HAFiF
yönden ifade imkanları ve nesri andıran
tarzı ve hafifliği dolayısıyla hafif bahrinde şiir yazmayı denemişlerdir (bk. Abdürrıza Ali, s. 38, 125). Hafif bahri İran
ve Türk edebiyatlarında da kullanılmış
tır. İran şiirinde bu bahirde türemiş olan
müseddes vezinlerin başlıcaları şunlar

Köşeli

parantez içindeki tali tef'ileler
nadiren kullanılır. Asli tef'ileden sonra
tali veya tali tef'ileden sonra asli tef'ile
gelebilir. Ancak keffin dahil olduğu tef'ileyi takip eden tef'ilede babn olmaması.
yani "mekfGf" (kısa hece ile biten) bir
tef'ileyi "mahbfın" (kısa hece ile başla
yan) bir tef'ilenin takip etmemesi gerekir ki bu husus, "Muakabet caiz değildir"
şeklinde ifade edilir. Hafif bahrinin meczfı, yani her şatrda birer cüzün düşme
siyle ortaya çıkan dörtlü şeklindeki failatün müstefilün tef'ileleri, müstef'ilün failatün tertibine kalbedilirse Halil b. Ahmed'in "müctes" diye adlandırdığı bahir
ortaya çıkar (Safa Hulfısl, s. 183 vd.).

dır:

ffiilatün (feilatün) ><v--/
mefailün v - v-/ mef'fılün --failatün (feilatün) ><v--/
mefailün v-v-/ feilatün vv-failatün (feilatün) ><v--/
mefailün v-v-/ feilün vvfailatün (feilatün) ><v--/
mefailün v-v-/ feilan vv=

Aruza dair klasik kitaplarda ve bunlara
muhteva bakımından sadık kalan yeni
eserlerde hafif bahrinin yukarıda sayılan
vezinleri zikredilir. Ancak sanatkarların
nazım tekniğinde yaptıkları yenilikleri de
göz önüne alarak yazılan eserlerde bu
bahrin başka vezinleri de ele alınmıştır.
Mesela Celal el-Hanefi aşağıdaki vezinleri de tesbit etmiş ve örnekleriyle vermiş
tir (el-'Aruz, s. 257, nr. 7; s. 267, nr. lO
vd.).
-v--/ ><-v-/ -v--ll
-v-/ -v - / -v--

failatün (feilatün) ><v--/
mefailün v-v-/ fa'lün -failatün (feilatün) ><v--/
mefailün v-v-/ fa'lan -=
failatün (feilatün) ><v-- /
mefailün v-v-/ fa' Bu vezinlerden failatün (feilatün) 1 mefailün 1 feilün (fa'Iün) şekilleri bilhassa
mesnevilerde rağbet görmüştür. Farsça
tasavvufi mesnevi tarzının kurucusu Senaı~nin lfadi]fatü '1-]J.a]fi]fa'sı, Nizarni-i
Geneevi'nin Heit Peyker'i, Emir Hüsrev-i
Dihlevi'nin Heşt Bihişt'i ve Evhadüddin-i
Meragi'nin Cam-ı Cem adlı mesnevisi
bu vezinle nazmedilmiştir. Türk edebiyatında bu vezinle kaleme alınmış pek çok
mesnevinin başlıcaları şunlardır: Şeyhi'
nin Harname'si, Hamdullah Harndi'nin
Yusuf u Züleyhd'sı, Lamii Çelebi'nin
Şem' u Pervane'si, Fazli'nin Gül ü Bülbül'ü, Nev'izade Atai'nin Hett Han'ı ve
Sabit'in Edhem ü Hüma'sı. Yeni Türk
edebiyatında ilk manzum piyes yazan Ali
Haydar Bey ve daha sonraları Ahmed
Haşim ve Yahya Kemal gibi sanatkarlar
da bu vezinle şiir yazmışlardır.
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Bu arada serbest nazımla şiir yazanlar, genelde tercih ettikleri müfredat bahirlerden olmamasına rağmen, ritmik
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Türk musikisinde bir usul.

_j

XV veya XVI. yüzyılda oluşturulduğu
tahmin edilen otuz iki zamanlı bir usuldür. Sekiz adet dört zamanın, yani deği
şik formda sekiz adet safyan usulünün
birleşmesinden meydana gelmiştir. 321
8'lik birinci, 32/4'1ük ikinci ve 32/Z'Iik
üçüncü mertebeleri kullanılmıştır. Bazı
karların içinde kullanılan 32/B'Iik birinci
mertebesine "murassa' hafif", 32/Z'Iik
mertebesine "ağır hafif' adı verilmiştir.
Hafif usulü eskiden darbları daha sade
olarakvurulurdu. Bu ilk yapı, zaman içinde bazı vuruşlarıo velvelelendirilmesiyle
değişikliğe uğramıştır.
Gidişi hareketli ve daha çok ll. bestelerde kullanılan bu usulle ayrıca peşrev.
kar. tevşih ve ilahiler ölçülmüştür.
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