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FUZÜLI'NİN ŞİİRLERİNDE ŞEKİL ARAYIŞLARI VE
ŞEKİL YÖNÜNDEN TİPİK BİR TERKİB-BENDİ

Cemal KURNAZ - Halil ÇELTİK*

Giriş

"Terkib-bent", aym vezindeki iki veya daha fazla "bent nazım birimi''yle
yazılan "çok kafiyeli" nazım şekillerindendir.l Teridb-bentlerde iki genel kafiye
örgüsü görülür. Nazım birimini oluşturan bentler, eğer muhaınmes, müseddes
vb. musaınmatlardaki gibi rnısra esasına göre düzenlemnişse, her bendin bütün
rnısralan birbiriyle kafiyelenir. Bentler eğer beyit esasına göre düzenlemnişse,
bu durumda her bir bent gazel şeklinde de kafiyelenebilir. Temelde bu iki
şekilde kafiyelenen bentlerin sonunda, onlan birbirine bağlayarak terkib-bent
nazım şeklini meydana getiren "vasıta" (bendiyye, terkib-hfuıe) isimli rnısralar
yer alır. Genel geçer örneklere göre bu vasıtalar birer beyittir; ancak, vasıtası
rnısra veya dörtlük olan terkib-bentler de vardır.2 Vasıtalar, benderden ve birbirlerinden farklı kafiyededir. Eğer vasıtanın kafiyesi her bentte değişmeden
aynen tekrarlamyorsa, bu durumda "tercf-bent" nazım şekli ortaya çıkar.

*

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara
Terkib-bent hakkında geniş bilgi için bkz. Tahirü'l-Mevlev! 1973, 165-166; Sevük
1942; İlaydın 1964, 119-122; Tohıiıa 1986: 373; Dilçin 1992, 233-234; İpekten 1994,
101-103; Cengiz 1986, 395-411; Akün 1994; Yıldız 1996.

2

Vasıtaları ikişer

ı

beyitten oluşan bir terkib-bent için bkz. Çelebioğlu 1996, 230-240.
ancak, henüz basılmarnış olan kitabırnızda, terkib-bent ve diğer
nazım şekillerinin problemleri ve çözüm önerileri, örneklere dayalı olarak genişce ele
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Kısaca tanıtılan

terkib-bendin iki temel kafiye düzeni, üçer bentlik örneklere göre, 1. tip için, "aaxaxavv bbxbxbyy ccxcxczz" 2. tip için, "aaaaaavv
bbbbbbyy cccccczz" düzeninde olur.
Murabba, muhammes gibi bentteki mısra sayısına göre isimlendirilen
musammatlarda, şekil adı bentteki mısra ~a~ısına göre belirlendiğinden, bir
manzumedeki bütün bentlerin eşit uzunlukta olması zorunludur. Ancak, terkibbent ile benzer şekil olan terci-bentlerde, bentlerdeki mısra sayısı değil; bentleri
birbirine bağlayan vasıta mısra (lar)ının kafiye düzeni önemlidir. Terci-bent ile
terkib-bendin şekil olarak birbirinden ayrılan yönü, vasıtaların kafiye düzenidir. Terci-bent ve terkib-bendi, şekil yönünden muhammes, milseddes gibi
bentteki mısra sayısına göre isimlendirilen diğer musammatlardan ayıran en
temel özellik de yine vasıtaların kafiye yapısıdır. Bu sebeple terkib-bent veya
terci-bent şeklindeki bir manzumede, bütün benderin eşit uzunlukta olması
gerekmez. Çünkü bu iki nazım şeklini, bentteki mısra sayısı değil, benderi
birbirine bağlayan vasıtalar belirler. Bununla birlikte şairler, benderin eşit
uzunlukta olmasına gayret göstermişlerdir.
Halil Erdoğan Cengiz, yapmış olduğu kapsamlı incelemesinde, bentlerindeki mısra sayıları değişen terkib-bent ve terci-bentler üzerinde durmuş, bent
uzunlukları değişkenlik gösteren, Fars edebiyatında 5, Türk edebiyatında 23
şiir örneği tespit etmiştir.3 Türk edebiyatında terkib-bent ve terci-bender
üzerinde bir tez hazırlayan Recai Yıldız, söz konusu şiirlerin metinlerine de yer
vermiştir.4 Bu örneklerde, şiirin birkaç bendini diğer benderine göre daha uzun
veya kısa yazılmakta; mesela beş bentlik bir terkib-bendin son bendi dokuz,
diğer benderi sekiz beyit olabilmektedir. Araştırmacıların tespit ettiği bu
şiirlerin bent uzunluklarının değişiminde belirli bir düzen görülmemektedir.

