarî, müctes 
ve hafîf izlemi�tir. Serî, mütekârib ve kâmil en az kullanılan bahirlerdir. Böylece 16 Arap, 14 �ran 
bahrine kar�ılık, Türkçe’de 10 bahir mevcuttur (s. 122-123)”.  

 “Türkçe aruz” tabirini belki de ilk kullanan Manastırlı Faik (1313: 3-10), bu ismi verdi�i 
risalesinde, “aruz”u mutlak “vezin” anlamında kullanmı�tır. Ona göre Türkçe aruz, hece veznidir. Eserde, 
Klâsik Türk �iirinin vezni olarak kullanılan aruzun ise Farslardan alındı�ını �u cümlelerle belirtir (s.6): 
“E�erçi Türk �uarâsının mütekaddimîni manzûmelerini hep evzân-ı Türkiyede söyledikleri görülmekte ise 
de muahharen �uarâ-yı Rûm evzân-ı Türkiyeyi terk ile evzân-ı Fârsiyeye ra�bet etmekle �iirlerinde pek 
çok elfâz-ı ‘Arabiye ve Fârsiye isti‘mâline mecbûr olduklarından �iirleri Türkçelikten çıkıp bütün bütün 
e�‘âr-ı Fârsiye ‘idâdına mülhak olmu�tur.”  

 Bu noktada sorulması gereken soru �udur: Türk �airlerin, hepsi Arap icadı olan aruz 
kalıplarından bazılarını tercih ederek onları daha çok kullanmaları, yine Arap aruzu ile yazılan yeni nazım 

                                                 
7 “… Anadolu sahasında aruzla ilgili teorik eserler yaygınlık kazanmadan önce Fars ve Türk aruzunun genellikle manzum 
sözlüklerin içine derc edilerek ö�retildi�i anla�ılmaktadır. Ekseriya kıtalar hâlinde nazmedilen ve iki (Arapça-Farsça, Arapça-
Türkçe, Farsça-Türkçe), bazen de üç (Arapça-Farsça-Türkçe) dilin ibarelerini ihtiva eden bu sözlüklerde, kıtaların ba� ve sonlarında, 
çe�itli vezinleri ve aruz terimlerini ö�retici beyitler yer almaktadır (�afak, 2003: 3-4).”  Ancak bu eserler müstakil birer aruz risalesi 
olarak de�erlendirilemez. 
8 bkz. Sevgi, 2007: 1-11.  
9 Eserin aruzla ilgili kısmını ne�reden Ahmet Sevgi de bu kısmın müstakil bir eser görünümünde oldu�unu bildirmektedir. �lgili 
kısmın ne�ri için bkz. Ahmet Sevgi, “Ahmed-i Bardahî’nin Türkçe ve Farsça Manzum Aruz Risalesi”, Selçuk Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, S. 19, Konya 2008, s.37-55.  
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biçimleri meydana getirmeleri; Türkçe’nin aruz ölçüsüne katkısı mı, yoksa aruzun Türkçe’ye katkısı 
mıdır, ya da dahli midir?  

 Aruzla ilgili Türkçe temel kaynaklardan Mîzânu’l-Evzân’da, Türklerin aruz tasarrufu hakkında 
tuyu�, ko�uk, çenge, müstezat, arazvârî, Türkî gibi belirli kalıplarla yazılan �ekillere ra�bet gösterilmesi 
dı�ında millî bir uygulamaya yer verilmemi�tir. Arap aruzundan yeni kalıplar türetme çabaları ise, o 
çabayı gösteren �airle sınırlı kalmı�tır. Örne�in Edirneli Nazmî (ölümü 1555) Divan’ının sadece elif 
harfiyle kafiyelenen kısmında 135 farklı aruz kalıbı kullanmı�, bunlar arasında kendi icadı olan kalıplara 
da yer vermi�tir10 (Köksal, 2005: 326). Ancak Nazmî’nin mucidi oldu�u kalıpların ba�ka bir �air 
tarafından kullanıldı�ı, �u ana kadar tespit edilememi�tir. Klâsik Türk �iirinin vezni olarak “aruz”un, Fars 
terbiyesinden geçmi�  Arap aruzu oldu�unu söylemenin daha do�ru olaca�ı kanaatindeyiz11. Türk 
edebiyatında aruzun Türkçe kelimelere uygulanması esnasında ortaya çıkan imale ise, Türklerin aruz 
veznine bir katkısı de�il; aruz vezninin Türkçe kelimelere bir dahli olsa gerektir. Türk edebiyatında 
aruzun, zaman içinde herhangi bir zorlanmaya neden olmaksızın kullanılabilmesinin, �airlerin aruz 
engeline takılmadan do�al ve akıcı mısralara vücut verebilmesinin temel nedeni ise; söz konusu veznin 
te�ekkül etti�i Arapçanın ve aruzu sindirebilen Farsçanın, sigalarına ve terkip kurallarına kadar geni� bir 
kelime kadrosuyla Türk dili ve edebiyatını ku�atmı� olmasıdır. Terminolojisi, bahirleri, kuralları ve tüm 
uygulamaları dikkate alındı�ında, Türkçenin aruza herhangi bir tesirinin bulunmadı�ı; bilâkis onun 
nüfuzu ile yeni bir �iir telâkkisi geli�tirdi�i, kalıba uyabilmek için kendinden fedakârlık yaptı�ı 
söylenebilir.  

