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Mesnevi ve
Özellikleri



D�van edeb�yatı (klas�k edeb�yat)
nazım b�ç�m�d�r.*D�van ş��r�nde, her

beyt�n�n d�zeler� kend� arasında
uyaklı, aruzun genell�kle kısa

kalıplarıyla  yazılan nazım b�ç�m�ne
ve bu b�ç�mde yazılmış
yapıtlara mesnev� den�r.

MESNEVİLER:

www.e d e b � ya t no t u .com



*D�ğer nazım şek�ller�ndek� kaf�ye bulma zorluğu,

şa�rler� uzun met�nlerde bu şekl� kullanmaya 

teşv�k etm�şt�r.

*Yazımı kolay olduğu �ç�n uzun h�kâyeler mesnev�

şekl�nde yazılmıştır.

*Mesnev�lerde savaş, aşk, tar�h� olaylar, d�n ve

tasavvuf, şehr�n güzell�kler�, m�zah anlatılır.  

*Mesnev�lerde olay masal havasında anlatılır.

Mesnev�
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Mesnev�
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**Mesnev�ler d�van edeb�yatında, günümüzdek�

roman ve h�kâyen�n yer�n� tutuyordu.

*Masala ve destana yaklaşan özell�kler� de

vardır.

*Bey�t sayısı sınırsızdır.

*Her bey�t kend� arasında kaf�yel�d�r. (aa, bb, cc,

dd…)

*Aruzun kısa kalıpları �le yazılır.

*Mesnev�lerde konu b�rl�ğ� esastır. Bey�tler

arasında konu b�rl�ğ� vardır.



Mesnev�
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**İran edeb�yatında ortaya çıkmıştır.

*Türk ve İslam edeb�yatında yaygın olarak

kullanılmıştır.

*Türk Edeb�yatında b�l�nen �lk mesnev� Kutadgu

B�l�g’d�r.

*Halk h�kâyeler�nden farkları; sadece ş��r şekl�nde

yazılması ve söyleyen�n�n bell� olmasıdır.

*Beş mesnev�n�n b�r araya

gelmes�yle “hamse” oluşur.
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⇒ B�r mesnev�de genell�kle şu bölümler bulunur:
Besmele

D�bâce: Mesnev�n�n önsözüdür. Manzum veya mensur olab�l�r.
Tevh�d: Allah’ın b�rl�ğ� ve bütünlüğü anlatılır.

Münacaat: Allah’a yalvarış ve yakarışlarda bulunulur.
Naat: Hz. Muhammed övülür.M�rac�ye: M�raç olayı anlatılır.

Medh-� Ç�har-yâr-� Güzîn: Genell�kle dört hal�fe övülür. Dört hal�fe dışında devr�n
büyükler� de övüleb�l�r.

Medh�ye: Yapıtın sunulacağı k�ş�ye övgüler bulunur.
Sebeb-� Tel�f: Mesnev�n�n yazılış neden� bel�rt�l�r.

Âğâz-ı Dâstan: Mesnev�n�n asıl konusunun bulunduğu bölümdür.
Hat�me: Mesnev�n�n b�tt�ğ�n� bel�rten bölümdür.



Mesnev�ler
konularına göre
şöyle
sınıflandırılab�l�r
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1. Destanlar, savaş ve kahramanlık konularını

�şleyen mesnev�ler: 

İskendername (Ahmed�), Şehname (F�rdevs�)

2. Aşk: 

Vamık u Azra, Hüsrev ü Ş�r�n (Şeyh�), Leyla ve

Mecnun (Fuzûlî), Cemş�d ü Hurş�d (Ahmed�), Gül ü

Bülbül

3. D�n� ve tasavvuf� konulu mesnev�ler: 

Ves�letü’n-Necat / Mevl�d (Süleyman Çeleb�), Hüsn

ü Aşk (Şeyh Gal�b), Gar�pname (Âşık Paşa)
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4. Ahlak� konulu d�dakt�k mesnev�ler: 

Hayr�yye, Hayrabad (Nab�), Kutadgu B�l�g

(Yusuf Has Hac�b), R�saletü’n Nush�ye (Yunus

Emre)

5. Şeh�rler� anlatan mesnev�ler: 

Şehreng�z-� Bursa (Lam�î), Hubanname

(Enderunlu Fazıl)

6. Eğlence ve düğünler� anlatan mesnev�ler: 

Surname (Vehb�)

7. M�zah� ya da eleşt�rel mesnev�ler: 

Harname (Şeyh�)

Mesnev�ler
konularına göre
şöyle
sınıflandırılab�l�r
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