Fuzilli'nin Terkib-bendinin Şekil Özellikleri
Fuzftli'nin metni aşağıda verilen şiiri, terkib-bentlerdeki bent uzunluklarımn farklı uzunluklarda olabileceğini ortaya koyan belki de en güzel ve en
tipik örnektir. Fuzilli'nin dikkatlerden kaçan söz konusu şiiri, divanında, 10, 8,

3
4

•

Cengiz 1986, 408-411.
Bkz. Yıldız 1996, 18, 25, 33, 39, 42, 50, 58, 61, 66, 69, 70, 73, 90, 99, 118, 120,
147, 185, 192, 196, 200, 208, 218 .
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10, 12, 14, 16 ve 18 mısralık benderden oluşan yedi benilik bir şiir olarak kaydedilmiş, diğer kaynaklarda da aynı şekilde yer almıştır. 5
Fuzüli, sekiz bendik bu terkib-bendini, yukanda işaret edilen gazel kafiyeli benderle yazmıştır. Kaynaklarda on mısralık veya beş beyitlik birinci bent
olarak verilen bendin kafiye düzeni, "aa pp bb xb rr" biçiminde gösterilebilir.
İki mısra beyit nazım biriınini, üç ve daha fazla mısra ise bent nazım biriınini oluşturur.

Fuzüli'nin bu şiiri terkib-bent olduğuna göre, her bendin en az
üç mısradan meydana gelmesi gerekir. Ancak şiir, gazel kafiyeli benderden
meydana geldiğinden, benderdeki mısra sayısı, beyit esasına göre, üç veya beş
değil, dört mısra yani en az iki beyit olmak zorundadır. Bunu bilen Fuzüli,
şiirini dört mısralık bir bende başlatmış ve her bentte mısra sayısını ikişer veya
beyit sayısını birer arttırarak şiirine devam etmiştir.
On mısralık tek bent gibi kaydedilen "aa pp bb xb rr" kafiyeli mısralara
dikkat edilirse, "aapp" kafiyeli dört mısralık bölüm, şürin iki beyidik birinci
bendi; "bb xb rr" kafiyeli altı mısralık bölümse, terkib-bendin üç beyitlik ikinci
bendidir. Burada ilk üç beytin "aa pp bb" şeklinde bir mesnevi gibi kafiyelenip
daha sonraki mısraların gazel kafiyesiyle devam etmesi, araştırmacıları
yanıltmış olmalıdır.

Yukanda belirtildiği gibi, bu terkib-bent, gazel kafiyeli benderden meydana gelmiş ve her bentteki beyit sayısı, bir önceki bende göre birer beyit
arttırılarak devam ettirilmiştir. Bilindiği üzere gazel nazım şekli, bir mada beyti
ve ilk mısralan serbest ikinci mısralan daima mada ile kafiyeli beyiderden
meydana gelir. Her ne kadar gazel nazım şeklinin beş beyitten başlayacağı varsayılır ve iki üç beyitlik gazeller na-tamam gazel olarak anılırsa da, nazım
şeklinin oluşumu için, nazım biriminin kendisini bir defa tekrannın yeterli
olduğu, nazım şeklinin en az iki nazım biriminden meydana geldiğinin hatırlan
masında fayda vardır.
Bu açıklamaya göre, Fuzüli'nin terkib-bendinin ilk bendi, gazelin mada
beyti gibi düşünülebilir. İlk bentte mada beytine bir vasıta beyti eklenerek

