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ÖN SÖZ 

 

 Dili, basitçe, insanlar arasında iletişimi sağlayan bir araç olarak tanımlarsak 

güzel sanatların bir dalı olan edebiyatı da dilin estetik bir biçimde ifade edilmesi 

olarak tanımlayabiliriz. Bu noktadan bakıldığında her sanat dalının olduğu gibi 

edebiyatın da dayandığı birtakım temel estetik kuralların olması kaçınılmazdır. Söz 

konusu estetik kurallar genelde bütün sanatlara özelde de edebiyata ve edebî ürünlere 

yeni ifade imkânlarının kapılarını aralamıştır. 

 Bir ifade biçimi olan edebiyatın sözlü ve yazılı olmak üzere iki yönü vardır ve 

var olan estetik kurallar, edebiyatın her iki yönünü de kapsamaktadır. Ancak sözlü 

edebiyatta yer alan bu kuralların varlığını ortaya koymak ve onu bir sistem içinde 

değerlendirebilmek oldukça zordur. Yazılı edebiyatta ise yapılan değerlendirmeleri 

daha sağlam bir temele dayandırmak daha kolaydır. Bunun nedeni de zaten dilin 

içinde kendiliğinden var olan birtakım kuralların, yazılı ürünler yoluyla görünür bir 

hâle gelmesidir.  

 Edebiyatın temel malzemesi olan dil, değişip gelişen bir yapıya sahip 

olduğundan onun içinde var olan estetik de zaman içinde değişip gelişmektedir. Bu 

değişim kuşkusuz ki, zaman içinde dilin bütün yönlerini etkilemiştir. Türk dili, bu 

durum için son derece uygun bir örnektir. İslâmiyet’in kabulü ile Türk dili her 

bakımdan köklü bir değişim yaşamıştır. Bu değişimi alfabeden söz dağarcığına, 

eserlerde ele alınan konulardan bu konuların ifade ediliş tarzına kadar birçok alanda 

görmek mümkündür. Değişimin bu kadar yönlü olmasındaki temel etkenlerin en 

önemlisi karşılaşılan yeni din ve o dinin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’dir.  
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 Kur’an-ı Kerim’in Arapça olması onu anlayabilmek, yorumlayabilmek ve 

anlatabilmek için başata Farslar ve Türkler olmak üzere Arap olmayan ulusların Arap 

dilinin estetiğini öğrenmelerini zorunlu kılmıştır. Bu da dolayısıyla Arap olmayan 

ulusların Arap dilinin estetik kurallarını belirleyen ve anlatan belâgat ilmiyle 

ilgilenmelerini gerekli hâle getirmiştir. 

 Özellikle Osmanlıda, medreselerin yaygınlaşmasının da etkisiyle belâgat ilmi 

bu kurumlarda öğrenilmesi zorunlu ilimler arasında yer almıştır ve buna bağlı olarak 

bir ihtiyacında karşılanmasına hizmet etmek amacıyla bu ilmin anlaşılmasını 

kolaylaştıracak eserler kaleme alınmaya başlanmıştır. Bu eserlerin en önemlileri, 

belâgat ilminin temel kitapları olan Miftâhu’l-Ulûm’un ve Telhîsü’l-Miftâh’ın 

Türkçe tercümeleri, haşiyeleri, şerhleri ve ihtisarlarıdır.  

 Bu çalışmada da belâgat ilminin anlaşılmasını kolaylaştırmak için kaleme 

alınmış; belâgatin temel kitaplarından ve kısaca Telhîs diye bilinen Telhîsü’l-

Miftâh’ın başarılı bir Türkçe tercümesi olan Matla’u’n-nûr adlı eser üzerinde 

durulacaktır. Çalışmanın temelini oluşturacak bu tercümeden daha önce hiçbir 

kaynakta söz edilmemiştir. Bu çalışmanın asıl amacı bu eseri tanıtmak olacaktır.  

 Çalışmanın birinci bölümünde belâgat ilminin doğuşu ve gelişiminden söz 

edilmiştir. Bu gelişimden söz edilirken bu ilmin sadece Arap edebiyatındaki değil 

Fars ve Türk edebiyatındaki gelişimi üzerinde durulmuştur. 

 İkinci bölümde Matla’u’n-nûr’un kaynak metni Telhîs ve Telhîs’in Türkçe 

tercümeleri hakkında bilgi verilmiştir. 

 Üçüncü bölümde Matla’u’n-nûr’un müellifi, XVIII. yüzyıl vak’anüvisi ve 

şairi Halîl Nûrî’nin hayatı hakkında bilgiler sunulmuştur.  
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 Dördüncü bölümde ise Matla’u’n-nûr’un içeriğinden söz edilmiştir. Aynı 

zamanda bu bölümde eser, Telhîs’le içerik bakımından kısmî bir karşılaştırmaya tabî 

tutulmuştur.  

 Çalışmanın sonunda Matla’u’n-nûr’un çeviriyazı metni verilmiş ve metinde 

yer alan terimlerin bir dizini sunulmuştur.  

Beni, bu konuda çalışmam için yönlendiren ve çalışmam boyunca benden 

yardımlarını esirgemeyen hocam Prof. Dr. Abdulkadir Gürer’e, tezin her aşamasında 

yanımda olan ve çok şey borçlu olduğum Esra Yiğit’e, metinde yer alan Arapça 

bölümleri okumam da yardımcı olan Dr. Muhammed Hekimoğlu’na ve sevgili 

dostlarım Emre Yiğit’e, Yavuz Güçtürk’e ve Banu Yazar’a sonsuz teşekkürü bir borç 

bilirim. 

 

 

        Eylül 2006 

            Ankara 
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1. BELÂGAT: 

 

 

1.1.  Belâgatin Tanımı:  

 

Belâgat, Arapça ( ��� ) “b, l, à” kökünden türetilmiş bir sözcüktür. Kaynakların 

sözcüğün temel kullanımlarıyla ilgili birleştikleri anlam, “amaçlanan hedefe 

ulaşabilmek” ve “yeterli olmak”tır.1 Bazı kaynaklarda ise belâgat sözcüğünün 

yukarıda sözü edilen anlamlarının “bulÿà” kelimesiyle ilişkilendirildiğini; ancak 

bunun doğru olmadığı da eklenmiştir.2 Bilgegil, sözcüğün “ulaştı, nihâyete erdi, idrâk 

etti, kâfi geldi, idâre etti, te’kîdde son hadde vardı, aksâ-yı murâdına yetti” 

anlamlarını da taşıdığını belirttikten sonra sözcüğün, terim anlamı dışındaki 

kullanımlarını da vermiştir.3 

 Terim olarak ise belâgatin iki yönü söz konusudur: Birincisi “meleke” –ki bunu 

belâgatin, daha bağımsız bir bilim olarak değerlendirilmesinden önce de her dil ve 

kültürde sözlü olarak varlığını devam ettirmesi ve her dilin sözel olarak birtakım 

estetik kurallara sahip olması olarak tanımlamak mümkündür- ikincisi ise bağımsız 

                                                 
1 Çağıl, Necdet, Kıraat Olgusu Çerçevesinde Kur’an’ın Belâgat ve Fonetik Yapısı, İlâhiyât, Ank., 

2005, s. 41. ; Bolelli, Nusreddin, Belâgat Kuran Edebiyatı Beyân-Meânî-Bedî’, Rağbet Yay., İst., 

2000, s. 26.  

2 Kılıç, Hulûsi, “Belâgat”, TDVİA, C.5, İst., 1992, s. 380. 

3 Bilgegil, M. Kaya, Edebiyat Bilgi ve Teorileri (Belâgat), Enderun Kitabevi, İst., 1989, s. 21.   
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bir “ilim” olmasıdır. Bunlardan birincisinin Batı terminolojisindeki karşılığı 

“éloquence” ikincisininki “rhétorique”dir.4  

  Belâgatin, “ilim” olarak tanımı, eski ya da yeni bütün belâgat kitaplarında 

hemen hemen aynı cümlelerle verilmiştir: “ Belâgat; sözün, fasih (açık) olmasının 

yanı sıra muktezâ-yı hâle (ortama) uygun olarak ifade edilmesi;  belâgat ilmi ise, 

bunun kurallarını belirleyen ilimdir.”5  

  Belâgatle, iki şey nitelendirilir: Kelâm (söz) ve mütekellim (sözü söyleyen). 

Bu nedenle belâgat kitaplarında, belâgatin tanımının hemen ardından “kelâmda 

belâgat” ve “mütekellimde belâgat” kavramlarına yer verilmiştir.  

 Kelâmda belâgat, sözün muktezâ-yı hâle6 (durumun gereğine) uygun olmasıdır; 

ancak bu durumun değişkenlik göstereceği de kesindir. Daha açık bir ifadeyle söz, 

                                                 
4 Kılıç, a.g.m., s. 380. ; Saraç, M. A. Yekta, Klâsik Edebiyat Bilgisi Belâgat, Bilimevi Yay., İst., 

2001, s. 27. ; Bilgegil, a.g.e, s. 25. ; Yetiş, Kâzım, Ta’lîm-i Edebiyat’ın Retorik ve Edebiyat 

Nazariyâtı Sâhasında Getirdiği Yenilikler, AKM, Ank., 1996, s. 106 ve devamı. Yetiş, bu eserinde 

‘belâgat’ sözcüğünün Recâizâde tarafından ‘Ta’lim-i Edebiyat’taki tüm kullanımlarını sayfa 

numaralarıyla göstermiştir. 

5 Yanık, Nevzat H. (vd) , Telhîs ve Tercümesi Kur’ân’ın Eşsiz Belâgatı, Huzur Yayın Dağıtım 

Pazarlama Tic. Ltd. Şti., İst., tarihsiz, s. 4. ; Celaleddin Muhammed Kazvini, Telhis (Meani, Beyan, 

Bedî) Kur’an Edebiyatı (Açıklamalı Tercüme: Mehmed Fahreddin Dinçkol), Ebrar Yay., İst., 1990, 

s. 12. ; Bilgegil, a.g.e, s. 21. ; Saraç, a.g.e, s. 33. ; Ahmet Cevdet Paşa, Belâgat-ı Osmâniyye (Haz. 

Turgut Karabey, Mehmet Atalay), Akçağ Yay., Ank., 2000, s. 4. ; Bolelli, a.g.e, s. 26. ; Muallim Naci, 

Istalâhât-ı Edebiyye Edebiyat Terimleri (Haz. M.A. Yekta Saraç), Gökkubbe, 2. b, İst., 2004, s. 

128-129. ; Külekçi, Numan, Açıklamalar ve Örneklerle Edebî Sanatlar, Akçağ Yay., 3.b, Ank., 

2003, s. 11; Tâhir-ül Mevlevî, Edebiyat Lügatı, Enderun Kitabevi, İst., 1994, s. 25. ; Çağıl, a.g.e, s. 

41. Ayrıca bu eserde Arapça kaynaklarda yer alan belâgat tanımları da verilmiştir. Bkz. dipnot 1-5.    

6 Muktezâ ve hâl kavramlarının kısa tanımı için bkz. Bolelli, a.g.e,  s. 27. 
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ortama uygunluğuyla değer kazanır ya da kaybeder. Burada, okuyucunun ve 

dinleyicinin –iletiyi alanın– zekâ durumu, beğenisi ortamın temel 

belirleyicilerindendir.7  Bu noktada, kelâmda belâgatin iki yönü vardır:  

a) Tarf-ı ‘Alâ 

b) Tarf-ı Esfel8   

 Bunlardan ilki Kur’an’a, ikincisi ise insana aittir. Bir insan belâgate uygun ne 

kadar söz söylerse söylesin Kur’an’a asla ulaşamaz. Bu oldukça önemli bir ayrımdır. 

Daha sonra ileride kısaca değineceğimiz belâgatin ortaya çıkışı ve algılanışı için 

önemli verilerdir; çünkü belâgatin asıl amacı, Kur’an’ın üstünlüğünü ortaya koymak, 

onun ilâhî bir varlığın ürünü olduğu gerçeğini pekiştirmektir. 

 Mütekellimde belâgat ise sözü söyleyenin belâgat kurallarına uygun olarak 

meramını ifade edebilmesidir. Böyle söz söyleyenlere ve böyle sözlere “belîğ” adı 

verilir. Bir sözün belîğ olabilmesi içinse açık ve anlaşılır; yani fasîh olması gerekir. 

Kısaca, “belâgat için öncelikli şart  ‘fesâhat’tır.”9 

 

1.1.1.Fesâhat: 

 

 Sözlük anlamı, “açık, seçik berrak bir hâlde bulunma, saf ve halis olma” olan 

fesâhatın terim anlamı ise “sözün, ses ve anlam bakımından herhangi bir kusur 

taşımamasının esaslarını belirleyen disiplin”dir.10 

                                                 
7 Tâhirü’l-Mevlevî, a.g.e, s. 25. ; Saraç, a.g.e, s. 33-35. ; Bilgegil, a.g.e, s. 22. 

8 Kavramların açıklaması için bkz. Bilgegil, a.g.e, s. 22. 

9 Saraç, a.g.e., s. 33. 

10 Çuhadar, Mustafa, “Fesahat”, TDVİA, C. 12, İst., 1995, s. 423. ; Saraç, a.g.e., s. 37. ; Bilgegil, 

a.g.e, s. 25. ; Yanık (vd), a.g.e,  2-5. ; Tâhirü’l-Mevlevî, a.g.e, s. 45. ; Ahmet Cevdet, a.g.e, s. 4. ; 
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 Kusurlardan arınmış söze ve böyle söz söyleyenlere fasîh adı verilir. 

Başlangıçta belâgat, berâat ve beyân kelimeleriyle aynı anlamda kullanılan fesahat, 

sonraları lafız (söz) güzelliği için kullanılmıştır.11     

  Fesâhatla kelime, kelâm (söz) ve mütekellim (sözü söyleyen) nitelendirilir. Bir 

sözün fasîh sayılabilmesi için, fesahata engel olan kusurlardan uzak olması gerekir. 

Bu kusurlar lafza (söze) ve mânâya ait olmak üzere iki bölümde incelenebilir. 

 Lafza ait kusurlar şunlardır: “Tenâfür (kelime ya da cümledeki telâffuz zorluğu)”, 

“kıyasa muhalefet (sözcüğün yapısının bozulması)”, “lafzî te’kîd (sözün sıralanışının 

anlamı kapalı kılması)”, “za’f-ı te’lîf (söz diziminin bozuk olması)”, “tetâbu’-ı izâfât 

(zincirleme isim tamlamaları)”, “kelimenin veya cümlenin kulak tırmalayıcı bir 

söylenişi olması (kerâhat-ı sem’)”, “ifadenin fazla uzun olması” ve “gereksiz 

tekrarlar”.  

 Mânâyla ilişkili kusurlar: “Garâbet (sık kullanılmayan, duyulmamış kelimelerin 

kullanılması)”, “Mânevî te’kîd (sözün anlamının kapalı olması)”.12 

                                                                                                                                          
Külekçi, a.g.e, s. 11. ; Bolelli, a.g.e, s. 15-16. ; Çağıl, a.g.e, s.41-42. Bu eserde yazar, fesâhatın birçok 

tanımına yer vermiştir.  

11 Çuhadar, a.g.m, s. 423. 

12 Çuhadar, a.g.m, s. 423–424. Bunun dışındaki bir sınıflamayı da Saraç yapmıştır: “Kelimenin 

fesâhat”ı,  kelimenin “tenâfür-i hurûf, garâbet ve kıyâsa muhâlefet”ten uzak olmasıdır. “Kelâmın (söz 

diziminin) fesâhat”ı, kelimelerin fasîh olmakla beraber sözü oluşturan kelimelerde “tenâfür-i kelimât”, 

“tetâbu’-ı izâfât”, “za’f-ı te’lîf” ve “te’kîd” bulunmamasıdır. “Mütekellimin fesâhat”ı ise sözü 

söyleyenin açık ve anlaşılır bir biçimde sözü söyleyebilme yeteneğidir.” Saraç, a.g.e, s. 37–50. Yine 

fesahatla ilgili geniş bilgi için bkz. Bilgegil, a.g.e, s. 23-43. Yukarıda zikredilen kavramların tanımları 

ve örnekleri için ayrıca bkz. Bolelli, a.g.e, s. 16-26. 
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 Bunlar dışında da bir sözün fasîh olması için söz sanatlarının yerinde 

kullanılması, gereksiz ilmî terimlere yer verilmemesi, sözün öz söylenmesi vb. 

özelliklere de sahip olması gerekir.   

  

 

1.2.  Belâgatin Bölümleri: 

 

 

1.2.1. Maânî: 

 

 Maânî, istemek, kastetmek anlamına gelen ‘inâyet kökünden türemiş hâliyle ve 

ma’nâ kelimesinin çoğulu olarak “mânâlar” anlamına gelmektedir. 13 

 Terim olarak anlamı ise, “sözün (kelâmın) yerinde kullanılması ve hâlin ( sözün 

dinleyen ya da konuşanın durumuna uygun olarak dile getirilmesi) gereğine göre 

uğrayacağı değişiklikleri konu eden ilim dalı”dır.14 Bir belâgat terimi olarak başka 

bir tanımı ise, “uygulamada hatadan kurtaracak biçimde cümle terkiplerinin ifade 

özelliklerini araştırma ilmidir.”15 Bu ilim daha çok cümle ile ilgili unsurları konu 

edinir. Maânî ilminin inceleme kapsamına “isnâd-ı haberî, müsnedün ileyh, müsned, 

ahvâl-i müteallikât-ı fiil, kasır, inşâ, fasıl-vasıl, îcâz-ıtnâb-müsâvât” konuları girer.16   

                                                 
13 Çağıl, a.g.e, s. 42. 

