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Özet: Tek kafiyeli fliirlerde (gazel, murabba vb.) redif genellikle

tektir ve de¤iflmez. Ancak iki ayr› redifin ayn› fliirde s›rayla dönü-

flümlü olarak kullan›ld›¤› örnekler de vard›r. Bu, fliiri hem tek kafi-

yelilikten çok kafiyelili¤e yaklaflt›r›r, hem de redifin tan›m›n› zor-

lar. Böyle fliirlere çift/çapraz redifli fliirler diyebiliriz. Yaz›da söz

konusu bu tip örnekler üzerinde durulmufltur.
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Girifl

Divan edebiyat› genel olarak çerçevesi kal›n çizgilerle çizilmifl, s›k› kural-
lar› ve gelene¤i olan bir edebiyatt›r. fiair, naz›m flekillerinden içeri¤e, ka-
fiyeden redife kadar önceden belirlenen bu kurallara titizlikle uyar. 

Bu kurallar içerisinde kafiye örgüsü ve redif, üzerinde önemle durulan hu-
suslar›n bafl›nda gelir. Öyle ki fliir “manzum ve mukaffa söz” olarak ta-
n›mlanm›fl ve “ilm-i kavâfî” ad›yla bir ilim dal› bile oluflturulmufltur. Öne-
minden dolay› kafiye ve redif hakk›nda, bugün için, özellikle alfabe de¤i-
flimi sonucunda, belki de gereksiz görülebilecek birtak›m ayr›nt›lara yer
verilmifl; birbiriyle kafiye yap›lacak kelimelerin cinsleri, harfleri, hareke-
leri, kafiye kusurlar› gibi çok teferruatl› bilgiler üzerinde durulmufltur
(Sonuç ve Çiçekler 1998:445-477). Muallim Naci de, klasik kafiye anla-
y›fl›na geniflçe yer verdikten sonra, redifi bugünkü flekilde, kafiyeden son-
ra gelen kelime tekrar› olarak tan›mlam›flt›r (Muallim Naci: 43-49). Kafi-
ye ve redifin bu kadar teferruatl› anlat›lm›fl olmas›na ra¤men, hâlâ üzerin-
de durulmas›, incelenmesi gereken özellikleri vard›r. 

Buradaki amac›m›z, kafiye ve redif hakk›nda bilinenleri tekrarlamaktan
ziyade, klasik redif tan›m› d›fl›nda kalan, iki ayr› redifle yaz›larak çok ka-



fiyelili¤e yaklaflan örnekleri incelemek; benzer flekilde, m›sra bafllar›nda
da görülen ikili tekrarlar›n redif kapsam›na al›n›p al›namayaca¤›n› tart›fl-
makt›r.

Kafiye, naz›m flekillerinin belirleyici temel unsurudur. fiiirde kafiyenin
de¤iflip de¤iflmemesine göre iki temel kafiye sistemi ve buna ba¤l› olarak
da iki temel naz›m flekli ortaya ç›kar. fiiir boyunca kafiyesi de¤iflmeyen-
ler tek kafiyeli, de¤iflenler çok kafiyeli manzume kabul edilir. 

fiairler bu kurallara hassasiyetle uymakla birlikte, afla¤›da görülece¤i gibi,
s›n›rlar› zorlayan örnekler de ortaya koymufllard›r.

Tek Kafiyeli fiiirler

Divan fliirinde tek kafiyeli fliirlerin en yayg›n ve en iyi bilinen örne¤i ga-
zeldir (Gazel hakk›nda bk. Dilçin 1986:78-247; ‹pekten 1994:7-22; Turan
200). Tek kafiyeli fliirlerde redif de kafiye ile birlikte ele al›n›r. Bir gazel
veya tek kafiyeli bir manzumede kafiye ile birlikte redif de fliir boyunca
de¤iflmeden tekrarlan›r. Baz› kasideler, redifi de¤iflmedi¤i için, “su kasi-
desi, kerem kasidesi, gül kasidesi” fleklinde redifine göre isimlendirilir
(Aydemir 2002: 133-168).

fieyh Gâlib’in afla¤›ya al›nan iki gazeli, bu tarzda “ben” ve “sen” redifle-
riyle yaz›lm›fl birer klasik örnektir. 

Her iki gazelde “-âr” hecesi, kafiye; “oldukça sen” ve “oldukça ben” söz
gruplar› da rediftir. ‹ki gazel kompozisyon bak›m›ndan bir bütün olarak
de¤erlendirildi¤inde, fliirlerin sen-ben (sevgili-âfl›k) karfl›laflt›rmas› üzeri-
ne kuruldu¤u ve anlamca birbirlerini tamamlad›klar› görülür.

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
1 Su verir tî¤-i nigâha eflk-bâr oldukça ben

Gül-ruhun sîr-âb eder âtefl-nisâr oldukça ben

2 Gamze-i hûn-rîzin etme sâki-i sahbâ yeter
Ey cefâ-cû tâlib-i def’-i humâr oldukça ben

3 Sürmedir gerd-i yetîmi gerçi çeflm-i gevhere
Âb olur dil hâk-bâz-› iftikâr oldukça ben

4 Tî¤-i hecrin eyler ol fettân sedd-i âhenîn
Hayretimden âzim-i terk-i diyâr oldukça ben
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5 Âfl›k-› nâ-kâm-› kûyun it rakîbi anlas›n
Reflk edermifl ehl-i aflk›ndan flümâr oldukça ben

6 Perde-i eflâkten ç›kt› figân-› sâz-› aflk
Bezm-i hecrinde nevâ-senc-i karâr oldukça ben

7 Fer verir âyîne-i kalbe hilâl ebrûlar›
Es’adâ ol mâh-peykerle dûçâr oldukça ben 

(Kalk›fl›m 1994:384,240)

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
1 Mey süzer çeflm-i siyâh›n bâde-hâr oldukça sen

