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Arap nazım sisteminde
en küçük nazım birimi.
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çadır, oda, mesken, konak" managelen beyit bir edebiyat terimi olarak aynı vezinde iki mısradan meydana
gelen bir nazım birimini ifade eder. Mıs
ra ise "çadır kapısının iki yanı, kapı kanadı ve pervazı" anlamındadır. Buna göre, bir evin kapısı genel olarak iki kanatlı olup evin tamamlanarak muhafaza altına alınması iki kanadın yapılmasına
bağlı bulunduğundan iki mısraın bir araya gelmesi ·de beyti meydana getirir.
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Arap Edebiyatı. Bu edebiyatta en küçük nazım birimi beyit olduğu için beyitten daha küçük parçalar manzume
sayılmaz. Bu husus tamamen vezinden
yani aruzdan gelmektedir. Fars ve Türk
nazım sistemlerinde mısraların oynadı
ğı rolü Arap nazmında beyit oynamıştır.
Arap nazmında -bazı cümlecikler hariçhüküm bildiren kelime grupları beyti teş
kil ettiği halde Fars ve Türk nazım sistemlerinde bunu mısra teşkil eder. Bu
sebeple adı geçen edebiyatiara aruz vezni girdiği zaman mısra uzamıştır. Bunu
remel bahrinde, recezin karize mahsus
olan şekillerinde açıkça görmek mümkündür. Eski müelliflerle dikkatli yeni
müellifler mısra kelimesini kullanmaktan sakınırlar. Bunun yerine şatr (yarım)
kelimesinden faydalanırlar. Esasen bir
beyit, sadr adını alan ilk kelimeyle baş
layıp aruz denen son tef'ileyle biten birinci şatr ile acüz denen ve ibtida ile baş
layıp darb (nevi, çeşit) ile biten ikinci şatr
dan teşekkül eder. Beytin sadr, aruz, ibtida ve darb dışında kalan tef'ilelerine
haşv denir. Aruzla birinci şatr tamamlanmakta, ikinci şatrın son cüzü olan
darb ise kafiye bakımından ona uymaktadır. Mısra kelimesine gelince, "el-beytü'ş-şa'r" (kıl çadır) "el-beytü'ş-şi'r" temsiline bağlı olan ıstılah, kaside tarzında
ki manzumelere girmeyi sağlayan "kapı
kanadı" manasma gelmektedir. Buna
göre her mısra bir şatrdır, fakat her
şatr bir mısra değildir. İlk beyitler mıs
ra denen şatrlara ayrılır. Birbirine hece
sayısı ve uzunluk-kısalık değeri itibariyle denk bulunan bu yarım beyitler Türk
ve Fars edebiyatlarında eski an'aneye
bağlı kalarak manzumeyi örerler. Baş
ka bir ifadeyle her beyit kafiyeli bir kelimeyle son bulur. Arap nazmında ise
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musarra' beyit yalnız manzumelerin başında yer alır. Kafiye vezne bağlı olduğuna göre bu beyitlerde acüzün aynen
tekrar edildiği farzedilir. Bir veya birden fazla tef'ilesi mahzuf vezinlerle söylenmiş beyitler ise değişik adlarla anı
lırlar (geniş bilgi için bk. ARÜZ).
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İran ve Türk Edebiyatı. Seyit, bu iki edebiyatta, bilhassa ilk dönemlerde ve sonraları kendine mahsus birtakım özelliklere sahip olmakla birlikte, Arap edebiyatındaki şekli ile ele alınmış ve yüzyıl
lar boyunca genel hatları itibariyle bu
edebiyattaki yapısı ile incelenmiştir. Bu
bakımdan her üç edebiyatta da ortak
ve müşterek bir yapı göstermiştir. İs la
miyet'ten önceki Türk edebiyatında nazım şekilleri esas itibariyle dörtlüklere
dayanmakla beraber daha basit şekille
rin, iki mısradan oluşan beyitlerin bulunması da muhtemeldir (İA, ı. 644). Ancak Seyit esas olarak Arap edebiyatmdan Fars ve Türk edebiyatiarına geçmiş
ve klasik Türk edebiyatında da bir nazım birimi olarak asırlarca kullanılmış
tır. Seyitlerde genellikle mana bütünlüğü aranır, yani bir beyit ister bir manzumenin parçası, ister tek başına olsun
bir manayı tam olarak ifade eder. Ancak son devir İran ve Türk edebiyatında
da Batı edebiyatının etkisi ile beyit hemen hemen tamamen bozulduğu gibi
yapı bakımından da parçalanmıştır. Nitekim yeni Türk edebiyatında Servet-i
Fünün şairleri gerek gramer gerekse ma-

na

bakımından mısra

ve beytin yekpa-

reliğini kırmışlardır.

Seyitterin kendi

aralarındaki

kafiyetemeydana getirir. Her beyti kendi arasında kafiyeli nazım şekline mesnevi, ilk beyti
kafiyeli. sonraki beyitlerin birinci mısra
ları serbest, ikinci mısra la rı ilk beyitle
kafiyelenen şekiliere gazel ve kaside denir. Bu manzumelerde mısraları kafiyeli
olan beyitlere yani ilk beyte rriatla' adı
verilir. Eğer matta' beyti birden fazla
olursa bunlar matta' -ı sanf, matta' -ı salis diye sıralanır. Nadir olarak görülen
bu tür beyitlerde şair ifadeye bir yenilik
ve değişiklik katmış olur ve şiirini monotonluktan kurtarır. Bu daha çok uzun
manzumelerde başvurulan bir yoldur.
Mısraları birbiriyle kafiyeli olmayan beyte "beyt-i hasi", bir beytin iki mısraını
kafiyelendirmeye tasri', kafiyeli olan beyte musarra' veya mukaffa denir. Musarra ' beyit gazel ve kasidenin başında değil de diğer beyitlerin arasında bulunursa buna vasıta adı verilir. Birden fazla
matlaı olan kaside veya gazele zatü'l matla' veya zü'l-metali' denir (Muallim
Niki, s. l54-l55) .Ayrıca bir manzumenin musarra' olmasa da ilk beytine matla' adı verilir (a.e., s. 160). Bir nazım şek
linde matta'dan sonra gelen beyte hüsn -i
matla', son beyte de makta' denir. Bu
tabirler daha çok gazel için kullanılır.
Makta'dan önce gelen beyte de hüsn-i
makta' adı verilir. Hüsn-i matta'ın matla'dan ve hüsn-i makta ' ın makta'dan daha güzel olmasına bilhassa dikkat edilir.
Beytü'I-gazel gazelin, beytü'l-kasid ise
kasidenin en güzel beytine verilen addır. Bunlara şah beyit de denir. Manası başka bir beyitle tamamlanan beyte
beyt-i merhün denir. Şairin adının geçtiği beyte kasidede taç beyit, gazelde
r.ise mahlas beyti adı verilir. Kafiyeli olmayan beyitlere ferd veya müfred denildiği gibi divanların sonlarında toplanan kafiyeli fakat müstakil beyitlere de
müfred denmiştir.
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