14 Saraç, a.g.e, s. 53 ; Bilgegil, a.g.e, s. 44. 

15 Çağıl, a.g.e, s. 42. (Şerefuddîn Huseyn b. Muhammed Tîbî’nin “et-Tibyân fî ‘İlmi’l-Ma’ânî ve’l-

Bedî’ Ve’l-Beyân” adlı eserinden naklen); Bolelli, a.g.e, s. 151. 

16 Konu hakkında geniş bilgi ve terimlerin açıklaması için Çağıl, a.g.e, s.42-196, ; Saraç, a.g.e, s.53-

81. ; Bilgegil, a.g.e, s. 44-123. 
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1.2.2. Beyân: 

 

 Beyân sözcüğünün sözlük anlamı “ortaya çıkmak, açık seçik olmak; açıklamak, 

anlaşılır hâle gelmek”tir.17 Bir belâgat terimi olarak ise “bir maksadı değişik yollarla 

ifade etmenin usul ve kaidelerinden bahseden ilim”18 anlamına gelir. Belâgatin bu 

bölümünde hakîkat, mecâz, istiâre, teşbîh, kinâye gibi kavramalar üzerinde durulur. 

Ancak söz konusu kavramlar, edebî sanat olarak kullanıldıklarında bedî ilminin 

kapsamına da girer.   

 Bu ilmin temel amacı, edebî eserleri daha iyi anlayabilmek, duygu ve 

düşünceyi uygun bir biçimde ifade edebilmek için gerekli bilgileri ortaya koymaktır.  

 Beyân ilminin temel konularını ana hatlarıyla ilk kez Câhız (ö. 255/869)∗, el-

Beyân ve’t-Tebyîn ve el-Hayevân adlı eserlerinde ele alıp değerlendirmiştir.19 Ondan 

sonra da İbn Kuteybe (ö. 276/889), İbn Mu’tez (ö. 296/908), Kudâme b. Ca’fer (ö. 

337/948) gibi müellifler de eserlerinde bu konudan söz etmişlerdir; ancak Câhız da 

dahil bu müellifler eserlerinde bu konuyu ayrı bir bölüm olarak değerlendirmemiştir. 

Beyânı müstakil bir ilim olarak değerlendiren Ebû Mansûr es-Seâlibî’dir. Daha sonra 

ise Zemahşerî (ö. 538/1144), Sekkâkî (ö. 626/1229), Kazvînî (ö. 739/1338) ve 

Teftazânî  (ö. 792/1390), beyânın belâgat ilmi içindeki yerini belirgenleştirmiştir.20   

                                                 
17 Hacımüftüoğlu, Nasrullah, “Beyân”, TDVİA, C.5, İst., 1992, s. 22. ; Bilgegil, a.g.e, s.125., Saraç, 

a.g.e, s. 89. 

18 Saraç, a.g.e, s. 89. ; Bolelli, a.g.e, s. 33.  

∗ Tarihlerden ilki hicrî, ikincisi ise miladî yılı göstermektedir.  

19 Bolelli çalışmasında “Bu ilmin (beyânın) kurucusu Ebû ‘Ubeyde Ma’mer b. El-Müsennâ et-

Temîmîdir.” bilgisini aktarmıştır. Bolelli, a.g.e, s. 33.    

20 Saraç, a.g.e, s. 89. ; Hacımüftüoğlu, a.g.m, s. 23. 
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1.2.3. Bedî’: 

 

 Sözü, ses ve anlam bakımından güzelleştirmenin yollarından –kısaca manevî ve 

lafzî söz sanatlarından– söz eden ilimdir.  Bed’ kelimesinden türetilen bedî’nin 

sözlük anlamı “örneksiz ve modelsiz olarak bir şeyi icat eden, örneği ve modeli 

olmadan yaratılmış olan”dır.21 Aynı zamanda el-bedî’ yukarıdaki anlamıyla Allah’ın 

isimlerinden biridir.  

 Belâgatin bu bölümünü bir sanat dalı olarak inceleyen ve ana hatlarıyla 

sınırlarını belirleyen ilk kişi, aynı zamanda şair olan Halife İbnü’l-Mu’tez’dir           

(ö. 296/908). İbnü’l-Mu’tez, Kitâbü’l-Beyân adlı eserinde “cinâs, istiâre, reddü’l-‘acz 

‘ale’s-sadr, tezât, mezheb-i kelâmî”yi bedî’ adı altında değerlendirmiştir. Daha 

sonraki yüzyıllarda sözcüğün anlam kapsamı biraz daha genişlemiş ve müellifler 

bedî’ ilmi çatısı altında toplanan edebî sanatlara yenilerini ilâve etmişlerdir. Ancak 

XIII. yüzyıla kadar bedî’ ilmini müstakil olarak inceleyen eserler kaleme 

alınmamıştır. Bu dönemden önceki eserler bu konuya dolaylı olarak değinmiştir. 

Bunda, şüphesiz Bâkılânî (ö. 403/1013), Cürcânî (ö. 471/1078) gibi müelliflerin 

bedî’ sanatların bir metne tek başına güzellik veremeyeceklerini düşünmelerinin de 

önemli bir rolü vardır.22  

 Nihayet, XIII. yüzyılda Sekkâkî (626/1239), Miftâhu’l-‘Ulûm adlı eserinde 

bedî’i belâgat içinde ayrı bir bölüm olarak değerlendirmiştir. Ardından da 

Kazvînî’nin, bu eserin üçüncü bölümünü kısaltarak ve kimi yerlerde de açıklamalar 

                                                 
21 Saraç, a.g.e, s. 141. ; Bilgegil, a.g.e, s. 181. ; Hacımüftüoğlu, Nasrullah, “Bedî’”, TDVİA, C.5, İst., 

1992, s. 320. (Kelimenin değişik kullanımları ve anlamları için yine aynı eserlere bakılabilir.)  

22 Saraç, a.g.e, s. 142. ; Hacımüftüoğlu, a.g.m, s. 321.  
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ekleyerek kaleme aldığı Telhîsü’l-Miftâh ve Îzâh adlı eserlerinde maânî ve beyân 

bölümlerinden sonra bedî’i müstakil bir bölüm olarak kaleme almıştır. Bu eserlerden 

sonra bedî’i tek başına ele alan eser yazılmamıştır. Bu dönemden sonraki eserler 

Kazvînî’nin eserlerine yapılan şerh, haşiye ve bu eserlerin ihtisarlardan ibarettir.23 

 

 

1.3. Belâgat İlminin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi:∗∗∗∗ 

 

 Dil, yaşayan bir varlıktır ve gerek kendi iç dinamiklerinden gerek toplumsal 

dinamiklerden etkilenir. Bu etkilenmeler neticesinde birçok değişme ve gelişmeye 

uğrar. Göçler, savaşlar, karşılaşılan yeni kültürler, din ve daha başka unsurlar da 

dildeki bu değişim ve gelişmeyi hızlandırır. Sözü edilen bu durum için Türk dili 

oldukça iyi bir örnektir. Orta Asya’dan Anadolu sahasına gelene kadar bu dilin 

geçirmiş olduğu değişim ve gelişim de bunun en iyi kanıtıdır. Dilde yaşanan 

hareketlilik, sözcük dağarcığından cümle yapısına, estetik anlayıştan ifade 

biçimlerine kadar birçok alana yansır.  

                                                 
23 Konu hakkında geniş bilgi için bkz. Okçu, İbrahim, “Edebiyat Biliminin Temelleri Üzerine Bir 

Araştırma” Yağmur Dergisi, S. 10 (Ocak-Şubat-Mart), 2001, s.  ; Saraç, M. A. Yekta, “Osmanlı 

Döneminde Belâgat Çalışmaları”, Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları 

Günay Kut Armağanı, 28-1, 2003, s. 311-344.  

∗ Burada sadece, belâgatin Doğu’daki (Arap, Fars ve Türk edebiyatındaki) yeri ve gelişimi üzerinde 

durulacaktır. Belâgatin Batı’daki gelişimi hakkında kısa bilgiler için şu kaynaklara bakılabilir: Bayrav, 

Süheylâ, Filolojinin Oluşumu, Multilingual Yay., İst., 1998, s. 23-33. ; Bilgegil, a.g.e, s. 23-24. ; 

Saraç, a.g.e, s. 27-28. ; Yetiş, a.g.e, s. XVII-XX.   
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 Kuşkusuz ki Arap dili ve bu dilin estetiği de yukarıda söz edilen durumlardan 

fazlasıyla etkilenmiştir. Arap edebiyatı ve temelde Arap şiiri köklü bir geçmişe 

sahiptir. Sağlam bir geleneği olan bu dil ve kültür, İslâmiyet öncesinde de belirli bir 

estetik düzlem üzerinde hareket etme imkânı bulmuştur.24 Arapların İslâm öncesi 

dönemden kalan en önemli sanat eserlerine bakarak bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. O 

dönemde şiirin Araplar için taşıdığı anlam, estetik düzeyin çok çok ötesindedir. 

Nihad Çetin’in de belirttiği gibi: “Şâirin ve san’atın bu eski araplar arasındaki kadar 

itibâr gördüğü, cemiyette bu derece canlı ve müessir bir rol oynadığı devir ve 

muhitler pek azdır. Dillerinin  gücünü bilen, san’atın yaşama ve yaşatma kudretini 

sezen araplar, şiirden her vesile ile faydalanmağa çalışmışlardır.”25 Şiir, onlar için 

sanat olmanın ötesinde ölümsüz olmanın aracı, iktidarın simgesidir. 

 İslâm öncesi Arap şiiri, söylenmek için yazılmıştır; yani okunmak için değil 

duyulmak içindir; uzun yıllar sözlü gelenekte kulaktan kulağa aktarılarak varlığını 

devam ettirmiştir. Adonis bu durumu : “İslâm öncesi Arap şiiri şarkı olarak 

doğmuştu, başka bir deyişle gözle okunmak için değil, kulakla dinlenmek için. 

Alfabeye girmeden önce seste yaşadı bu şiir. Ses: Gövdenin müziği, yaşamın soluğu 

                                                 
24 Arap edebiyatının gelişimi hakkında kısa bilgi için şu kaynaklara bakılabilir: Çetin, Nihad M., Eski 

Arap Şiiri, İstanbul Üniversitesi yayınlarından No: 1727, İst., 1973. ; a.g.y, “Arap (Edebiyat)”, 

TDVİA, C.3, İst., 1991, s. 286-309. ; Brockelmann, “Arabistan (Edebiyat)”, İA, C.1, İst., 19.., s. 523-

540. 

25 Çetin, a.g.e, s. 1. (Yazımda eserin orijinaline sadık kaldım.) 
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Sözdür o halde bu şiir ve sözün ötesinde bulunan bir şey. Sözü ve sözün iletemediği 

şeyi iletir.”26 sözleriyle ifade etmiştir.∗ 

 İslâm öncesi dönemde, şiirin gelişimini destekleyen ve hızlandıran çeşitli 

gelişmeler söz konusuydu. Şairlerin birbirleriyle yarıştıkları çeşitli şiir karşılaşmaları 

bunların en önemlileriydi.27 Bu karşılaşmalar, ‘Ukâz, Zü’l-Mecâz, Micennatü’s-sahr, 

Davmatü’l-Cendel, Hacer, Şuhâr adı verilen panayırlarda yapılırdı.28 Bu şiir 

karşılaşmalarında dönemin büyük şairleri hakemlik görevi üstlenirdi. Örneğin, 

                                                 
26 İnce, Özdemir, Tabula Rasa, İş Bankası Kültür Yay., İst., 2002, s.13 (Adonis’in İntroduction á la 

Poétique Arabe adlı eserinden naklen). Aynı görüşlerin benzer ifadesi için şu kaynağa da bakılabilir: 

Adonis, Arap Poetikası (çev. Emrullah İşler), YKY, İst., 2004., s. 13.  

∗ Divan şiirinin bu özelliği üzerinde fazla durulmamıştır; ancak aynı durumun bizim şiir geleneğimiz  

–Halk ve Divan şiiri– için de geçerliği olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu bağlamda 

düşünüldüğünde kafiye, vezin, redif gibi ahenk unsurlarının, bu şiir anlayışında ne denli önemli 

olduğu hemen ortaya çıkacak ve bu unsurlar farklı bir anlam kazanacaktır. Hatta daha da ileri giderek 

diyebilirim ki Divan şiirinin sözelliği bu şiiri anlamada en temel noktadır; çünkü herhangi bir Divan 

şairinin şiiri incelenirken ya da şerh edilirken –bugünkü anlayışı kastediyorum– şairin kimliğine 

bakılarak yorum yapılmaktadır. Bir başka ifadeyle şairin mutasavvıf olması ya da olmaması şiirlerinin 

yorumlanmasında temel ölçüt olarak ele alınmaktadır. Oysa belîğ bir söz, ortama uygunluğuyla değer 

kazanabilir. Bu noktada Divan şiirine yaklaşılırken şiirin söylendiği ortamın –mekân ve dinleyici– da 

belirleyici olduğunu düşünüyorum (bkz. kelâmda belâgat). Simgesel bir şiir olan Divan şiiri farklı 

yorumlara açıktır –estetik kurallar dışına taşmadan– ve her şeyden önemlisi şairin de bir insan olduğu  

noktası göz ardı edilmemelidir. Mutasavvıf bir şairin de gerçek ve mecaz aşk arasında gelgitler 

yaşadığı muhakkaktır; o hâlde yazılan şiirin, şairin hangi dönem anlayışına ait olduğunu şairden 

başkası bilemez. Ben burada bütün şiirlerin böyle değerlendirilmesi gerektiğini söylemiyorum; ancak 

açık kapı bırakılması gerektiğini, kesin yargılardan kaçınılması gerektiğini ifade etmek istiyorum.  

27 Çetin, a.g.e, s. 14 ve devamı. ; Yetiş, a.g.e, s. XX ve devamı. ; Saraç, a.g.e, s. 18.   

28 Çetin, a.g.e, s. 15 ve dipnot 1. 
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dönemin meşhur şairi Nâbiga’nın bu karşılaşmalarda hakemlik yaptığı kaynaklarda 

belirtilmektedir.29 Bu hakemler şiirleri belirli ölçülere göre değerlendirir ve ona göre 

karar verirlerdi30; ancak bu değerlendirmeler kesinleşmiş, yerleşmiş kurallar 

üzerinden yapılmamıştır. Buna rağmen şiirlerin değerlendirilmesinde kimi kuralların 

varlığı, İslâm öncesi şiir için kesinlik kazanmaktadır. Bu nokta, biraz da belâgatin 

tanımı bölümünde verdiğimiz belâgatin meleke yönüyle yakından ilgilidir ki bu da 

belâgatin kaynağının İslâm öncesi şiire kadar uzandığını gösterir. 

 Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere belâgatin ilk olarak bir 

edebiyat eleştirisi olarak ortaya çıktığı söylenebilir.31 Belâgatin bir bilim olarak 

algılanması kurallarının ve sınırlarının belirlenmesi ise İslâmiyetten sonra 

gerçekleşmiştir. Bunun temel kaynağı ise Kur’an-ı Kerim olmuştur. “Kur’an, insana 

ve dünyaya yeni bir bakış açısı ve yeni bir okuma sitili değil, aynı zamanda yeni bir 

yazımdı. (…) Onunla sözellikten yazıya, sezgisel ve doğaçlama kültürden gözlem ve 

düşünce kültürüne geçildi.”32 Ortaya konan bu yeni düşünce doğal olarak toplumda 

büyük bir yankı buldu. Birçok kişi, bu yeni ifade biçiminin ilâhî olmadığı dile 

getirerek ona karşı çıktı.  Hatta Hz. Muhammed şairlik ve kahinlikle suçlandı. Kur’an 

üslûbunun İslâm öncesi dönem şiirinin sec ve kafiye gibi kimi özellikleriyle 

benzerlik göstermesi bu suçlamaların dayanak noktasını oluşturdu.33 Kur’an ise 

                                                 
29 Muóammed bin èÖmer er-RÀdÿyÀnì, KitÀbu TercemÀniélKitÀbu TercemÀniélKitÀbu TercemÀniélKitÀbu TercemÀniél----BelÀàaBelÀàaBelÀàaBelÀàa (neş. Ahmed Ateş), İst., 1949, 

Önsöz, s. 5;  Çetin, a.g.e, s. 15, dipnot 2. ; Yetiş, a.g.e, s. XX.  

30 Ateş, a.g.e, s. 5.  

31 Saraç, a.g.e, s. 18. 

32 Adonis, a.g.e, s. 36. 

33 Boullata, Issa J. , “Kur’ân’ın Belağat Açısından Tefsiri: İ’câz ve İlgili Konular” (çev. İbrahim H. 

Karslı), Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi V, S. 4, 2005, s. 255–274.  
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kendisi gibi bir metnin ortaya konamayacağını ısrarla vurguluyordu ve aksini 

düşünenlere meydan okuyordu.34 Bu noktada belâgatin bir refleks işlevi gördüğü 

söylenebilir.∗ Müslüman âlimler, Kur’an’ın bir mucize olduğunu, onun bir insan 

tarafından ortaya konamayacağını, anlatım tarzının taklit edilemeyeceğini 

savunurken objektif ve geçerli bir ilmin –belâgatin– imkânlarından yararlanmak 

zorundaydılar. Bunun sağlanması da ancak sınırları belirlenmiş, kuralları ortaya 

konmuş bir ilimin varlığıyla mümkündü. İşte, Kur’an’ı anlamak, onun üstünlüğünü, 

ilâhî oluşunu vurgulamak ve karşılaşılan yeni toplumlara onun eşsizliğini 

anlatabilmek için yeni yollar aranması belâgatin gelişimini hızlandıran en önemli 

etkenler olmuştur. Özellikle tefsir çalışmalarında belâgat ilminin bu imkânlarından 

bolca yararlanılmıştır.35  

                                                 
34  

∗ Bu noktada Boullata’nın verdiği bilgilerin yararlı olacağını düşünüyorum: “Üçüncü/dokuzuncu asrın 

başlarından  itibaren, Kutsal Kitab’ı veya içerik ve form itibarıyla onun herhangi bir parçasını taklit 

etme başarısızlığını göstermek üzere kullanılan Kur’anî fenomen, i’câz (aciz bırakma) olarak 

isimlendirilmeye başlanmıştır. Bu asrın sonlarından itibaren teknik bir terim olarak gelişmeye devam 

eden i’câz terimi, bu tarihlerden sonra Kur’an’ın mucizevîliğini ve taklit edilmezliği manasında 

kullanılmıştır.(…) Söz konusu bu i’câz teorisi, diğer boyutlarıyla beraber özelikle Hz. Muhammed’in 

ümmîliği görüşü açısından yüceltilen, onun peygamberliğini teyit edici olağanüstülüğü, yani mu’cize 

mefhumunu oluşturmaktadır.” Boullata, a.g.m, s. 258-259. İ’câz terimi hakkında geniş bilgi için bkz.: 

Saraç, Yekta, “İ’câz”, TDVİA, C. 21., İst., 2000, s. 392-393.        