Mest-i nâz olur nigâh›n nefl’edâr oldukça sen

2 fievk-i mey pâ-der-rikâb olur gürîzân olma¤a
Tî¤-i gamzen kan döküp gülgûn-süvâr oldukça sen

3 Mâh kim fass-› nigîn-i çarhd›r güm-nâm olur
Halka-i meclisde ehl-i aflka yâr oldukça sen

4 Bilmem âtefl-hâne mi tasvîr eylersin hemân
Çîn-i zülfünde ana kurbet-nigâr oldukça sen

5 H›zr-› kefltî-i selâmettir tenimde dâ¤-› aflk
Pâdiflâh›m zulm ile flöhret-fliâr oldukça sen

6 Eyle ey pervâne hâl-i âfl›k-› mehcûru yâd
Gâh gâhî nâil-i bûs u kenâr oldukça sen

7 Gâlib’in hâlin be¤im k›l çeflm-i flûhundan suâl
Ol harâb olmaktad›r mestâne-vâr oldukça sen 

(Kalk›fl›m 1994:785/273)

Tek Kafiyeli fiiirlerde Çift/Çapraz Redif Kullan›m›
Kural olarak tek kafiyeli fliirlerin redifi tektir. Tek kafiyeli bir fliirde redif
“sen” veya “ben” gibi iki kelimeden birisi olur. Tek bir fliirde iki ayr› re-
difin dönüflümlü olarak kullan›lmas›, fliirin tek kafiyelilik özelli¤ini zorla-
d›¤› gibi redif tan›m›n› da aflar. Böyle örnekleri rediflerin m›sra sonunda
ve bafl›nda yer al›fllar›na göre iki flekilde inceleyebiliriz.

M›sra Sonu Çift/Çapraz Redif
Divan fliirindeki tek kafiyeli naz›m flekillerinde, çok kafiye/redif düzeni-
nin denendi¤i örnekler de bulunmaktad›r. Afla¤›da metinlerini verdi¤imiz
Necâtî ile ona nazire oldu¤u anlafl›lan Bâkî’nin gazeli, çift redif deneme-
sinin7 birer ürünüdür. fieyh Gâlib’in fliirindeki gibi iki ayr› manzumede



yer almas› gereken “sen” ve “ben” redifleri, tek bir gazelde s›rayla kulla-
n›lm›fl ve sen-ben fleklinde de¤iflen çift redifli gazeller ortaya ç›km›flt›r.

Her iki gazelde de, “-âr” kafiyesinden sonra gelen “dersen iflte sen” ve
“dersen iflte ben” fleklinde tekrarlanan söz gruplar› rediftir. Redif matla
beytinde önce “sen” sonra “ben” olarak kullan›lm›fl ve bu iki kelime ga-
zelin di¤er beyitlerinde ayn› s›rayla düzenli bir biçimde, dönüflümlü ola-
rak tekrarlanm›flt›r. Böylece, tek kafiyeli olan gazelin kafiye düzenine es-
neklik getirilmifl ve fliirler, çapraz kafiyeye benzer flekilde, çapraz redifli
yap›lm›flt›r. Normal flartlarda gazel tek kafiyeli bir naz›m fleklidir ve redi-
fin de “dersen iflte sen” veya “dersen iflte ben” söz gruplar›ndan birisinin
olmas› gerekirdi. Gramer, ses ve anlamca birbirine paralel unsurlar olarak
(Macit 1996:61-62) sen-ben kelimeleri ile sevgili ve âfl›¤›n karfl›laflt›r›ld›-
¤› söz konusu gazeller flunlard›r:

Necâtî Beyin Gazeli:

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
1 Bir yüzü gül gonca-leb dildâr dersen iflte sen

Sen güle bülbül gibi kim zâr dersen iflte ben

2 Zülfü anber boyu ar’ar serv-kadd ü lâle-had
Bir semen-ber gonca-leb dildâr dersen iflte sen

3 Mihnet ü derd-i gam-› aflk›nla olmufl haste-dil
Bir belâ-kefl âfl›k-› dîdâr dersen iflte ben

4 Hecr ile cân u gönül mülkünü ya¤ma ar k›lur
Bir kafl› yâ gözleri mekkâr dersen iflte sen

5 Her zamân eydür Necâtî hây ömrüm hâs›l›
Zülfümün dâr›na kim ber-dâr dersen iflte ben

(Tarlan 1997:410/433)

Bâkî’nin Gazeli:

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
1 Bir lebi gonca yüzü gülzâr dersen iflte sen

Hâr-› gamda andelîb-i zâr dersen iflte ben

2 Lebleri mül saçlar› sünbül yana¤› berg-i gül
Bir semen-ber serv-i hofl-reftâr dersen iflte sen
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3 Pâyine yüzler sürer her serv-i dil-cûnun revân
Su gibi bir âfl›k-› dîdâr dersen iflte ben

4 Zülfü sâhir turras› tarrâr flûh-› flîvekâr
Çeflmi câdû gamzesi mekkâr dersen iflte sen

5 Firkatinde teflne-leb hât›r-perîflân haste-dil
Künc-i gamda bî-kes ü bîmâr dersen iflte ben

6 Gözleri sabr u selâmet mülkünü târâc eder
Bir amâns›z gamzesi Tâtâr dersen iflte sen

7 Bâkiyâ Ferhâd ile Mecnûn-› fleydâdan bedel
Âfl›k-› bî-sabr u dil kim var dersen iflte ben

(Küçük 1994:334/380)

Redifteki bu farkl›l›¤› baflka flairler de denemifllerdir. Ravzî’nin (Aydemir
2003: 401/547) afla¤›ya al›nan gazelinde kafiye “-âr”, redif de “benden câ-
nibe/ senden cânibe” fleklindedir.

