
GAZAVATNAME 

bir eserdir (Nuruosmaniye Ktp ., nr. 3170) . 

9. Cihadnô.me. Mustafa Safi'nin kale
me aldığı bu eser Sarbaros'un gazaları 

na dairdir (a.g.e., s. 61). 10. ez-Zühretü'n 
neyyire. Müellifi belli olmayan eserde, 
Sarbaros ve Oruç Reis'in Cezayir'i zap
tından sonra hıristiyanların yaptığı se
kiz hücum anlatılmaktadır (ag.e., s. 65). 

11. Dürer-i Deryô.. Galatalı Nakkaş Ni
garl Haydar Çelebi tarafından yazılan 

eser deniz gazalarından bahseder (Ah

dT, vr. 191 • ). 12. Gazaviit-ı Mustafa Pa
şa. Lala Mustafa Paşa'nın gazalarını an
latan eseri Larendeli Vücüdl Mehmed b. 
Abdülazlz kaleme almıştır (Osmanlı Mü

e lli{leri, JII , 158) . 13. Gazaviit-ı Özdemi
roğlu Osman Paşa. Bu eser de Laren
deli Vücüdl'ye aittir (a.g.e., a.y. ). 14. Mu
radnô.me. Şehnameci Talikizade Mehmed 
Subhi'nin yazdığı eser Perhad ve Osman 
paşaların doğu seferine dairdir (TSMK, 
Revan Köşkü , nr. 1299) . 15. Tô.rfh-i Ga
zavô.t-ı Sultan Murad-ı Salis. ROzna
meci Şeyh Mehmed Vefa! tarafından ka
leme alınan eserde 993-994 (1585-1586) 
yıllarında geçen olaylar anlatılmaktadır 
(Fiügel, II, 247) . 16. Gazavatnô.me. Osman 
Paşa 'nın Şirvan. Kars ve Tiflis seferle
rinden, lll. Mehmed'in son zamanlarıy
la I. Ahmed 'in ilk zamanlarına rastlayan 
1010-1015 ( 1601-1606) yıllarında Kani
je çevresindeki savaşlardan bahseden bir 
eserdir (ag.e., II , 251) . 17. Cihadname-i 
Hasan Paşa. iyanı Cafer Bey'in 1014'te 
( 1605-1606) yazdığı eser Tiryakl Hasan 
Paşa ' nın gazalarını anlatır (Millet Ktp., 
Ali EmTrl, nr. ı 90). 18. Gazavatname-i 
Halil Paşa. Kaptanıderya Kayserili Halil 
Paşa'nın (ö. 1038/ 1629) savaşlarını ko
nu edinir (TSMK, Revan Köşkü , nr. 1482 ; 
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Süleymaniye Ktp ., Esad Efendi, nr. 2 ı 39) . 

19. Gazô.nô.me-i Çehrin. Semendire Alay
bey! Öziçeli Vuslatl'nin Çehrin zaferini 
anlatan manzum eseridir (Blochet, II, nr. 
1124) . 20. Gazaviit-ı Tiryaki Hasan 
Paşa . Kanüe savunmasını anlatır (Millet 
Ktp., Ali EmTrT, nr. ı 87, 188; Arkeoloji Ktp , 
nr. 347) 21. Gazaviit-ı Cüyuş-ı Osma
niyye. Serasker Topa! Osman Paşa'nın 
kaleme aldığı bu mensur eser 1146'da
ki ( 1733) i ran seferine dairdir (Flügel. II. 
290) . 22. Gazaviit-ı Gazi Hasan Paşa. 