35 İbn-i Haldun Mukaddime’sinde: “Bil ki bu bilgilerin (belâgat bilgisinin) faydası Kur’ân’ın bir 

mucize bir hârika olduğunu anlatmasıdır. Bu bilgiye en çok muhtaç olanlar tefsîr bilginleridir.” 

sözleriyle belâgatin tefsir çalışmalarındaki önemini vurgulamıştır. İbn-i Haldun, Mukaddime, C. III, 

MEB, İst, 1970, s. 190.    
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 Din dışında, belâgat çalışmalarına yön veren diğer etken ise milliyetçilik 

duygusudur. Zamanla İslâmiyetin yayılmasına paralel olarak Arap unsurlar, Arap 

olmayan unsurlarla etkileşim içine girmeye başladı. Hatta kimi zaman bu durum 

Arapçaya bir başkaldırıya dönüştü.36 Bu da Arap dilinin özelliklerinin araştırılıp 

üstünlüğünün ortaya konması için yapılacak çalışmalara hız verdi ve bu çalışmaların 

estetik bir düzeyde değerlendirilebilmesi ve incelenebilmesi için belâgate ihtiyaç 

duyuldu. “Câhız’a göre Arapça, diğer dillerin tamamından üstün Araplar da 

‘kusursuz fesahat kaynağı’dır. Fesahat yalnızca anlatım değildir. Çünkü anlatım, 

fasih olmayan sözle de yapılabilir. Fesahattan maksat, ‘fasih konuşan Arapların 

tarzıyla’ anlatmaktır.”37 O ve onun gibi düşünenler bunu kanıtlamak için belâgatin 

olanaklarından yararlanma yoluna gittiler. 

 Arapçanın üstünlüğünü ortaya koymak için yapılan çalışmalar, belâgatin yanı 

sıra dilin kuralları belirleyen gramer çalışmalarının da hızlanmasını sağlamıştır.  

 Belâgat çalışmalarının gelişmesini sağlayan diğer bir unsur ise hitabet türünün 

gelişmesidir. İslâmiyet öncesi dönemde son derece önemli role sahip olan hitabet, 

İslâmiyetle dinî bir niteliği de bünyesine eklemiştir. Dinî emirlerin yayılması, 

açıklanması ve bunu yaparken de etkileyicilik vasfını göz adı etmeme isteği hitabete 

yeni açılımlar kazandırmayı gerektiriyordu ki bunun için başvuru kaynağı da belâgat 

oldu.38 

 Belâgatin ortaya çıkmasında ve gelişmesindeki en önemli estetik etken ise –bu 

belâgatin bir bilim olarak algılanışından çok sonradır– Kur’an’daki güzelliklerin 

                                                 
36 Saraç, a.g.e, s. 19.  

37 Adonis, a.g.e, s. 36. 

38 Yetiş, a.g.e, s. XXII ve dipnot 1. 
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anlatılmaya çalışılmasıdır. Bu aynı zamanda bedî’ ilminin de ortaya çıkışını ve 

gelişmesini sağlamıştır.  

 Burada, kaynakların uzlaşamadığı bir noktayı da belirtmek gerekir ki o da 

belâgatin gelişiminde Yunan etkisidir. Yetiş, çalışmasında şu bilgileri aktarmaktadır: 

“(…) Arap belâgati üzerinde ‘Aristoteles’in ‘Retorika’ ile ‘Poetika’sının dolayısıyle 

eski Yunan retoriğinin Arap belâgati üzerindeki tesiri meselesine temas etmemiz 

gerekecektir. (…) Prof. Ahmet Ateş’in Aristoteles’in bu iki eserinin Arap belâgati 

üzerine tesirini kabul etmediğini, buna mukabil Prof. Nihat Çetin’in bilhassa İshak b. 

Huneyn (öl. 910) tarafından tercüme edilen Retorika’nın Arap belâgatine tesirinin 

büyük olduğunu söylediğini belirtelim.”39     

 Araplar için bir ilim olmanın da ötesinde farklı anlamlara sahip olan bu ilim40, 

Arap dili ve edebiyatı etrafında şekillenmiş ve sonraki yüzyıllarda dinin birleştirici 

özelliğiyle birlikte Türk ve Fars edebiyatlarını da etkilemiştir. 

   

 

 

                                                 
39 Yetiş, a.g.e, s. XXIV ve dipnot 1-2. Yine bu konu hakkında kısa bilgi için Saraç, a.g.e, s. 21, 27-28. 

bakılabilir. Bu konuda Kılıç, makalesinde: “(…) İlk dönemde belâgatin ilim olarak teşekkülünde 

yabancı tesirler zannedildiği kadar olmamıştır. Bu sebeple Tâhâ Hüseyin’in ‘Aristo sadece felsefede 

değil felsefe yanında belâgatta da Müslümanların ilk muallimidir’ (Nakdü’n-nesr, mukaddime, s.31) 

tarzındaki görüşüne katılmak mümkün değildir.” bilgisini aktarmıştır. Bkz. Kılıç, a.g.m, s. 382.     

40 Bu konuda Çetin şunları söylemektedir: “Şiirin Araplar için zikredilen ehemmiyeti bir yana, 

İslâmiyet’le beraber başka bir alâka vesilesi daha doğdu: Yeni dinin istinad ettiği Kur’ân ve hadisi 

anlamak ve izâh etmekte –gramer ve lûgat güçlükleri husûsunda- eski şiirden istifade edildi.” Çetin, 

a.g.e, s. 18.         
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1.4. Belâgat İlminin Arap, Fars ve Türk Edebiyatındaki Gelişimi:41 

  

 

1.4.1. Belâgat İlminin Arap Edebiyatındaki Gelişimi:∗∗∗∗ 

 

 

 Arap edebiyatındaki belâgat çalışmaları edebî tenkit biçiminde başlamıştır. 

Sonraları Kur’an’ı anlama ve yorumlama çalışmaları belâgatin gelişimini 

hızlandırmıştır.42  

 İlk dönem belâgat çalışmaları, Kur’an’ın inişinden hicrî IV/milâdî X. yüzyılın 

sonlarına kadar devam etmiştir. Bu dönemdeki ilk çalışmaların odak noktasını edebî 

tenkit, dil ve edebiyat, tefsir ve kelâm çalışmaları oluşturmuştur. Daha sonra İslâmın 

yayılmasına paralel olarak Kur’an’ı başka uluslara anlatma ve onun, İslâmı yeni 

benimseyen uluslarca yanlış anlaşılmasını engelleme gayreti de farklı çalışmaların 

ortaya çıkmasını sağlamıştır.  

                                                 
41 Bu bölüm hazırlanırken şu kaynaklardan yararlanılmıştır: Kılıç, a.g.m, s. 381-383. ; Saraç, a.g.e, s.  

17-32. ; Bilgegil, a.g.e, 21-24. ; Çetin, a.g.e, 1-57. ; Adonis, a.g.e, 1-70. ; Yetiş, a.g.e, XVII-XXV. ; 

Ayvazoğlu, Beşir, İslâm Estetiği ve İnsan, Çağ Yay., İst., 1989, s. 132-144 ve 249-270. ; A.g.y, Aşk 

Estetiği, Ötüken Neşriyat, İst., 2000, 170-189. ; Bolelli, a.g.e. ; Yanık vd., a.g.e. ; Dinçkol, a.g.e.   

∗ Belâgatin gelişiminden söz edilirken tekrara düşmemek için bütün eser isimleri burada 

zikredilmemiş, sadece gerekli görülenlerin ismi belirtilmiştir. Daha fazla bilgi için dipnot 39’daki 

kaynaklara bakılabilir.  

42 Kılıç, makalesinde Arap edebiyatında belâgatin gelişimini dört dönemde incelemiştir. Ben de bu 

kronolojik sıraya bağlı kaldım; ancak kimi yerlerde diğer kaynaklara da başvurdum. 
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 Sîbeveyhî’nin (ö. 180/796) el-Kitâb adlı eseri Kur’an’ın anlaşılmasına yardımcı 

olmaya çalışmakla birlikte dil konuları ve maânî ilminin birçok konusunu da 

içermekteydi. Müberred (ö. 285/898), el-Kâmil’inde dil ve edebiyat konularıyla 

mecaz, istiare, teşbih gibi konuları birlikte ele almıştır. Câhız (ö. 255/869) ise el-

Beyân ve’t-Tebyîn’de43 belâgatin meleke yönünü incelerken aynı zamanda teşbih, 

mecaz, i’câz, kinaye konuları da yer vermiştir. Belâgat ilmine katkıları dolayısıyla 

Câhız, bu ilmin kurucusu olarak kabul edilmiştir.  

 Yine aynı dönem çalışmalarının çoğu kelâm ilmiyle iç içedir. Özellikle, 

Kur’an’ı tanıtma yolunda yapılan bu çalışmalarda “i’câz” konusu üzerinde büyük bir 

hassasiyetle durulmuştur. İ’câz kavramı üzerinde yapılan çalışmalar da ister istemez 

âlimlerin belâgat ve fesahat ilimleriyle ilgilenmelerini zorunlu kılmış ve birçok 

eserin yazılmasını sağlamıştır. Bunların en önemlileri, Rummânî’nin (ö. 384/994) en-

Nükhet fî İ’câzü’l-Kur’ân’ı, Hattâbî’nin (ö. 388/988) Beyânu İ’câzü’l-Kur’ân’ı ve 

Bâkıllânî’nin (ö. 403/1013) İ’câzü’l-Kur’ân’ıdır. 

 Abbasîler döneminde belâgat çalışmaları hız kazanmış ve daha sistematik bir 

görünüm kazanmıştır. Edebî tenkit üzerine yoğunlaşan İbnü’l-Mu’tezz’in el-Bedî’, 

İbn Tabâtabâ el-Alevî’nin (ö. 322/933) ‘İyâru’ş-şi’r, Kudâme b. Ca’fer’in                

(ö. 337/948) Nakdü’ş-şi’r’i gibi benzer çalışmalarda belâgatle ilgili konulara da yer 

verilmekteydi. Ayrıca şairleri, belâgat ilminin verileriyle karşılaştırma yoluna giden 

Hassan el-Âmidî’nin (ö. 371/981) el-Muvâzene beyne Ebî Temâm ve’l-Buhturî’si gibi 

eserlere de rastlamak mümkündü.44 

                                                 
43 Bu eser hakkında bilgi için bkz. Şeşen, Ramazan, “el-Beyân ve’t-Tebyîn”, TDVİA, C. 6, İst., 1992, 

s. 31.  

44 Adı geçen eserlerin içeriğine ilişkin kısa bilgiler için bkz. Saraç, a.g.e, s. 21-22.  
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 Milâdî X. yüzyıldan XIV. yüzyılın sonlarına kadar devam eden süreçte ise 

belâgat sınırları yavaş yavaş çizilmeye başlanan, terimleri belirlenen bir ilim olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemdeki belâgat çalışmalarıyla maânî, beyân, bedî’ 

ilimleri de klasik bir görünüm kazanmaya başlamıştır. Bu dönemde yazılan ve daha 

sonra belâgat sahasında yazılacak eserler üzerinde büyük tesiri olacak olan 

Abdulkahir el-Curcânî’nin (ö. 471/1078) Delâ’ilü’l-İ’câz ve Esrâru’l-Belâga adlı 

eseri son derece önemlidir. Ardından Zemahşerî’nin Keşşâf diye bilinen el-Keşşâf 

‘an Haka’iki’t-Tenzîl’i Kur’an-ı Kerim’i belâgat açısından incelemiştir. Bu üç eser 

belâgatin klasik bir görünüm kazanmasında son derece faydalı olmuştur. Sekkâkî’nin 

(ö. 626/1229) Miftâhu’l-Ulûm’uyla da sonunda belâgatin bölümleri belirlenmiş ve bu 

eser, kendinden sonra yazılacak belâgat kitaplarının temel başvuru kitabı olmuştur. 

Dönemin diğer önemli eserleri ise Fahreddîn er-Râzî’nin (ö. 606/1209) Nihâyetü’l-

Îcâz fî dirâyeti’l-İ’câz min Esrâri’l-Belâga ve Delâ’ili’l-İ’câz’ı, Yahyâ b. Hamza el-

Alevî’nin (ö. 749/1348) et-Tırâzü’l-Mütezammin li-Esrâri’l-Belâga ve ‘Ulûmi 

Haka’iki’l-İ’câz’ıdır. 

 Sekkâkî’den sonra belâgat çalışmalarının yavaşladığı görülür. Bu yavaşlama 

sadece niceliksel anlamda değil niteliksel anlamda da olmuştur. XIV. yüzyılın 

ortasından XX. yüzyıl başlarına kadar devam eden belâgat çalışmalarının merkezinde 

el-Hatîb el-Kazvînî’nin Sekkâkî’nin Miftâhu’l-Ulûm adlı eserinin üçüncü 

bölümünden yararlanarak oluşturduğu Telhîsü’l-Miftâh adlı eser yer alır. Bu eserden 

sonra yazılan belâgat kitaplarının çoğu -belki de hepsi demek daha doğru olur- bu 

esere yapılan şerh, haşiye ya da talikattır. Başka bir deyişle belâgat, son şeklini bu 

eserle almış ve artık belâgat maânî, beyân, bedî’ olarak üç ayrı başlık altında 
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incelenmeye başlanmıştır.45 Bu dönemde kaleme alınmış diğer önemli çalışmaların 

başlıcaları şunlardır: Adududdîn el-Îcî (ö. 756/1355) el-Fevâ’idü’l-Gıyâsıyye, 

Teftazânî (ö. 792/1390) el-Mutavvel ale’t-Telhîs, Muhtasaru’l-Mutavvel, Seyyid Şerîf 

el-Cürcânî (ö. 816/1413) Havaşi’s-Seyyid ‘ale’l-Mutavvel.46   

 XX. yüzyıl başlarından günümüze kadar devam eden son dönem belâgat 

çalışmaları iki koldan devam etmiştir. Bu çalışmaların bir kısmı klasik belâgat 

anlayışını devam ettirirken bir kısmı da Batı retoriğinden yararlanarak belâgate 

modern bir bakış getirmeye yöneliktir. Klasik anlayış doğrultusunda yazılmış 

eserlerden bazıları şunlardır: Ahmed el-Mersâfî (ö. 1307/1889) el-Vesîletü’l-Edebiyye 

ile’l-Ulumi’l-Edebiyye, Ahmed el-Hâşimî (1362/1943) Cevâhirü’l-Belâga, Ahmed 

Mustafa el-Merâgî (ö. 1952) ‘Ulûmu’l-Belâga. Modern belâgat çalışmalarını 

                                                 
45 Kılıç, üçüncü dönem belâgat çalışmalarından söz ederken bu dönemde yazılan şerh ve haşiyelerin 

ortak noktasının eseri yazan kişinin kendi ilgi alanıyla ilgili terimlere çalışmasında sıkça yer vermesi 

olduğunu belirtmiştir. Bkz. Kılıç, a.g.m, s. 382.      

46 Kılıç, söz konusu şerh ve haşiyeler birbirinin aynısı olmaktan öte yapılan tenkitlerle ve 

açıklamalarla şerh ve haşiyelerin orijinal bir görünüm kazandığını belirtmiştir. Kılıç, ayrıca üçüncü 

döneme kadar olan belâgat çalışmalarını nitelikleri bakımından iki başlık altında toplamıştır. 

Bunlardan ilki “kelâm ve felsefe mektebi”dir. Bu ekole mensup çalışmaların ortak niteliği, tanınmış 

kişilerden çokça örnek vererek -yeni bir bakış açısı getirmekten ziyade- uygun bir tanım ortaya 

koymak ve tanımları örneklemektir. Çoğunun anlaşılması kolay olmadığından bu nitelikteki 

çalışmalara birçok şerh, haşiye ve talikat yazılmıştır (Cürcânî’nin Delâ’ilü’l-İ’câz’ı, Zemahşerî’nin 

Keşşâf’ı, Sekkâkî’nin Miftâhu’l-Ulûm’u, Kazvînî’nin Telhîsü’l-Miftâh’ı ve el-Îzâh’ı bu nitelikteki 

çalışmalara örnek gösterilmiştir). İkincisi ise “edebiyat mektebi”dir. Bu ekole ait çalışmalarda ise zevk 

ve sanat ölçüleri temel alınmıştır. Bu çalışmalarda çokça örnek verilmiştir. Anlaşılmaları kolay olduğu 

için bunlara fazlaca şerh, haşiye yazılma ihtiyacı duyulmamıştır (İbn Reşîk’in el-Umde’si, el-

Hafâcî’nin Sırru’l-Fesâha’sı, Usâme b. Munkız’ın el-Bedî’ fî nakdi’ş-şi’r’i bu çalışmalara örnektir).         
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savunan ve bu yönde eserler ortaya koyan yazarların başında Tâhâ Hüseyin, Abbas 

Mahmûd el-Akkâd ve İbrâhim el-Mâzinî gelmektedir. 

