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NÂBÎ’NİN “USANDIK” REDİFLİ GAZELİNİN 

 İNCELENMESİ 

(Zihniyet-Yapı-Tema-Dil ve Anlatım- Âhenk) 
 

Klâsik Türk edebiyatında hikemî şiir tarzının ilk temsilcisi olarak kabul edilen Nâbî, gazel şairi 

olarak bilinmektedir. Gazelleri genel olarak öğretici özellik taşımaktadır. Nâbî, hikemî dikkatiyle sosyal 

hayata yönelmiş, şiirinde Klâsik Türk şiirinin geleneksel çizgisinden ayrılıp döneminin yozlaşan 

değerlerini, insan ilişkilerini ele almıştır. Ayrıca, şiirlerinde Klâsik Türk şiirinin klişe konularını, 

karakterlerini ve yaşam tarzlarını eleştirel bir bakışla işlemiş, böylece şiire içerik açısından bir yenilik 

getirmiştir. Bu bilgiler ışığında, çalışmanın evreni 17. yüzyıl Klâsik Türk şiirinin değişim şairi Nâbî’dir. 

Örneklemi ise Nâbî’nin “usandık” redifli gazelidir.  

Anahtar kelimeler: Nâbî, Klâsik Türk şiiri,  Zihniyet, Yapı, Dil, Anlatım, Âhenk 

 

smanlı Devleti’nin 17. yüzyılda siyasî ve içtimai manzarası, sık sık değişen padişahlar, kazan 

kaldıran yeniçeriler, yenilgiyle sonuçlanan savaşlardır. Osmanlı’nın eski refah dönemi yerini 

yavaş yavaş sosyal-siyasal kaosa bırakmaya başlamıştır.  Nâbî’nin hikmete ve fikre sığınmasının 

nedenlerinden bir tanesi bu siyasi içtimai ortam olmalıdır. Ona göre böyle bir ortamda sanatkâr olarak 

yapılacak en iyi iş edebiyatı hayata, cemiyete döndürmektir. Bu “sosyal ve kültürel değişimin oluşturduğu 

bedbinlik ve topluma hâkim olan karamsarlık Nâbî’nin hikmet arayışı üzerine kurduğu “sorgulayıcı 

tavrı”nı yeni bir şiir tarzı haline getirmiştir (Bilkan, 2006: 118).”  Nâbî, bu yeni şiir tarzında Klâsik Türk 

şiirine eleştirel bir bakışla geleneksel konuları yerlileştirme çabasına girer. 

Bu bilgiler ışığında Nâbî’nin sorgulayıcı tavrına örnek olarak verilebilecek “usandık” redifli gazeli 

Yapısalcı şiir inceleme yöntemiyle ele alınacak, içerik olarak değişmekte olan Klâsik Türk şiirinin 

gelenekten sapmaları tespit edilmeye çalışılacaktır. 

Zihniyet. Her metin dönemini temsil etmektedir. Malzemesi dil olan şiir, “kendi devrinin bir 

tefekkür, bir tahassüs ve tahayyül kâinatıdır. Kendi devrinin hususiyetlerini, zevklerini, sanat 

telakkilerini, hurafelerini, itikatlerini, hakiki ve batıl bütün bilgilerini taşır (Levend, 1984: 7)”. Nabî’nin 

bu gazeli de zihniyet açısından Klâsik Türk şiirinin yüzyıllar boyunca işlenegelen, geleneğin temel 

özelliklerinden konu, karakter ve yaşayış tarzının eleştirildiği bir şiirdir. Bu yönüyle “yeni” şiirin ilk 

adımlarının atıldığı dönemi temsil eder.  