Çaker-i isınail ' in bu mensur eserinde 
1184'te (1770). Limni adasının Ruslar'
dan geri alınması mücadelesinde Ceza
yirli Hasan Paşa'nın gösterdiği yararlık
lar anlatılmaktadır (Süleymaniye Ktp ., 
Esad Efendi, nr. 24 ı 9) . 23. Gazaviit-ı Yu
suf Paşa. Cizyedarzade Sursalı Ahmed 
Sahaeddin'in bu mensur eseri, I. Abdül
hamid zamanında yapılan Nemçe Sava
şı'nda ( 1202/ 1787) Gürcü Yusuf Paşa'
nın gösterdiği yararlıklardan bahseder 
(Millet Ktp., Al i Emir!, nr. 205) 24. Gaza
name-i Cezzô.r Gazi Ahmed Paşa. Mü
ellifi bilinmeyen bu mensur eserde, Cez
zar Ahmed Paşa 'nın 1789'da Mısır'da 
Napolyon Sonapart'la yaptığı savaşı ve 
kazandığı zaferi anlatır (Süleymaniye Ktp ., 
Hacı Mahmud Efendi, nr. 4910) . 25. Gaza
vat-ı Hüseyin Paşa. Kaptanıderya Kü
çük Hüseyin Paşa'nın Fransızlar'a karşı 
1801'de verdiği mücadelenin anlatıldığı 
bu eser mensurdur (Ali Hilmi DağıstanT, 

s. 212). 26. Manzılme-i Sivastopol. Rı
zal'nin 1853 Kırım Harbi'ni anlatan man
zum bir eseridir (Mi llet Ktp. , Ali EmTrT, 
nr. ı 33 5) . 

Gazavatnameler üzerinde en geniş ça
lışmayı, Gazavat-nameler ve Mihaloğ-

Cezzar 
Ahmed 
Pas a · n ın 

1789 'da 
Mısır'da 

Napo!yon ile 
yaptığı 

s avaşı 

anlatan 
Gazaname'nin 
ilk iki sayfası 

(Süleymaniye Ktp., 

Hacı Mahmud 

Efendi, 

nr. 4910) 

lu Ali Bey'in Gazavat-namesi (Ankara 
1956) adlı eseriyle Agah Sırrı Levend yap
mıştır. 
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GAZEL 
( J_j.) 

Eski şiirin en çok kullanılan 
ve sevilen nazım şekli. 

_j 

Gazel kelimesi sözlükte "kadınlarla sev
gi üzerine konuşmak. söyleşmek" anla
mına gelir. Arap edebiyatında gazel bir 
nazım şekli olmayıp kasidelerin başında 
aşktan. sevgiliden söz eden bölümlere 
verilen addır ve "neslb" karşılığında kul
lanılmıştır. Daha sonraları şairin aşk, 

sevgili, şarap, bahar gibi coşkulu haller 
karşısındaki duygularını anlatan şiiriere 
uzun yahut kısa olsun gazel denilmiştir. 

iran'ın islamiyet'i kabulünden sonra 
gazel. Arap şiirinin etkisi altında oluşan 
yeni iran edebiyatında lirik şiirin en be
ğenilen şekillerinden biri olmuştur. Yeni 
iran şiirinde de ilk dönemlerde kaside-



!erin nesTb veya teşbTb kısmını oluştu
ran gazel. iran edebiyatına kaside için
de yer alan bu şekliyle Rüdeki ile gir
miş. Enveri ve Unsur! ile devam etmiş
tir. Bu dönemlerde iranil şairler Arap 
şairleri gibi caize almak için kasideler 
yazıyorlardı. Başlangıçta kasidenin ne
sib veya teşbTb kısmında övülen kişile

rin sevgililerinden söz edilmezken son
radan övülen kişilerin de istekleriyle sev
gililerinden de söz edilmeye başlanmış
tır. ilk olarak Gaziliri-i Razi iö 426 / 1034-
351. Gazneli Mahmud'a sunduğu bir ka
sidesinde Mahmud'un sevgilisi Ayaz'dan 
da söz etmişti. Bu durum. Horasan'da 
kurulan bağımsız iran devletlerinde halk 
şiirinin de etkisiyle nesib veya teşbibin 
daha da gelişmesine ve kasideden ayrı 
bir nitelik kazanarak klasik gazel şekl i

