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AVNÎ (FATİH SULTAN MEHMED)’NİN
ŞİİRLERİNDE TÜRKÇE
TAMLAMALARIN KULLANIMI
Öğr. Gör. Fatma SİNECEN
Öz: Klasik şiire yöneltilen eleştirilerin başõnda dilinin ağõr olduğu, Arapça ve Farsça terkip
ve kelimelerin yoğunluğu olmuştur. …zellikle 15. yŸzyõlla başlayan ve adõ geçen dillerden şiir
diline alõnan bu yapõlar, zamanla çok daha fazla gšrŸlmeye başlanmõş 17. YŸzyõlda ise had
safhaya ulaşmõştõr. Avn”Õnin yaşadõğõ dšnem Arapça ve Farsçanõn etkisinin yeni yeni hissedilmeye başlandõğõ bir 15. yŸzyõla tekabŸl etmektedir. Dolayõsõyla Avn”Õnin şiirlerinde ArapçaFarsça ağõr terkip ve gramer unsurlarõnõn varlõğõ sšz konusu değildir. Belki sayõsal olarak
Arapça-Farsça terkiplerin fazlalõğõ sšz konusu olabilir; ancak bŸtŸn bunlara rağmen şiir dilinde
TŸrkçe sšyleyiş mantõğõ her zaman için sağlam bir yapõ olarak karşõmõza çõkmaktadõr.
Bu çerçevede yapõlan çalõşmada Avn”Õnin şiirlerinde geçen TŸrkçe, Arapça ve Farsça tamlamalar tespit edilmiş olup Arapça tamlama šrneğine hemen hiç rastlanmamõş; ancak yedi yŸz
civarõnda Farsça tamlama tespit edilmiştir. Bu Farsça tamlamalarõn çoğunluğu klişeleşmiş, yaygõnlaşmõş yapõlar olarak çoğu zaman šn plana çõktõğõ gšrŸlmektedir. Hatta bunlarõn bir kõsmõ
TŸrkçe tamlamalarõn bir yšnŸnŸ oluşturan unsurlar olarak karşõmõza çõkmaktadõr. Bizim esas
Ÿzerinde durduğumuz ise TŸrkçe tamlamalarõn kullanõmõdõr. GŸnlŸk konuşma dilimizde de kullandõğõmõz belirtili ve belirtisiz tamlamalar başta olmak Ÿzere hemen bŸtŸn tamlamalarõn sšz
konusu divanda yer aldõğõ gšzlemlenmektedir. Bu noktada şu rahatlõkla sšyleyebilir: Her ne
kadar şiirlerde Arapça-Farsça kelime ve terkipler kullanõlõyor olsa da sağlam bir TŸrkçe sšyleyiş her zaman šn planda tutulmuştur.
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In this study, the Turkish, Arabic and Persian subordinate clauses were found in Avnî's
poems and Arabic subordinate clauses were almost never seen; however, there were about seven
hundred Persian subordinate clauses in his poems. The majority of these Persian subordinate clauses are now seen as cliched and widespread structures. Also, some of them appear as
some aspects of Turkish subordinate clauses. Our main emphasis is on the use of Turkish subordinate clauses and it is observed that almost all of the subordinate clauses in the Turkish
language were used in the poems. As a conclusion, although Arabic-Persian subordinate clauses
and words were used in poems, a solid rhetoric structure of Turkish language appeared in the
poems.
Key Words: Fatih Sultan Mehmed, Avnî, classical poetry, language of poetry, Turkish,
Turkish subordinates clauses
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Klasik TŸrk edebiyatõ, TŸrk edebiyatõ tarihi içerisinde hemen hemen en
uzun dšnemi kapsamak itibarõyla çok šnem arz etmektedir. Yaklaşõk 13. yŸzyõlõn sonlarõndan başlayan bu edeb” dšnem, 19. yŸzyõlõn sonlarõna kadar devam etmiş ve manzum mensur pek çok edebî ürünün ortaya konulduğu bir
süreci oluşturmuştur. Klasik edebiyatõn šnemli bir nesir yšnŸ bulunsa da, bu
edeb” dšnemimiz daha çok nazõm yšnŸyle tanõnmaktadõr. Ortaya konan edeb”
ŸrŸnlerin kronolojik takibi yapõldõğõnda šnceleri TŸrkçe kelimeleri ağõrlõklõ
olarak hissedildiği metinlerde zamanla Arapça ve Farsça kelime ve terkiplerin
arttõğõ gšzlemlenmektedir. …zellikle 15. yŸzyõlõn sonlarõ ve 16. yŸzyõla gelindiğinde bu dillerden giren kelime ve gramatikal unsurlarõn yoğunlaştõğõ dikkati çekmektedir. Ancak bu metinlerde Arapça ve Farsça unsurlarõn her ne
kadar çoğaldõğõ gšrŸlse de dil mantõğõnõn her zaman için TŸrkçe olduğu söylenegelmiştir. Bu konuyla ilgili olarak Vasfi Mahir Kocatürk şunlarõ sšylemektedir: “Muhtelif sahalarda yerleşen Türkler, muhtelif zamanlarda çeşitli
alfabeler kullanmakla beraber, dillerinin esas karakterlerini kaybetmemişlerdir. BugŸnkŸ TŸrk milletinin dili olan Anadolu lehçesi de MŸslŸmanlõktan
sonra Arapça ve Farsçanõn kuvvetli tesiri altõnda kalmõş, 15. yŸzyõldan itibaren Avrupa dillerinden birçok kelime almõş, fakat bilhassa halk dili olarak ana
sözlerini ve esas karakterini daima muhafaza etmiştirÓ (KocatŸrk 2016: 3).
Klasik Türk şiiri, her ne kadar Arap ve özellikle Fars şiirinden kurgu, benzetme, malzeme ve zihin olarak beslenmiş olsa da kendi orijinal his ve hayal
dŸnyasõnõ kurmasõnõ bilmiştir. ŞŸphesiz bunda TŸrkçe dŸşünüşŸn etkisi tartõşõlamaz ÒHalkÕõ, DivanÕõ, TasavvufÕu d‰hil bŸtŸn eski şiirden, bugüne, besleyici birtakõm eskimez değerler geldiğine inanõyorum. Koca bir imparatorluğun
düşünce ve disiplin direnişini temsil eden bir edebiyat, her şeyden önce Osmanlõcanõn yani karõşõk bile olsa TŸrkçenin inceliklerini yŸzyõllar boyu yabancõ kelimelere direnerek işlenegelmişliğini öğretir bana. Ben özellikle divan