Gazeli anlamamız ve incelememiz açısından anlam ve çağrışım değerlerini saptamamız gerekir. İşte 

bu saptamalar ışığında şiirdeki sanat anlayışını, yaşam tarzını, dünya görüşünü ve insanlar arası ilişkiyi 

belirleyebiliriz. Nâbî’nin “usandık” redifli gazelinde karşılaştığımız ilk olgu Klâsik Türk şiirinin sevgili –

rakip ve âşık üçgenidir. Bu üçgende seven, sevilen “yâr” ve sevgilinin diğer âşıkları “ağyar” 

bulunmaktadır. Geleneğe göre rakiple âşık sürekli kavga içindedir. Hatta aşığa sevgili kadar rakip de acı 

çektirir. Şair de şiirinde rakibi “ağyar” olarak görür ve aralarında bitmek bilmeyen kavgadan şikâyet eder; 

“Bir yâr içün ağyâr ile gavgâdan usandık” diyerek bu çekişmeden usandıklarını belirtir. Geleneğe göre 

âşıklar sevgiliye kavuşma hasretiyle yanarlar, kavuşma esnasında da ayrılacakları anı düşünüp yaşadıkları 

vuslatın tadını da çıkaramazlar. Sevgilinin karakteristik özelliği olan kavuşulmaz oluşu, yine şairin 

şikâyet ettiği bir diğer noktadır. Ki zaten buna Nabî’nin Hayr-âbâd isimli mesnevisi örnek olarak 

verilebilir. Nabî’nin Hayr-âbâd isimli mesnevisi “Feridüttin Attar’dan kısmen tercüme olup sonu hicran 

ve üzüntüyle biten mesnevilerin aksine vuslatla biten bir eserdir (Şentürk, 1999: 520)”. Şair bu 

kavuşulmazlık durumu için metinde “Hicrân çekerek zevk-i mülâkâtı unutduk” der ve bu mümkün 

olmayan vuslatın yarattığı huzursuz iç arzuya işaret ederek “Ol dâ’iye-i dağdağa-fermâdan usandık”larını 

söyler. Bütün bunları, Klâsik Türk şiirinde kavuşulmaz aşk hikâyesi olarak simgeleştirilen Leyla ve 

Mecnûn mesnevisi ile birleştirir.  

Bilindiği gibi Klâsik Türk şiirinde sevgili tipi, selvi boylu, uçlarında âşıkların gönüllerinin takıldığı 

misk kokulu siyah dalgalı saçları olan, yan bakışıyla âşığı yaralayan, âşık dışında bütün rakiplere yüz 

veren ve gönülleri yıkan biridir. Bu sevgili tipi bizi gazelde Leyla’ya götürür. Klâsik Türk şiirinde âşık 
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tipi ise, “daima aşk ve ayrılık derdiyle ızdırap çeken, âh ve feryat eden, kanlı gözyaşları döken, vücudu ve 

bağrı yaralar içinde zayıf düşmüş, yüzü sararıp solmuş olarak görülür (İsen vd., 2005: 320)”.  Gazelde 

bîçare âşık tipi ise Mecnûn’dur.   

Leyla ve Mecnun anlatısı Klâsik Türk şiirinde en çok tercih edilen aşk mesnevîlerindendir. Hatta 

Klâsik Türk edebiyatı ile bütünleşmiş ve kavuşulmayan aşktan bahsedilince akla hemen Leyla ve Mecnun 

efsanesi gelir. Klâsik Türk edebiyatında hemen “hemen bütün şairler, Leyla (karanlık, gece) ve Mecnûn 

(deli, aşk çılgını) kelimeleri üzerinde sanatlar yapmışlar ve sevgilinin saçını ve âşıklığı birer mazmun 

haline getirmişler; tenasüp, tevriye, telmih gibi sanatlarla da sık sık Leyla ve Mecnûn’dan 

bahsetmişlerdir (Pala, 1999: 257).”  

Anlatıcı, şiirinde feleğe yalvaran, talihsizlik şarabıyla mahmur olan, geleneğin hayalî mecnun tipini 

anlatmak istemez. Yani, “Efsâne-i Mecnûn ile Leylâ” yı değil kendisinin bizzat rol aldığı bahtlı “Nâbî 

ile ol âfetin ahvâlini” kaleme almak ister. Bütün bunlar dikkate alındığında gazelde anlatıcı, klişeleşmiş 

efsanevî aşk anlatı geleneğindeki âşık-sevgili tiplerinin zamanını doldurduğunu ve artık sıradan insanların 

aşk hikâyelerinin şiire girmesi gerektiğini söyler.  