5

Fuzfili Divanı 1958: 51/XII. Söz konusu şiirin terkib-bentlerin hacmiyle ilgili en
önemli örneklerden olduğunu belirten Halil Erdoğan Cengiz, şiiri, metnini vermeden
yedi bentolarak değerlendirip ilk bendi 10 beyit gösterir (Cengiz 1986, 411); Recai
Yıldız da ilk bendi 10 beyit olarak verir: Bkz. Yıldız 1996, XIX ile 99.
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"aapp" kafiye örgüsüyle terkib-bendin birinci bendi oluşturulmuştur. Şiirin kafıye düzeni incelendiğinde, benderdeki beyit sayısı itibaoyla birinci bendin
"matla beyti + vasıta", diğer benderin ise, her bentte beyit sayısı birer
arttırılmış "gazel + vasıta" beytinden meydana geldiği açıkça görülür. Tabii ki
bender birbirinden bağımsız olduğu için, her bentteki gazelin kafiyesi bir
öncekinden farklıdır. İlk bent sadece mada beyti ve vasıtadan oluştuğundan
"aapp" şeklindeki kafiye düzeniyle mesneviye benzemiş; ancak, diğer bender
"bb xb xb" biçiminde devam etmişvegazel kafiyesi de ikinci bentten itibaren
ortaya çıkmıştır.
Şiirin

kafiye örgüsü, bendere göre sırasıyla, birineide "matla + vasıta
beyti", diğerlerinde ise "gazel + vasıta beyti" olmak üzere birer beyit ilaveyle şu
şekilde gösterilebilir:

bent
ı.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

mısralbeyit

4/2
6/3
8/4
10/5

12/6
14/7
16/8
1819

Yukarıdaki

bent yapısı

kafiye düzeni

aa pp mada+beyit

bb xb

IT

gazel+beyit

CC XC XC

ss

gazel+beyit

dd xd xd xd tt

gazel+beyit

ee xe xe xe xe u u gazel+beyit

ffxfxfxfxfxf vv gazel+beyit
gg xg xg xg xg xg xg yy gazel+beyit
hhxhxhxhxhxhxhxh zz

gazel+beyit

tabioyu daha anlamlı bir hllle getirmek için, her bentte değişen
gazel kafiyesini dikkate almadan, her bir bendi tek bir gazel kafiyesine göre şu
şekilde yeniden düzenlediğimizde, FuzO.Jl'nin burada bilinçli bir şekilde yapmış
olduğu şekil mimarisi, daha net biçimde ortaya çıkar. Şu kafiye tablosu incelendiğinde, birinci bendin mada beytiyle başladığı ve şiirin her bentte bir beyit
uzatılmış gazelierin vasıta mısralarıyla birbirine bağlanarak yazıldığı görülür.
Şair, bir merdiven gibi kurduğu bu şiirini, her bentte birer beyit yükselterek iki
beyitten dokuz beyte kadar ilerletmiştir:
•
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bent

mısralbeyit

kafiye düzeni

bent yapısı

ı.

4/2

aa+ bb

matla+beyit

2.

6/3

aaxa+ cc

gazel+beyit

3.

8/4

aaxaxa+ dd

gazel+beyit

4.

10/5

aaxaxaxa+ ee

5.

12/6

aa xa xa xa xa + ff

gazel+beyit

6.

14/7

aa xa xa xa xaxa + gg

gazel+beyit

7.

16/8

aa xa xa xa xa xa xa + hh

gazel+beyit

8.

18/9

aa xaxaxa xa xaxaxa+ ü

gazel+beyit
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gazel+beyit

"

Kafiye örgüsünde açıkça belirtildiği gibi, Fuzftli'nin bu· terkib-bendi, 10,
8, 10, 12, 14, 16, 18 mısralık yedi bentten değil; 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
mısralık sekiz bentten meydana gelmiştir. Fuzftli'nin benzer şekil ve anlam
oyunlan da dikkate alındığında bunun bilinçli bir tercih olduğu anlaşılır.6

Fuzftli'nin

Bazı Şiirlerinde

Görülen

Şekil Arayışları

Fuzftli'nin divanı incelendiğinde, şairin bu terkib-bendi dışında başka
şililerinde de değişik şekil arayışlan içerisinde olduğu görülür. Fuzftli, dokuz
benilik bir "terkib-bendi"nde, üç ayrı bentte başvurduğu şaşırtmacalı bir kafiye
düzeniyle şiirinin "müseddes" gibi algılanmasına sebep olur. Onun bu terkibbendi, hem divanında hem de nazım şekillerini konu alan kaynaklarda
müseddes örneği olarak gösterilir.?
Şiirin

ilk bendinde "gamem, elemem, kemem, muhteşemem" sözcükleri
kafiyeyi oluşturur. Buradaki "-em" eki rediftir. Bundan sonra gelen vasıta beytlnin kafiye kelimeleri "alem, haşem" olup redifsizdir. Dolayısıyla vasıta beyti,
olması gerektiği gibi bentten ayn kafiyededir. Fuzftll, kafiyelerle ustaca oyna-

6

Fuzfili birçok beytinde kelimeleri düzenli bir simetri ve geometrik yapı üzerine
kurmuştur. Bkz: Dilçin 1992a: 77-114; Dilçin 1995: 157-202; Dilçin 2001.