şairlerindeki şiir disiplin ve dikkatini Tanzimat sonrasõ şairlerin pek azõnda çok yšnlŸ bir dikkat olarak- ancak gšrdŸm.Ó (Necatigil 2013: 1739, aktaran
Mustafa Kurt)
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Klasik Türk şiiri bir geleneğin şiiridir; dolayõsõyla 13. yŸzyõldan 19. yŸzyõla kadar ortak malzemeden benzer kurgu ve teşbihlerle yŸzlerce şair tarafõndan binlerce beyit ortaya konulmuştur. ŞŸphesiz aynõ malzemeden yeni yeni
şeyler ortaya koymanõn zorluğu ortadadõr; ancak maharet aynõ malzemelerden
farklõ ve orijinal kurgularõn ortaya konabilmesidir. İşte burada ortaya çõkan
şairin bireysel yeteneğidir. Divan şairi, şiiriyetin yanõ sõra TŸrkçenin de bŸtŸn
imk‰nlarõnõ kullanarak farklõ ve değişik Ÿslup karakterlerini ortaya koymuşlardõr. ÒŞairlerin Ône sšyledikleriÕnin yanõnda, Ônasõl sšyledikleriÕnin de çok
bŸyŸk šnemi vardõr. ‚ŸnkŸ, divan şairlerinin birinci amacõ sšzŸ ÔgŸzel sšylemekÕ, ikinci amaçlan ise başkalarõndan Ôdaha gŸzel sšylemekÕtir. Bu nedenle,
aynõ duygu ve dŸşŸnceyi dile getiren, aynõ mazmunlarõ, aynõ klişeleşmiş mecazlarõ, aynõ motifleri daha genel bir deyişle divan şiirinin bu gibi Ôortak malzemeÕsini kullanan şairleri birbirinden ayõran, onlarõn šzgŸn yšnlerini ortaya
çõkaran hiç kuşkusuz onlarõn sšz konusu gŸzellikleri yaratõrken Ônasõl sšyledikleriÕdir, yani kendilerine šzgŸ anlatõş ve söyleyiş biçimleri, ŸslžplarõdõrÓ
(Dilçin 2011: 211)
Divan şairlerinin bu ortak malzemeyle kurguladõklarõ şiirlerinde çok az
miktarda Arapça tamlamalara mŸracaat ettikleri gšzlense de Farsça tamlamalarõ yaygõn bir şekilde kullandõklarõ gšrŸlmektedir. Avn” divanõnda bir kõsmõ
izafet-i maktu denilen kesik tamlamalar olmak Ÿzere 714 kez Farsça tamlama
kullanõldõğõ anlaşõlmaktadõr. Bu sayõnõn TŸrkçe tamlamalara gšre oldukça
fazla olduğu gšrŸlmektedir. Ancak şiirin onca Arapça ve Farsça kelime/terkip
içinde TŸrkçe hissedilmesinin etkenlerinden belki de başta geleni TŸrkçe tamlamalardõr. İki ya da daha çok kelimenin birbirlerine farklõ ilgilerle bağlanmasõ
olarak tarif edilebilecek bu yapõlar, isim ve sõfat tamlamalarõ olarak genel bir
tasnife tabi tutulmaktadõr. Bunun dõşõnda belirtili, belirtisiz, takõsõz gibi ek durumuna gšre tasnif edilmesi de sšz konusudur. Avn”Õnin şiirleri tarandõğõnda
yaklaşõk olmak Ÿzere 80 belirtili, 80 belirtisiz, 50 eksiltili, 30 takõsõz, 30 zincirleme ve 20 sõfat tamlamasõnõn var olduğu gšzlenmektedir.
Avn” divanõnõ hazõrlayan Muhammet Nur Doğan, onun şairliği ile ilgili şu
tespitte bulunmaktadõr: ÒGerek devrinin bŸyŸk şairleri ve gerekse bŸtŸn bir
kl‰sik TŸrk edebiyatõ şairler kadrosu içerisinde yapõlacak cidd” araştõrmaya
dayalõ bir mukayese sonucu, Şair Avn”Õnin, hiç de tel‰ffuz edildiği gibi Òorta
derecede bir şairÓ olmayõp; aksine, hay‰l ve bilgi açõsõndan çok yšnlŸlŸk šzelliği taşõyan Ÿslžbu gšz šnŸnde bulundurulacak olursa, emsallerinden geri kalmayan, birinci sõnõf sanatk‰rlar arasõnda sayõlabileceği sšylenebilirÓ(http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10594,giris-avnidivanipdf.pdf?)
‚alõşmamõza esas aldõğõmõz şiirler, aynõ zamanda bŸyŸk bir devlet adamõ
ve yšnetici olan Fatih Sultan MehmedÕin Avni mahlasõyla yazdõğõ şiirlerinde
kullandõğõ TŸrkçe tamlamalar Ÿzerine olacaktõr.
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1. Tamlamayõ Oluşturan Unsurlarõn Yer
Değiştirmesi ve Aralarõna Başka Unsurlarõ Almasõ
Bu tŸrden kullanõmlar şiirin sõnõrlõ yapõsõ ve šzellikle vezin zorlamasõ ile
ortaya çõkan hususlardõr. Bu durum, bazen şiirdeki vurgu ve çeşniyi ortaya
çõkaran kurgular olmakla birlikte Avn”Õnin şiirlerinde fazlaca yer tutmamaktadõr. Bu, aynõ zamanda Avn”Õnin TŸrkçeye h‰kimiyeti ve şiir yeteneğinin bir
gšstergesi olarak da kabul edilebilecek bir durumdur.
Aşağõdaki beyitte akkuzafit nÕsi olarak adlandõrõlan ÒiÓ halinin ÒnÓ ile gšsterildiği šrneklerde belirtili isim tamlamasõnõn kullanõldõğõ gšrŸlmektedir.
ÒAvn”Õnin gšnlŸnŸn gšzŸÓ olarak sõralayabileceğimiz yapõ, tamlayan olan
ÒAvn”ÕninÓ ifadesinin vezin gereği sona alõndõğõ ve araya başka unsurlarõn girdiği şekliyle şšyle yer almõştõr:
Eyleme gš–lin gšzin cevr ile ÔAvn”ÕnŸ– har‰b
DŸrr [Ÿ] gevherler virŸr bu bahr ile k‰num sa–a (G2/7)
(Avnî’nin gönül gözünü harap etme;
onun gšzleri sana inci, gšnŸl deryasõ ise cevherler verir.)
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Aşağõdaki beyitte ise yine vezin zorlamasõyla tamlayan ile tamlananõn yer
değiştirdiği belirtili isim tamlamasõ yer almaktadõr. İkinci şahõs eki almõş olan
ÒgšzlerŸnŸnÓ tamlayanõ ile ÒfitnesiyleÓ tamlayanõ yer değiştirmiştir:
Fitnesiyle gšzlerŸ–Ÿ– gš–lŸme gavg‰ dŸşer
Zülf-i anber-b‰ru– ile başuma sevd‰ gelŸr (G17/3)
(Gözlerinin fitnesiyle gönlüme kavga düşer;
anberler saçan saçõn başõma sevdalar getirir.)