Bu eleştiriler bize Klâsik Türk şiirinin değişmekte olduğunu gösterir. Şair artık kendi benini yazma 

amacındadır. Bu, değişimin ilk adımıdır. Klâsik Türk şiirinde içerik olarak “yeniye” yöneliş vardır. 

Böylece, şiirdeki zihniyetin geleneksel zihniyetten saptığını görülür.   

Yapı. Metni yapı bakımından incelemek için öncelikle iskeleti oluşturan birimlere bakmamız 

gerekir. Bu birimler şiirde içerik ve biçimin bütünleşmesinden meydana gelir. Birleşme ise ses ve anlam 

kaynaşmasının bir düzen içinde bir araya gelmesiyle oluşur. Bu düzen Türk şiir tarihinde birimlerle; yani 

dize, beyit, dörtlük, kıt’a, bent adları verilen ( Aktaş, 2009: 30) bir sistemle sağlanmaktadır. 

Bu şiir ‘beyit’ diye adlandırdığımız ikişer mısralık birimlerden oluşmaktadır. Klâsik Türk şiirinde, 

beyitler arasında konu bütünlüğü taşıyan gazellere yek-âhenk gazel denilmektedir. Nâbî’nin “usandık” 

redifli gazeline, beyitler arasındaki konu bütünlüğü nedeniyle yek-âhenk gazeldir diyebiliriz.  

 Şiire bakıldığında çokluk bildiren görülen geçmiş zaman “dık” ekiyle şair, kendisi gibi 

düşünenlerin tercümanı olmuştur. Böylece şiirde bir anlatıcıdan, eleştirilen nesne durumunda olan Klâsik 

Türk şiirinden ve muhatap kabul edilen Klâsik Türk şairlerinden bahsedebiliriz. Gazelde sanki bir 

topluluk içinde edebiyat ve şiir hakkında eleştirilerini sunan ve şiirin içeriğinin “ne” olması gerektiğini 

bildiren sanatkârı dinlemekteyiz. Buna göre: 

 Birinci birim (beyit): 

Bir devlet içün çarha temennâdan usandık 

Bir vasl içün ağyâra müdârâdan usandık 

 “Bir devlet için feleğe yalvarmaktan usandık. Bir visal için başkalarına müdaradan bıktık 

(Karahan, 1953: 51).”  

anlatıcı                                   Klâsik Türk şiiri mensupları 

 Klâsik Türk şiiri içeriği                

 Osmanlı Devleti yönetim biçimi mutlak otoriteye dayanmaktadır. Osmanlı yönetim yapısı, 

“Osmanlı sanatının da bu otorite çerçevesinde şekillenmesi sonucunu doğurmaktadır (Işınsu Durmuş, 

2009: 15)”. Bir şair için sanat değerini ortaya koyabilmenin tek yolu kendini hükümdara beğendirmektir. 

Eleştirmen ve sanatkâr olan hükümdara ulaşmak kolay olmamıştır, şair ile hükümdar arasında şiir 

değerlendiren şairler olduğu gibi Osmanlı devlet yöneticileri de bu hedefe ulaşmada kaçınılmaz bir uğrak 

noktası olmuştur. Bu geleneğe, hamilik geleneği denilmektedir (Işınsu Durmuş: 2009). Sanatçılar hamiye 

(hükümdara) ulaşabilmek için hiyerarşinin uğrak noktalarıyla muhatap olmak zorunda kalmışlardır. 

Anlatıcı, şiirinin ilk biriminde bu geleneğe göndermede bulunmuş, devlet kelimesiyle hamiyi kastetmiştir. 

Buna göre “devlet” hami, “çarh/ağyar” aracılardır. Anlatıcıya göre bu hiyerarşik yapıda hamiye, yani 

hükümdara ulaşabilmenin yolu yabancılara (ağyara) yalvarmaktan (temenna etmek) ve dost gibi 

görünmek (müdara etmek)’ten geçer. Birimde bulunan ağyar, rakip anlamına da gelmektedir. Bu açıdan 

bakılınca hükümdara ulaşmayı engelleyen, hükümdarın gözünde yükselmenin önüne geçen rakip şairler 

de olacaktır. Çünkü Osmanlı Devletinde para, mal ve mülkten ziyade itibar önemlidir. Bu da ancak 

hükümdarın beğenisiyle mümkün olmaktadır. Böylece şairler iyi bir itibar elde edebilmek için, devlet 

yöneticilerine hoş görünmenin yanında rakiplerine de dost gibi davranmak zorunda kalacaklardır. 