ne dönüşmesine yol açmıştır . Bu dönem
lerde gazelin makta' beytinde şairin mah
lası zikredilmemekteydi. Gazellerde mah
lasa daha çok süfi şairlerin şiirlerinde 

rastlandığı için bu geleneğin oluşmasın
da süfi şairlerin payı olduğu söylenebi
lir. Mahlas kullanma geleneği , sürekli 
murakabe halinde olan süfinin zaman 
zaman kend ine adıyla hitap etmesinin 
sonucu doğmuş olmalıdır. Gerçek anla
mıyla kendi başına ve mahlas taşıyan 
bir nazım şekli olarak gazel Selçuklular 
zamanında Hakani-i ŞirvanT. Nizami ve 
Sa'di tarafından geliştirilmiş, Selman ve 
Hafız'la en mükemmel derecesine ulaş
mıştır. 

Gazel tarzının gelişmesinde kaside
lerden pek zevk almayan Moğol hüküm
darlarının da rolü olmuştur. iranlı şairler 

bu hükümdarlar hakkında kaside yazma 
yerine onların yo l açtığı tahribattan duy
dukları elem ve kederleri gazellerle dile 
getirmeyi tercih ettiler. FerTdüddin-i At
tar ve Mevlana Celaleddin-i RümT gibi 
süfi şa irler gazellerinde ilahi güzellik ve 
ilahi aşk konularını işledile r . Onlardan 
sonra gelen Hatız-ı ŞTrazT ise gazellerin
de rindce hayal kurmaya. felsefi ve ah
laki düşüncelere de yer vererek türün 
konusunu genişletti. 

iran'da bölgelere göre üç farklı şiir 
üslübu oluşmuş ve bu bölgelerin adla
rıyla anılmıştır . Bunlardan Horasan'da 
gelişen ve "sebk-i Horasani" denilen üs
lübun başlıca özelliği. mantıklı ve ger
çekçi duyguların sade bir ifade tarzıyla 
anlatılmasından ibarettir. Başlıca tem
silcileri RüdekT. Daklki. FerruhT. Abdul
lah-ı EnsarT gibi şairlerdir. ikinci gazel 
üslübu iran lrakı'nda (Irak- ı Acem) oluş-

tu . Gazelin kasideden tam anlamıyla ba
ğımsızlığını kazandığı bu bölgede yazı
lan gazellerde dilin çekici liği, lirik un
surlar. hayal gücü ve edebi sanatlar ön 
plana çıktığı gibi dini ve tasawufi te
rimlere de yer veri lmi ş, böylece gazelin 
içeriği ve kapsamı genişlemiştir. iran şi
irinde üçüncü gazel üslübu. Hint- Türk 
imparatoru Babür' ün şiir hakkındaki 
düşüncelerinin de etkisiyle geliştirilen 

Hint üslübudur (sebk -i Hindi). Başlangıç
ta şiirde yeni bir söyleyiş şeklinde gözü
ken akım bu üslübun doğuşunu sağla
dı. Bu üslüpta aşk veya ona benzer bir 
olay karşısında duygulara değil akla 
önem verilir. Şair beytini hayal ve maz
munları. benzetme ve hayalleri aklın 

kontrolü altında yerleştirmek suretiyle 
meydana getirir. Baba Figani gazele Hint 
üslübunu kazandırmış, başta Saib-i Teb
rTzi olmak üzere birçok şair onun etkisi 
altında kalmıştır . Hindistan'a gid ip ora
da yerleşen veya orada doğan Örfi-i Şi
razi, Feyzi-i Hindi ve Naziri gibi şa irler 

bu üslübun başlıca temsilcileri arasında . 

yer alır. 