7

Fuzfili Divanı 1958, 447-451; Dilçin 1992, 227-230; Cengiz 1986, 365-366; İpekten
1994, 94; Keskin 1998, 215-217. Abdülblli Gölpınarlı, bu şiirin şeklini doğru tespit
edip "terkib-bent" olarak vermiştir ( Gölpınarlı 1948: 327-329).
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yarak bir göz yamlması meydana getirmiştir. Şair, bilinçli bir şekilde yer
verdiği bu kafıye düzenini, dördüncü bentte "hevası ile, belası ile, macerası
ile, rızası ile, muradum ile, i'tikadum ile" ve dokuzuncu bentte "vefa
kılgıl, macera kılgıl, bela kılgıl, dua kılgıl, hasıl, gafil" kelimeleriyle
sürdürür. Görüldüğü gibi, şiirin esas bentleriyle vasıtaları arasında gerçekte
kafiye birliği yoktur. Şiir, "bbbbaa ccccdd eeeeff. .. " biçimindeki kafiye
örgüsüyle, "milseddes" değil; "terkib-bent"tir. 8
Benenz ki kafile-salfir-ı kar-bfin-ı gamem
Milsafir-i relı-i salıra-yı milınet ü elernem
Hakfr bakma bana kimseden sağınma kemem
Faktr-i padişehfisa geda-yı muhteşemem
Sirişk taht-ı

revandur bana vii ah alem
Cefa vü cevr mülazım bela vü derd haşem

Sirişk-rfz

gül-endamlar hevasıyle
Şikeste-hfil siyeh züljler belasıyle
Zamane içre gam-ı aşk macerasıyle .
Hemlşe masiahatum özgeler rızasıyie
Ne devr-i gerdiş-i gerdun benilm muradum ile
Ne gayet-i emelilm hüsn-i i'tikadum ile

Fuzfilf eylediğün alıdüne vefa kılgıl
Yeter şikayet idüp şerh-i macera kılgıl
Vücudunı

hedef-i navek-i bela kılgıl
Kamu cefalara sabr eyleyüp dua kılgıl
8

•

Naili'nin de, divanında milseddes olarak yazılmış; fakat, ilk bendi dışında Fuzfili'ninki
gibi kafıyelendiğinden terkib-bent olarak isimlendirilmesi gereken bir şiiri vardır. Şiirin
dipnotundaki nlisha farklarından, bazı yazma nlishalarda "terkib-bent" olarak
kaydedildiği anlaşılmaktadır (İpekten 1970, 190/3).

FUZÜLI'NİN ŞİİRLERİNDE ŞEKİL ARAYIŞLARI

287

Kim ola dost rızası hemtn sana hasıl
Rıza-yı dostdur asl-ı temettu' ey gô.fil
Fuzılli'nin

yine "müseddes" olarak verilen başka bir şiiri,9 ilk bent
vasıtalarla kafiyeli olmadığı ve vasıta rnısralarının kafiyesi müzdeviç olarak her
bentte, benderden ayn kafıyeyle tekrarlandığı için, bu şiir, müseddes değil;
"terct-bent"tir. Vasıta beyti aynen tekrarlanmadığından "müzdeviç tercf-bent"
de denilebilir. Şiirin müseddes olabilmesi için ilk bentteki "-endi -and" kafiyesinin bent boyunca devam edip diğer bent sonlannda da tekrarlanması gerekirdi.

Dün saye saldı başuma bir serv-i ser-bülend
Kim kaddi dil-rübtt idi reftarı dil-pesend
Güftara geldi nfi.geh açup la'l-i nuş-hand
Bir piste gördüm anda döker rıze rize kand
Sordum meğer bu dürc-i dehendür didüm didi
Yok yok deva-yı derd-i nihttnun durur senün

Dün sublı dem ki lale vü nesrin salup nikô.b
Gül çelıresinden aldı perde-i lıicô.b
Gülzara çıkdı seyr ile ol reşk-i afitô.b
Şebnem nisarın itdi yüküş lü'lü'-i hoş-ab
Bwilar nedür ne dürr-i Aden 'dür didüm didi
Epsem Fuzult eşk-i revanun durur senünlO

9

Gölpınarlı 1948, 326-327; Fuzfili: Divanı 1958, 443-446; Tahirü'l-Mevlevi: 1973, 109;
Cengiz 1986, 361; Keskin 1998: 77-78.