Birimde “Bir devlet içün çarha temennâdan usandık” cümlesiyle sanatkârların karşılaştığı bu tarz 

zorluklara işaret eden anlatıcı, hamiye ulaşabilmek için birçok yabancıya boyun eğilmesinden 

şikâyetçidir. Artık, hamiye rahatça ulaşmayı istemektedir. Bu birimin ilk anlamıdır.  

 Birime “vasl”, “ağyar” ve “çarh” tenasüp ilişkisi içinde beşerî aşk açısından değerlendirildiğinde 

âşık ile sevgilinin vuslatı akla gelmektedir. Ağyar kelimesi çoğul bir kelimedir ve yabancılar anlamına 

gelir. Kavuşma eylemini engelleyen ağyar, âşıklar (rakipler)  olabileceği gibi sevgilinin mahallesindeki 



köpekler ya da emrindeki hizmetkârlar (Pala, 1999: 18) da olabilmektedir. Âşık, sevgiliye ulaşmada 

ağyar tarafından oluşturulan seddi aşmak için onlara dost gibi görünmek zorunda kalacaktır. Bu noktada 

anlatıcının sevgiliyi devlete teşbihi, sevgilinin taşıdığı yüksek değer olması sebebiyledir.  

 Birimde kelimelerin hem anlam hem de ses olarak bir bütünlük oluşturduğu görülür: “devlet içün, 

vasl içün; çarha, ağyâra; temennâdan, müdârâdan”. “Bir”in nitelediği baht ve vuslat olması ve burada 

bir’e “sadece” anlamını da katarak şairin bir anlık kavuşma isteğinin bile olmadığını göstermesi açısından 

önemlidir.    

 İkinci birim (beyit): 

Hicrân çekerek zevk-i mülâkâtı unutduk 

Mahmûr olarak lezzet-i sahbâdan usandık 

 “Ayrılık çeke çeke buluşup görüşmenin zevkini unutur olduk. Mahmûr ola ola şarabın tadından 

usandık (Karahan, 1953: 51).” 

anlatıcı                                    Klâsik Türk şiiri mensupları 

 Klâsik Türk şiiri içeriği                
 Bu birim ilk birim gibi çift anlam taşımaktadır. Birinci anlamda anlatıcı, Klâsik Türk şiir 

geleneğinde gazelin konu bakımından özelliklerinden olan, aşkların mutlulukla sonlanmamasından, 

kavuşulmayan aşkın yarattığı hicrandan ve meyhanelerde içilen içkilere göndermelerde bulunmakta ve bu 

tarz şiirler yazmaktan şikâyet etmektedir. 

 Birimin ikinci anlamı beşerî aşk geleneğinde bulunan, vuslatı kanlı gözyaşlarıyla bekleyen ve 

ayrılma düşüncesiyle vuslat anını bile yaşayamayan biçare âşık tipinin şiirlerde işlenişidir. Anlatıcı, bu 

tipi kaleme almaktan sıkıldıklarını söylemektedir. Yine anlatıcı, birimde istenileni değil istenilmeyeni 

belirterek (Hicrân çeken, Mahmûr olan âşık), son birimde önereceği aşık tipine ön hazırlık yapmıştır.  

 Birimde “Hicrân çekerek, Mahmûr olarak; zevk-i mülâkâtı, lezzet-i sahbâ; unutduk, usandık” 

kelimelerinin Klâsik Türk şiirinin sanatlarından tenasübü kullanarak, hem anlam hem de ses bütünlüğü 

sağlanmıştır. 