Bir diğer beyitte ise yine belirtili isim tamlamasõ şeklindeki ÒşehrŸn divarõÓ belirtili isim tamlamasõ, Òd”v‰rõ şehrŸnÓ biçiminde tamlayan ile tamlananõn yer değiştirdiği bir yapõyla karşõmõza çõkmaktadõr:
Niçe pinh‰n eyleyem ol dilbere Ô‰şõklõğum
Pürdürür d”v‰rõ şehrŸ– ‰h ş‰humdan benŸm (G51/2)
(O sevgiliye olan aşkõmõ nasõl gizleyeyim;
şehrin duvarlarõ benim ah dumanõmla doludur.)
Aşağõdaki šrnekte ise, belirtili isim tamlamasõ olan ÒbenŸm fahrŸmÓ yapõsõnõn sõrasõ değişmemekle birlikte aralarõna oldukça fazla cŸmle unsurlarõ almõş gšzŸkmektedir. Bir diğer husus ise TŸrkçenin genel seyri içinde gšzlemlediğimiz tamlama eki olan –õn-in,-un-Ÿn yapõsõnõn –õm-im,-um-Ÿm şekline
dšnŸşmŸş biçiminin beyitte karşõmõza çõkmasõdõr:
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Benüm señ şâh-õ meh-ržya kul olmak iledŸr fahrüm
Ged‰-yõ dilber olmak yeğ cih‰nu– her saf‰sõndan (G64/4)
(Benim övüncüm, senin gibi bir ay yüzlü şaha kul olmaktõr;
sevgilinin kölesi olmak bütün dünya zevklerinden daha iyidir.)