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
1 Gelmedin ey serv-i hofl-reftâr benden cânibe 

Eflk-i çeflm oldu revân enhâr senden cânibe 

2 Büktü kaddim bâr-› gam cismimde ser-bâr-girân
Hofl acebdir tâli’im her bâr benden cânibe 

3 Gülfleninde nâle ettirmez bana bülbül-s›fât 
Hâr-› a¤yâr ey gül-i gülzâr senden cânibe 

4 Akl u sabr u cân u dil hecrinde benden gittiler 
Derd-i firkattir gelen nâ-çâr benden cânibe 

5 Hançerimle pâre pâre edeyin an› demifl 
Gam yeme Ravzî yine dildâr senden cânibe 

Remzî’ye ait olan afla¤›daki gazelde de kafiye “-âr”, redif ise “etmek ba-
na mahsûs/ etmek sana mahsûs” fleklindedir (Güven 2003). fiiirin her ne
kadar son iki beytinde “bana” redifi tekrarlanm›fl görünüyorsa da flair ye-
dinci beytin ilk m›sra›na “sana” kelimesi alarak fliir boyunca tekrarlad›¤›
redif s›ras›n› korumaya çal›flm›flt›r. 

Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün
1 Celîsin dâim ey gül-çehre hâr etmek bana mahsûs 

Cihânda bülbül-i dilden firâr etmek sana mahsûs
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2 Senin ey gül-ruh u gonca-dehen gülzâr-› kûyunda 
Dem-â-dem bülbülâsâ âh u zâr etmek bana mahsûs

3 Hevâ-y› aflk ile ey serv-i reftâr›m hevâdâr›n
Sabâ mânendi bî-sabr u karâr etmek sana mahsûs

4 Gubâr-› pâye ey serv-i hevâ-bahfl›m sehâbâsâ 
Gözümden gevher-i eflki nisâr etmek bana mahsûs

5 Gurûr-› hüsn ile ey flâh-› hûbân›m bu dünyâda 
Gedâ-y› kemter ü ednâdan âr etmek sana mahsûs

6 Senin hân-› gam›nda hem-sifâl olmak ümîdiyle 
Seg-i kûyuna cânâ i’tibâr etmek bana mahsûs

7 Sana mahsûs olupdur kadh u zemmim etmek âlemde 
Benim Remzî ki medhin bî-flümâr etmek bana mahsûs

Âfl›k Ömer’in, vas›ta beyti “ararsan iflte ben” ve “ararsan iflte sen” redifin-
den oluflan afla¤›daki muhammesi, Necâtî Bey ile Bâkî’nin gazeline nazi-
re gibi görünmektedir. Necâtî ve Bâkî’nin fliirlerinde “-âr” olan kafiye bu-
rada “-ân” ve “dersen iflte sen/ben” redifi de “ararsan iflte sen/ben” biçi-
minde de¤ifltirilmifltir. Kafiyedeki bu önemsiz de¤iflimin d›fl›nda, yukar›-
daki gazellerle bu muhammes aras›nda, fliirlerin kompozisyonu bak›m›n-
dan önemli bir farkl›l›k yoktur. Burada da sen-ben redifinin etraf›nda sev-
gili ile âfl›¤›n mukayesesi yap›lm›flt›r.

Âfl›k Ömer’in fliirinde, normalde ilk m›srada “ben” redifi kullan›ld›¤›n-
dan, bunun ilk bent ve di¤er vas›ta beyitlerinde de¤iflmeden tekrarlanma-
s› beklenirdi. Fakat burada da Necâtî ve Bâkî’nin gazellerinde oldu¤u gi-
bi, flairin fliirinin iç düzenini ustaca kurarak sen-ben biçiminde çift/çapraz
redif kulland›¤› görülüyor: 

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
1 Aflk›n ile ci¤eri büryân ararsan iflte ben 

Sen gibi bir âleme sultân ararsan iflte sen
Senin aflk›nla habîbim dilde râhat kalmad›
Gönlü pür-gam dîdesi giryân ararsan iflte ben
Âfl›ka kan a¤lat›r cânân ararsan iflte sen

2 Âk›bet senin yolunda sevdi¤im ölsem gerek 
Fâide yok iltifat yok sarar›p solsam gerek
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Ben bu derdi çeke çeke âk›bet ölsem gerek
Aslâ bilmez kend’özün hayrân ararsan iflte ben
Hastay›m bu derdime dermân ararsan iflte sen

3 Süzüp âhû gözlerini âfl›¤a nâz eyledi
Cevrini hadden afl›rd› lutfunu az eyledi
A¤lay›p gülmedi¤ime sevdi¤im hazz eyledi
Ba¤r› yan›k dîdeleri kan ararsan iflte ben
Bendegâna bâis-i üftân ararsan iflte sen

4 Akl›m› ya¤maya verdi flu senin âhû gözün
Cân›ma kâr eyledi bu nâz ile flîrîn sözün
Hüsn içinde pâdiflehsin bizlere a’dâ yüzün
Bâ¤-› hüsnün bekçisi R›dvân ararsan iflte ben
Hüsn içinde hûr ile g›lmân ararsan iflte sen

5 Der ki Ömer merhamet k›l sil bu çeflmim yafl›n›
Sür divân›n hizmetinden ol rakîb kallâfl›n›
Her gören akl›n yitirdi gözlerinle kafl›n›
Dürr-i meknûn ç›kar›r ummân ararsan iflte ben
Gerdeni sîm lebleri mercân ararsan iflte sen 

(Ergun 1936:379/608,264/453)

Tek kafiyeli naz›m flekilleri grubuna girmemekle birlikte yukar›daki ör-
nekleri and›ran Müfltak Baba’n›n on beyitlik mesnevî biçiminde dizilmifl
olan fliirinin her beyti kendi içinde mesnevî flekline uygun olarak matla
tarz›nda kafiyelidir. Bununla birlikte kafiye her beyitte de¤iflmeyip aa bb
aa bb aa bb ... biçiminde birer beyit ara ile düzenli bir biçimde tekrarlan-
m›flt›r.