 Üçüncü birim (beyit): 

Düştük katı çokdan heves-i devlete ammâ 

Ol dâ’iye-i dağdağa-fermâdan usandık 

 “Büyük saadet hevesine düşeli çok oldu ama, o huzursuzluk veren iç arzudan artık usandık 

(Karahan, 1953: 51).” 

anlatıcı                                Klâsik Türk şiiri mensupları 

 Klâsik Türk şiiri içeriği              

 Birimde geçen “devlet”, “ferma” ve “heves”, “dâ’iye”, “dağdağ” kelimeleri anlam açısından 

tenasüp sanatını oluşturmaktadır. Şiirin yek-ahenk gazel olduğunu düşünerek, bu birimle ilk birim 

arasında hamiye ulaşma isteği (devlet yani hami hevesine düşmek) kapalı istiare sanatıyla sağlandığını 

akla gelmektedir. Devlet ilk anlamıyla hamiyi işaret ettiği gibi, ikinci anlamıyla saadeti karşılamaktadır. 

Zaten hamiye ulaşılan anlar saadet devridir. Sanatkârlar bu saadet devrinin hiç bitmemesini isterler ve 

içlerinde hep bir gün haminin gözünden düşecekleri korkusu bulunmaktadır. Her ne kadar bu korkudan 

usansalar da artık şairlik sevdasına düşmüşlerdir.  

Birime beşerî aşk açısından baktığımızda yine anlatıcı, Klâsik Türk şiirinde içerik olarak neleri 

isteyip neleri istemediklerini saymaya devam eder. Âşıklarda sevgiliye kavuşamama nedeniyle oluşan 

huzursuzluk veren iç arzuyu anlatmak istemediklerini söyler. Huzursuzluk veren iç arzu da virane olan 

gönülde peyda olur. Anlatıcı artık gönlünün umutsuz aşk yüzünden virane olmamasını, saadetin gelmesini 

ister ve bunun da gerçekleşeceğine ümidi vardır.  

 Dördüncü birim (beyit): 

Dil gamla dahi dest ü girîbândan usanmaz 

Bir yâr içün ağyâr ile gavgâdan usandık 

 “Gönül gamla bile çekişmekten usanmaz; yalnız bir sevgili yüzünden eloğlu ile kavgadan gına 

geldi (Karahan, 1953: 51).” 

anlatıcı                                Klâsik Türk şiiri mensupları 

      Klâsik Türk şiiri içeriği              

 Anlatıcı, bu birimde Klâsik Türk şiirinin ana kurgusu olan rakip ve âşık çatışmasına değinir ve 

sürekli yinelenen vaka kuruluşundan açıkça şikâyet etmektedir. Birimde gönül kişileştirilmiştir. 

Kişileştirilen gönüle aşk bırakılsa o sıkılmadan usanmadan gamla mücadele eder. Birimin ilk mısrasında 

“dest (el), girîbân (elbise yakası)” kelimeleri biçare âşıkların çektiği hicran sebebiyle yakalarını elleriyle 

parçalamalarını akla getirmektedir. Kelimeler bu anlamlarıyla tenasüp sanatını oluştururlar. Diğer taraftan 

yâr (sevgili) ve ağyar (rakip) kelimeleri de anlam bütünlüğünü tamamlar. Zaten âşıklara boğulacakmış 



gibi dünyayı zindan eden davranış sevgilinin kendisine yüz vermeyip yabancılarla (rakiplerle) 

ilgilenmesidir. Bu durum aşığın yakasını yırtmasına sebep olur.  

 Daha önceki birimlerde nasıl bir âşık tipi istemediğine dikkat çeken anlatıcı, rakiple çatışan bir 

âşık istemediğini bu birimde de yineler. Anlatıcı aslında gönlün gamla dolmasından rahatsız değildir. Her 

sanatkâr gibi, anlatıcı da aşka âşıktır; bunu birimin ilk mısrasını “dil gamla dolsa dahi aşktan usanmaz” 

şeklinde tamamladığımızda rahatça görebiliriz. İkinci mısraya bu gözle bakıldığında “bir yâr içün” 

ifadesinden hareketle sevgilinin varlığına karşı bir küçültme yapıldığı düşünülebilir. Buna göre 

kişileştirilen günlün aşk ateşi, yârdan daha büyüktür ve onun yakasını yırtacak kadar gamla dolması gönlü 

üzmemektedir. Onu üzen rakibin varlığıdır. Anlatıcı, artık aşk hikâyesinde rakibe yer vermeyi 

istememektedir. Birimdeki bu anlamlar kelimelerde bulunan uzun ünlülerle vurgulanmıştır. Böylece 

birimde “girîbândan, gavgâdan; yâr, ağyâr” kelimelerinin hem anlam hem de ses olarak bir bütünlük 

oluşturduğu görülür. 