 

 

 

1.4.2. Belâgatin Fars Edebiyatındaki Gelişimi:    

   

          

     Fars edebiyatı köklü bir geçmişe sahiptir; ancak bu edebiyatın teori kısmı ilk 

dönemlerinde fazla bir gelişme gösterememiştir. Şairler, o veya bu şekilde belâgatin 

kimi kurallarını şiirlerinde uygulasa da bu uygulamalarda tam bir bilinçten söz etmek 

imkânsızdır. Bu biraz da belâgatin meleke yönüyle ilgilidir. 

 İlk dönem Fars edebiyatında ortaya konan eserlerin çoğunda Arap edebiyatının 

etkisi yoğun bir şekilde hissedilir. Şairler, Arap şiirinin estetik kurallarına bağlı 

kalmış ve onun anlatım imkânlarını aynen aktarma yoluyla kullanmıştır. Zamanla 

duyulan ihtiyaç artınca Farslar da belâgat türünde eser vermeye başlamıştır. Bu 

çalışmalar ancak XI. yüzyılda başlayabilmiştir.  

 Belâgat alanında Farsça yazılan ilk eser, daha önceleri Ferrûhî-yi Sistânî’ye ait 

olduğu sanılan ancak daha sonra Ahmed Ateş’in Muhammed b. Ömer er-Râdûyânî’ye 

aitliğini kesinleştirdiği Tercemânü’l-Belâga’dır. Araştırmacılar, Râdûyânî’nin bu 

eserini yazarken Ebu’l-Hasan Nasr b. Hasan el-Mergînânî’nin Mehâsin fi’n-nazm 

ve’n-nesr adlı eserinden yararlandığını belirtmiştir. Tercemânü’l-Belâga’nın 

ardından yazılan ilk eser ise Reşîdüddîn Vatvât’ın (ö. 573/1177) Hadâ’iku’s-sihr fî 
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Dekâ’iki’ş-şi’ir adlı çalışmasıdır.47 Bu eser, daha sonra Fars edebiyatında belâgat 

sahasında eser verecek müellifler tarafından örnek alınmıştır.  

 Fars edebiyatındaki diğer önemli belâgat kitapları şunlardır: Şems-i Kays’ın el-

Mu’cem fî me’â’îri eş’âri’l-‘Acem’i, Hasan’ın manzum olarak kaleme aldığı 

Bahru’s-sanâyi’i, Muhammed b. Sa’îd-i Fahr-i İsfahânî’nin Mi’yâr-ı Cemâlî’si, 

Şerefeddîn Hasan b. Muhammed Râmî-yi Tebrîzî’nin (ö. 795/1393) Hadâ’iku’l-

Hakâ’ik’ı, ‘Ali b. Muhammed’in (ö. XVIII/XIV) Dakâ’iku’ş-şi’r’i, Mîr Seyyid 

Burhâneddîn Atâ’ullâh b. Mahmûd-ı Meşhedî’nin Kitâbu Bedâyi’s-sanâyi’i, Hüseyn 

Vâ’iz-i Kâşifî’nin (ö. 910/1504) Bedâyi’u’l-efkâr fî Sanâyi’i’l-eş’âr’ı ve Vâhid-i 

Tebrîzî’nin (ö. 1080/1669) Miftâhu’l-bedâyi’ ve Câmi’u’l-muhtasar’ıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
47 Fahreddîn er-Râzî’nin Nihâyetü’l-îcâz fî dirâyetü’l-î’câz min Esrâri’l-belâga ve Delâ’ili’l-î’câz adlı 

eseri Cürcânî’nin Delâ’ilü’l-îcâz ve Esrârü’l-belâga adlı çalışmalarıyla Vatvât’ın Hadâ’iku’s-sihr adlı 

eserinin bedî’ kısmına yapılan eklemelerle vücuda getirilmiştir. Bu örnek de bize belâgat 

çalışmalarındaki etkileşimin tek taraflı olmayıp karşılıklı olduğunu göstermektedir. 
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1.4.3. Belâgatin Türk Edebiyatındaki Gelişimi:48   

 

 

  Türk edebiyatında belâgat çalışmaları Türklerin İslâmiyeti kabul etmesiyle 

başlamıştır. Sözlü kültürün egemenliği altında uzunca bir süre varlığını devam ettiren 

Türk dili ve kültürü, yeni bir din ile sadece düşünce yapısını değil aynı zamanda 

kültür ve edebiyat anlayışını değiştirmiştir. Şüphesiz, bu etkileşim tek taraflı 

olmamıştır. Türklerin İslâm dünyasına yaptığı katkıları her alanda görmek 

mümkündür ve bu katkılar Osmanlıyla değil Osmanlıdan çok daha önce başlamıştır.  

 Belâgat kavramıyla tanışmalarının kökeni çok da uzun olmayan Türklerin bu 

alana katkıları yadsınamaz. Arap belâgatinin gelişiminde önemli bir yere sahip olan 

Zemahşerî, Teftâzânî gibi âlimlerin Türk olduklarını hatırlamak bu katkının 

boyutunu kestirebilmek için yeterlidir. 

                                                 
48 Bu başlıkta dipnot 41’e ek olarak şu kaynaklardan yararlanılmıştır: Birinci, Necat, “Menemenlizâde 

Mehmed Tahir’in Edebiyat Bilgileri Kitabı: Osmanlı Edebiyatı”, Edebiyat Üzerine İncelemeler, İst., 

2000, s. 69-79; Çavuşoğlu, Mehmed, “Divan Şiiri” Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı II (Divan Şiiri), S. 

415-416-417 / Temmuz-Ağustos-Eylül, Ank., 1986, s. 1-17.; Eraslan, Kemal, “Eski Bir Belâğat 

Kitabı”, 1. Milli Türkoloji Kongresi, 6-9 Şubat 1978, Tebliğler, İst., 1986, s. 3-8.; Erünsal, İsmail, 

“Mu’îdî’nin Miftâhu’t-Teşbih’i”, Osmanlı Araştırmaları, VII-VIII, İst., 1988, s. 215-272.; Saraç, M. 

A. Yekta, “Osmanlı Döneminde Belâgat Çalışmaları”, Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi 

Araştırmaları Günay Kut Armağanı, 28-1, 2003, s. 311-344.; Şafak, Yakup, “Sürûrî’nin Bahru’l-

Maârif’i ve Bu Eserdeki Teşbih ve Mecaz Unsurları, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Konya, 1997, 

s. 217-235. ; Yetiş, Kâzım, “Belâğat, Rhétorique ve Edebiyat Nazariyesi Sahasında Türkçe 

Neşredilmiş Kitapların Açıklamalı Bibliyografyası, TDAY Belleten, Ank., 1987, s. 367-406.  

  

  



 23 

 Türk edebiyatındaki belâgat çalışmalarının XVI. yüzyılda başladığını 

görmekteyiz. Bu ilk dönem çalışmalarının çoğu tercüme düzeyindedir. Türkçe 

yazılmış, kısmen de olsa belâgat terimlerini içeren ilk kitap, Akkoyunlular 

döneminde yaşamış Şeyh Ahmed el-Bardâhî’nin Kitâbu Câmi’-i Envâ’ü’l-Edebi’l-

Fârsî’sidir. Eserin yazılış tarihi kaynaklarda 1502 olarak belirtilmiştir. Eser, beş 

bölüme ayrılmıştır. İlk iki bölümü Farsça-Türkçe sözlük niteliğindedir. İlk bölümde 

Farsça kelimelerin Türkçe karşılıkları verilmişken ikinci bölümde Farsça fiillerin 

Türkçe karşılıkları verilmiştir. Üçüncü bölümde harflerin simgesel anlamları 

aktarılırken dördüncü bölümde ise ay ve tarihler, takvimler ve önemli günler 

verilmiştir. Eserin beşinci bölümü ise edebiyat bilgilerini içeren dolayısıyla bizi asıl 

ilgilendiren kısımdır. Beşinci bölümün başlığı “el-hâmis fi’s-sanâyi’i’l-edebiyye 

mine’l-‘arûz ve’t-ta’miye”dir. Ancak bu kısmın metin içindeki başlığı ise “Der-

kavâ’id-i şi’riyye ve tecnîsât ü teşbîhât-ı gazeliyât ü mecâzât-ı mürsel ü ‘arûz ve asl-ı 

ta’miye”dir.49  Bu beşinci bölümde kendi içinde “Hâzâ fî Beyâni’l-kavâ’idi’ş-şi’ri’ş-

şi’riyye, Hâzâ fî Beyâni’t-tecnîsât,  Hâzâ fî Beyâni’t-teşbîhât, Hâzâ fî Beyân-ı Zikr-i 

Mecâzât-ı Mürsel, Hâzâ Beyân-ı Kavâ’idü’l-‘arûz ve Kavâ’idü’l-evzân ve ‘Adedi’t-

tecevvüz, Hâzâ fî Beyân-ı Asli’t-ta’miye” diye bölümlere ayrılmıştır.  

 “Kavâ’id-i şi’riyye” başlığı altında kimi terimler ve bu terimlerin açıklamasına 

yer verilmiştir. Bu başlık altında yer alan terimler verilirken alfabetik bir sıra takip 

edilmemiştir. Bu bölümde açıklanan kavramlar şunlardır: “Şiir, beyit, mesnevî, rubaî, 

kıt’a, kaside, tercî, gazel, medih, hiciv, mersiye, neşide, terceme, nazım, nazire, 

                                                 
49 Saraç makalesinde bu başlığın adını “Der-kısmı şi’r ü tecnisât ü teşbihât-ı gazeliyât ve mecaz-ı 

mürsel ve ‘aruz ve asl-ı ta’miye” olarak belirtmiştir. Saraç, “Osmanlıda Belâgat Çalışmaları”, s. 330. 
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nakîze, muvaşşah, müstezad, kafiye, redif, revî, matla’, mahlas, tahallus, tac beyit, 

musammat, tarsî, reddü’l-acz ‘ale’s-sadr, iham.”  

 “Beyâni’t-tecnîsât” başlığı altında “tecnîs-i tâm, tecnîs-i nâkıs, tecnîs-i zâ’id, 

tecnîs-i mükerrer, tecnîs-i mürekkeb, tecnîs-i mutarraf, tecnîs-i hat” yer almıştır.  

 “Beyâni’t-teşbîhât” başlığında “teşbîh, teşbîh-i mutlak, teşbîh-i meşrut, teşbîh-i 

kinâyet, teşbîh-i tesviye, teşbîh-i ‘akis, teşbîh-i izmar, teşbîh-i tafdîl” kavramları 

açıklanmıştır.   

  “Beyân-ı Zikr-i Mecâzât-ı Mürsel” başlığında “mecâz-ı mürsel” kavramı, 

“Beyân-ı Kavâ’idü’l-‘arûz ve Kavâ’idü’l-evzân” başlığında ise “aruz ve aruz 

bahirleri”nden söz edilmiştir. 

 Son kısımda ise -Beyân-ı Asli’t-te’miye- bir muamma risalesi hacminde 

“muamma” kavramı açıklanmıştır. Eserin ilk olması yanında, kavramları 

açıklayabilmek için seçilen örneklerin bazılarının Türkçe olması da eserin önemini 

artırmaktadır (50 Farsça, 14 Türkçe, 3 Arapça beyit). 

 Belâgat sahasındaki diğer önemli bir kitap da XVI. yüzyılın ilk yarısının 

sonunda Mustafâ Surûrî tarafından kaleme alınan “Bahru’l-Ma’ârif”tir (1549).  Tam 

anlamıyla bir belâgat kitabı olmayan bu eser; aruz, kafiye, edebî sanatlar ve şiirdeki 

teşbih ve mecaz unsurlarını içermektedir. Kavramlar açıklanırken yararlanılan 

örnekler Türkçe, Arapça ve çoğunlukla Farsçadır.  

 Eser, “mukaddime”, üç “makale” ve “hatime”den oluşmaktadır. Eserin 

mukaddime kısmında aruzun esasları, taktî’ ve tef’ilelerin oluşumuyla ilgili bilgilerin 

yanında şiirle ilgili kimi kavramlara da yer verir. Bahru’l-Ma’ârif’in önemli bir 

kısmını oluşturan “makale”ler üç başlık altında toplanmıştır. “Makale-i ûlâ”da bahir 

ve vezinler örnekleriyle tanıtılmıştır. Bu kısmın sonunda kafiyeyle ilgili bilgiler 
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verilmiş ve örnekler uygulamalı olarak gösterilmiştir. “Makale-i sâniye” eserin, 

belâgatin ilm-i bedî’ şubesiyle ilgili olan kısmıdır. Burada edebî sanatlar örneklerle 

açıklanmıştır. Örnekler yalnızca manzum parçalardan değil mensur parçalardan da 

seçilmiştir ve örneklerin çoğu Farsçadır. Eserden söz eden kaynaklar Surûrî’nin bu 

eseri yazarken Vatvât’ın Hadâ’îku’s-sihr adlı eserinden geniş ölçüde yararlandığını 

belirtmişlerdir. Eserin en hacimli kısmı ise “makale-i sâlise”dir. Bu kısım Türk 

edebiyatı -özelde de Divan şiiri- için son derece önemlidir. Bu kısım şiirde sevgili 

için kullanılan teşbih ve mecazlara yer vermiştir. Bölümün sonlarına doğru teşbih 

kuralları belirtilmiş, şiirde tenasüp ve tezadın önemi vurgulanmış, harf ve kelime 

oyunlarına dayalı edebî sanatlardan söz edilmiştir. Bu son kısmın -makale-i 

selâsenin- başlığı “Teşbîhât ve Enîsü’l-‘Uşşâk Beyânındadur”dur. Bu kısma Fars şair 

Şerefüddîn-i Râmî’nin Enîsü’l-’Uşşâk adlı eseri kaynaklık etmiştir ki bölümün 

başlığı da bunu teyit etmektedir.50 Eser, yukarıda da belirtildiği gibi kapsamı 

bakımından tam anlamıyla bir belâgat kitabı değildir; ancak edebiyat tarihi 

araştırmaları için son derece önemli bir kaynaktır.51   

 “Bahru’l-Ma’ârif”le -sadece bir bölümüyle- hemen hemen aynı nitelikte olan 

diğer bir önemli eser de Mu’îdî’nin Miftâhu’t-Teşbîh’idir. Mu’îdî eserinin giriş 

bölümünde Enîsü’l-‘Uşşâk’ı örnek aldığını bizzat belirtmiştir. Bu risale de tam 

anlamıyla bir belâgat kitabı olmaktan öte sevgilinin azalarına ilişkin benzetmelere 

yer veren bir eserdir. Bu risale bir  “mukaddime”,  “21 bâb” ve bir “hatime”den 

meydana gelmiştir. Mukaddimede Mu’îdî, kendisinden, eserin özelliklerinden, telif 

yönteminden ve teşbih sanatından söz etmektedir. 21 bâbda ise sevgilinin azalarına 

                                                 
50 Enîsü’l-‘Uşşâk benzeri çalışmalar için bkz. Şafak, a.g.m, s. 220-221. 

51 Eser hakkındaki kimi değerlendirmeler için bkz. a.g.y, a.g.m, s. 222. 
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ilişkin benzetmeler verilmiştir. Bu benzetmeler verilirken yararlanılan örneklerin 

çoğu Ahmed Paşa’ya aittir. Hatimede ise teşbihin yanında tenasübün de önemli 

olduğunu vurgulayan örnek ve ifadelere yer verilmiştir. Hatimede Mu’îdî ayrıca 

Türkçede böyle bir eser olmadığını, diğer müelliflerin bundan sonra kendini örnek 

alacaklarını vurgulamıştır.  

 Erünsal makalesinde “Miftâhu’t-teşbîh basit bir tercüme veya adaptasyon 

değil, orijinal bir eserdir. Enîsü’l-‘Uşşâk’[t]an alınan sadece şeklidir.” bilgisini 

eklemiştir.52                           

 Şiirle ilgili terimlerin açıklandığı bir risale olan “Istılâhâtu’ş-şi’riyye” kimi 

belâgat kavramlarını içermesi bakımından önemli bir çalışmadır. Risale, 

Müstakîmzâde Süleymân Sa’deddîn tarafından kaleme alınmıştır. Risalenin yazılış 

tarihi 1773’tür ve bu tarih, eserin adının ebced hesabıyla karşılığıdır. Eserin en dikkat 

çekici tarafı terimlerin alfabetik bir düzen içinde verilmiş olmasıdır. Eserin ilk iki 

yaprağı bir mukaddime niteliğindedir. Burada Mustakîmzâde, aruz vezni, şiir, şair 

üzerinde genel bir bilgi verir. Daha sonra şair ve şiir hakkındaki görüşlerini Kur’an 

ve hadislerle destekler.       

 Bu kısa girişin ardından çoğunluğu edebiyata ait terimleri ve bunların 

tanımlarını vermeye geçer. Risalede 58 terim açıklanmıştır. Bu terimlerden 18’i 

belâgatin kapsamı içindeki kavramlardır.53  

                                                 
52 Erünsal, a.g.m., s. 220-221. Saraç, Erünsal’ın risaleyi bir belâgat kitabı olarak değerlendirmesinin 

yanlış olduğunu belirtir ve “Bu risale bir belâgat kitabı-risalesi değildir. Yazılış amacı da çok farklıdır. 