Türk edeb iyatına gazel XIII. yüzyılda 
iran 'dan Fars edebiyatı yoluyla geçmiş
tir. Molla Cami. Örfi-i ŞirazT. Saib - i Teb
rTzi ve Şevket Türk edebiyatını da etki
leyen büyük gazel şairleridir. Anadolu 
edeb iyatı sahasında yazılan ilk gazeller
de daha çok dini. ahlaki ve tasawufi 
konuların işl endiğ i görülür. XIV. yüzyıl

dan başlayarak Kadı Burhaneddin. Ne
sim! ve Ahmed! ile gelişmesini sürdü
ren gazel türü XV. yüzyıld a ŞeyhT. Ah
med Paşa, Necati ve Çağatay edebiya
tında da Ali Sir Nevai ile mükemmellik 
kazanmıştır. ZatT. HayaiT Bey. Nevl Rü
hi-i Bağdildi XVI. yüzyılın tanınmış ga
zel şairleridir. Bu yüzyılda Anadolu'da 
Baki. Azeri alanında Fuzü!T gazeli doru
ğuna eriştirmiştir. XVII. yüzyıla gelindi
ğinde gazel. Nilili'nin öncülüğünü yaptı
ğı sebk-i Hindi üslübuyla yeni bir ince
lik ve zarafet kazanır. Bu yüzyılın sonun
da Nabi gazele fikri bir ağırl ı k kazandır

mıştır . XVIII. yüzyılda Nedim rindliği ve 
coşkunluğu. Şeyh Galib inceliği. duyarlı 

lığı ve Mevlevilik neşesiyle büyük gazel 
şairleri olmuş l ardır. Tanzimat'tan sonra 
E ncümen-i Şu ara şairleri gazelde yeni 
bir atılıma girmişlerse de onu daha ile
riye götürecek bir başarı ortaya koya
mamışlardır. 

Kafiye örgüsü "aa 1 ba 1 ca .. ... olan ga
zel in bazı beyitleri ve içindeki kısımları 

özel adlar alır. Gazelin iki mısraı kafiyeli 

GAZ EL 

olan (musarra') ilk beytine "matla"', mat
la'dan sonra gelen beytine "hüsn-i mat
la '". son beytine "makta'" ve makta'dan 
önceki beytine de "hüsn-i makta"' de
nir. Hüsn-i matla'ın matla'dan olduğu 
kadar hüsn-i makta ' ın da makta'dan 
güzel olmasına özen gösterilir. Gazelin 
en güzel beytine "şah beyit" veya "bey
tü 'l-gazel" adı verilir. "Tahallus" denilen 
makta' beytinde mahlas söylenir. Mah
la sın seyrek olarak hüsn-i makta'da söy
lendiği de görülür. Mahlasın anlamının 
da göz önünde bulundurularak kullanıl
ması haline "hüsn- i tahallus" adı verilir. 
Bazan genç şairlere. tanınmış şa irler ta
rafından yazılmış "mahlasname" denilen 
bir şiirle mahlas verilir. Mahlas yerine 
doğrudan doğruya kendi asıl adını ya 
zan şairler de vardır. Kadı Burhaneddin 
ve Kemalpaşazade gazellerinde mahlas 
kullanmayan böyle ender şairlerdendir. 

Türk edebiyatında gazelierin beyit sa
yısı genellikle dört-on beş arasında de
ğişir. Dört beyitli gazellere çok az rast
lanır. En çok yazılanlar beş ve yedi be
yitli gazellerdir. Baki ve Nilili'nin gazel
leri genellikle beş, Fuzüli'nin yedi beyit
lidir. Şeyh Galib'de daha uzun. on bir-on 
beş beyitli gazellerle karşılaşılır. Kesin 
bir kura l olmamakla birlikte gazeller 
genellikle beş. yedi, dokuz. on bir gibi 
tek sayılı beyitlerle söylenmiştir. On beş 
beyitten uzun gazellere "gazel-i mutav
vel" adı veri lir. Ahmed! ve Nesimi'nin 
otuz ve elli beyte kadar uzayan gazelleri 
vardır. Matıa· mısralarından birinin mak
ta' beytinde tekrarlanmasına "redd-i 
matla'", öteki mısralardan herhangi biri
nin tekrarlanmasına "redd-i mısra"' de
nir. Redd-i mısra· daha çok Tanzimat'
tan sonraki dönemin şairlerince rağbet 
görmüştür. 