 Beşinci birim (beyit): 

Nâbî ile ol âfetin ahvâlini nakl et 

Efsâne-i Mecnûn ile Leylâ’dan usandık 

 “Mecnun ile Leyla efsanesinden usandık artık; bize biraz da, Nâbî ile o belâlı güzelin arasında 

olup bitenleri anlat (Karahan, 1953: 51).” 

anlatıcı                                Klâsik Türk şiiri mensupları 

   Klâsik Türk şiiri içeriği              

 Gazelin konusunun özeti bu birimdir. Anlatıcı, ilk birimlerde gazel türünde sürekli ve aynı şekilde 

işlenen aşk, ayrılık, şarap gibi konulardan örnekler vermiş ve bu örnekleri efsanevî aşk hikâyesi olan 

Leyla ve Mecnûn’da nesneleştirmiştir. Anlatıcının Leyla ve Mecnûn mesnevisini seçmesi, beşerî aşkta 

kavuşamamaları ve temsil ettikleri tipler sebebiyledir. Leyla, aşk acısı çektiren kavuşulmayan sevgiliyi; 

hicran çeken âşık tipini de Mecnun temsil etmektedir. Hikâyede üstelik rakip de bulunmaktadır. Leyla’ya 

aşkından mecnun olan Kays’ın evlenme çabalarına karşı, sevgiliyle evlenme şerefine nail olan İbn Selam 

(Pala, 1999: 256) hikâyeye göre rakiptir. Anlatıcı göndermeleri hikâyenin bu boyutuna yapmıştır. Ayrıca 

bu aşk hikâyesi yüzyıllardır tekrar tekrar yazılmıştır. Şair, artık vuslatın olmadığı hayali bir aşk hikâyesini 

değil, hayattan aldığı kendi macerasını anlatmak ister. Zaten ona göre Leyla ve Mecnun anlatısı bir 

efsaneden ibarettir. Efsane kelimesi, Osmanlı Türkçesi sözlüklerinde “uydurulmuş yalan hikâye” olarak 

geçmektedir. Böylece anlatıcının Klâsik Türk şiirinin kalıplaşmış aşk konusunu ve konunun rakiple 

çatışma yapısını eleştirdiği anlaşılır.    

 Tema. “Tema, yapıyı meydana getiren birimlerin kesiştiği bir noktadır, onları kendi ekseninde 

birleştirerek metnin oluşmasını sağlar (Aktaş, 1999: 83).” Metindeki birimlere baktığımızda her birimde 

Klâsik Türk şiirinin klişeleşmiş içeriğine karşı çıkıldığı dikkati çeker. Böylece bu birimleri bir 

eleştirmenin içerikte değişim çağrısı olarak algılayabiliriz. Bu, Klâsik Türk şiirinin içerik ve zihniyet 

açısından değişimin ilk adımlarıdır. Anlatıcı ilk birimlerde hamilik geleneğinde bulunan hiyerarşiye de 

göndermelerde bulunmuş, ilerleyen birimlerde (özellikle son birimde) şiirin içeriğine doğru yönelmiştir. 

Anlatıcı istediklerinden ziyade istemediklerini söyleyerek istedikleri olguya işaret etmiştir. Şiirde efsanevî 

aşk hikâyeleri değil sıradan insanların maceralarının anlatılması, vuslatı engelleyen rakibin sevgili ile 

aşığın arasından çekilmesi ve mutlu sonla noktalanan aşkların kaleme alınması gerektiğini tema olarak 

belirleyebiliriz. Esas itibariyle şiir, Klâsik Türk şiirinin sürekli yenilenen aşk hikâyelerine yönelik bir 

eleştiriyi içermektedir. Temayı oluşturan bu zihniyet değişiminin, gazelin her biriminde değişik, ama 

anlam açısından bir birini tamamlayan kelimelerin örülmesiyle oluştuğu görülmektedir.  