Sadece pratik amaçlı, şiir yazmak isteyenler ve ‘gazel-serâ’ olanlar için benzetmeler konusunda bir 

kılavuz olması maksadı ile yazılmıştır.” görüşünü bildirir ki biz de aynı görüşte katılıyoruz. Saraç, 

“Osmanlıda Belâgat Çalışmaları”, s. 332.    
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 Yukarıdaki üç eserin de muhteva bakımından birbirine fazlasıyla benzediği 

ortadadır. Bu noktada Saraç, söz konusu eserlerle ilgili şu görüşü bildirmiştir: “Bu 

eserler arasındaki benzerlikler veya aynilikler tesadüf ile izah edilemez. İki ihtimal 

vardır. Ya bunlardan biri diğerlerine örneklik teşkil etmektedir ya da bunların 

hepsinin ortak modeli vardır. (…) Bardahî ve Mustakimzade’nin eserleri ile 

Sürurî’nin eseri arasında da üslûp, cümle ve hatta kullanılan kelimelerd[e] dahi 

yakın benzerlikler bulunmaktadır. O halde Vatvat’ın eseri bu eserlerin bu eserlerin 

takip ettikleri ortak örnektir.”54   

 Her ne olursa olsun adı geçen eserlerin hiçbiri birer belâgat kitabı değildir. Bu 

nedenle bu eserleri, “belâgat eserleri olarak niteleme yerine belâgat ile ilgili eserler 

olarak tanımlama daha yerinde olur.”55    

 XIX. yüzyılın ikinci yarısıyla belâgat çalışmaları daha farklı bir anlayışla 

yapılmaya başlanmıştır. Bunda bilgi birikiminin artmasının yanında Avrupaî bakış 

açısının da önemli bir payı vardır. Bu noktaya değinmeden önce belâgatin bir bilim 

olarak ele alınıp değerlendirilmesinde ve gelişiminde önemli katkıları olan 

“medrese” kurumuna değinmenin ve buralarda bağımsız bir ilim olarak 
                                                                                                                                          
53 Tolasa’nın, makalesindeki “Islâhâtu’ş-şi’riyye’de dikkati çekeceğimiz ikinci husus, onun, bir 

edebiyat sözlüğü olarak asıl fonksiyonuyla ilgili olup son derce önemlidir. Bu özellik (…) bir edebiyat 

hakkında yapılan araştırma ve beyanlarda, öncelikle o edebiyatın kendi döneminde yazılan eserlere 

gitmenin zorunluluğunu göstermektedir.” görüşüne karşı çıkan Saraç, makalesinde “Naşiri (Tolasa) 

tarafından orijinal ve divan edebiyatı ile ilgili bazı hükümlerin ne kadar yanlış olduğunu gösterecek 

kadar önemli olarak sunulan bu risale ile ilgili verilen hükümler gerçeği yansıtmamaktadır.” 

açıklamasını dile getirmiştir. Tolasa, “18. Yüzyılda Yazılmış Bir Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü   

-Müstakîmzâde’nin Istılâhâtu’ş-şi’riyye’si-”, s. 225-226. ; Saraç, a.g.m, s. 333.     

54 Saraç, a.g.m, s. 333. 

55 Saraç, a.g.m, s. 333.   
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değerlendirilen belâgatin gelişiminde bu kurumların etkilerini kısaca belirtmenin 

faydalı olacağını düşünüyorum. 

 Osmanlılardaki ilk medresenin Orhan Gazi tarafından İznik’te yapıldığı kabul 

edilmektedir.56 Ancak medrese teşkilâtının yerleşmesi Fatih Sultan Mehmet 

zamanında yapılan Sahn-ı Semân Medreseleri’yle mümkün olmuştur. 

 Sahn-ı Semân Medreseleri’yle medreseler de kendi içlerinde gruplara ayrılarak 

bir anlamda yüksek öğretimin sınırları belirlenmiştir. Bu medreselerin aşağıdan 

yukarıya doğru sıralaması şu şekildedir:57  

1. Hâşiye-i Tecrîd Medreseleri 

2. Miftâh Medreseleri 

3. Kırklı Medreseler  

4. Hâriç Medreseleri 

5. Dâhil Medreseleri 

6. Sahn-ı Semân Medereseleri 

7. Altmışlı Medreseler 

 Bu medreseler bugünkü anlamda hem bir üniversite hem de üniversiteye 

hazırlık kurumlarıdır. Bu medreselerde okutulan derslerin çoğu İslâm dini ve 

hukukuna aittir. Ancak bu medreselerin ders programları ya da müfredatlarıyla ilgili 

elde kesin bilgiler yoktur.58    

                                                 
56 Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, TTK, Ank., 1965, s. 1.  

57 Bu kurumlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Uzunçarşılı, a.g.e. ; Baltacı, Cahit, XV-XVI. 

Asılarda Osmanlı Medreseleri, İrfân Matbaası, İst., 1976.  

58 Medreselerin adlandırılmasında müderrislerin yevmiyeleri ve bu medreselerde okutulan ders 

kitaplarının da bir ölçü olduğunu burada hatırlatalım. Medreselerde okutulan dersler ve yararlanılan 

ders kitapları hakkında daha geniş bilgi için bkz. Uzunçarşılı, a.g.e, s. 19-31. ; Şanal, Mustafa, 
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 Medreselerde okutulan derslerin en önemlilerinden biri de belâgattir. Hâşiye-i 

Tecrîd Medreseleri’nde kelâm ve fıkıh dersleriyle birlikte okutulan belâgatin ana 

ders kitabı bu medrese için Mutavvel olmuştur.59 Miftâh Medreseleri’nde Şerh-i 

Miftâh; fıkıh, hadis, kelâm ilimlerinin yanında okutulmuştur. Bu medreselerde 

Sekkâkî’nin Miftâhu’l-‘Ulûm adlı eserine Cürcânî’nin yapmış olduğu şerh 

okutulmaktadır.60 Kırklı Medreseler’de ise belâgat dersi için Şerh-i Miftâhu’l-

‘Ulûm’un okutulduğunu görüyoruz. Kırklı Medreseler’den sonra ise medrese 

müfredatlarında belâgat derslerine rastlamamaktayız. 

 Medreselerdeki ıslahat çalışmalarıyla ders programları, süreleri ve müfredat 

üzerinde kimi değişiklikler görülmektedir; ancak yapılan değişikliklere rağmen 

belâgatin bir ders olarak okutulması, medreselerde yenileşme çalışmalarının 

başladığı XIX. yüzyıldan sonra da önemini koruyarak devam etmiştir.61  

 Belâgatle ilgili bu dönemde -medreselerdeki yenileşme hareketinin başladığı 

XIX. yüzyıla kadar- yazılan eserlerin çoğu Seyyid Şerif Cürcânî’nin Miftâh şerhine 

yapılan haşiyelerden ibarettir.62 Ortaya konan orijinal nitelikli eserlerden söz etmek 

                                                                                                                                          
“Osmanlı Devleti’nde Medreselere Ders Programları, Öğretim Metodu, Ölçme ve Değerlendirme, 

Öğretiminde İhtisaslaşma Bakımından Genel Bir Bakış”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler  

Enstitüsü Dergisi, S.14, Kayseri, 2003/1, s. 149-168. ; Atay, Hüseyin, “Medreselerin Islahatı”, 

Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, S. 25, Ank., 1982, 1-43.  

59 Uzunçarşılı: “Hâşiye-i Tecrîd Medreseleri’nde (…) belâgatten mutavvel’in ve yine belâgatten Isâm 

ve haşiyesinin tedris edildiği görülüyor.” bilgisini aktarmıştır. Uzunçarşılı, a.g.e, s. 26-27. 

60 Uzunçarşılı, a.g.e, s. 27. 

61 Medreselerdeki yenileşme çalışmaları için bkz. Atay, a.g.m. ; Saraç, “Osmanlı Döneminde Belâgat 

Çalışmaları”, s. 321-324.  

62 Saraç, a.g.m, s. 328. Ayrıca bkz. dipnot 46. Söz konusu haşiyelerden ileride “Telhîs ve Tercümeleri” 

bölümünde kısaca söz edeceğiz.   
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oldukça zordur. Eserler Arapça yazıldığı için konunun öğretilmesi ve öğrenilmesi de 

oldukça güçleşmiştir.  

 Söz konusu eserlerin Arapça yazılmasının temel nedeni bilim dilinin Arapça 

olmasıdır. Bunun yanında Saraç’ın: “Arapçanın bu kadar yaygınlık kazanması için 

siyasî otorite tarafından da teşvik görüyor olması lâzımdır. Devlet kademesinin üst 

kesiminde yer alanların önemli bir kısmının Arapçayı bu dille bilimsel eserler 

yazabilecek seviyede bilmeleri bunu göstermektedir. (…) Bu durum Arapçanın bir 

bilim dili olarak yaygın olarak kabul edildiği göstermesi bir tarafa aynı zamanda 

müderris sınıfının bir yabancı dili rahatlıkla kullanabilmedeki başarısına da işaret 

etmek gerekir.”63 tespiti de bu durumu daha da açıklamaktadır. Ayrıca bazı 

kaynaklarda müderrislerin maaşlarının ve statülerinin yükselmesi için bir anlamda 

yeterlilik tezi sayılabilecek bir risale sunması gerekliliği ve sözlü bir sınava tabi 

tutulmaları da bu tür haşiyelerin yaygınlığı için önemli bir nedendir.64 Bu eserlerden 

biri de belâgat kitaplarının ana kaynağı durumundaki Sekkâkî’nin Miftâhu’l-‘Ulûm 

adlı eseridir. 

 Arapçanın hâkimiyetinin bu denli yoğun olması, belâgatin Türk dili ve 

kültürüne uyarlanmasını da oldukça geciktirmiştir. Buna rağmen, medrese çizgisi 

içinde kaleme alınan belâgat çalışmalarının -bunu kelâm, fıkıh, mantık dersleri için 

de rahatlıkla söyleyebiliriz- anlaşılmasını kolaylaştırmak için birtakım Türkçe eserler 

de yazılmıştır. Saraç, bu tür Türkçe çalışmaların bir tür yardımcı ders kitabı olarak 

                                                 
63 Saraç, a.g.m, s. 312. 

64 Baltacı, a.g.e, s. 27. 
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düşünülebileceğini ifade etmiştir ki bu tür çalışmalarının girişindeki sebeb-i te’lif 

bölümleri de bu görüşü desteklemektedir.65  

 İşte, bu noktada medrese geleneği içinde değerlendirebileceğimiz ve 

Kazvînî’nin ileride uzunca sözünü edeceğimiz Telhîs adlı eserinin tercümesi olan, 

yukarıda belirtilen ihtiyacı da karşılamaya yönelik Muhammed b.Muhammed’in 

(Altıparmak’ın) Terceme-i Telhîs’inin bu çalışmalar içinde önemli bir yeri vardır. 

Eser, tercüme de olsa Türkçede, belâgati bütün yönleriyle ele alan ilk belâgat kitabı 

olmuştur.66 

 Yenilgiler sonucu Avrupa’nın üstünlüğünü kabul etmek zorunda kalan 

Osmanlı, XVIII. yüzyılın ortalarından itibaren yaşanan değişim ve gelişmelere ayak 

uydurabilmek için zorunlu olarak birtakım yenileşme çabaları içine girmiştir. Bu 

yenileşme çabaları başlangıçta askerî alanda iken sonraları toplumun bütün 

kurumlarına yansır bir hâle geldi. Bu değişimden kültür ve sanat ortamı yanında 

eğitim sistemi ve anlayışı da doğal olarak nasibini aldı. Eğitim sistemindeki 

yenileşme, medreselerin ders programlarından derslerin içeriğine kadar birçok 

unsuru etkiledi. Yüzünü Doğu’dan Batı’ya çeviren Türk eğitim sistemi içinde 

yaşanan gelişmelere paralel olarak bilim dili Arapça hâkimiyetini kaybetmeye 

başlamış ve yerini yavaş yavaş Fransızcaya bırakmıştır. Öte yandan asıl konumuz 

olan belâgat eğitimi, eğitim kurumları içindeki önemini korumakla birlikte yenileşen 

ihtiyaçlar doğrultusunda gözle görülür bir değişmeye uğramıştır. Eski tarz belâgat 

kitaplarının yanında hem öğrencilerin işini kolaylaştırmak hem de belâgatin 

                                                 
65 Saraç, a.g.m, s. 312.  

66 Eserin içeriğiyle ilgili geniş bilgi “Telhîs ve Tercümeleri” kısmında verilecektir. Burada yalnızca 

adını vermekle iktifâ edeceğiz.  
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Türkçeye tatbikini sağlamak için belâgatle ilgili Türkçe eserler yazılmaya başlanmış 

ve bu kitaplar müfredata eklenmiştir. 

 Bu “yenileşme dönemi”ne67 ait belâgatle ilgili başlıca eserler şunlardır:68   

     

1. İsmâil Ankaravî, Miftâhu’l-Belâga ve Mısbâhu’l-Fesâha(1867):69 Eser,  

Kazvînî’nin Telhîs adıyla meşhur eserinin Türkçe tercümesidir; Ancak 

Ankaravî, eserin kimi yerlerinde kısaltmalara giderken kimi yerlerde de 

Telhîs’te bulunmayan konulara yer vermiştir. 

 

2. Mehmed Nüzhet, Mugni’l-Küttâb (1869): Eserin büyük bir kısmında “ilm-i 

inşâ” konusuna yer verilmiştir. “Kâtip” olmak isteyen öğrencilere yönelik 

bir içeriğe sahip olan eserde “kitabet usul ve adabı, kitabet ve inşa 

örnekleri, ilm-i hesap” konuları ele alınmıştır. Eser, Mehmed Nüzhet’in 

Dârulmu’allim’deki hocalığı sırasında  “kitâbet” derslerinde öğrencilere 

tutturduğu notların toplanmasıyla oluşturulmuştur.        

 Mehmed Nüzhet, eserinin “Usûl-i İnşâ ve Kitâbet” bölümünde bizi 

ilgilendiren asıl konularla -beyân, maânî, bedî’- ilgili bilgiler vermiştir.70 

Müellif bu bilgileri “ilm-i kitâbe” konularına yardımcı olabilmek amacıyla 

verdiğini de özellikle belirtmiştir. Müellif, “Usûl-i İnşâ ve Kitâbet” 

bölümünü “teşrîh” adını verdiği alt başlıklara ayırmıştır.  

                                                 
67 Bu tabir Saraç’a aittir. Saraç, a.g.m, s. 334. 

68 Eserlerin tam künyeleri çalışmamızın sonunda bibliyografya kısmında verilecektir. 

69 Eserin içeriğiyle ilgili geniş bilgi “Telhîs ve Tercümeleri” kısmında verilecektir. 

70 Biz bu eserde ve bundan sonraki eserlerde sadece “ilm-i bedî’” bölümüne ağırlık vereceğimizden 

eser(ler)in diğer bölümleri veya başlıkları üzerinde fazla durmayacağız.   
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 Müellif, eserinin beşinci bölümünde (teşrîh-i hâmis) “sanâyi’-i 

lafziyye” ve “sanâyi’-i ma’neviyye” konularını ele almıştır. “Sanâyi’-i 

lafziyye” başlığı altında “sec’, tecnîs, tarsî’ ve muvâzene, teşrî’, mu’âzele”; 

“sanâyi’-i ma’neviyye” başlığında ise “mecâz, isti’âre, kinâye, teşbîh, 

hüsnü’l-ibtidâ’, tıbâk ve murâ’âtu’n-nazîr, tevriye, îhâm, istihdâm, tazmîn, 

iktibâs, mübâlağa, itnâb ve îcâz” konularına yer vermiştir.71  

 

3. Selîm Sâbit, Mi’yâru’l-Kelâm (1870): Müellif, eserini Rüşdiye’de 

okutulmak için kaleme almıştır. Bu nedenle eserin anlaşılır bir biçimde 

yazılmasına dikkat edilmiştir. Ders kitabı mahiyeti nedeniyle konular uzun 

uzadıya anlatılmamış, çoğu zaman da sadece tanım vermekle yetinilmiştir. 

 Bu küçük risale üç fasıl ve bir hatimeden ibarettir. İlk bölüm (Der-

beyân-ı Te’lîf-i Kelâm) cümle bahsine ayrılmıştır ve belâgatin maânî 

bölümüne ait kimi kavramlar ele alınmıştır. İkinci bölümde (Der-beyân-ı 

İfâde-i Merâm) ilm-i beyânın “hakîkat, mecâz, mecâz-ı mürsel, kinâye ve 

isti’âre” konuları işlenmiştir. Üçüncü bölümde (Der-beyân-ı Nazm u Nesr) 

“sec’, vezin, kafiye, aruz ve kimi nazım şekilleri” ile ilgili bilgilere yer 

verilmiştir. Son kısımda (hatimede -Der-beyân-ı Muhassenât-ı Kelâmiyye-) 

                                                 
71 Yetiş, eserinde Mehmed Nüzhet’in eserini yazarken Ebu’l-fazl ‘Abdullâh Vassâf İbn Fazlullâh’ın 

Menâziru’l-İnşâ’sından; Ebû KÀsım b. ‘Ali İbn Muhammed el-Basrî el-Harîrî’nin Tecrübetü’l-

İ’tisar’ından; Zemahşerî’nin MakÀmât’ından; İbnü’l-Esîr’in Meselü’s-sâ’ir fî Âdâbi’l-Kitâbet ve’ş-

Şâ’ir’inden ve İbn Kuteybe’nin Kitâbu’ş-şi’r ve’ş-Şu’ârâ’sından yararlandığını belirtmiştir. Yetiş, 

Talîm-i Edebiyât’ın Retorik Sâhasına Getirdiği Yenilikler, s. 21-22.   