Şa irler bazan mahlas beytinden sonra 
gazellerini bitirmeyip bir ya da birkaç 
bey it daha . eklerler. Bunlara "m üzeyyel 
gazel". eklenen beyitlere "zeyl" adı veri
lir. Arapça, Farsça ve Türkçe'den ikisi 
veya üçüyle karışık surette söylenmiş 
gazellere "mülemma· gazel". iki şairin 

mısra mısra yahut beyit beyit karşılıklı 
olarak söyledikleri gazellere de "müşte
rek gazel" denir. Matla'dan sonra gelen 
beyitlerin mısra ortalarının baştaki ilk 
mısra ile kafiyelendiği gazellere "mu
sammat gazel". bunların mı s ra ortala
rındaki kafiyelerine "iç kafiye" adı veri
lir. Bu tür gazeller dört mefailün. dört 
müstefilün gibi ortalarından iki eşit par
çaya ayrıiabilen aruz kalıplarıyla yazılır. 
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Her mısraında aks sanatı yapılmış ga
zellere "mükerrer gazel" denir. Aynı ka
lıplarla yazılan mükerrer gazeller divan 
edebiyatında çok az kullanılmıştır. 

Gazelin esas konusu aşk ve sevgili, 
sevgilinin güzelliği, ona duyulan hasret 
ve bundan dolayı çekilen üzüntüdür. Sev
giliyle bağlantılı olarak ayrıca şaraptan 
ve tabiat güzelliklerinden de söz edilir. 
Bunun yanı sıra bir düşüncenin, bir ha
yat görüşünün, bahttan yakınma gibi 
başka konuların da işlendiği olur. XVIII. 
yüzyıldan sonra gazelin konusunun da
ha da genişlediği görülmektedir. 

Gazelde öncelikle beyit güzelliğine 

önem verilir. Her beytin kendi içinde bir 
anlam bütünlüğü vardır. Bundan dolayı 
gazelin her beytinde değişik konuların 
işlenmesi kusur sayılmamıştır. Bütünüy
le belirli bir konuyu işleyen gazeller "yek
ahenk", bütün beyitleri aynı güzellik ve 
kuwette söylenen gazeller "yek-avaz" 
adını alır. 

Gazelden bazı nazım şekilleri de türe
tilmiştir. Çerçeve olarak gazelin her ınıs
raının altına gelmek uzere kısa mısralar 
eklenerek müstezad yapılmış, ayrıca her 
beytine değişen sayıda mısra katmak 
suretiyle bendierden meydana gelen da
ha hacimli şekiller elde edilmiştir. Bir 
şairin gazeline her beytin mısraları ara
sına iki ya da üç mısra konularak taştlr, 

yine her beytin önüne iki mısra eklene
rek terbf'. üç mısra eklenerek tahmis ve 
daha çok sayıda mısra eklenerek sıra
sıyla tesdls. tesmf', tesmln, tetsf' ve ta'
şlr yapılmıştır. Bunlardan en çok kullanı
lanları tahmis ve tesdls şekilleridir. 

Gazel söylemeye "tagazzül", başka bir 
şairin gazeline aynı vezin ve kafiyede 
benzer bir gazel söylemeye "tanzlr et
me" ya da "cevap verme". bu gazele de 
"nazlre" denir. Hemen her şairin çok sa
yıda nazlresi vardır. Nazlreler. XV. yüz
yıldan başlayarak "mecmOatü'n-nezair" 
denilen şiir mecmualarında toplanmış

tır. Nazlrenin tanzir edilen gazelle aynı 
anlam ve üsiOp doğrultusunda olması 
gerekir. Tersine bir anlamda yapılmış 
olanlara "naklze" adı verilir. 