10

Fuzfili:'nin bu şiirine, Gelibolulu Mustafa A.li: (Bkz: Aksayak 1999: 389-390), Şeyh
G1ilib (Bkz. Okçu 1993, 35317) ve Müştak Baba (Bkz. Gündoğdu 1997, 171/131)
"nıüseddes" başlığı ile birer nazire yazmıştır. Ziya Paşa'nın da Fuziili:'ye "terkib-bent"
bağlığıyla bir naziresi vardır (Göçgün 1987, 233-234). Tahir Olgun, Ziya Paşa'nın
şiirinin "müzdeviç müseddes" olduğunu söyler (Tahirü'l-Mevlevi: 1973, 166). Doğrusu
terci:-bent olmalıdır.
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Fuzfili'nin, divanında "tercf-bent" adıyla kayıtlı l l ve Halftk İpekten tarafından da terci-bent örneği olarak verilen12 yedi bendik bir şiiri daha bulunmaktadır. Bu şiir, "aaaaaaaaaaAA bbbbbbbbbbAA ... " biçimindeki kafiye
düzeniyle terci-bent değildir. Şiir, bentteki mısra sayısına göre isim verilen musamınatlann özelliğine uygundur. Eğer bu bentler onar mısralık olsaydı, şiire
rahatlıkla muaşşer denir ve kanşıklık ortaya çıkmazdı. Her. bentte on iki mısra
bulunduğundan, şiirin nazım şekli, "on ikili" musarnmattır. Vasıta mısralan
aynen tekrarlandığı için buna "mütekerrir on ikili" denilebilir. Şekil adı bentteki
mısra sayısına göre belirlenen şiirlerin, muaşşerden uzunlanna on birli, on ikili
gibi isim verilmemesi, bu yapıdaki şiirlerin terci-bentlerle kanşmasına yol
açmıştır. B Bu yanılgıda, musamınat şekillerin muaşşerle tamamlandığı, terkib
ve tercilerin bunların uzantısı olarak ortaya çıktığı gibi bir görüşün de rol oynadığım sanmaktayız.

Ben kirnem bir bf-kes ü bl-çare vü bf-hiinuman
Tali'üm aşüfte ikbiilüm nigun bahtum yaman
Nemli eşkümden zemfn memlu ünümden asuman
Ah u nalem navek ü peyveste ham kaddüm keman
Tir-i ahum bl-hata te'sfr-i niilem bf-güman
Muttaszl gam-hiine-i sfnemde yüz gam mihman
Kanda bir gam itse benden istesünler ben zaman
Yok bana kayd-ı belii vü dam-ı mihnetden eman
Çzkdz can gönlümde enduh u gam ü mihnet hernan
Ey benüm canum sen ü gönlüm senünle şadman
Sensüz olman ayn mihnetden beliidan bir zaman
El-amfuı hicran bela vü mihnetinden el-aman
ll
12
13

•

Gölpınarlı

1948: 331-333; Fuziiü Divaru 1958, 431-437.
İpekten 1994, 109.
Halil Erdoğan Cengiz, daha önce bu gibi şiiriere dikkat çekmiştir (Bkz. Cengiz 1986,
395). Yakında yayınlanacak olan kitabırnızda, terkib-bent ve terci-bentolmayan ll'li,
12'li, 14'lü, 16'1ı musarnmat şekillerle yazılınış örnekler tespit edilip değerlendirilmiştir. ·
·
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Fakr aşk içre FuzUlf iz.z ü etihumdur benüm
Şfve-i mihr ü muhabbet resm ü rahumdur benüm
Derdümi sabit kılan uşşaka ahumdur benüm
Ah bu da 'vzde bir adil güvahumdur ben üm
Gerçi gam maksudı katl-i bf-günahumdur benüm
Gam değül çün künc-i mey-hô.ne penahumdur benüm
Dergelı-i

pfr-i mugan ümmfdgahumdur benüm
Ben anun bir çakeri ol padişahumdur benüm

Ey ki her cürm olsa lutfun özr-hllhumdur benüm
Ayıran senden beni baht-ı siyahumdur benüm
Sensüz olman ayn mihnetden beladan bir zaman
El-amfuı hicrfuı bela vü rnihnetinden el-amfuı