 Anlatım. Şiirin anlatımına baktığımızda içerik ve zihniyetin aksine, geleneksel şiir dilini 

sürdürdüğü görülür: “dil, yâr, ağyâr, çarh, sahbâ, Mahmûr ol- vb.” Buna rağmen kelimelerin dönemi 

itibariyle sade ve anlaşılır olduğu görülür. Ayrıca, tercih edilen kelimeler, zamanla halkın lügatine girmiş, 

Türkçeleşmiş olanlardandır. Kelimelerin anlam boyutlarına bakacak olursak hepsi beşerî aşkı temsil eder.  

 Gazelin 3. biriminde bulunan çok fazla anlamıyla pekiştirme fonksiyonuyla kullanılan “katı çok” 

ikilemesi, Nâbî’den kısa zaman sonra Safâyî’nin Nuhbetü’l-âsâr Min Fevâ’idi’l-eş’âr isimli tezkiresinde 

de rastlanır. Safâyî tezkiresinde biyografisini verdiği şairler hakkında bilgi aktarırken cümlelerinde 

pekiştirme amacıyla sık sık bu ikilemeyi tercih eder. Safâyî ‘Ârîf için; “Şâ’ir-i mezbûrûn nazm u nesrde 

katı çok te’lîfi vardır (Çapan, 2005: 406).”  diyerek çok fazla anlamında “katı çok” ikilemesini Nâbî ile 

aynı fonksiyonla kullandığı görülür. Nâbî’nin metnin manzum, Safâyî’nin metninin mensur oluşu 

bakımından, bu ikilemenin 17. ve 18. yüzyılda yaygın bir kullanım alanına sahip olduğu anlaşılır. 

Böylece anlatıcı, kelime seçiminde de Klâsik Türk şiirinin bol sıfatlarla dolu ağdalı dili yerine yaygın 

kullanışlara yer vererek değişim çabasına girmiş, sadeleşmeye yönelmiştir.  

 Yapıda, birimlerin daha iyi anlaşılması için özellikle belirttiğimiz “dık” çoğul şahıs ekine 



anlatıcının temsilî bir “biz” olgusunu yüklediği anlaşılmaktadır. Bu, Osmanlı kolektif kültür anlayışının 

yansımasıdır. Anlatıcının seslendiği kişiler ise “siz”dir. Böylece gazelde bir topluluktan, başka bir 

topluluğa hitap eden eleştirmeni dinleriz. Burada amaç Klâsik Türk şiirinin beşerî aşk anlayışındaki 

tiplerin değişmesi gerektiğinin beyanıdır.  

 Âhenk.  Metinde, anlatımdaki kısmî geleneksel teknik âhenkte de sürdürülür. Şiirin 

âhengini sağlaması açısından diğer Klâsik Türk şairlerinde olduğu gibi, Nâbî’de de aruz ölçüsü en önemli 

araçtır. “Zaten aruz, bir medeniyetin seste ritim ölçüsü durumundadır (Aktaş, 1999: 83).” Şiirin ana 

unsuru, bir şeylerden usanma eylemidir. Anlatıcı bu eylemi redif olarak şeçmiş ve her beyiti bu eylemle 

noktalamıştır. Okur, şiiri göz ucuyla bile okusa, aklında bu eylem kalacaktır. Şiirin kalbi de 

diyebileceğimiz nokta şiire ismini veren redif olmuştur. Yapılan tekrarlarla anlatıcının gür ve tok 

“usandık” haykırışları duyulur. Böylece her beyitin ikinci mısranın son kelimesi (redifi)’nin tekrarı da 

âhengi oluşturmada büyük rolü vardır.  