Aşağõdaki beyitte šzellikle vezinden kaynaklanan devrik yapõlar sšz konusudur. ÒOnun sade bir hababõdõrÓ şeklindeki zincirleme tamlama, beyitte şu
şekilde gšrŸlmektedir:
Şol c‰m ki nžş eylemişem bezm-i gamu–da
Bir s‰de hab‰bõdur anu– kŸnbed-i hadr‰ (G1/4)
(Şu gök kubbe, senin gam meclisinde
içtiğim kadehin üzerindeki içi boş bir kabarcõktõr.)

Ol per” Ôõşkõn dimezven gš–lŸme d”v‰nedŸr
DŸşmeninden r‰zõ lâ-bŸd kişinüñ pinh‰n gerek (G41/4)
(O perinin aşkõnõ deli gšnlŸme sšylemem,

şŸphesiz gizli sõrlarõ dŸşmandan gizlemek gerekir.)

2. TŸrkçe Tamlamalarõn Bir Kõsmõnõn
Farsça Tamlamalarla Yapõldõğõ …rnekler
Bilindiği gibi Klasik şiirde Farsça tamlamalar oldukça yaygõn bir şekilde
kullanõlmõştõr. Şairler zaman zaman TŸrkçe tamlamanõn bir unsurunu Farsça
tamlamalarla oluşturmuşlardõr. Bu durum, bazen tamlayan bazen de tamlanan
Ÿzerinden olmuştur. Aşağõdaki beytin birinci mõsraõnda gšrdŸğŸmŸz ÒdilberŸn met‰Õ-õ vaslõÓ tamlamasõnõn tamlananõ olan Òmet‰Õ-õ vaslõÓ yapõsõ Farsça
bir tamlamadõr. Soyut somut ilişkisi bağlamõnda kurulan bu terkip kendi başõna bir isim tamlamasõdõr. Araya başka bir kelimenin de girdiği bu tamlama
iki farklõ dilin garamatikal unsurlarõ ile kullanõm alanõna çõkmõştõr. Yine ikinci
mõsradaki Òanun hicranõnaÓ isim tamlamasõ da araya bir fiil almõştõr:
Kõymet olmaz dilberŸ– gerçi metâ‘-õ vaslõna
Dil har”d‰r olur anuñ bakmayup hicr‰nõna (G66/2)
(Gerçi sevgilinin kavuşma metaõna paha biçilmez;
gšnŸl ayrõlõğõna bakmayõp onun alõcõsõ olur.)
Aşağõdaki šrnekte ise belirtili isim tamlamasõnõn tamlayanõ olan Òz‰l-i
zam‰nÓ Farsça bir tamlamadõr. Dolayõsõyla Farsça tamlamanõn anlamõ oluşturulduktan sonra TŸrkçe tamlamanõn anlam bŸtŸnlŸğŸ ortaya çõkmaktadõr. Bu
durum aynõ zamanda zincirleme tamlama şeklinin ortaya çõkmasõ da demektir.
Yani Òzamanõn zalinin mekriÓ gibi:
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‘Avnîya zâl-i zemânuñ mekrine aldanma kim
Kim zenânuñ cevrini çekmek gelür merdâna güç (G6/3)
(Ey Avni zamane kocakarõsõnõn(felek) kandõrmalarõna aldanma;
zira kadõnlarõn cefasõnõ çekmek erkeklere zor gelir.)

Benzer bir durum da aşağõdaki beyitte gšrŸlmektedir. Beytin ikinci mõsraõndaki Òehl-i fakrun hissesineÓ belirtili isim tamlamasõnõn tamlayanõ olan Òehli fakrunÓ kõsmõ Farsça tamlamadõr. Bu kõsõm takõsõz tamlama şeklinde olup
ÒhisseÓ kelimesi ile belirtili isim tamlamasõ yapmaktadõr:
Ehl-i [dehre] Ôâlemüñ ma‘mûresin Ôarz itseler
Ehl-i fakruñ hissesine mülk-i istiğnâ düşer (G13/6)
(DŸnyayõ sevenlere ‰lemin bŸtŸn zenginliğini verseler,
fakirlerin hissesine gšnŸl tokluğu mŸlkŸ dŸşer.)
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Aşağõda šrnekte ise tamlananõn Farsça bir tamlamadan oluştuğu gšzŸkmektedir. İkinci mõsradaki ÒbenŸm baht-õ siy‰hõmÓ belirtili isim tamlamasõnõn
tamlananõ olan Òbaht-õ siy‰hõmÓ kõsmõ Farsça tamlamadõr ve bir sõfat tamlamasõ oluşturmaktadõr:
Saçu– sevd‰sõn itmekde gš–Ÿl bir bžya k‰niÔdŸr
Benüm baht-õ siy‰humda rak”b a–a da m‰niÔdŸr (G26/1)
(Saçõnõn sevdasõnda gšnŸl bir kokuya razõdõr;
ancak benim kara bahtõmda rakip onu da engeller.)

Dür dişüñ fikri gšzŸm yaşõnõ umm‰n eyler
Lâ‘l-i nâbuñ hevesi yüregümi kan eyler
Yarõm ağõz kime bendem dise ol ş‰h-õ cem‰l
Sanasõn ‰nõ bŸtŸn Ô‰leme sult‰n eyler (16/1,2)
(İnci dişlerinin dŸşŸncesi gšzyaşõmõ deryalara dšndŸrŸr;
saf lal taşõna benzeyen dudaklarõn yŸreğimi kan eder.
o gŸzellik şahõ, yarõm ağõz kime kšlem dese,
o kšle kendini dŸnyanõn sultanõ zanneder.)