 

2. Üç Aruz Risalesi  

 

2.1. S����d���� / ������������������	
��	
��	
��	
��������������
�
�������
�
�������
�
�������
�
�����������������������������[06 Hk 3756: 73a]  

 Tek sayfa tutarındaki bu manzum aruz risalesinde, aruz kalıplarının isimleri ve özellikleri 
verilmi�tir. Eserin her beyti farklı bir vezinle yazılmı�tır. Her beytin ilk mısraı, tam bir aruz kalıbını; 
ikinci mısraı ise, ilk beyitle aynı vezinde yazılmı� olan açıklamaları ihtiva etmektedir.  
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[73a] 
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10 Nazmî’nin icat etti�i kalıplar da Arap aruzunun etkisiyle olu�turulmu� kalıplardır. Örne�in: mefâ‘ilün mefâ‘ilü fâ‘ilün (Köksal, 
2005: 326). Bunlar da Arap aruzunda oldu�u gibi hecelerin uzunluk ve kısalı�ı esas alınarak olu�turulmu�tur.  
11 Türk ve Fars edebiyatlarında tercih edilen aruz kalıpları arasında fark olmadı�ını da eklemekte fayda vardır: “Fars ve Türk 
edebiyatlarındaki aruz vezinleri üzerine yapılmı� olan ara�tırmalar, her iki edebiyatta kullanılmı� olan belli ba�lı vezinlerin 20-25 
civarında bulundu�unu, Fars ve Türk �airleri arasında görülen tercih oranlarındaki farklılıklara ve vezin türlerindeki çe�itlili�e 
ra�men, bu vezinlerin hemen hemen aynı kalıplar oldu�unu ortaya koymu�tur (�afak, 1996: 31).” 
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2.2. Ged



 / ‘Ar�������� Ris



lesi [06 Mil Yz A 4884/5: 32b-38a]  

 Telif ve istinsah tarihinin bulunmadı�ı yazmadaki bu risalede, iki beyitte geçen “Gedâ” 
sözcü�ünün mahlas olarak kullanıldı�ı görülmektedir.  

 Metin, klâsik metinlerin bir özelli�i olarak “hamd ü senâ” ile ba�lamaktadır. Bu bölümde 
Allah’ın her �eyi bir vezn (=ölçü) dâhilinde yaratmasının bir göstergesi olarak aruz veznini 
de�erlendirmektedir. Ebu’l-Cey�’in muhtasar risalesini gördü�ünde onu Türkçeye aktarma arzusu 
duydu�unu söyleyen Gedâ, tercümesine birkaç terimi açıklamak suretiyle ilâveler yaptı�ını söyler. “�iir, 
mısra, beyit, mesnevî, rubaî çâr mısrâ, kıta, kaside, tercî, gazel, hiciv, mersiye, nesîb” gibi �iirle ilgili 
terimlerin açıklandı�ı kısımda Gedâ’nın, “aruz ilmi” terimini “�iir ilmi” kar�ılı�ında kullanan el-Halil’in 
telâkkisine riayet etti�i söylenebilir. Aruz vezni ile ilgili terimlerin açıklanmasının ardından manzum 
kısım sona erer. Örnek �iirlerden hareketle aruz terimlerinin açıklandı�ı ikinci kısımda, aynı beytin ve 
mısraın farklı versiyonlarında aruz bahrinin nasıl isimlendirilece�i belirtilmi�, bahirlerin asıl biçimleri 
verilerek bundan hareketle türetilen vezinler açıklanmı�tır. Sayfaların üzerine, geli�igüzel açıklamalar ve 
karalamalar biçiminde yazılmı� olan bu ikinci bölümü, çalı�mamıza dâhil etmedik.  
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19 Metinde bu �ekilde yazılmı�tır, vezin de sözcü�ün bu �ekilde okunmasını gerektirmektedir.  
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2.2. Fed
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 Fedâyî’ye ait eserin giri� kısmında, eserin yazılma nedeni açıklandıktan sonra aruz kalıpları ve 
bunların olu�ma biçimleri izah edilmi�tir. Aruz ilminin temel kavramlarının da tanımlandı�ı eser, benzeri 
risalelerden pedagojik faydası yönünden ayrılmaktadır. Nitekim eserin dilinin ve üslûbunun di�er 
risalelere göre daha anla�ılır oldu�u dikkati çekmektedir. 
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20 Allah’tan himaye olunmayı isterim. O ne güzel himaye edicidir. 
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21 Transkripsiyon esnasında, orijinali Arap harfli Türk yazısında elif [�] ve halka [*] �eklinde gösterilen simgelerin ifade etti�i 
heceleri de Lâtin harflerini dizdi�imiz gibi, soldan sa�a sıraladık.  
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