Mürettep divanlarda daima kasideler
den sonra gelen gazeller kolayca bulu
nabilmeleri için Arap alfabesine göre 
kafiyelerinin son harfleriyle sıralanırlar. 

Şuara tezkirelerinde çok defa şiirle eş 
anlamda kullanılan gazel. Tanzimat'tan 
sonraki yenilik dönemine kadar Türk 
edebiyatında çok _önemsenen ve her şai
rin kullandığı başlıca nazım şekli olmuş
tur. 

442 

BİBLİYOGRAFYA : 

Şems-i Kays. el-Mu'cem {f me'ayfri eş'a
ri'l -'Acem, Tahran 1314 hş. , s. 304; Reşided
din Vatvat, Hada'iku's -sihr {f deka'il~i'ş - şi'r 
lnşr. Abbas ikball, Tahran 1308 hş ., s. 85; Ha
ce Abdullah-ı Herevi. Kenzü ·s-salikfn ueya za
dü 'i- 'ariffn (n ş r. Tahş in Yazıcı. Ş M, ı . içinde), 
istanbul 1956, s. 73, 7 4, 78 ; M. Garcin de Tassy, 
Histoire de la litterature hindouie et hindous
tanie, Paris 1870 ; Muallim Na ci. lstılahat-ı Ede
biyye, istanbul 1307, s. 166 ; A. G. Mirzoev. 
Radekf ue inkişaf-ı Gazel, Stalinabad 1957 ; 
A. Bausani - A. Pagliaro. Storia della fettere
tura Persiana, Mil an 1960, s. 239-526 ; Rypka, 
HIL, s. 95; a.mlf .. Tarff]-i Edebiyyat-ı iranItre 
Tsa Şih a bil , Tahran 1354, s. 159-160 ; Hikmet 
ilaydın . Türk Edebiyatında Nazım, istanbul 
1964, s. 104-106; Ni had M. Çetin. Eski Arap 
Şiiri, istanbul 1973, s. 33-91 ; Cem Dilçin, Ör
neklerle Türk Şiir Bilgisi, Ankara 1983, s. 104-
122; a.mlf .. "Divan Şiirinde Gazel", TDI. , sy. 
415-417 119861. s. 78-193 IDivan şiir i özel sa
yı sı ): Hal ük ipekten. Eski Türk Edebiyatı Na
zım Şekilleri ue Aruz, istanbul 1994, s. 7-22; 
Yahya ei-Cübüri. eş -Şi'rü'l- cahi/ [, Beyrut 1407 j 
1986, s. 279 ·292; Mustafa Sadık er-Rafii. Ta· 
rif] u adabi'l- 'Ara b, Beyrut, ts. , lll , lll -118 ; 
Ahmed Ateş, "Gazel", İA, IV, 732-733 ; A. Bau
sani. "Ghazal ", E/2 1 ing ), ll , 1 033- 1036. 

~ H ALUK İPEKTEN 

GAZEL 

( j_:j ) 

Türk musikisi sözlü formlarından biri. 
L ~ 

Türk söz mOsikisinde gazel. saz mO
sikisindeki taksimin insan sesiyle ve bir 
güfteye bağlı olarak yapılanıdır. Bundan 
dolayı eskiden "gazel okumak veya söy
lemek" tabiri yerine "sesle taksim et
mek" ifadesi kullanılırdı. Gazel de tak
'sim gibi önceden bestelenmeyip gazel
han denen icracısının o andaki ilhamına 
bağlı olarak irticalen yapılan. belli ma
kam veya makamlar çerçevesinde sey
reden. ancak herhangi bir usulle ölçüi
meyen serbest ritimli bir formdur. 