3. Belirtili İsim Tamlamalarõ
TŸrkçede tamlayanõn tamlama ekini aldõğõ yapõlara belirtili isim tamlamasõ
denmektedir. Avn”Õnin şiirlerinde belki de en çok rastlanan tamlamalar bu şekildedir. Ancak belirtili isim tamlamalarõ yalõn olarak kullanõldõğõ gibi araya
başka unsurlar da alabilmektedir. Bu unsurlar kelime olabildiği gibi belki de
daha çok ekler şeklinde gšzŸkmektedir.
Dün rakîbüñ cevrini menÔ eyledŸ– ben hasteden
Eyledi teÕs”r gžy‰ ‰h Ÿ efg‰num sa–a (G2/5)
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(Sanki de sana karşõ ettiğim ahlar ve figanlarõn etkisiyle dŸn ben hasta
aşõğõndan rakiplerin eziyetini kaldõrdõn.)

KaÔbe hakkõ ‘Avnî baş egmez namâza yüz yumaz
Kaşlaru– mihr‰bõna secde yeter kõblem bana (G3/7)
(K‰be hakkõ için Avni, namaza baş eğip yŸzŸnŸ yõkamaz;
zira senin kaşlarõnõn mihrabõna secde etmek benim için kõble olarak yeter.)

Se–Ÿ– Ôõşkuñ ile d”v‰ne oldõ niçe ferz‰ne
Se–Ÿ– sevd‰n ile mecnžn olupdur niçe ‰killer (G11/5)
(Nice vezirler senin aşkõn ile delirdi;
seni sevdan ile nice akõllõlar aklõnõ kaybetti.)

ZŸlfŸ–Ÿ– vasfõnda tomar eylesem eşÔ‰rumõ
Kaşlaru– vasfõnda olan cŸmleye tuğrâ düşer (G13/3)
(Şiirlerimi saçlarõnõn vasfõnda dŸrsem/yazsam;
kaşlarõnõ anlattõğõm cŸmlenin sonuna bir tuğra basõlõr.)
Dil h‰nesine kõlsa hay‰lŸ– şehi nŸzžl
YŸzŸm bis‰tõ ayağõna zer-nigârdur
Zehr-i fir‰k gerçi dili haste eyledi
Vasluñ şer‰bõna yine ümmîd-vârdur
Cânum ümîd-vârdurur tîğ-i gamze–e
GšzŸm izŸ– tŸr‰bõna pŸr-intiz‰rdur (G12/2,3,4)
(GšnŸl haneme hayalimdeki şah(sevgili) gelse,
yŸzŸm ayağõna atõlõ bir sergidir.
Ayrõlõk zehri gerçi gšnlŸmŸ hasta etti;
ama yine de kavuşma şarabõndan Ÿmidim var.
Canõm, yan bakõş kõlõcõnõ ummaktadõr,
gšzŸm ise izinin tozunu gšzlemektedir.)

YŸzŸ– gŸlz‰rõ şevkinden gšzŸm havzõ pŸr-‰b olmõş
İki gözüm kabağõ seyr ider anda hab‰b olmõş (G31/1)
(GŸl bahçesine benzeyen yŸzŸnŸn şevkinden gšzŸm havuzu suyla dolmuş;
iki gšz kapağõm onun Ÿzerinde gezen iki su kabarcõğõ olmuş.)

Yap gš–lŸmŸ– har‰besin ey bânî-i cef‰
Bir gŸn ola har‰ba vara k‰r [u] b‰r-õ hŸsn (G57/4)
(Ey cefa mimarõ gšnlŸmŸn harabesini tamir et;
yoksa gŸzelliğinin sonu bir harabeye dšner.)
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Gözü yaşõyle yazar sürhî yerini dem-be-dem
‘Avnîyâ eşÕ ‰ru–õ levh-i dile mestžr iden (G63/5)
(Ey Avnî, şiirlerini gšnŸl sayfasõna yazarken,
kõrmõzõ başlõklarõ kanlõ gšzyaşlarõ ile yazarsõn.)

åteş-i gam yakmasa ta– mõ vücûdum şehrini
GšzlerŸmden gš–lŸm Ÿstine iki dery‰ gelŸr (G17/5)
(Vücut şehrimi gam ateşi yakmasa şaşõlõr mõ,
gšnlŸmŸn ŸstŸne gšzlerimden iki derya gelir.)

4. Belirtisiz İsim Tamlamasõ
TŸrkçede tamlayanõn tamlama ekini almadõğõ birleşik yapõlara belirtisiz
isim tamlamasõ denmektedir. Bu tamlamalarda sadece tamlanan iyelik eki almõş olur. Avn”Õnin şiirlerinde belirtili tamlamalar kadar olmasa da rastladõğõmõz diğer yaygõn tamlama şekli belirtisiz isim tamlamasõdõr.
ZŸlfŸ– şeb-i Kadr oldõ kaşuñ Ô”d hil‰li
Vaslu– dem-i Ô”d oldõ fir‰ku– ramaz‰ndur (G23/3)
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(Saçlarõn Kadir gecesi, kaşlarõn bayram hilali,
ayrõlõğõn Ramazan orucu, sana kavuşmak bayram oldu.)

Dâm-õ mihnetten gš–Ÿl mŸrgi rem”de olsa ger
ZŸlf şahb‰zõnõ sal kim ol zam‰n irer yeter (G24/2)
(GšnŸl kuşu mihnet tuzağõndan Ÿrkerse,
zŸlŸf şahinini sal ki yakalasõn.)

