


Redif Nedir? Redif Örnekleri

Redif:
⇒ Dize sonlarında yazılışları, anlamları ve 

görevleri aynı olan eklerin veya sözcüklerin 
tekrarına redif denir.
⇒ Redif kelimesinin sözlük anlamı “arkadan 
gelen”dir.

⇒ Dize sonlarında redif, uyaktan (kafiyeden) 

önce gelir. Dize sonunda kafiye varsa redif 
aranmaz.

Bir ilâh uykusu olur elbette
Ölüm bu tılsımlı ebediyette

“-te” ler redif ; “-et” ler tam uyak



Bu ıslıkla uzayan, dönen, kıvrılan yollar
Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar

“yollar” sözcük halinde rediftir

Aşkın aldı benden beni
Bana seni gerek seni

“-i” rediftir



ÇIKMIŞ SORULAR

Halka halka kâkülünden dağ dağ oldu gönül
Hoş gelip divanelik dağ üstü bağ oldu gönül
Bu beyitteki uyak türü, aşağıdakilerden hangisiyle aynıdır? 
(2017)

A)Ne hoştur kırlarda yazın uyumak

Bulutlar ufukta beyaz bir yumak
B)Rüzgârla titrerken karanlık çamlar

Yâdında canlanır eski akşamlar
C)Bu ıslıkla uzayan, dönen kıvrılan yollar

Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar
D)Çok sürse ayrılık aradan geçse çok sene

Biz sende olmasak bile, sen bizdesin gene
E)Gün olur sürüyüp beni derbeder

Bu ses rüzgârlara karışır gider

CEVAP: “B” şıkkıdır.



I

Çukurova bayramlığın giyerken
Çıplaklığın üzerinden soyarken

Şubat ayı kış yelini kovarken
Cennet dense sana yakışır dağlar

II

Tut atalar sözün kalbi selim ol
Gönülden gönüle yol var demişler

Gider yavuzluğu tab’ı halim ol
Sarp sirke kabına zarar demişler

Aşağıdakilerden hangisi, numaralanmış bu dörtlüklerin ortak 

özelliklerinden biri değildir? (2016)
A)Redife yer verilmesi

B)Yarım kafiyenin kullanılması

C)Hece vezniyle yazılması
D)Söz sanatlarından faydalanılması

E)Yalın bir söyleyiş tercih edilmesi

CEVAP: “B” şıkkıdır.



Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizelerde redif yoktur? 
(1995)

A) Ey, genç kanı kaynayan pınar
Ey, altında yatıp kaldığım çınar

B) Uzaktan görenler yine aldan-ır

Gözlerde bir hayal gibi canlan-ır
C) Ey, kumrulu bahçem, sümbüllü bağ-ım

Ey, bülbüllü derem mineli dağ-ım
D) Yatıyor can evimde hep o sonsuz emel-ler

Gönlüme dokunmadı göğsümü yırtan el-ler
E) Akşam, sanki boşluk içime dol-ar

Dağların cilası gittikçe sol-ar

CEVAP: “A” şıkkıdır.

http://www.yksedebiyat.org/2017/06/uyak-ve-redif.html