Manzume bu özelli¤iyle iki kafiyeden oluflan ilginç bir mesnevî gibi gö-
rünüyor. Di¤er taraftan aabb aabb... kafiye düzeniyle manzumeyi dörtlük-
ler hâlinde yazmak da mümkündür. Bu durumda bb kafiyeli m›sralar va-
s›ta beyti, aa kafiyeli m›sralar da vas›tayla birlikte dörder m›sral›k bentle-
ri oluflturmaktad›r. Burada vas›ta dedi¤imiz bb kafiyeli beyitlerin redifi,
manzumenin düzenine uygun olarak “sen” ve “ben” fleklinde her beyitte
s›rayla de¤iflmekte, böylece manzumede çift/çapraz redif ortaya ç›kmak-
tad›r. Bu fliirin kompozisyon düzeni de yukar›dakiler gibi ikili karfl›laflt›r-
maya dayanmaktad›r:



Feilâtün feilâtün feilün
1 Söyle Allâh’› seversen cânâ

Nereden sana o kadd-i bâlâ

2 Ne güzel kâmeti tûbâs›n sen
Ne güzel serv-i mu’allâs›n sen

3 Severim Allah’› ey mâh-likâ
Nakfl-› zîbendesiyim sun’-› Hudâ

4 Nice Mecnûnlara Leylây›m ben
Yûsufum reflk-i Züleyhây›m ben

5 Kafllar›n çifte hilâlin a’lâ
Yoksa kavseyn ü tî¤-i kazâ

6 Ne güzel ruhlar› zîbâs›n sen
Ne güzel gülbün-i ra’nâs›n sen

7 Kafllar›n câmi’-i kudretde flehâ
‹ki mihrâb u iki k›ble-nümâ

8 Cümle uflflâka merâyây›m ben
Çeflm-i Müfltâk-› mücellây›m ben

9 Habbezâ mûnis-i uflflâka safâ
Habbezâ müflfik-i Müfltâk-› Hudâ

10 Ne güzel mâh-› dil-ârâs›n sen
Lem’a-i nûr-› tecellâs›n sen (Gündo¤du 1997:212/192)

Buraya kadar incelenen manzumelerin dördü “-âr”, biri “-ân” ve biri de “-
â” kafiyesi ile yaz›lm›flt›r. Bu örneklerin tamam›nda kullan›lan çift/çapraz
redif ise “sen” ve “ben” kelimeleridir. 

M›sra Bafl› Çift/Çapraz Redif

M›sra sonlar›ndaki çift/çapraz redif örneklerine benzer bir durum m›sra
bafllar›nda da görülür. Bilindi¤i gibi eski Türk fliirinde kafiye, m›sra ba-
fl›nda yer al›r. fiiirin her bendinde, ilk m›sra ayn› ses veya kelime ile bafl-
lar. Bazen bu ses veya kelime bentten bende de¤iflmeyip fliir boyunca da
devam edebilir. M›sra bafl› kafiyesi denilen bu kafiye düzeni, ilk yaz›l› fli-
ir örneklerinde yayg›n olarak görülür (Arat 1991:2-292). Daha sonraki dö-
nemlerde kafiye, m›sra bafl›ndan m›sra sonuna kaym›fl ve m›sra sonlar›n-
da aran›r olmufltur. 
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M›sra sonlar›nda yer alan redifin m›sra bafllar›nda da görüldü¤ü örnekler
bulunmaktad›r. Kaynaklarda redifin kafiyeden sonra geldi¤i belirtilmekte
ve afla¤›daki örneklerde oldu¤u gibi, kafiyeden önce, m›sra bafl›nda bulu-
nan tekrarlar›n redif de¤il, sadece tekrar oldu¤u yaz›lmaktad›r (TDEA
1992:V/97; 1990:VII/301-302). Redifin özelli¤i, ayn› anlam ve görevde-
ki ses tekrarlar›na dayanmas›d›r. Redif de sonuçta bir kafiye düzeni oldu-
¤una ve kafiyenin m›sra bafl›nda da bulunabilece¤i kabul edildi¤ine göre,
redifin de kafiye gibi m›sra bafllar›nda yer alabilmesi beklenir. Bu durum-
da redifi de kafiye gibi bulundu¤u yere göre m›sra sonu, bafl› ve içi olarak
grupland›r›labilir.

M›sra bafl› redifiyle yaz›lan manzumelerin en tan›nm›fl örnekleri “dedim-
dedi” tarz›nda diyaloglardan oluflan ve “mürâcaa” (Bilgin 1986: 101-102,
Al›c› 2002:1-15) ad› verilen gazellerle halk fliirindeki koflmalard›r
(Mermer 1997: 337-338, 449-450; Güven 2000:92-93; Ersoylu 1989:189;
Kurnaz 1990:200/104, 246/150; Tunalp 1969:7-9, 18; Oktürk 1982).

Yap› olarak mürâcaa ile ayn› görünmekle beraber, “dedim/dedi” üslubunun
d›fl›nda kalan örnekler de vard›r. fiair mürâcaada, hem kendi konuflur, hem de
karfl› taraf›n konuflmas›n› aktar›r. Farkl› rediflerle benzer yap›da kurulan fliir-
lerde ise, böyle bir diyalog söz konusu de¤ildir. fiair, redifinde seçti¤i iki un-
sur aras›nda karfl›laflt›rma yapar. fiekil bak›m›ndan benzer; ancak içerik ola-
rak farkl› olan bu fliirlere, mürâcaa denilenleri de içine alacak flekilde, “m›sra
bafl› (ön) çift/çapraz redifli” fliirler demenin mümkün olaca¤›n› düflünüyoruz. 