Gam bey‰b‰nõna her gŸn eylese seyr Ÿ sefer
Her gice mihnet-serây-i fŸrkate mihm‰n olup (G4/4)
(Her gece ayrõlõğõn sõkõntõlõ evine misafir olup,
her gŸn gam çšllerini dolanõp dursa.)

Geh cef‰ kžhõ gub‰rõndan urõnsa kisveti
Geh bel‰ v‰disini geşt eylese Ÿry‰n olup (G4/2)
(Bazen cefa dağõnõn tozlarõnõ elbise gibi giyinse,
bazen de soyunarak bela vadisini gezse.)

Aşağõdaki šrnekte ise belirtisiz isim tamlamasõ akkuzatif nÕsi yani belirtme
halinin eski kullanõmõ olan ÔnÕ yapõsõ ile karşõmõza çõkmaktadõr. Bu kullanõm
Eski Anadolu TŸrkçesinin yaygõn kullanõmlarõndan olup Klasik TŸrk şiirinde
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de oldukça fazla kullanõlmõştõr. Aşağõdaki beyitte gšrdŸğŸmŸz Òõşk odõnÓ tamlamasõnõn tam açõlõmõ Òõşk od-u-n-uÓ biçiminde olup isim kškŸ + ŸçŸncŸ şahõs
iyelik eki + zamir nÕsi + belirtme hali şeklindedir:
Avn”y‰ cismŸ– yanup kŸll” kŸl oldõysa eger
Işk odõn hõfz itmek içŸn işbu h‰kister yeter (24/5)
(Ey Avn”, bedenin tamamen yanõp kŸl olduysa eğer,
aşk ateşini korumak için bu kŸllŸk yeter.)

Gš–Ÿl mŸrgine ser-t‰-ser cih‰n b‰ğõn tolandõrdum
Ben anõ ‰kõbet bir serv-i b‰l‰ya dolandõrdum (G50/1)
(GšnŸl kuşuna baştanbaşa dŸnya bahçesini dolaştõrdõm;
en sonunda servi boylu bir sevgiliye dolandõ/sarõldõ/tutuldu.)

Aşağõdaki šrnekte de belirtisiz isim tamlamasõ gŸnŸmŸz yaygõn kullanõmõ
şeklinde yani Òcan kulağ-õ-n-aÓ olarak geçmektedir:
İreli c‰n kulağõna senŸ– Ôõşku– nid‰sõndan
Urur lebbeyk işigŸ–de tav‰f eyler saf‰sõndan (G64/1)
(Can kulağõna senin aşkõnõn sesleri ereli,
sevincinden eşiğini K‰be gibi tavaf ederek, lebbeyk der.)

Dolaşdum zŸlf-i y‰ra iltemedŸm başa sevd‰sõn
Hem‰n yŸz karalõğõ h‰sõl oldõ ržzg‰rumdan (G58/4)
(Yarin saçlarõna dolaştõm, sevdamõ başa iletemedim;
talihimden bana yŸz karalõğõ dŸştŸ.)

Aşağõdaki šrnekte, belirtisiz isim tamlamasõ olan Òmahalle halkõÓ yapõsõnõn tamlayanõ olan Ò mahalleÓ kelimesi iyelik eki almõştõr:
Mahalle– halkõ incidŸr beni bilmezlige urup
Ne mŸşkildŸr cef‰ irmek kişiye ‰şn‰sõndan (G64/3)
(İnsana tanõdõğõndan cefa gelmesi ne mŸşkŸl iştir;
zira sevgilinin mahallesindeki halk beni bilmezlikten gelerek incitir.)

Vuslatõ şemÔini çŸn yakmadõ ol y‰r gelŸp
Fürkati n‰rõna ÔAvn” yŸri se– yan bu gice (G68/6)
(O yar, gelip ona kavuşma mumunu yakmadõ;
ey Avn”, sen gel ayrõlõk ateşlerine yan.)

5. Takõsõz Tamlamalar
Tamlayan ve tamlananõn ek almadõğõ tamlamalara takõsõz tamlama denmektedir. Avn”Õnin şiirlerinde en az rastlanan tamlama takõsõz tamlamadõr.
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‘Avniyâ yüzüñe sûret gözüñüñ yaşõ virür
Kurõ b‰ğa şerefi lâle-i nû‘mân eyler (G16/7)
(Kupkuru bahçeyi gelincik çiçeği nasõl şereflendirirse ey Avnî,
yüzüne güzelliği kanlõ gšzyaşõn verir.)

Bâğda gül ruhlerüñdür verd-i hamrâdan murâd
K‰metŸ–dŸr r‰stõ serv-i dil-ârâdan murâd (G8/1)
(Bahçedeki kõrmõzõ gŸlden murat edilen senin gŸl yanaklarõndõr;
gšnŸl alõcõ serviden kast edilen ise senin boyundur.)