FuzUli'nin Terkib-bendinin Tür Özellikleri
Fuzılli'nin yazıımza konu

olan terkib-bendinde dikkat çeken başka bir husus da, şiirin divan tertibindeki yeridir. Fuzılli, divanına şekil olarak kasidelerle
başlamış, gazellerden sonra musammat şekillere yer vermiştir. Ancak burada
incelenen şiirini divanın başında bulunan "Kasideler" bölümüne koymuştur.
Üstelik bu bölümde methiye amaçlı bir de terc1-bent vardır. Bununla beraber,
divanda ayrıca, başka terkib-bent ve terci-benderin yer a1dığı bir musammatlar
bölümü de bulunmaktadır.
Fuzfill bu

şiirini,

"Terkib-Bend der-Medh-i Sultan Süleyman" başlığın
üzere, Kanuni'yi övmek amacıyla "metlıiye türü"nde ve

dan anlaşılacağı
"terkib-bent nazım şekli''yle yazmıştır.
Bilindiği

üzere, klasik divan tertibinde şiirler genellikle nazım şekillerine
göre sıra1anır ve kasideler divanın başında bulunur. Fuzfili, bu şiiriyle yine bu
bölümde yer a1an terci-bendini kaside kabul ediyorsa, kasideyi bir nazım şekli
değil de; bir "nazım türü" olarak kabul etmiş demektir. Kasidenin, genellikle
şekil olarak gazele benzer ve birini övmek için yazılmış şürler diye tanımıyla

Cemal KURNAZ- Halil ÇELTİK

290

Fuzilli'nin bu tertibi arasında paralellik vardır. Bir bakışta gazel ile murabba,
murabba ile müseddes aynlabilirken aynı uzunluktaki bir gazel ile kasidenin,
metni okunmadan hangisinin gazel, hangisinin kaside olduğuna karar vermek
zordur. Şairin terkib-bent şeklinde yazdığı bu şiirini kasideler bölümüne koyması, üzerinde aynca durolmaya değer bir konudur.
Bu şiir, kompozisyon bakımından kasidelerdeki konu bölümlemelerine
sahiptir. Ancak içerik olarak kasideden aynlan bir tarafı da vardır. Kasidelerde
genelde birer tane nesip ve methiye bulunmasına karşılık, burada üç nesip ve
üç methiye yer almıştır.
Şiirinin

ilk üç bendi "ne hoştur" sözleriyle başlar. Tek bent olarak gösterilen ilk on rnısraın kafiye örgüsü yanında, şiirin anlam yapısı da "ne hoştur"
diye başlayan bu üç bölümün, birbirinden ayrı üç bent olduğunu gösterir.
Nesip özelliği gösteren ilk bentlerde sevgiliye kavuşma, Inisafitin yolculuğu ve av üzerinde durulur. Bu üç bent, konu bakırnından üç ayn nesip gibidir. Şiirin 4, 5, 6. benderi Kanuni'nin anlatıldığı methiye, yedinci bendi
hasb-i hill ve son bendi de padişaha iyi dilekierin sunulduğu dua bölümüdür.
Görüldüğü üzere, şiirin ilk üç bendi nesip, onu takip eden sonraki üç bendi de
methiye tarzında düzenlenıniş, son iki bent de hasb-i hill (bu bölüm, kasidelerde
şairin kendisini anlattığı falıriyeyi hatırlatmaktadır) ve duaya aynlrnıştır.
Şiirin

nesip bölümleri "ne hoştur" şeklinde nesipte dile getirilen konuyu
öven bir giriş cümlesiyle başlarken; sultanın övgüsüne aynlan methiye
bölümleri ise, sultanın sıfatlanyla başlamıştır.
Birinci methiye bölümünde, bendin her bir beyti, anlamı kendi içinde tamamlanan birer cümleden meydana gelir. İkinci methiye bendinde cümlelere yer
verilmez, bütün bent sultanın özelliklerinin, sıfatlarının sıralandığı uzunca bir
cümleden oluşur. Üçüncü methiye bölümünde ise tek cümleden oluşan 9. ve
10. rnısralar hariç, her rnısra kendi içinde anlamı tamamlanan birer cümleden
meydana gelir.
Bu terkib-bentteki üç methiye bölümünün cümle yapısı birbirinden
farklıdır. Birinci methiye bendinin her beyti bir cümledir; ikinci methiye uzunca
tek bir cümleden oluşur, üçüncü bentte ise her rnısra bir cümledir. Bu benderden birincisinde devrik cümleler kurulmuştur. Her rnısraı cümle olan üçüncü
methiye bendindeki cümleler kurallı olup kafiye kelimeleri fiillerden seçilıniştir.