 34 

ise ilm-i bedî’e ait kimi kavramlar ele alınmış ve bazı edebî sanatlar 

açıklanmıştır.72    

 

4. Mehmed Mihrî, Fenn-i Bedî’ (1872):∗ Eser, adından da anlaşılacağı üzere 

ilm-i bedî’ konularını kapsamaktadır; ancak eserde ilm-i bedî’in bütün 

konuları yer almaz. Üstelik eserde ilm-i bedî’in kapsamına girmeyen 

“teşbîh ve kimi nazım şekilleri” hakkında bilgiler de verilmiştir. Eserde, 

edebî sanatlardan söz edilirken herhangi bir tasnif gözetilmemiştir. 

Örnekler Türkçe ve Farsçadır ve bu örneklerin çoğu eserin ithaf edildiği 

Mısır Hıdivi İsmail Paşa’nın övgüsündedir. 

 

5. Ahmed Hamdî, Teshîlü’l-‘Arûz ve’l-Kavâfî ve’l-Bedâyi’ (1872): Eserde, 

aruz ve kafiye konularının yanında ilm-i beyân ve ilm-i bedî’nin kimi 

konularına yer verilmiştir. Eser, kendinden önceki eserlere oranla daha 

kapsamlı bir yapıya sahiptir.73  

 Müellif, eserinin birinci mukaddimesinde şiir kavramı ve şiirin tarihi 

üzerinde durur. İkinci mukaddimede ise şiir için gerekli olan “aruz, kafiye, 

edebî sanatlar”dan söz eder. Eser, üç farklı bölüme ayrılmış ve bu bölümler 

                                                 
72 Eserin giriş kısmında eserin bir yazılış amacı “lisân-ı Türkî”nin kurallarını ve güzelliklerini ortaya 

koymak olarak belirtilmiştir.  

∗ Esere doğrudan ulaşamadığımız için eserin içeriğiyle ilgili bilgileri yukarıdaki kaynakçada belirtilen 

eserlerden aldım. 

73 Ahmed Hamdî, eserini hazırlarken Muhammed b. Kays’ın Mucem ve Behrâm-ı Serahsî’nin 

Gayetü’l-‘Arûzeyn adlı eserlerinden faydalandığını belirtmiştir; ancak yapılan araştırmalar eserin 

Muhammed b. Kays’ın Mucem’inin geniş bir tercümesi olduğunu göstermiştir.  
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kendi içinde ayrı ayrı numaralanmıştır. İlk bölüm, eserin kapsamlı 

bölümüdür (152 sayfa). Bu bölümde “aruz ve bahirler”inden söz edilmiştir. 

52 sayfalık ikinci bölüm ise “kafiye” konusuna ayrılmıştır. Üçüncü bölüm 

59 sayfadır. Bu bölüm kendi içinde 5 “fasl”a ayrılmıştır. İlk dört fasılda 

edebî sanatlara, 5. fasılda ise şiirle ilgili kimi kavram ve nazım şekillerine 

ait açıklamalar yer almaktadır.  

 Bizi ilgilendiren üçüncü bölüm, “sanâyi’-i bedî’e ve muhassenât-ı 

kelâmiyye” beyanındadır. 5 fasıllık bu bölümün ilk faslında “tefvîf, tarsî’, 

sec’, tarsî’ ma’a’t-tecnîs, tarsî’ ma’a’l-iştikâk, tecnîs”; ikinci fasılda “tıbâk, 

teşbîh”; üçüncü fasılda “tahyîl (îhâm-tevriye), isti’âre, murâ’âtü’n-nazîr, 

iltifât, muhtemilü’z-zıddeyn, i’nât, mütezelzil, istidrâk, câmi’ü’l-kelim, leff 

ü neşr, ta’accüb, serika”; dördüncü fasılda “i’tirâz, mütelevvin, irsâl-i 

mesel, zü’l-kafiyeteyn-i mahcûb, tecâhül-i ‘ârif, su’âl ve cevâb, tensîkü’s-

sıfât, siyâkatu’l-a’dâd, cem’, tefrîk, taksîm, cem’ ma’a’t-tefrîk, cem’ 

ma’a’t-taksîm,  cem’ ma’a’t-tefrîk ve’t-taksîm, igrâk, tefsîr-i celî, tefsîr-i 

hafî, kalb” kavramları açıklanmıştır. 5. fasılda da yukarıda belirtildiği gibi 

nazım şekillerine ve şiire ait kimi kavramlar açıklanmıştır. 

 

6. Süleymân Paşa, Mebâni’l-İnşâ, c. I-II. (1871–1872): Süleymân Paşa 

“Mekteb-i Fünûn-ı Harbiye”de “kitabet” hocalığı yaparken dersin işlenişini 

kolaylaştırmak için böyle bir esere ihtiyaç duyar. Kaynaklarda müellifin bu 

eseri oluştururken Meselü’s-sâ’ir, Îzâhu’l-Maânî, Menâzirü’l-inşâ gibi 

Arap -ilk ikisi Arapçadır- ve Fars menşeli eserler yanında edebiyatımızda 
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bir ilk olarak belâgat sahasında Fransızca Traité Théorique et Pratique de 

Littérature adlı eserden yararlanmıştır.  

Eser, ilm-i inşâ ve ilm-i edeb kavramlarının tanımlarından söz eden bir 

girişle başlar. Eserin ilk cildi ayrıca kendi içinde 7 fasla ayrılmıştır. İlk 

bölümde “kelime” ve “kelâm” kavramları ele alınmıştır. İkinci bölümde 

“üslûp” kavramı üzerinde durur ki bu bölüm üzerinde Batı retoriğinin 

etkileri kendini fazlaca hissettirir. Üçüncü bölümde “şerâ’it-i kelâm”dan 

söz edilirken, dördüncü bölümde de ilm-i beyâna ait kavramlar ele 

alınmıştır. Beşinci bölümde ise “fesâhat, belâgat ve hitâbet” konuları 

üzerinde durulmuştur.  

Eserin ikinci cildinde ise  “sanâyi’-i lafziyye” başlığı altında kırkı 

aşkın edebî sanat ele alınır. Ardından “şiir, kafiye, vezin” gibi konular ele 

alınmış ve eserin sonunda seçme parçalara yer verilmiştir. Eser, gerek 

muhtevasının zenginliği gerekse Batı retoriğinin Türk edebiyatına tatbiki 

noktasında oldukça önemli bir yere sahiptir.  

 

7. Ali Cemâleddîn, ‘Arûz-ı Türkî ‘İlm-i Kavâfî Sanâyi’-i Şi’riyye ve ‘İlm-i 

Bedî’ (1874): Eser, “‘Arûz-ı Türkî,  ‘İlm-i Kavâfî, Sanâyi’-i Şi’riyye” 

olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır. İlk bölümde “mısrâ’, şiir, vezin ve 

bahirler” hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölüm ise “kafiye” konusuna 

ayrılmıştır. Son bölümde ise “edebî sanatlar, şiirle ilgili kimi kavramlar ve 

nazım şekilleri” açıklanmıştır. Sanatlar, herhangi bir tasnife bağlı 

kalmaksızın verilmiştir. Eserin en önemli yanı ise seçilen örneklerin önemli 

bir kısmının Türkçe olmasıdır. 



 37 

  

8. Ahmed Hamdî, Belâgat-ı Lisân-ı ‘Osmânî (1876) :  Ahmed Hamdî, eserini 

son dönemde yazılan eserlerin çoğu gibi bir ders kitabı olarak74, ders 

notlarına dayanarak hazırlamıştır. Eser, aynı zamanda belâgati bütün 

şubeleriyle ele alan ilk matbu eserdir. 

Girişte, belâgatle ilgili temel kavramlar, fesahat ve fesahati bozan 

unsurlar -garâbet, kıyâsa muhalefet, tenâfür, te’kîd vb.- ele alınmıştır. Eser, 

daha sonra “mebhas” adı verilen üç bölüme ayrılmıştır. İlk bölümde “ilm-i 

maânî”, ikincide “ilm-i beyân” üçüncü de ise “fenn-i bedî’” konuları 

işlenmiştir. Ancak edebî sanatlar aktarılırken verilen örnekler sayıca azdır. 

 

9. Mihâlicî Mustafâ Efendi, Zübdetü’l-Beyân (1880) : Bu eser de 

Darüşşafaka’da okutulmak üzere ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Eser, 

bütünüyle belâgatin “beyân” şubesine ayrılmıştır. Müellif, önce beyân 

ilminin gerekliliğinden söz etmiştir. Mukaddimede “hakikat, mecaz, 

kinaye”nin tanımları verilmiştir. Sonra sırasıyla “mecâz-ı mürsel, istiâre -bu 

bahis içinde teşbîh üzerinde de durulmuştur- ve kinâye” başlıkları ele 

alınmıştır. Edebî sanatlarla ilgili örneklerin atasözlerinden seçilmesi ise 

eserin önemli bir özelliğidir. 

                                                 
74 Eserin ders kitabı olarak hazırlandığı noktasında Saraç ve Yetiş hemfikir olmakla birlikte Saraç, 

eserin Rüşdiye ve İ’dâdî’de okutulmak üzere kaleme alındığını belirtirken Yetiş, eserin hangi okulda 

okutulacağının belirtilmediğini söylemiştir. Eserin başında Ahmed Hamdî, eserini ilm-i belâgat 

hocalığı sebebiyle ders notlarını toplayarak hazırladığını belirtmiş; ancak nerede okutulacağına ilişkin 

bir bilgi vermemiştir. Bkz, Saraç, a.g.m, s. 336., Yetiş, “Belâğat, Rhetorique ve Edebiyat Nazariyesi 

sahasında Türkçe Neşredilmiş Kitapların Açıklamalı Bibliyografyası”, s. 376.  
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10.  El-Hac İbrâhîm, Hadîkatü’l-Beyân (1881) : Eser, iki cüz hâlinde 

yayımlanmıştır. El-Hac özellikle Ta’lîm-i Edebiyât’ın yayımlanmasından 

sonra eser hakkında uzun eleştiri yazıları yazmıştır.75 Eserin ilk cüzünde 

fesahatle ilgili kavramlara ayrılmış, ikinci cüzde ise maânî ilminin “isnâd 

ve müsnedün-ileyh” konuları incelenmiştir. 

 

11.  Ahmed Cevdet Paşa, Belâgat-ı ‘Osmaniyye (1881): Ahmed Cevdet eserini, 

Mekteb-i Hukuk’ta verdiği belâgat derslerinin notlarını bir araya getirerek 

oluşturmuştur. İlk önce cüzler hâlinde basılan eser, daha sonra kitap hâlinde 

basılmış ve birçok baskı yapmıştır. Eser, “dîbâce, mukaddime, ve üç 

bâb”dan müteşekkildir. 

“Dîbâce”de genel olarak ilimlerin tasnifinden ve bu ilimlerin -sarf, 

nahiv, belâgat, maânî, beyân, bedî’- kısa tanımlarından söz edilmektedir. 

“Mukaddime”de “belâgat ve fesahatin tanımı, fesahatin şartları; kelâm-ı 

metîn, kelâm-ı latîf kavramlarının açıklamaları ve bir “lâhika” yer 

almaktadır. Bu kısımların ardından eser “üç bâb”a ayrılmıştır. 

 “Bâb-ı evvel”, “kelâmın muktezâ-yı hâle mutâbakatı hakkında olup 

bir mukaddime ile yedi faslı müştemildir.” Mukaddimede kelâm ve cümle 

kavramları üzerinde durulmuştur. Ardından gelen yedi fasılda ilm-i 

maânîye ait konular -müsnedün-ileyh, müsned, isnâd-ı haberî, inşâ vb.- 

üzerinde durulmuştur.  

                                                 
75 El-Hac İbrâhîm’in Ta’lîm-i Edebiyât’a yönelik eleştirileri için bkz. Yetiş, Talîm-i Edebiyât’ın 

Retorik Sâhasına Getirdiği Yenilikler, s. 323-385. 
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“Bâb-ı sânî”, “turuk-ı ifâde beyânında olup bir mukaddime ile beş 

faslı müştemildir.” Bu kısım “ilm-i beyân”la ilgili olan “hakikat, mecaz, 

mecaz-ı mürsel, teşbih, istiâre, kinaye” konuları ele alınmıştır.  

“Bâb-ı sâlis”, “sanâyi’-i bedî’iyye hakkındadır.” Bu kısım da kendi 

içinde dört fasla ayrılmıştır. İlk fasıl, “muhassenât-ı ma’neviyye 

hakkındadır.” İkinci fasıl, “muhassenât-ı lafziyye hakkındadır.” Üçüncü 

fasıl, “sanâyi’-i bedî’iyyenin levâhıkı hakkındadır.” Dördüncü fasıl ise 

“san’at-ı târîhe dâ’irdir.” Bu dört faslın ardından “istidrâd” ve “hatime” 

bölümleri yer almıştır.  

 

12. Recâîzâde Mahmûd Ekrem, Ta’lîm-i Edebiyât (1882) : Süleymân Paşa’nın 

yukarıda kısaca sözünü ettiğimiz eserini, Batı retoriğinin Türk edebiyatına 

ilk tatbiki olarak değerlendirmek yanlış olmaz. Ancak bu tatbikin en 

başarılı numunesi Recâîzâde’nin bu eseri olmuştur. Recâîzâde eseri 

hazırlarken Emile Lefranc’ın Traite Theorique et Pratique de Litterature 

Style et Composition adlı çalışmasından oldukça faydalanmıştır.76  

 Recâîzâde’nin bu eseri de ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Müellif, 

ilk olarak kısaca “edebiyât”ın tanımı üzerinde durur. Eser, bundan sonra 

“dört fasıl”a ayrılmıştır. Bu fasıllar da kendi içinde “mebhas” adı verilen alt 

başlıklara ayrılmıştır. İlk fasıl yani birinci bölüm “Kuvâ-yı Zihniyenin 

Edebiyâtta Fiili” başlığı taşımaktadır. Bu bölümde edebiyatımızda bir ilk 

olarak edebiyatın psikolojik yönü üzerinde durulmuştur. İlk bölüm altı alt 

başlığa ayrılmıştır. Bunlar sırasıyla “efkâr, hissiyât, hüsn-i tabî’at, kuvve-i 

                                                 
76 Eser hakkında geniş bilgi için bkz. Yetiş, a.g.e. 
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hayâliyye, zarâfet yahut nüktedanlık, kuvve-i hâfıza”dır. Bunlar dışında 

yine aynı bölüm içinde “Dehâ ve Hünerverî” ve “Sanâyide Güzellik Neden 

İbârettir?” başlıklı iki bölüm daha mevcuttur. 

  İkinci bölüm “üslûp” konusuna ayrılmıştır. Bu bölüm de altı bölüme 

münkasımdır. Bu “mebhas”larda “fesâhat, vuzuh, tabî’iyyet, 

münakkahiyyet, âheng-i selâset ve muvâfakat” başlıkları işlenmiştir.    

 Üçüncü bölüm, “Tezyinât-ı Üslûb – Envâ’-i Mecâz” başlığını 

taşımaktadır. Başlıktan da anlaşılacağı üzere bu bölümde mecaz ve türleri 

ele alınmıştır ve bu bölüm kendi içinde üç alt başlığa ayrılmıştır. Bu 

başlıklarda “mecâz-ı tahyîlî, mecâz-ı teblîğî, ma’rifet-i mecâz” konuları ele 

alınmıştır.  

 Son bölüm “Sanâyi’-i Lafziyye” başlığını taşımaktadır. Bu bölüm alt 

başlıklara ayrılmamış ve burada “lâfzî sanatlar” açıklanmıştır. 

 Eser, yazıldığı dönemde büyük bir yankı uyandırmış ve birçok 

tartışmanın odak noktasında yer almıştır. Eser aynı zamanda muhtevasıyla 

kendisinden sonra yazılan eserlere de büyük ölçüde kaynaklık etmiştir. 77 

   

13. El-Hac İbrâhîm, Şerh-i Belâgat (1884) : El-Hac İbrâhîm, Cevdet Paşa’nın 

ardından Mekteb-i Hukuk’ta ders vermeye başlamıştır. Müellif, buradaki 

                                                 
77 Konu hakkında Saraç : “Aslında bu eserle ortaya konmak istenen millî bir edebiyat nazariyesi 

zemini oluşturmaktan ziyade batılı bir anlayışı Türk edebiyatına alelacele bir aktarmadır. Bundan 

dolayı eserin tesirinin sürekliliğinin izahında ilmî-edebî sebeplerin yetersiz kaldığını, bunlara ilâveten 

siyasî ve sosyal gelişmelerin de bu rasin olmayan çalışmanın revaç bulmasında rol oynadığını 

söyleme durumundayız.”  bilgisi aktarıyor ki bu son derece yerinde bir tespittir. Bkz. Saraç, a.g.m, s. 

337–338.    
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derslerinde Belâgat-ı ‘Osmâniyye’yi ders kitabı olarak kullanmıştır. Kaldı 

ki müellif Belâgat-ı ‘Osmâniyye etrafında dönen münakaşalarda adı geçen 

eserin savunucuları arasında yer almıştır. İşte, eserde Cevdet Paşa’nın 

çalışmasının başlangıç kısmıyla maânî kısmındaki kimi ifadeleri 

açıklanmıştır. Eser önce iki cüz hâlinde daha sonra kitap şeklinde 

yayımlanmıştır.  

 

14. Abdurrahmân Fehmî, Tedrisât-ı Edebiyye (1884–85): Eser, müellifin 

Mekteb-i Hukuk’ta verdiği “kitâbet ve kavânîn-i uslûb” derslerinin 

notlarının bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Mukaddime ve üç 

fasıldan meydana gelen eserin büyük bir bölümü -ilk iki bölüm- “üslûp” 

bahsine ayrılmıştır. Son kısımda ise hiçbir tasnife yer verilmeden edebî 

sanatlar verilmiştir. 