Aynî’nin afla¤›ya al›nan gazelinde m›sra bafllar›nda düzenli olarak de¤iflen
“sen-ben” kelimeleri, m›sra bafl› redife örnek gösterilebilir:

Mefâîlün mefâîlün feûlün 
1 Senin fli’rindedir yüz dürlü erkâm

Benim fli’rimdedir bin dürlü ahkâm

2 Senin elindedir flol zülf-i pür-çîn
Benim fâl›mdad›r ol kutlu ahflâm

3 Senin celbindedir vahflîlik etmek
Benim kalbimdedir olmak sana râm

4 Senin fikrindedir flol hâl ü flol dâl
Benim zikrimdedir ol dâne vü dâm

5 Senin yan›ndad›r echel rakîbün
Benim cân›mdad›r bin dürlü ibrâm
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6 Senin ad›ndad›r her bî-vefâl›k
Benim yâd›mdad›r her dürlü en’âm

7 Senin haddindedir flol sîn-i hurflîd
Benim kaddimdedir Aynî bigi lâm (Mermer 1997:549/239)

fieyhülislâm Yahya ile Cevrî, fiehrî ve Hevâyî’nin muhtemelen birbirine
nazire olan flu gazelleri, kompozisyon olarak “sen-ben” fleklinde sevgili
ile âfl›¤›n karfl›laflt›r›ld›¤› fliirlerdir. Gazellerin ana kafiyesi “-âz”, redifi de
“ele girmez” fleklindedir. “Bir sencileyin-bir bencileyin” ifadeleri, gazel
boyunca m›sra bafllar›nda düzenli bir biçimde yer de¤ifltirir. Söz konusu
fliirler, m›sra bafl› çift/çapraz redif dedi¤imiz tarzda yaz›lm›fllard›r.

fieyhülislâm Yahya:

Mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün
1 Bir sencileyin nahl-i gül-i nâz ele girmez

Bir bencileyin bülbül-i dem-sâz ele girmez

2 Bir sencileyin serv-i ser-efrâz bulunmaz
Bir bencileyin fahte-i pervâz ele girmez

3 Bir sencileyin s›rr-› muhabbet bilir olmaz
Bir bencileyin hem-dem ü hem-râz ele girmez

4 Bir sencileyin gözleri flahbâz olur mu
Bir bencileyin sayd olunur bâz ele girmez

5 Bir sencileyin kim bula Yahyâ gibi bir kul
Bir bencileyin dâî-i mümtâz ele girmez

6 Bir sencileyin medhe sezâ pâdifleh olmaz
Bir bencileyin mans›ba pervâz ele girmez (Kavruk 2001:176/152)

Cevrî:

Mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün
1 Bir sencileyin mest-i mey-i nâz ele girmez

Bir bencileyin âfl›k-› ser-bâz ele girmez

2 Bir sencileyin fitne-i mestûr bulunmaz
Bir bencileyin âyine-i râz ele girmez

3 Bir sencileyin hüsn ile yektâ güzel olmaz
Bir bencileyin aflk ile mümtâz ele girmez
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4 Bir sencileyin gonca-lebin vasf›na kâdir
Bir bencileyin nâdire-perdâz ele girmez

5 Bir sencileyin yok dil-i Cevrî ile hem-dem
Bir bencileyin mahrem ü dem-sâz ele girmez (Ayan 1981:218/99)

fiehrî:
Mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün

1 Bir sencileyin âyine-i râz ele girmez
Bir bencileyin tûtî-i i’câz ele girmez

2 Bir sencileyin gonce-i mestûr aç›lmaz
Bir bencileyin bülbül-i gam-sâz ele girmez

3 Bir sencileyin yâre tegâfülde müsellem
Bir bencileyin cevrile mümtâz ele girmez

4 Bir sencileyin derd-i dil anlar güzel olmaz
Bir bencileyin âfl›k-› hem-râz ele girmez

5 Bir sencileyin âyine-i hüsne münâsib
Bir fiehrî gibi rind-i nazar-bâz ele girmez 

(Büyük Türk Klasikleri 1987:V194). 

fiehrî, yukar›daki gazelinin son beytinde “sencileyin” kelimesine karfl›l›k
gelmesi beklenen “bencileyin” yerine ayn› anlama gelecek flekilde mahla-
s›n› tercih etmifltir. Hevâyî ise, gazelin son m›sra›nda bulunmas› gereken
“bir bencileyin” ifadesine yer vermemifl, uzak da olsa fiehrî’nin fliirine
benzer flekilde mahlas›n› kullanm›flt›r: 

Mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün
1 Bir sencileyin fiskeci kurnâz ele girmez

Bir bencileyin mashara burnaz ele girmez

2 Bir sencileyin nevresi murgân ile avlar
Bir bencileyin muglim-i kufl-bâz ele girmez

3 Bir sencileyin saç› birîflüm teli olmaz
Bir bencileyin tafrac› kazzâz ele girmez

4 Bir sencileyin yavru piliç de¤mede yoktur
Bir bencileyin boynu uzun kaz ele girmez

5 Bir sencileyin tâzeler ard›nca se¤irdir
Bu yolda Hevâyî gibi haylaz ele girmez (Çak›r 1998)



Emrî’nin afla¤›daki gazeli de, yukar›daki örnekler gibi, m›sra bafl›nda “senin-
benim” biçiminde çift/çapraz redif kullan›larak oluflturulmufltur. Ancak ga-
zelin ilk beyti mütekerrir murabba veya musammat gazel olabilecek flekilde
düzenlenmiflse de sonraki beyitler gazel formundad›r. Bu sebeple ilk beyitte
sen/ben m›sra bafl› redifi bir bentte, di¤erlerinde ise beyitte görülmektedir.

Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün

1 Senin fülfül benin varsa / benim dâ¤-› siyâh›m var
Senin sünbül saç›n varsa / benim de dûd-› âh›m var

2 Senin bafl›nda miskîn sâye-bân var ise kâkülden
Benim de dûd-› dilden âsumânî bâr-gâh›m var

3 Senin bafl›nda ey meh gün gibi zer-efserin varsa 
Benim de flu’le-i nâr-› muhabbetten külâh›m var

4 Senin müjgân-› çeflminden var ise leflkerin saf saf
Benim de yeryüzün tutar siriflkimden sipâh›m var

5 Senin mânend-i mir’ât-› mücellâ âr›z›n varsa
Benim de kûfle-i çeflmle ›raklardan nigâh›m var

6 Senin kandan siriflkin var ise ey dîde-i Emrî
Benim de sûz ile dilden gelir çok âh u vâh›m var 

(Saraç 2002:116/171)

Emrî’nin gazeline nazire görünen Birrî’nin fliiri de ayn› özellikleri tafl›r:

Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün

1 Senin yâ kafllar›n varsa / benim kadd-i dü-tâh›m var
Senin gamzen oku varsa / benim de tîr-i âh›m var

2 Senin var ise zülf-i anberînin âteflîn ruhun
Benim de micmer-i dilden gelir dûd-› siyâh›m var

3 Senin var ise iklîm-i hüsünde flevket ü flân›n
Benim de kiflver-i aflk içre hayl-i izz ü câh›m var

4 Senin gülzâr-› âlemde teferrücgehlerin varsa
Benim de bâ¤-› dilde özge bir seyrângâh›m var

5 Senin var ise ehlullâha s›dk›n ey dil-i Birrî
Benim de dergeh-i Monla gibi bir dil-penâh›m var 

(Erkul 2000:289/138)
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Cem Sultan’›n flu gazelinde, yukar›daki örneklerde gördü¤ümüz “bir senci-
leyin-bir bencileyin” fleklindeki ikili redif kullan›m› daha farkl› bir biçimde-
dir. Önceki fliirlerde m›sra bafl› kafiye, beyitlerin her iki m›sra›nda yer almak-
tayd›. Cem Sultan’›n gazelinde ise, bu çift/çapraz redif kullan›m› her beytin
yaln›zca ilk m›sra›nda bulunmaktad›r. Pefl pefle tekrar eden “sencileyin-ben-
cileyin” redifi iki beyti muhteva olarak birbirine ba¤lar ve 12 beyitlik gazel,
ifade etti¤i anlam aç›s›ndan alt› beyte düfler. Böylelikle 12 beyitlik gazelde
“sencileyin-bencileyin” rediflerinin tekrar› alt› merhûn beyti ortaya koyar.
Merhûn beyitlerin ilki soru, ikincisi de soruya soruyla verilen cevapt›r:

Mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün
1 Bir sencileyin dil-ber-i ayyâr› kimin var

Uflflâka cefâlar k›l›c› yâr› kimin var

2 Bir bencileyin hasta vü dil-dâde vü gamgîn
Ser-geflte cefâ-dîde vü gam-hâr› kimin var

3 Bir sencileyin âfl›k›n öldürücü suçsuz
Bî-rahm ü dil-âzâr u sitemkâr› kimin var

4 Bir bencileyin derd ü belâ dâm›na düflmüfl
Bî-çâre vü âvâre giriftâr› kimin var

5 Bir sencileyin bülbülünü gam dikeninde
Zâr ile nizâr edici gülzâr› kimin var

6 Bir bencileyin gülflen-i hüsnün hevesinden
Bülbül gibi zâr olucu her-bâr› kimin var

7 Bir sencileyin kaddile bûstân-› cinânda
Bir serv-i cefâ-berg ü belâ-bâr› kimin var

8 Bir bencileyin üstüne yaprak gibi titrer
Ol serv-i ser-efrâza hevâ-dâr› kimin var

9 Bir sencileyin hüsnü kumâfl›n› satarken
Bâzâr›n› germ edici tarrâr› kimin var

10 Bir bencileyin nakd-i dil ü cân› k›l›p harc
Cân ile o bâzâra harîdâr› kimin var

11 Bir sencileyin dil-ber-i hûrî-s›fat el-hak
Sûrette melek-hûy u perîvâr› kimin var

12 Bir bencileyin zülfü esîri iken ey Cem
Baht-› siyehim gibi siyeh-kâr› kimin var (Ersoylu 1989: 77/LXV)



Fehîm-i Kadîm’in afla¤›daki gazeli, yap› bak›m›ndan Cem Sultan’›n ga-
zeliyle ortakt›r. Ancak Fehîm, “sen-ben” kelimeleri yerine “âfl›k-ârif”
ikilisini koyarak çapraz redif uygulamas›na yeni bir redif katm›flt›r. Her
beytin bafl›nda tekrarlanan redifler, “âfl›kam âfl›k ki-ârifem ârif ki” flek-
lindedir:

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
1 Âfl›kam âfl›k ki fikr-i zülf-i havrâ eylemem

Pây-› akl› beste-i zencîr-i sevdâ eylemem

2 Ârifem ârif ki s›rr-› rûh› iz’ân etme¤e
Secde-i teslîm-i i’câz-› Mesîhâ eylemem

3 Âfl›kam âfl›k ki istîlâ-y› hüsn-i yârdan
fiu’le-i Tûr olsa hurflîdi temâflâ eylemem

4 Ârifem ârif ki vasl-› flâhid-i tevhîd içün
Her zamân ezkâr-› ism-i bî-müsemmâ eylemem

5 Âfl›kam âfl›k ki tî¤-i gamze-i hûn-rîz-i yâr
Cân-› aflk› zahmnâk etse müdârâ eylemem

6 Ârifem ârif ki bilmem aflk u irfân n’eydi¤in
Hem yine erbâb›n› ta’yîb ü rüsvâ eylemem

7 Âfl›kam âfl›k ki isbât-› Vücûd içün Fehîm
Ârif-i dânâ gibi herkesle gavgâ eylemem (Üzgör 1991:572/CCIII)