•
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Şairin

kendisini anlattığı yedinci bentte her mısra birer devrik cümleden
meydana gelmiş, son bentolan dua bölümünde bir iki beyit hariç, her beyit birer kurallı cümle hıllinde yazılmıştır.

Sonuç
Fuzfili'nin burada ele alınan terkib-bendi, kaynaklarda belirtildiği gibi
yedi değil, sekiz bentten meydana gelmiştir. Şiirin, kaynaklarda beş beyit 1 on
mısra olarak verilen ilk bendi, aslında "matla+vasıta" ve "gazel + vasıta" olmak
üzere, ilki iki ve ikincisi üç beyitten oluşan iki ayn bent olarak yazılınalıdır.
Fuzfili'nin merdivene benzer şekilde ilerleyen bu şiiri, terkib-bentlerde
bentlerin mısra sayılanmn her zaman birbirine eşit olması gerekmediğinin en
güzel göstergesidir. Şiir, bu sistemli yapısıyla, farklı uzunluktaki bentlerden
oluşan terkib-bentler içerisinde ayn bir yere sahiptir. Aynca onun divanda, kasideler arasında bulunması, kaside teriminin, şekil yamnda tür anlamında da
kullamldığım göstermesi bakımından önemlidir.
Şairin

bu örneklerde alışılınamış kafiye düzenlerine yer vererek yeni
şekiller deneyip geleneği zorladığı; ancak, yaptıklanmn yeterince aniaşılıp
doğru şekilde isimlendirilmediği söylenebilir.

Metin
Fuzfill'nin yukanda şekil ve muhtevasına değinilen tipik terkib-bendinin
metni şöyledir:
TERKİB-BEND DER-MEDH-İ SULTAN SÜLEYMAN

Mejaflün mejaflün mejaflün mejaflün
I
Ne hoşdur elde gül-gun cam başda ışk sevdası
Gönülde vasl zevki canda cananlar temennô.sı
Gönül bir kaç zaman enduh-ı hicran ile zat' itmek
Yine aheng ile aheng-i bezm-i vasl-ı yar itmek
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II
Ne hoşdur ol müsatlr kim sefer azmini cezm eyler
Dutup ralı-ı tevekkül menzil-i maksuda azm eyler
Bulup sı1dun seferden kesb idüp ser-mô:ye-i işret
Dönüp mülkine her menzilde bir tedbfr-i bezm eyler
Ferah-nak eyle kim her nazenfn şeh-btiz-ı sayd-ejken
Alırsaydın olur hoş-vakt ü hurrem mail-i mesken

III
Ne

hoşdur aşiyandan denı-be-dem şeh-btiz pervazı

Şikar

üzre heva dutlnakda olmak çerh hem-razı

Urup minkar açup çengal dökmek saydlar kanın
Yetürmek kebk ü dürrac ü tezerve şeh-per avazı
Alandan sonra saydın şad meyl-i aşiyan itmek
Nice kimfeth idüp mülk-i Fireng'i server-i gazf
Safa vü zevk ile meyl-i nigaristan-ı Rum itmiş
Hilafet tahtını müstakdim-i feyz-i kudı1m itmiş

IV
Zihf Sultan-ı rnşen-rô:y mülk-ara-yı derya-dil
Ki tevfik-i zafer ikbtile kılmış cevherin kabil
Bina-yı ihtimamından

dem-li-dem olmasa muhkem
Tılısm-ı dtn-i hak tuğyan-ı küfr ile olur btitıl
Uluvv-i iktidanndan pey-li-pey bulmasa revnak
Olur nakş-ı saadet safha-i eyyamdan zail