‚Ÿn ecel sulh itdŸrŸr ‰hir niz‰Ôõ kaldurur
Pes nedür dünyâ içün bu kurõ gavg‰dan murâd (G8/4)
(Sonunda ecel bŸtŸn kavgalarõ bitirip barõşõ sağlar;
bu dŸnya için edilen kuru kavganõn amacõ nedir?)
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6. Zincirleme Tamlamalar
Tamlamalarõn birden fazla unsurla oluşturulduğu yapõlardõr. Avn”Õnin şiirlerinde Farsça yapõlarla oluşturulanlarõ da sayarsak belli oranda zincirleme
tamlama kullanõldõğõnõ gšrmekteyiz. Bu yapõlarõn bir kõsmõ belirsiz bir kõsmõ
belirtili olabilirken, bazen tamlamanõn bŸtŸnŸ belirtili olabilmektedir:
Gšrsek ol gonca-lebi ç‰k-õ gir”b‰n iderŸz
GŸl yŸzŸ– y‰dõna bŸlbŸl gibi efg‰n iderŸz (G29/1)
(O gonca ağõzlõ sevgiliyi gšrsek yakamõzõ yõrtarõz;
gŸl yŸzŸnŸn hatõrõna bŸlbŸl gibi şakõrõz.)

Hâne-i dil kim har‰b olmõş sanurdum ben anõ
Ol cef‰ miÔm‰rõnu– tarhõ-y-ile maÔmžrmõş (G33/2)
(GšnŸl evimi harap olmuş sanõrdõm;

meğerse o cefa mimarõ olan sevgilinin dŸzenlemesi ile mamur olmuş.)

Sirişk seylini dery‰lara idem tesl”m
GŸneş yŸzŸ– gamõnõ levh-i ‰sm‰na yazam (G52/4)
(Gšzyaşõ selini deryalara teslim edeyim;
gŸn yŸzŸnŸn gamõnõ gškyŸzŸ sayfasõna yazayõm.)

GšzŸ– ‰husõnu– şevkõ-y-ile sahrâlara düşdüm
Saçu– sevd‰sõ-y-õla n‰fe-veş terk-i diyâr itdüm
(Ahu gšzlerinin aşkõyla sahralara dŸştŸm;
saçõnõn sevdasõyla misk gibi gurbete dŸştŸm.)
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Kadüñ servi fir‰kõnda yaşumõ cžy-bâr itdüm
YŸzŸ– gŸlz‰rõ y‰dõna gözüm ebr-i behâr itdüm (G55/2,3)
(Servi boyunun ayrõlõğõnda gšzyaşõmõ õrmak eyledim;

gŸl bahçesine benzeyen yŸzŸnŸn hayali ile gšzlerimi bahar bulutu eyledim.)

7. Sõfat Tamlamasõ
Bir ismi niteleyen sõfatõn tamlamanõn başõnda olduğu yapõlara sõfat tamlamasõ denmektedir. Bir ismin rengi, şekli, durumu, sayõsõ gibi šzelliklerini belirten kelimelere sõfat denilmektedir. Sõfatlar her zaman isimlerden šnce gelir.
Dolayõsõyla sõfat tamlamalarõnda tamlanan isim, tamlayan ise sõfattõr.
Gül yŸzŸ– Ÿzre ki dŸşmüş caÔd-õ k‰kŸl şâh şâh
Zînet itmiş bâğ-õ hŸsnŸ– t‰ze sŸnbŸl şâh şâh (G7/1)
(GŸl yŸzŸnŸn ŸstŸne perçemlerin kõvrõm kõvrõm dŸşmŸş;
sanki de gŸzellik bağõnõ sŸmbŸl dal dal sŸslemiş.)

Bâğa servini hõr‰m‰n itse ol ruhs‰rõ gŸl
NaÔra-õ bülbülle gülşen sahnõna gavg‰ dŸşer(G13/5)
(Yanaklarõ gŸl gibi olan sevgili bağda yŸrŸse,
bŸlbŸl bağrõşmalarõ arasõnda kavga çõkar.)

ÔAvn”y‰ dil virmek ol dild‰ra dŸşmezdi ba–a
Bir düşecek yir arayuban gš–Ÿl amm‰ dŸşer (G13/7)
(Ey Avn”, o sevgiliye gšnŸl vermek bana dŸşmezdi;
ancak gšnŸl dŸşecek bir yer aradõğõnda oraya dŸşer.)
Har‰m” gamze– ü tarr‰r zŸlfŸ–
Gš–Ÿl şehrinde bilmem ne ararlar (G15/3)
(Yol kesici gšzlerin ile hõrsõz zŸlŸflerin,
benim gšnŸl şehrimde ne arõyorlar?)
Dolsa Ô‰lem ta– degŸl džd-õ siy‰humdan benŸm
Mihr gšrmen zerrece gŸn yŸzlŸ mâhumdan benüm (G51/1)
(BŸtŸn ‰lem siyah ah dumanõmla dolsa şaşõlmaz;
gŸn yŸzlŸ ayõmdan(sevgili), bir zerre gŸneş fark edilmez.)

…nemli bir sõfat yapma eki olan –lõ-li ile yapõlan bazõ sõfat tamlamalarõ ve
isim başõ niteleme sõfatlarõ da gšrŸlmektedir:
Bir gŸneş yŸzlŸ melek gšrdŸm ki Ô‰lem m‰hõdur
Ol kara sŸnbŸlleri Ô‰şõklarõnu– ‰hõdur (G14/1)
(Bir gŸneş yŸzlŸ gŸzel gšrdŸm ‰lemin ayõdõr;
onun kara sŸmbŸl gibi saçlarõ ‰şõklarõn ahõdõr.)
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Dile zülfüñde gamzeñden irişür
Gice içinde korhulu haberler (G15/5)
(Gšnle gamzenden saçlarõn vasõtasõyla erişir
gece içinde korkulu haberler.)