 

15. Abdurrahmân Süreyyâ, Mîzânu’l-Belâga (1888): Eser, müellifin Mekteb-i 

Hukuk’taki ders notlarının kitaplaşmış hâlidir. Eser içinde belâgatin tüm 

konularına yer verilmiştir. Fesahat bahsi bunlar içinde diğerlerine oranla 

daha fazla yer tutmuştur. Süreyyâ, daha sonra eserindeki kimi eksik 

noktaları gidermeye yönelik ve kimi konularda da yeni açıklamalar getiren 

Sefîne-i Belâgat (1887–88) adlı bir eser daha kaleme almıştır. 

 

16. Mehmed Zihnî, el-Kavlü’l-Ceyyid fî Şerh-i Ebyâti’t-Telhîs ve Şerhayhi ve 

Hâşiyeti’s-Seyyid (1886–87): Tam anlamıyla bir belâgat kitabı değildir. 

Eserde, Kazvînî’nin Telhîs, Taftâzânî’nin bu esere yazdığı Mutavvel, 



 42 

Muhtasar adlı şerhleri ve Cürcânî’nin Mutavvel’e yazdığı haşiyedeki 

beyitler açıklanmıştır.78 

 

17. Diyarbakırlı Sa’id Paşa, Mîzânu’l-Edeb (1886–87): Eser, belâgati bütün 

şubeleriyle ele almıştır. Bu nedenle eser klâsik bir görünüm arz etmektedir. 

Ancak, eser içinde Sa’id Paşa, Namık Kemal’in Divan şiirine yönelttiği 

eleştirilere benzer eleştiriler getirir. Bu yönüyle eserin yenilikçi anlayıştan 

izler taşıdığını söylemek yanlış olmaz. Eser, bir “mukaddime” ve üç 

“bâb”dan müteşekkildir. Mukaddimede müellif, “fesahat” kavramı üzerinde 

durduktan sonra Divan şairlerinden seçilmiş şiirlere yer vermiştir. Sonraki 

üç fasılda sırasıyla “ilm-i maânî, ilm-i beyân ve ilm-i bedî’” konularına yer 

verilmiştir. Bu “bâb”lar da kendi içinde fasıllara ayrılmıştır. 

 Üçüncü “bâb”da “ilm-i bedî’” konusu ele alınmıştır. Bu bölüm iki 

“fasıl” ve bir “lâhika”dan oluşmuştur. İlk fasılda “sanâyi’-i ma’neviyye”ye, 

ikinci fasılda “sanâyi’-i lafziyye”ye dair sanatlar verilmiştir. İlk fasıl içinde 

“tıbâk, tedbîc, murâ’ât-ı nazîr, irsâd, müşâkele, müzâvece, ‘aks, rücû’, 

tevriye, leff ü neşr, cem’, tefrîk, taksîm, cem’ ma’a’t-tefrîk, cem’ ma’a’t-

taksîm, tecrîd, mübâlâğa, mezheb-i kelâmî, hüsn-i ta’lîl, tefrî’, te’kîdü’l-

medh bi-mâ yeşbihü’z-zemm, te’kîdü’z-zemm bi-mâ yeşbihü’l-medh, 

tecâhül-i ‘ârif, kavl bi’l-mûcib” sanatları açıklanmıştır. İkinci fasılda “cinâs, 

reddü’l-‘acz ‘ale’s-sadr, sec’, müvâzene, lüzûm mâ-lâ yelzem” konuları 

işlenmiştir. “Lâhika”da “ba’z mebâhis-i mühimme” adı altında “serikat-i 

                                                 
78 İleride eser hakkında genişçe bilgi verilecektir. 
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şi’r, iktibâs, tazmîn, telmîh, hitâbet, berâ’at-i istihsâl, tahallus, hüsn-i 

intihâ” konuları bahis konusu edilmiştir. 

 

18. Ali Nazif, Zînetü’l-Kelâm (1889): Eserde edebî sanatlar herhangi bir ayrıma 

gidilmeden kısaca açıklanmış ve örneklendirilmiştir. 

 

19. Mu’allim Nâcî, Istılâhât-ı Edebiyye (1890): Mu’allim Nâcî’nin 

tamamlayamadığı bu eser, bir edebî terimler sözlüğüdür. Ancak, eserde 

açıklanan terimler alfabetik bir sıra gözetilerek verilmemiştir. Ele alınan 

başlıklar daha çok “ilm-i bedî’”e aittir. Seçilen örnekler Arapça, Farsça ve 

Türkçe menşelidir. Bunun yanında nazım şekilleri,  kafiye konuları da 

eserde ele alınan konular arasındadır.    

 

20. Ali Nazîma, Muhtıra-i Belâgat (1890): Eser, doğrudan, belâgate ait 

kavramları uzun uzun açıklamayı değil öğrencilere belâgat konularını 

hatırlatmayı amaçlamıştır. Edebî sanatlar bir tasnife bağlı kalmaksızın 

verilmiştir. 

 

21. Ruscuklu M. Hayri, Belâgat (1890): Eserin mukaddimesi müellif, belâgat 

şubelerinin konuları açıklanmıştır. Ardından sırasıyla “maânî, beyân, bedî’” 

konuları ele alınmıştır. İlk bölümde maânî konusu ele alınmakla beraber 

maânînin kapsamına girmeyen kimi konulara da yer verilmiştir. Bedî’ 

başlığında ise edebî sanatlar “sanâyi’-i lafziyye, sanâyi’-i ma’neviyye” 
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olmak üzere iki başlık altında incelenmiştir. Verilen örnekler sayıca fazla 

değildir. 

 

22. Mehmed Rif’at, Mecâmi’ü’l-Edeb (1891): Oldukça hacimli bir eserdir. 

Eserde belâgat konularının yanında “aruz, kafiye, şiir, tenkit, hitabet, 

kitabet” vb. konular da ele alınmıştır ve eser, bu konuların ele alındığı on 

başlığa ayrılmıştır. Klasik belâgat anlayışını devam ettirmekle birlikte kimi 

noktalarda Batı retoriğinden de etkilendiği anlaşılmaktadır. Konular 

açıklanırken verilen örneklerin çoğu Arapça ve Farsçadır; Türkçe örneklere 

fazlaca yer verilmemiştir.  

 

23. İbnü’l-Kâmil Mehmed Abdurrahmân, Belâgat-ı ‘Osmâniyye (1891): Klasik 

belâgatin tüm konularını ihtiva eden eserin en önemli bölümü, Batı retoriği 

etkisinde yazılan “üslûp” bölümüdür. 

 

24. Menemenlizâde Mehmed Tâhir, Osmânlı Edebiyatı (1897): Müellif, eserini 

idadilerde ders kitabı olarak okutulmak üzere kaleme almıştır. Eserin 

önsözünde “edebiyatın mahiyeti, maksat ve gayesi” açıklanmıştır. Bu 

kısımda Batı retoriğinin etkisi hissedilmektedir. Girişten sonra eserde, 

“üslûp” ve “sanâyi’-i ma’neviyye” başlıklı iki fasıl yer almaktadır. Burada 

edebî sanatlar eski anlayıştan farklı bir şekilde “sanâyi’-i hissiyye, sanâyi’-i 

hayâliyye, sanâyi’-i fikriyye” başlıkları altında incelenmiştir. Eserin en 

önemli özelliği ise eserin eleştirel bir bakış açısıyla kaleme alınmış 

olmasıdır. 
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25. Mehmed Celâl, ‘Osmânlı Edebiyâtı Numûneleri (1896–97): Eser, 9 

bölümden meydana gelmiştir. “Medhal” başlıklı ilk bölümde “edebiyât-ı 

‘Osmâniyye” hakkında bilgiler verir. İkinci bölüm -kavâ’id-i edebiye- 

Ta’lîm-i Edebiyât’ın kısaltılmış bir biçimidir ki kimi bölümler aynen 

aktarılmıştır. Edebî sanatlar da bu bölümde ele alınmış ve tasnif 

bakımından Ta’lîm-i Edebiyât’ı takip etmiştir. Üçüncü bölümde -aksâm-ı 

muharrerât- edebî türler üzerinde durulur. Dördüncü bölüm -aksâm-ı şi’r- 

nazım şekillerine -bu bölümün önemli özelliği sadece eski nazım şekillerine 

değil yeni nazım şekillerine de ter vermesidir- ayrılmıştır. Beşinci bölümde 

vezne, altıda hikmetli sözlere, yedide seçilmiş şiirlere, sekizincide ise 

seçilmiş mensur parçalara yer verilmiştir. Son bölümde Osmanlı şair ve 

edipleri hakkında kısa bilgiler verilmektedir.   

 

26. İsmâil Hakkı, Esrâr-ı Belâgat (Mukaddime 1899; I. cilt 1900): Eser, 

“mukaddime” ve “cüz’-i evvel” olmak üzere iki kitap olarak neşredilmiştir. 

Mukaddimenin de yer aldığı ilk kitapta belâgat kavramı uzunca ele 

alınmıştır. “Cüz’-i Evvel”de ise üslûp ve buna bağlı olarak fesahat kavramı 

üzerinde durulmuştur. Her iki bölümde hem Doğu hem Batı retoriğinden 

faydalanılmıştır. 

 

27. Mehmed Şükrî, ‘İlm-i Belâgat (1902–03): Belâgatin şubeleri tanım olarak 

verilmiş ve beyâna ilişkin edebî sanatlar açıklanmıştır. 
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28. Süleymân Fehmî, Edebiyât (1907–1908): Süleymân Fehmî de eserini ders 

kitabı olarak kaleme almıştır. Eser dört bölümden meydana gelmiştir. Bu 

bölümler de kendi içinde fasıllara ayrılmıştır. Eserin birinci bölümü 

“edebiyat” kavramına ayrılmıştır. Bu bölümde “nazım ile nesrin farkları, 

ahlâkın sanat ve edebiyatla ilişkisi, edebiyatın diğer sanatlar içindeki yeri 

ve diğer sanat dallarıyla ilişkisi” vb. konular ele alınmıştır. Bu yönüyle eser, 

edebiyat kavramına yazıldığı dönem içinde en fazla yer verenidir. İkinci 

bölüm “üslûp” konusuna ayrılmıştır. Üçüncü bölümde “mecâzât” başlığı 

altında “hakikat, mecaz kavramları üzerinde durulur ve “iltifât, teşhîs, intâk, 

nidâ, istifhâm, mübâlağa, tekrîr” sanatları “hissî suver-i beyân” başlığı 

altında, “terdîd, kat’, rücû’, tezâd, tecâhül-i ‘ârif, hüsn-i ta’lîl, edeb-i 

kelâm” sanatları da “fikrî suver-i beyân” başlığı altında incelenmiştir. 

Dördüncü bölümde ise “sanâyi’-i lafziyye” başlığı altında “tenâsüb, leff ü 

neşr, tevriye, telmîh, ‘aks, sec’, tarsî’, cinâs, tazmîn” sanatları ele alınmıştır.  

 

29. Reşîd, Nazariyât-ı Edebiyye (1910): Reşîd’in bu eseri Mekteb-i Sultânî için 

ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Eserde hem Doğu hem Batı retoriğinin 

etkileri görülmektedir. Eser iki cilt hâlinde neşredilmiştir. İlk ciltte “beyân” 

ve “maânî” konuları ele alınmıştır. Ancak burada bu kavramların klasik 

belâgat anlayışından biraz daha farklı ele alındığını belirtelim. Eserin ikinci 

cildi ise “üslûp ve bedî’” konularına ayrılmıştır. Eserin bu bölümünde kimi 

psikolojik ve estetik değerlendirmeler de yapılmıştır.  
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 Yukarıda zikredilen bu eserlerden başka Şahabettin Süleymân’ın San’at-ı 

Tahrîr ve Edebiyat’ı, Mehmet Fuad Köprülü ve Şahabettin Süleymân’ın ortak 

neşrettikleri Ma’lûmât-ı Edebiye, Ali Ekrem’in Dârülfünûn’da verdiği ders notlarının 

toplanmasıyla ortaya çıkan Lisân-ı Edebiyât, Dârülfünûn’da Edebiyât Dersleri, 

Nazariyât-ı Edebiye bu alandaki diğer önemli Türkçe çalışmalardır.  

 Adı geçen çalışmaların hemen hepsinde karşımıza bazı ortak noktalar 

çıkmaktadır. Yenileşme Dönemi’ne ait bu eserlerin çoğu genel anlamda klasik belâgat 

anlayışını devam ettirmekle birlikte kimi eserlerde de Batı retoriği varlığını iyiden 

iyiye hissettirmeye başlamıştır -tabiî burada örnek alınan edebiyat Yenileşme Dönemi 

için söyleyecek olursak Fransız edebiyatıdır-. Süleymân Paşa’nın Mebâni’l-İnşâ’sı 

başta olmak üzere Recâîzâde’nin Ta’lîm-i Edebiyât’ı Batı retoriğinin Türk 

edebiyatına ilk tatbiklerindendir. Batı retoriğinin etkisiyle Türk edebiyatında ilk defa 

psikoloji ve edebî eserler arasındaki ilişki ele alınmış ve üslûp kavramı üzerinde 

sıkça durulmuştur. Söz konusu eserlerin diğer ortak özelliği ise hemen hepsinin 

pratik bir amaca hizmet etmeleridir ki o da çoğunun ders kitabı olarak ders 

notlarından hareketle hazırlanmış olmasıdır. 

 Adı geçen çalışmaların dışında Cumhuriyet döneminden sonra da konuyla ilgili 

birçok eser kaleme alınmıştır. Bunların en önemlileri ise şunlardır: 

 

1. Tâhirü’l-Mevlevî, Edebiyât Lügati 

2. İsmail Habib Sevük, Edebiyat Bilgileri 

3. Nihad Sami Banarlı, Edebî Bilgiler  

4. Ali Nihad Tarlan, Edebî Sanatlar 

5. Seyit Kemal Karaalioğlu, Edebî Sanatlar 
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6. M. Kaya Bilgegil, Edebiyat Bilgi ve Teorileri (Belâgat) 

7. Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi 

8. M. A. Yekta Saraç, Klâsik edebiyat Bilgisi Belâgat 

9. Numan Külekçi, Açıklamalar ve Örneklerle Edebî Sanatlar 

10. M. Orhan Soysal, Edebî San’atlar ve Tanınması 

11. Nusreddin Bolelli, Belâgat Kur’an Edebiyatı     

          

  

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. BÖLÜM: TELHÎS’İN TÜRKÇE TERCÜMELERİ, ŞERH VE 

HAŞİYELERİ 
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2. TELHÎS’İN TÜRKÇE TERCÜMELERİ, ŞERH VE HAŞİYELERİ:  

 

 Belâgat, bir ilim dalı olarak Arap dili ve edebiyatı etrafında şekillenmiştir. 

Ancak bu ilmin gelişmesinde başta Farslar olmak üzere Türklerin de katkılarını 

yadsımamak gerekir. Özellikle Sekkâkî ve Zemahşerî gibi Türk âlimlerinin yazdıkları 

eserler bu ilmin temel taşlarındandır. 

 Bu eserlerden Sekkâkî’nin kaleme aldığı ve belâgat ilminin temel kitabı 

olarak anılan, kendisine birçok şerh, haşiye yazılan Miftâhu’l-‘Ulûm adlı eser belâgat 

sahasında önemli bir yer teşkil eder. Çalışmamızın odak noktasını oluşturacak olan 

Telhîs, bu eserin üçüncü bölümünün ihtisarıdır. Bu nedenle Telhîs’le ilgili bilgi 

vermeden önce kısaca Sekkâkî’nin Miftâhu’l-‘Ulûm adlı eserini tanıtacağız.     

      

 

2.1. Miftâhu’l-‘Ulûm: 

  

 Ebû Ya’kûb es-Sekkâkî’ye ait eser, müellifine zamanında büyük bir şöhret 

getirmiştir.1 Eser, bir “mukaddime”yle başlamaktadır.2 Söz konusu mukaddimede 

müellif, kitabın adından, eserin tasnifinden söz eder. Bu mukaddimenin ardından 

eser, 3 bölüme ayrılmıştır. Bu bölümlerden birincisi “sarf”a, ikincisi “nahv”e ve 

üçüncüsü de “belâgat”e ayrılmıştır. Ayrıca bu bölümler kendi içlerinde de “fasıl”lara, 

                                                 
1 Sekkâkî ve hayatı hakkında daha fazla bilgi için bkz. Krenkow, “Sekkâkî”, İA, C. 10, MEB, İst., 

1966, s. 328-329.   

2 Eserin içeriğiyle ilgili bilgiler şu kaynaklara dayanarak hazırlanmıştır: Krenkow, a.g.m.; Benli, 

Mehmet Sami, “Miftâhu’l-Ulûm”, TDVİA, C. 30, TDV, İst., 2005, s. 20-21.  
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“bâb”lara, “kanûn”lara ayrılmıştır. Ancak bu bölümler içinde açıklanan konuyla ilgili 

başka konulara da değinilmiştir.  

“Sarf”a ayrılan ilk bölümde sarfın tanımı ve tarihî gelişimi, harflerin 

mahreçleri, telâffuzları ve iştikak konuları ele alınmıştır. Eserin ikinci bölümünde ise 

“nahiv”den söz edilmiştir. Burada nahvin tanımının yanı sıra Arapçanın söz dizimine 

dair açıklamalara da yer verilmiştir. Üçüncü bölümde maânî ve beyân ilimlerinin 

tanımlarının ardından maânî ilmine ait kavramlar açıklanmıştır. Daha sonra beyân 

ilminin odak noktasını oluşturan “mecâz, teşbih, istiâre ve kinaye” konuları ele 

alınmıştır. Ardından “bedî’” ilminden söz edilmiş ve burada ma’nevî ve lafzî söz 

sanatları incelenmiştir. Üçüncü bölümün sonunda ise maânî ve beyân ilmiyle dolaylı 

ilgisi olan kimi kavramlar açıklanmış, şiir, kafiye, aruz gibi konulardan söz 

edilmiştir. Müellif, eserin sonunda Kur’an’ın üstünlüğünü ayetlerle ortaya koymaya 

çalışmıştır.  