Kuddûsî de afla¤›ya al›nan fliirinde Fehîm gibi farkl› bir redif denemifl, di-
¤er örneklerdeki “sen-ben” ikilisi yerine “cânân-gönül” kelimelerini kul-
lanm›flt›r. Ancak o, Fehîm’den farkl› olarak önceki örneklere uygun flekil-
de, redifi beyitlerde de¤il, m›sralarda de¤ifltirmifltir: 

Mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün
1 Cânân ise gönlüm ana râm olma¤› ister

Gönlüm ise an›nla müdâm olma¤› ister

2 Cânân ise ister ola gönlüm ana bende
Gönlüm ise kullukta devâm olma¤› ister

3 Cânân ise ister ki vere gönlüme aflk›n
Gönlüm ise aflk›yla k›yâm olma¤› ister
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4 Cânân ise der gönlüme kim nûfl-› flarâb et
Gönlüm ise mestâne imâm olma¤› ister

5 Cânân ise der gönlüme ko âr› ol âfl›k
Gönlüm ise rüsvâ-y› enâm olma¤› ister

6 Cânân ise der gönlüme geç nâm u niflândan
Gönlüm ise bî-flöhret ü nâm olma¤› ister

7 Cânân ise der gönlüme Kuddûsî’ye yâr ol
Gönlüm ise uflflâka gulâm olma¤› ister (Kuyumcu 1982: 251/283)

14.yy. flairlerinden Alî’nin afla¤›daki gazeli, buradaki çift/çapraz redifli fli-
irler içerisinde en farkl› olan›d›r. fiair, dönüflümlü olarak m›sra bafllar›nda
“gel/var” kelimelerini kullanm›fl; ancak di¤er fliirlerde görülen karfl›laflt›r-
ma unsuruna yer vermemifltir:

Müstef’ilün müstef’ilün müstef’ilün müstef’ilün
1 Gel hey bu yanm›fl cân›m› aflk›nda hayrân eyleyen

Var hey belâl› gönlümü kendiye fermân eyleyen

2 Gel hey beni bin nâz ile kend’özüne düflürüben
Var hey yine bir söz ile gönlüm perîflân eyleyen

3 Gel hey hilâlî kafllar› her dem beni eden hilâl
Var hey Mo¤olçin gözleri ba¤r›m dolu kan eyleyen

4 Gel hey bu do¤ru yâr›n› terk edip a¤yâra uyan
Var hey bu gerçek âfl›k› hem zâr ü giryân eyleyen

5 Gel hey buyurup akl›m› sevdâs›na ya¤maladan
Var hey dönüp inkâr edip kavlini yalan eyleyen

6 Gel hey Alî’yi bî-günâh hâr u hakîr etdin ise
Var hey yine oldur sana cân›n› kurbân eyleyen (Ergun 1936:425)

Âfl›k Ömer’in de iki bendini afla¤›ya ald›¤›m›z “yer söyledi-gök söyledi”
m›sra bafl› çift redifiyle yaz›lm›fl 16 bentlik bir koflmas› bulunmaktad›r: 

1 Yer ile gök azim etti maslahat

Gök söyledi burc u bârân benimdir

Yer söyledi tevekkülî söyleme

Zâhidâ arfl benim seyrân benimdir

Çeltik ve Aydemir, Redife Farkl› Bir Bak›fl: Çift/Çapraz Redifle Yaz›lm›fl Tek Kafiyeli fiiirler 

181



2 Gök söyledi ne inâda var›rs›n
Dinle kim sen de¤ilsin sen de bilirsin
Ben yükse¤im sen alçakda durursun
Bunca kalb-i taht-› revân benimdir (Ergun 1936:15/5; Elçin 1984:66/63)

Yukar›da m›sra bafl› rediflere verdi¤imiz örneklerin m›sra sonu rediflerin-
de oldu¤u gibi alt›s› “sen-ben”; birer tanesi de “âfl›k-ârif”, “cânân-gönül”,
“var-gel” ve “yer-gök” ikilileridir. Bu çerçeveden bak›ld›¤›nda rediflerin,
“var-gel” hariç, bir karfl›laflt›rmaya imkan verecek flekilde seçilmifl olma-
s› dikkat çekicidir. 

M›sra ‹çi Çift/Çapraz Redif

M›sra bafl› ve m›sra sonunda görülen çift/çapraz redif örneklerinin bir
benzerine, musammat gazelleri and›ran iç kafiyeli fliirlerde de rastlan›r.
Zihnî’nin afla¤›daki gazeli, ilk bak›flta, özellikle ilk iki beytinde, m›sra or-
talar›ndan bölünerek bir murabbaa dönüflecek gibi görünmektedir. Ancak
fliirin vezni, m›sralar› iki eflit parçaya bölmeye elveriflli de¤ildir. Dolay›-
s›yla fliir, musammat gazel tan›m›na uymay›p sadece iç kafiyeli bir gazel-
dir. “Sen” fliirin iç, “ben” de fliirin ana redifini oluflturmaktad›r. Sonuç ola-
rak “çapraz redif” bu fliirde, “iç redif” fleklinde ortaya ç›km›flt›r. 

Feilâtün feilâtün feilâtün feilün
1 Nefl’e-i cezbe senin aflk-› cihân-tâb benim

Çeflm-i bîmâr senin dîde-i bî-hâb benim

2 Dil benim hükm senin sabr benim zûr senin
Kalb-i rem-kerde senin bî-mahal agzâb benim

3 Hicr-i pey-der-pey eder arada senlik benlik
Yoksa dü-la’l senin bâde-i unnâb benim

4 Mîr eder kilk-i dü-tâ merhale-i evrâk›
Ey menifl güfte senin hâmeye iflrâb benim

5 Etdim ol mâha bu fleb sûzifl-i aflk› ifl’âr
Dedi hicrân senin soffa-i flâdâb benim

6 Dedim ol flûha ki Zihnî neye müncer olacak
Ruh-› handân senin dîde-i pür-âb benim (Macit 2002: 247/226)

Hevâyî’nin flu manzumesi de Zihnî’nin gazeliyle ayn› özelliklere sahiptir.
Fakat Hevâyî, iç kafiyeyi “ben”, redifi de “sen” olarak alm›flt›r:

bilig, Bahar / 2005, say› 33

182



Feilâtün feilâtün feilâtün feilün
1 Post-› Türkmân benim kürk-i fl›k-› kâb senin (?)