8. Eksiltili Tamlamalar
Özellikle tamlayan işlevindeki kişi zamirlerinin olmadõğõ tamlamalardõr.
Örneğin aşağõdaki beyitte geçen ÒbaşumdaÓ kelimesinin tam hali Òbenim başõmdaÓ, ÒelŸmdeÓ kelimesinin ise tam hali Òbenim elŸmdeÓ şeklindedir. GŸnlük konuşmada da yapõlan bu dŸşürmeler özellikle şiir dilinde vezinle birlikte
değerlendirilmesi gereken bir husustur.
Başumda gerd-i mezellet elümde köhne sifâl
Kanõ benŸm gibi devr içre bir ged‰-yõ şer‰b (G5/4)
(Başõmda hakirlik tozu/kederi, elimde eski bir çanak,
bu zamanda benim gibi şaraba kšle olmuş bir fakir nerede?)
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Yine aşağõdaki beyitte ÒseninÓ biçiminde olan tamlayanlar šzellikle vezinden dolayõ eksik olarak karşõmõza çõkmaktadõr:
Deh‰nu–u– bey‰nõ muhtasardur
Mutavveldür saçuñda muhtasarlar (G15/2)
(Ağõz ve dudaklarõnla ilgili beyan bir šzettir;
saçõnla ilgili olanlarsa uzundur.)

Aşağõdaki beyitte ise bir belirtili tamlama kullanõlmõştõr; ancak vezin gereği olsa gerek ÒgšzlerŸnŸnÓ tamlayanõ ÒgšzlerŸnÓ şeklinde kullanõlmõştõr.
Dil nice rüsvâ vü şeydâ olmasun
GšzlerŸ– fett‰nõna meftundur (G25/3)
9. Tamlamayõ Oluşturan Ögelerin İyelik Eki Aldõğõ Durumlar
Bu kullanõmlar gŸnlŸk dilde de karşõmõza çõkan hususlardõr. Ancak şiirde
vezin zorlamasõ sšz konusu olduğu için şairler zaman zaman bunlara mŸracaat
etmişlerdir. …rneğin aşağõdaki beyitte geçen ÒmŸjen hançeriÓ tamlamasõnõn
tam şekli Ò senin mŸjenin hançeriÓdir; ancak vezin gereği bazõ unsurlar dŸşŸlerek kullanõlmõştõr:
Ten-i b”-câna müjeñ hançeri kim câna geçer
Haste-i Ôõşka ecel şerbeti derm‰na geçer (G10/1)

(Şu zayõf bedenime kirpik hançerin canõma geçer/değer,
aşk hastasõna ecel şerbeti derman yerine geçer.)
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Dür dişüñ fikri gözüm yaşõnõ ummân eyler
Lâ ‘l-i nâbuñ hevesi yüregümi kan eyler (G16/1)
(İnci gibi dişlerinin düşüncesi gözyaşlarõmõ ummana dšndŸrŸr;
o lal taşõna benzeyen dudaklarõn bağrõmõ kan eder.)

Avnîyâ yüzüñe sûret gözüñüñ yaşõ virür
Kurõ b‰ğa şerefi lâle-i nû‘mân eyler (G16/7)
(Kupkuru bahçeyi gelincik çiçeği nasõl şereflendirirse ey Avnî,
yüzüne güzelliği kanlõ gšzyaşõn verir.)

Aşağõdaki beyitte ise ikinci şahõs ekleri aynõ zamanda tamlama eklerinin
fonksiyonunu üstlenmiş bir biçimde karşõmõza çõkmaktadõr:
Alnu– kamerine yŸzŸ– ayõna müşâbih
Bunca gšz ile gšrmedi bu çarh-õ muall‰ (G1/3)
(Alnõnõn kamerine yŸzŸnŸn ayõna benzer
bir şeyi bu yŸce felek bunca gšzŸne rağmen gšrmedi.)

Sonuç:
Aynõ zaman da kudretli bir hŸkŸmdar olan Avn”, Klasik TŸrk edebiyatõnõn
šnemli şairlerinden birisidir. Onun divanõnda geçen ve çoğunluğu gazel olan
seksen dšrt şiirinde toplam dšrt yŸz kõrk civarõnda beyit bulunmaktadõr. Bu
hacimle şiirlerini belki bir divandan çok divançe olarak adlandõrmak doğru
olacaktõr. Avn”Õnin bu dšrt yŸz kõrk beyit civarõndaki şiirleri tarandõğõnda
yaklaşõk olmak Ÿzere 80 belirtili, 80 belirtisiz, 50 eksiltili, 30 takõsõz, 30 zincirleme ve 20 sõfat tamlamasõ olduğu gšzlenmektedir. Farsça tamlamalarõn
710 civarõnda olduğu dŸşŸnŸlŸrse bu sayõlarõn az olduğu dŸşŸnŸlebilir. Ancak
Farsça tamlamalarõn pek çoğu da TŸrkçe tamlama yapõlarõ ile birlikte kullanõm
sahasõna çõkmõş gšzŸkmektedir. Ayrõca Farsça tamlamalarõn da çoğunlukla
klişeleşmiş yapõlarõ oluşturduğu dikkate alõndõğõnda TŸrkçe mantõğõn, duyuş
ve dŸşünüşŸn šn plana çõktõğõ anlaşõlmaktadõr.
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