 İslam etkisiyle giren yabancı kelimelerin uzunluk ve kısalıklarının metinlerde ses açısından bir 

ritim oluşturması, bu metni de zenginleştiren unsurlar arasındadır. Anlatıcının gür ve kendinden emin tok 

sesi yine ünlülerin uzunluk ve kısalıklarında kendini gösterir. Birinci birimde sesin yavaş yavaş 

yükselişini uzun a’lar sağlamaktadır. Böylece anlatıcı vurgulamak istediği noktalarda sesini yükseltmiştir: 

Bir devlet içün çarha temennâdan usandık 

Bir vasl içün ağyâra müdârâdan usandık 

 Genel olarak şiir, anlatıcının Klâsik Türk şiirinde ne olması gerektiğinin değil ne olmaması 

gerektiğinin işareti üzerine örülmüştür. Anlatıcı ünlülerdeki uzunluk ve kısalıkları bunun 

vurgulanmasında yine bir araç olarak kullanmıştır. Beşerî âşık tipinde yer almasını istemediği sıfatlarda 

ses unsuruyla şiirin tansiyonunu yükselten anlatıcı, ilerleyen kelimelerde ses düşmeleriyle bir ritim 

sağlamıştır. Örneğin ikinci birimde, anlatıcı, âşıkların hicran çekmelerinden ve şaraptan mahmur 

olmalarından rahatsızlığını, uzun ünlülerle oluşan ses yükselişiyle sağlamıştır: 

Hicrân çekerek zevk-i mülâkâtı unutduk 

Mahmûr olarak lezzet-i sahbâdan usandık 
 Anlatıcı, birimlerde (hatta şiirin genelinde) kelimeleri anlamsal birliktelik (tenasüp) içinde 

sunmuştur. Bu anlamsal birliktelik, ses birlikteliğiyle birleştirilmiştir. Ses birlikteliğini özellikle cinas 

(yâr, ağyâr gibi) sanatıyla tamamlayan anlatıcı, kelimelerin bilinçli seçimiyle sade ama çarpıcı bir anlatım 

sunmuştur.      

 Her metnin bir ideolojisi/zihniyetinin olacağı varsayımından hareketle, yukarıda da belirtildiği 

gibi gazelde, sanki bir şair topluluğu önünde değişim bildirisini sunan gür sesli bir “yeni” sanatçıyla 

karşılaşırız. Bu bildiri, konuşma dilinin doğallığının edebîleşmesiyle oluşmuştur. Tıpkı bir sanat 

eleştirmeninin ritimden yararlanarak hem anlam hem de ses açısından söyleyiş tarzını üst seviyede ifade 

etmesidir.  

Sonuç . Nâbî’nin, sorgulayıcı tavrına örnek olarak alınan bu gazelde, Klâsik Türk şiirinin içerik 

dinamiklerine eleştirel yaklaştığı görülmektedir. Nabî’nin “usandık” redifli gazelinde eleştirilen nokta 

Klâsik Türk şiirinin zihniyet açısından yüzyıllar boyunca işlenegelen, konu, karakter ve yaşayış tarzıdır. 

Konu olarak eleştirilmeye model alınan “Leyla ve Mecnûn”âne efsanevî aşk hikâyeleridir. Tipler; sevgili 

modeliyle “Leyla”, âşık modeliyle “Mecnûn”dur. Yaşayış tarzı ise vuslatı mümkün olmayan hicran dolu 

mutsuz aşk ilişkisidir. Anlatıcı, bu umutsuz aşk zihniyetinin değişmesini, sıradan insanlarının 

birlikteliğini konu alan ve mutlu sonla biten hikâyelerin yazılması gerektiğini önererek Klâsik Türk şiirine 

sorgulayıcı bir tavırla yaklaşır. Böylece bu gazel, Klâsik Türk şiirinin içerik açısından değiştiğini 

göstermesi bakımından önemlidir. 
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An analysis of Nâbî’s ghazal with “Usandık”  radiff 

(Mentality, Structure, Language, Expression, Harmony) 

  

Regarded as the first representative of the intellectual style of poetry in classical Turkish literature, 

Nâbî known as the ghazal poet. His ghazals bear tutorial features. Nâbî, focused on social life with an 

intellectual style, but he separated himself from the traditional line, and mastered his poetry by underlying 

degenerating values of social life, and dealt with human relationships. Besides, he didn’t use stereotype 

subjects, characters and way of life and thus pioneered and stepped in a new scope in classical Turkish 

poetry in terms of content. Based to this background, this study aims to focus on Nâbî, who is the 

revolutionary poet of classical Turkish poetry in 17
th 

century. The example of this study is Nâbî’s 

"usandık" rhyme ghazal.  
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