Müflisim kuzu benim nâfe vü sincâb senin

2 Gel bedestân› seninle hâcegî paylaflal›m
‹zbe-i zîr benim nîme-i dôlâb senin

3 Bakal›m kim usan›r tiz dün ü gün çal›flal›m
Kat›ran sürme benim flüst ü flû-y› bâb senin

4 Etme ben bekriden ey Lâz kur› cân›n› dirî¤
Cibre-i flîre benim k›rm›z› vifln-âb senin

5 Aksakal›m dedi saç›na Hevâyî kar›n›n
Öreke bafl› benim yumak-› mûtâb senin (?) (Çak›r 1998:99. gazel)

T›rsî’nin fliiri de “sen-ben” redifi ile Zihnî ve Hevâyî’nin fliirini hat›rlat›r.
Ancak, T›rsî, “senin olsun-benim olsun” ikilisi için, iç kafiyeyi oluflturan
“benim olsun” yerine bazen “benim” kelimesini “benim olsun” anlam›na
gelecek flekilde kullanm›flt›r:

Mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün
1 Tarhana benim sofradaki nân senin olsun

Kestane benim meclis-i yârân senin olsun

2 Kûteh çenelidir av alamaz demesinler
Tâzî benim olsun koca tavflan senin olsun

3 Cânâ seni ben bir düzen ile tutay›m da
Kepçe benim olsun koca talyan senin olsun

4 Mûsâ a¤a ortak olal›m gel senin ile
Ol bâ¤çe benim bu bokl› bûstân senin olsun

5 Kardafl gibi pay eyleyelim cümle kazanc›
Alt›n› benim mang›r-› hemyân senin olsun

6 T›rsî yal›n›z kaz›malar flân›na düflmez
Biri benim olsun biri her ân senin olsun (Y›lmaz: 148. gazel)

Sen-ben karfl›laflt›rmas›na yer verilen flu gazelde ise yukar›daki örnekler-
den farkl› olarak bu kelimeler birbiriyle simetrik biçimde kullan›lmam›fl,
her beyitte farkl› yerlerde bulunduklar› için düzenli bir kafiye/redif olufl-
mam›flt›r:
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Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün
1 Nola sen germ olup dersen muanber kâkülüm vard›r

Benim de dûd-› âh›mdan bafl›mda sünbülüm vard›r

2 Beneffle zeyn edersen sen hat›ndan âr›z›n üzre
Benim de kanl› dâ¤›mdan nice tâze gülüm vard›r

3 Dehân adlu senin bir tâze goncan var ise ey gül
Gönül derler benim de bir belâ-kefl bülbülüm vard›r

4 ‹çersen mey gibi sen âfl›k-› flûrîdeler kan›n
Benim de hûn-› eflkimden iki flîfle mülüm vard›r

5 Hat›n eriflmeden sen zulm edip Fevrî’yi öldürme
Benim ömrüm benim cân›m ölüm vard›r ölüm vard›r 

(Tarlan 1948:97)

Sonuç 

Türk fliirinde kafiyenin bafllang›çta m›sra bafl›nda oldu¤u daha sonra ise
m›sra sonuna kayd›¤› bilinmektedir. Redif de bir çeflit kafiye oldu¤una
göre, onun da her zaman m›sra sonunda yer almas› gerekmez; kafiye gibi
m›sra bafllar›nda da bulunabilir. M›sra bafllar›nda yer alan bu tekrarlara,
m›sra bafl› kafiyesine benzer flekilde, “m›sra bafl› (ön) redif” ve iki redifin
çapraz kafiye gibi dönüflümlü kullan›ld›¤› örneklere de “çapraz redifli” fli-
irler demenin uygun olaca¤›n› düflünmekteyiz. 

Redifin de kafiye gibi m›sra sonunda, m›sra bafl›nda, hatta m›sra içinde
yer ald›¤›, ayr›ca bir fliirde iki redifin dönüflümlü kullan›labildi¤i görül-
mektedir. Redifi bulundu¤u yere göre, m›sra bafl›, m›sra sonu ve iç redif;
manzumedeki s›ralan›fl düzenine göre de, düz ve çapraz redif fleklinde s›-
n›fland›rmak mümkün görünmektedir. Dedim dedi tarz›nda m›sra bafl› re-
difi ile yaz›lan örnekleri de içine alacak flekilde, dönüflümlü çift redifle ya-
z›lan manzumelere çift çapraz redifli fliirler denebilece¤ine inan›yoruz. 

Burada inceledi¤imiz çift redifli örnekler, redifin tan›m›n› zorlayan ve fli-
iri tek kafiyelilikten çok kafiyelili¤e yaklaflt›ran denemeler olup, fliirin
monoton kafiye yap›s›n› ortadan kald›r›r. Özellikle m›sra bafl›nda kullan›-
lan redifler ile m›sra sonundaki ana kafiyenin birlikteli¤i fliire zengin bir
âhenk katar. 
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A Different View of Redif: 
Poems With Single Rhyme andc Double/Crosswise Redif

Assoc. Prof.Dr. Yaflar AYDEM‹R - Research Assist. Halil ÇELT‹K*

Summary : Redif does not vary in poems with single rhyme such as
ghazel, murabba etc.. However, there are some poems with two
redifs, being used respectively. This causes poems to have many
rhymes instead of one, and modifies the definition of redif. This
kind of poems could be called poems with double/crosswise redifs,
which is the subject of this article. 

Key words: Redif, rhyme, couplet, poem, ghazel
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