Şeh-i

dünya vü dfn Sultan Süleyman şah-ı adil-dil
Rızasın saklayan hem dtn ü lıem dünya kılur lıfısıl
Havadis define alemde kadir padişa.Jı oldur
Penah isterse alem Rusrev-i alem-pena.Jı oldur
•
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V
Harim-i Hak çerağı saltanat şem'-i şebistanı
Riyaz-ı adl servi eve-i rahmetmah-ı tahtını
Hilafetde velô:yet ehlinün himmetlü serdan
Velô:yetde hilafet tahtınun devletlü sultanı
Sikender tahtınun ikbal ile makbUZ Dara'sı
Süleyman mülkinün is bat ile varis Süleyman 'ı
Melaz-ı memleket memduh-ı

millet mazhiir-ı rahmet
Her afet refi her gam çaresi her derd dermanı
Şerfat zfveri dfn revnakı İslam ô:yfni

Mürüvvet menba'ı insaf deryası kerem kanı
Ki her kim her dil ile her ne vasfin kılsa efzilndur
Ana benzer şeh-en-şeh görmemiş ta devr-i gerdOndur

VI
Şeh-en-şahf ki

gerdun dergeh-i kadrine çakerdür
Cemf'-i müddetisı feyz-i devletden müyesserdür

Ne ferman kim kılursa Hak rızasına mutabıkdur
Ne yan kim azm kılsa bahtına tevfik rehberdür
Feza-yı bargah-ı

adlinün a'yan-ı makbuli
Ser-a-ser her biri adiine bir pakfze mazherdür
Mukaddem cümleden ol server-i sahib-saadetdür
Ezelden tıneti insaf u adl ile muhammerdür
Nizamü'l-iz.z ü ve'l-ikbal Sultan Veys-i dışen-dil
Ki darü'l-mülk-i Rum envar-ı adliyle münevverdür
Gönül vakt aldı ol kutb-ı zaman devrinde izhiir it
Ne maksad kim zamanlar batın-ı pakinde muzmerdür
Adalet tfnetinün tarzını ol pak-tenden sor
Nübüvvet hırkasınun zevkini Veysü'l-Karen'den sor
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VII
Şehtı

cennet dilerdüm Hak müyesser kıldı didarun
Umardum nur-ı rahmet rnzı oldu şem'-i ruhsarun

Muradum Ka'be idi tavf-ı dergahun nasfb oldı
Çekerdüm la'l içün hasret irişdi sem'e güftarun
Kılardum

arzu Hak'dan kilfd-i mahzen-i maksud
Göründi dfde-i ümmfdüme dest-i güher-bttrun

Safo-yı

tal'atun mahv itdi gönlümden elem nakşzn
Mualec oldu hCltır kalmadı teşvfşi bfmarun
Tarik-i iz.z ü ikbali yitinnişdüm olup gafil
Beni gaflet yuhusundan uyardı baht-ı bfdarun
Ne taat ecridür ya ne dua te'sfridür ya Rab
Ki matlUbı müyesser oldı mihnetsüz taleb-kttrun
FuzUlf hüsn-i etvar ile olmış kurbuna mail
Budur te'sfri alemde hemfşe hüsn-i etvarun
Safa-yı

niyyet ile yok dua kılmakda takstri
Dua olsa riyasız böyledür elbette te 'siri

VIII
Bina-yı

devletün ta devr-i gerdun-var var olsun
Medar itdükçe alem devletün alem-medar olsun
Seray-ı

himmetün kim halka salmış saye-i rahmet
Esası nusret ü feth ile daim üstüvar olsun
Meta'-ı irtifa'-ı

Hemfşe

kadrüne bfm-i havô.disden
devlet-i tevfik-i Hak hısn-ı histir olsun

Tamilmf-i umurun her cihetden mucib-i tahsfn
Cemf'-i hıdmetün manzur~ı ayn-ı i'tibar olsun

•
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olgıl

ere-mend-i mülk düşmen kayd-ı gam ç_eksün
olgıl ser-bülend-i dehr lulsid Julr ü zar olsun

Feza-yı

buk'a-i Bağdad adlinden olup rU.şen
Mizac-ı pakine ab ü hevası saz-kô.r olsun
Senr-i hükm-i Burc-ı Evliya senden bulup zfver
Safadan her güni nevrU.z u her faslı bahô.r olsun
Senün vasjunla gün günden bulupdur revnakzn nazmum
Benüm nazmumla vasfun vird-i ehl-i rU.zgar olsun
Zebtin oldukça bir dem gitmesün zikrün zebanumdan
Hayal-i hidmetün mahv itmesün Hak levh-i canumdanl4
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