Gazelde güfteler. özellikle klasik de- · 
virde hemen her zaman klasik edebiya
tın nazım şekillerinden gazel türündeki 
şiirlerden seçilmiştir. Ancak gazelierin 
çoğunlukla iki beytinin kullanıldığ ı ga
zel icrasında bazan rubaTierin. daha son
raki dönemlerde şarkı veya murabbala
rın da güfte olarak kullanıldığı görül
mektedir. Bir gazelin sadece bir beyti
nin veya iki beyitten fazlasının gazel ola
rak okunduğu çok nadir icralara rastlan
sa da gazel okuma esnasında genellikle 
dört mısraın esas o lduğu bilinmelidir. 

Esasen herhangi bir esere bağlı olmak
sızın başl ı başına icra edilen bir form olan 
gazel. bazan bir şarkının özellikle meya-

nının uygun bir yerinde de okunabilir. Ga
zel mısraları arasında "of, aman. meded, 
yar. yar ey, dost, ah, hey" vb. sözlerin bir 
terennüm gibi söylenınesi adetse de 
bunların fazla kullanılması. icracının nağ
me bulmaktaki yetersizliğini ve güfte içe
risinde makama hakimiyetinin zayıflığını 
göstereceğinden hoş karşılanmaz . Gazel 
gerçekte saz eşliğinde okunmayan bir 
mOsiki formudur. Ancak bir saz tarafın
dan. gazele başlanırken ve mısra arala
rında taksim şeklinde ve yol gösterir ma
hiyette bir eşlik söz konusudur. Bu du
rumda saz ve ses karşılıklı taksim eder
ler. Ancak burada asıl icra gazelhanın ol
duğundan taksimler mümkün olduğu 
kadar kısa tutulur ve böylece gazelha
na icrasında makam ve nağme bakımın
dan yardımcı olunduğu gibi güfte arala
rındaki boşluklar da doldurulmuş olur. 

Gazel icrası esnasında saz ve ses ara
sındaki bu karşılıklı münasebet şu şe
kilde cereyan eder: Önce saz gazelin oku
nacağı makaı:nda kısa. fakat makamın 
karakteristiğini gösterecek şekilde tak
sim eder ve bu taksim makamı·n karar 
perdesinde sonuçlanır. Ardından gazel
han, seçtiği güttenin birinci mısraını ay
nı makamda o anda besteleyerek ve ma
kamın özelliklerini de göstererek okur. 
Bu birinci mısraa "zemin" adı verilir. Bu 
mısraın sonunda genellikle makamın güç
lü perdesinde yarım kararla durulur. Da
ha sonra saz ikinci defa ve yine kısa bir 
taksimle aynı makamda dolaşır. Bunun 
ardından gazelhan da aynı makamda, 
fakat bu defa makamın daha geniş bir 
bölgesinde seyrederek ikinci mısraı okur 
ve mısra sonunda makamın durak per
desinde tam karar yapar. Gazelde ikinci 
mısraa "zaman" adı verilir. Daha son
ra sazın yaptığı bir taksimle önce bu ka
rar pekiştirilir. ardından bazan saz bir 
meyan açar. Fakat genellikle saz durak 
perdesinde tam karar yaptıktan sonra 
meyanı gazelhan istediği bir makamda 
açar. Nitekim usta gazelhanların tercih 
ettiği şekil de budur. "Meyan" adı veri
len üçüncü mısrada bir veya daha fazla 
makama geçki yapıldıktan sonra bazan 
sazın yaptığı bir taksimle dördüncü mıs
ra gazelhan tarafından baştaki ilk ma
kama döriülerek okunur ve bu mısraın 
sonunda makamın durak perdesinde 
tam karar yapılır. Ardından sazın yine 
bu kararı pekiştirecek kısa bir taksimiy
le gazel son bulur. Gazelin okunan son 
mısraına da _"karar" adı verilir. Böylece 
iki beyitlik bir gazel zemin, zaman. me
yan ve karar kısımlarıyla tamamlanır. 