  Eser, özellikle “maânî, beyân ve bedî’” konularının işlendiği üçüncü 

bölümüyle müellifine haklı bir şöhret kazandırmıştır. Ancak eserin tertibi ve hacim 

bakımından genişliği eserin kullanım olanaklarını kısıtlamıştır. Eserin bu niteliğinin 

kaynağı ise Sekkâkî’nin felsefe düşkünlüğü ve Arap üslûbunu Yunan terimlerine 

uygulama çabası olarak belirtilmiştir.3 Bu önemli eser, Kahire, İstanbul, Bağdat ve 

Beyrut’ta basılmıştır. 

Yukarıda kısaca değinildiği üzere eserin kullanımının zorluğu, eser üzerine 

haşiye ve telhisler yazma gereğini doğurmuştur. Bu durum aynı zamanda Miftâh’ın 

değil ona yazılan haşiye, şerh ve telhislerin fazlaca rağbet görmesini sağlamıştır. 

                                                 
3 Benli, a.g.m, s. 20. (Konu ile ilgili kısa bilgi için çalışmamızda dipnot 46’ya bakınız.)  
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Çalışmamızın temelini oluşturan Kazvînî’nin Telhîs’i Miftâh’ın kullanımını 

kolaylaştırdığından Miftâh’ın şöhretini gölgede bırakmıştır. 

 

 

 

2.1.1. Miftâhu’l-‘Ulûm’un Şerh ve Haşiyeleri:4 

 

 Yukarıda kısaca belirtildiği üzere Miftâhu’l-‘Ulûm’un kullanım olanaklarının 

kısıtlı olması nedeniyle ve eserin anlaşılırlığını kolaylaştırmak için ona birçok telhis, 

haşiye ve şerh yazılmıştır. Özellikle müellifler eserin belâgat ilminin şubelerini ihtiva 

eden üçüncü bölümüyle ilgilenmiştir.  

 

 

2.1.1.1. Miftâhu’l-‘Ulûm’un Şerhleri:5 

 

 Miftâh’a  şerh yazan en önemli müellifler şunlardır: 

1. Hüsâmüddîn el-Mü’ezzinî el-Harezmî (ö. 742/1341-2’den sonra) (Müellif 

eserin tamamını şerh etmiştir) 

2. Kutbuddîn Mahmûd İbn Mes’ûd b. Muslihiddîn eş-Şîrâzî (ö. 710/1310) 

(Müellif eserin 3. bölümünü şerh etmiştir. Eserinin adı Miftâhu’l-Miftâh’tır.) 

                                                 
4 Bu başlık hazırlanırken büyük oranda şu çalışmalardan yararlanılmıştır: Kılıç,, Atabey, Üskübî’nin 

“Şerh-i Telhîs’i”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 1990 (Basılmamış Yüksek 

Lisans Tezi). ; Saraç, “Osmanlı’da Belâgat Çalışmaları”, s. 324-328.  ; Benli, a.g.m. 

5 Kâtib Çelebi, Keşf el-zunun (Haz. Yaltkaya, Şerefeddin; Kilisli Rıfat Bilge), C. II, Maarif Vekâleti, 

Ank., 1943, s. 1762-1768.  
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3. Sa’düddîn Mes’ûd b. ‘Ömer et- Teftâzânî  

4. Seyyid Şerîf ‘Ali b. Muhammed el-Cürcânî (Eserinin adı el-Misbâh’tır.)6 

5. Şemsüddîn el-Mu’izzî  

6. Nâsıruddîn et-Tırmızî  

7. Nizâmüddîn Hasan b. Muhammed el-A‘rac en-Nişâbûrî (ö. IX/XV. yy 

başları) 

8. Hüsâmeddîn el-Kâtî (ö. 760/1359) 

9. Kadî Hüsâmeddîn Kadi’r-Rûmî’ el Mer’î 

10. ‘İmâdüddîn Yahyâ İbn Ahmed el-Kâşî (Eserin üçüncü bölümünü şerh 

etmiştir.) 

11. Seyfüddîn el- Ebherî (ö. 700/1300) 

12. Mevlânâ Sultân Şâh  

13. Şemsüddîn Muhammed b. Muzaffer el-Halhalî (ö. 745/1344) 

14. Hatib el-Yemînî 

15. Sinânüddîn Yûsuf el-Muhaşşî (ö. 896/1578) 

 

 

 

2.1.1.2. Miftâhu’l-‘Ulûm’un Haşiyeleri: 

  

 Miftâh’a haşiye yazan en önemli müellifler ise şunlardır:  

1. Taşköprü-zâde Ahmed b. Mustafâ (ö. 962/1555) (Müellif Cürcânî’nin 

şerhinin başına haşiye yazmıştır). 

                                                 
6 Söz konusu ilk dört eser Miftâh’ın en önemli şerhleridir.  
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2. Muhyiddîn Muhammed b. Mustafâ el-Muhhaşşî (Şeyh-zâde) (ö. 951/1544) 

3. Cemâlüddîn Muhammed b. Ahmed eş-Şerîşî (ö. 769/1367-8) 

4. Ali b. el-Hüseyin (ö. 755/1354) (Eserinin adı el-Misbâh fî İhtisâri’l-

Miftâh’tır.) 

5. Bedrüddîn Muhammed b. Muhammed İbn Malik ed-Dımaşkî (ö. 686/1287) 

6. Ebû ‘Abdullâh Muhammed b. ‘Abdurrahmân ed-Darîr el-Marâkeşî (Müellif 

Dımaşkî’nin eserini nazmen kaleme aldıktan sonra eseri şerh etmiştir. 

Eserinin adı Dav’u’s-sabâh ‘alâ Tercîzi’l-Miftâh’tır.) 

7. Bedrüddîn Muhammed b. Ya’kub el-Hamavî (ö. 718/1318) (İbnü’l-Nahviyye) 

(el-Marâkeşî’nin eserini kısaltmıştır ve adına Dav’i’l-Misbâh demiştir.  

8. Hasan el-Ma’ânîcî (ö. 990/1582) (Müellif Miftâh’ın 3. bölümünü ihtisar 

etmiştir).     

 

 

 

2.1.1.3. Miftâhu’l-Ulûm’un İhtisarları: 

 

1. Mollâ Hasan el-Ma’ânîcî (Müellif Miftâh’ın 3. bölümünü ihtisar etmiştir). 

2. Celâlüddîn Muhammed b. ‘Abdurrahmân b. ‘Ömer el-Kazvînî eş-Şâfi’î 

(Hatîb-i Dımaşk) (Müellif eserin 3. bölümünü ihtisar etmiş ve eserine 

Telhîsü’l-Miftâh adını vermiştir). 
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3. Kadî ‘Azudüddîn ‘Abdurrahmân b. Ahmed el-İcî (Bu eser de Miftâh’ın 3. 

bölümünün ihtisarıdır. Adı el-Fevâ’idü’l-Gıyasiyye’dir).7 

 

 

2.2. El-Hatîb el-Kazvînî ve Telhîsü’l-Miftâh’ı: 

 

 

2.2.1. El-Hatîb el-Kazvînî Hayatı ve Eserleri:8   

  

 Musul’da 666/1267-68 yılında doğan Kazvînî’nin tam adı Ebu’l-Me’âlî 

Celâlüddîn el-Hatîb Muhammed b. ‘Abdurrahmân b. ‘Ömer b. Ahmed el-Kazvînî eş-

Şafi‘î’dir. Aslen Kazvînli olan müelifin soyu ünlü Abbâsî komutanı ve aynı zamanda 

şair Ebû Dulef el-‘İclî’ye dayanmaktadır. 

 Oldukça iyi bir eğitim gören Kazvînî Anadolu, Mısır ve Suriye’de yaşamıştır. 

Şam’da hadis, fıkıh, Arap dili ve belâgati ve aklî ilimleri tahsil etmiştir. Bir süre 

Niksar kadılığı görevinde bulunduktan sonra, vefat eden kardeşinin yerine Şam 

kadılığına getirilmiştir. Ayrıca aynı şehirde müderrislik ve Şam Camii’nde hatiplik 

görevini de üstlenmiştir. Kısa bir süre sonra Memlûk Sultanı Melik en-Nâsır 

                                                 
7 Bu eserlerin ardından şerh ve telhislere yazılan şerh ve haşiyeler verilmiştir. Çalışmamızın sınırlarını 

göz önüne alarak bu eserler ve müelliflerinin adını burada zikretmiyoruz. Söz konusu eserler için 

şuralara bakılabilir: Kâtib Çelebi, Keşf el-Zunun, C.II, s. 1764-68. ; Kılıç, Üskübî’nin “Şerh-i 

Telhîs’i”, s. 7-10.   

8 Kazvînî’nin hayatına ait bilgiler şu kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır: Durmuş, İsmail, 

“Kazvînî, Hatîb”, TDVİA, C. 25, Ank., 2002, s. 156-157.; Hatîb el-Kazvînî, Telhîs ve Tercümesi 

Kur’ân’ın Eşsiz Belâgatı (Haz. Yanık, Nevzat H. vd.),  s. III-IV.   
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tarafından Şam’a davet edilmiştir. Yine aynı hükümdar tarafından kendisine Şam 

kadılığı ve hatipliği verilmiştir. Uzun süre Şam’da ikamet eden Kazvînî daha çok 

Hatîb-i Dımaşkî adıyla tanınmıştır. Ardından Mısır kadılığına atanmıştır. Kısa bir 

süre bu görevinde kalan Kazvînî, bu görevi sırasında hacca gitmiştir. 73 yaşında 

739/1338–9 yılında Şam’da vefat etmiştir.  

 Arapçanın yanı sıra Türkçe ve Farsça bilen Kazvînî yalnızca belâgat alanında 

değil aynı zamanda fıkıh, hadis ve kelâm alanında da yetkinliği kabul edilmiş çok 

yönlü bir âlimdir. Özellikle belâgati Arapça bilmeyenlerin de anlayabileceği bir alan 

hâline getirmiştir. Belâgatle ilgili en önemli eseri Sekkâkî’nin Miftâhü’l-‘Ulûm adlı 

eserinin ihtisarı olan Telhîsü’l-Miftâh’tır. Bedî’ ilminin bağımsız disiplin olarak ele 

alınması da Kazvînî’yle başlamıştır.      

 Kazvînî’nin eserleri ise şunlardır: 

 

1. Telhîsü’l-Miftâh: Kazvînî’nin en tanınmış eseridir. Bu eser yukarıda da birçok 

kez belirtildiği üzere Sekkâkî’nin el-Miftâh adlı eserin belâgatle ilgili üçüncü 

bölümünün ihtisarıdır. Eserin içeriğiyle ilgili bilgiler ileride verilecektir.  

 

2. el-Îzâh li-Muhtasari Telhîsi’l-Miftâh: Bu eser, Telhîs’in şerhidir. Klasik şerh 

anlayışından farklı olarak kaleme alınan eser, Telhîs’teki kapalı noktaları 

açıklamış, eksik görülen kimi yerlere eklemeler yapmıştır.9  

 

3. eş-Şezru’l-Mercânî min Şi’ri’l-Errecânî: Şair Errecânî’nin divanının 

ihtisarıdır. 

                                                 
9 el-Îzâh’ın kimi şerhleri ve baskıları için şu makaleye bakılabilir: Durmuş, a.g.m., s. 157. 
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4. Şerhu Lâmiyyeti’s-Sâvî fi’l-‘Arûz 

 

5. Şerhu’t-Tâ’iyye li’bni’l-Fâriz 

 

6. Kitâb fi’l-Usûl 

  

2.2.2. Telhîsü’l-Miftâh:   

  

 Telhîs belâgat sahasında yazılmış en önemli eserlerden biridir. Hatta daha da 

ileri giderek diyebiliriz ki Telhîs’ten sonra belâgat sahasında yazılan eserlerin hemen 

hemen hepsi Telhîs’in ya kısaltılmış ya da genişletilmiş biçimdir. Telhîs’in başarısı 

eserin orijinali el-Miftâh’ın başarısını gölgede bırakmıştır. Bunda Telhîs’teki 

ifadelerin daha anlaşılır olması, üslûbunun yalın olması ve tasnifindeki kolaylığın bu 

başarıda payı olduğu rahatlıkla söylenebilir. Esere birçok haşiye ve şerh yazılmıştır. 

Söz konusu eser Osmanlı medreselerinde uzun yıllar temel ders kitabı olarak 

okutulmuştur.  

 Eser, İstanbul’da 1260, 1275, 1289, 1291, 1312, 1316; Kahire’de 1297, 1299, 

1302, 1303, 1304, 1322, 1323, 1324, 1932; Beyrut’ta 1302, Delhi’de 1305 ve 

Kum’da 1363 yılında olmak üzere birçok kez basılmıştır.  
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2.2.2.1. Telhîsü’l-Miftâh’ın Muhtevası ve Tertîbi:10 

 

   Telhîs, bir “mukaddime”, “el-fennü’l-evvel ‘ilmü’l-ma’ânî, el-fennü’s-sânî 

‘ilmü’l-beyân, el-fennü’s-sâlis ‘ilmü’l-bedî’” başlıklarını taşıyan üç bölüm ve bir 

“hatime”den müteşekkildir.  

 Eserin başında kısaca belâgat ilminin öneminden, Miftâhu’l-‘Ulûm’un belâgat 

sahasında kaleme alınan en değerli eser olduğundan, eserin yazılış nedeninden ve 

hazırlanışından söz edilmiştir.  

 Kazvînî bu kısa girişte (buna dibace de diyebiliriz) Miftâh’ın belâgat sahasında 

yazılmış en zengin muhtevaya sahip eser olduğunu belirtikten sonra, eserin bu 

olumlu yönlerine karşın gereksiz ve açık olmayan ifadelerin fazlalığının eserin 

kullanım olanaklarını kısıtladığını belirtmiştir. Kendisi de Miftâh’ın üçüncü 

bölümündeki kuralları ve bu kuralları destekleyen ve açıklayan örnekleri de içeren 

özet niteliği taşıyan bir eser ortaya koyduğunu ifade etmiştir.  

 Kazvînî eserin başında kendisinin de belirttiği gibi eserin kullanımını 

kolaylaştırmak için eseri belirli bir tertipte sunmuştur. Eser Miftâh’ın bir ihtisarı da 

olsa Kazvînî tarafından eklenen birçok bilgiyi de ihtiva etmektedir.    

 Eserin “mukaddime” bölümünde “fesahat ve belâgat” kavramlarından söz 

edilmiştir. Belâgat ve fesahat kavramları kesin çizgilerle birbirinden ayrılmıştır. İlkin 

                                                 
10 Eserin içeriğiyle ilgili bilgiler hazırlanırken şu kaynaklardan faydalanmıştır: Hatîb el-Kazvînî, 

Telhîs ve Tercümesi Kur’ân’ın Eşsiz Belâgatı (Yay. Haz. Yanık, Nevzat H. vd.),  Huzur Yayın 

Dağıtım Pazarlama Tic. Ltd. Şti., İst., (Tarihsiz) ; Celâleddin Muhammed Kazvini, Telhis (Meani, 

Beyan, Bedî) Kur’an Edebiyatı (Açıklamalı Tercüme: Dinçkol, Mehmed Fahreddin), Ebrar Yay., 

İst., 1990.  
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fesahatle ilgili olarak “kelimenin fesahati”nden daha sonra “kelâmın (cümlenin) ve 

mütekellimin fesahati”nden söz edilmiştir. 

  “Kelimenin fesahati” başlığında bir sözün fasih sayılabilmesi için gerekli olan 

şartlar ele alınmıştır. Bunlar “tenâfürü’l-hurûf, garâbet ve muhâlefetü’l-kıyâs”tır. Bir 

kelime ancak bunlardan arındığı sürece fasih sayılabilmektedir.  

 “Kelâmın fesahati” başlığında ise “za’fu’t-te’lîf, tenâfürü’l-kelimât, te’kîd” 

kavramları açıklanmıştır.  

 Fesahatle ilgili açıklanan son kavram “mütekellimin fesahati”dir. Bu kısımda 

yer alan kavramlar açıklanırken fazla uzun olmayan cümleler örnek olarak 

gösterilmiştir. Bunun dışında kimi kavramlar (te’kîd gibi) açıklanırken örnek 

beyitlerden de yararlanılmıştır.  

 “Mukaddime” bölümünde ele alınan ikinci konu ise “belâgat”tir. Belâgatle 

ilgili olarak “kelâmın ve mütekellimin belâgati” başlıkları ele alınmıştır.         

 “Mukaddime”den sonraki ilk bölüm “maânî ilmi” ile ilgilidir. “El-fennü’l-

evvel ‘ilmü’l-ma’ânî” adını taşıyan bu bölüm kendi içinde sekiz başlık olarak ele 

alınmıştır. Bu başlıklar sırasıyla “ahvâlü’l-isnâdi’l-haberî, ahvâlü’l-müsnedün-ileyh, 

ahvâlü’l-müsned, ahvâlü’l-müte’allikati’l-fi’l, kasr, inşâ; fasl ve vasl; îcâz, itnâb ve 

musâvât”tır. Kazvînî tarafından yapılan bu tasnif kendisinden sonraki belâgatçiler 

tarafından aynen kabul edilmiştir.    

 Eserin ikinci bölümü ise “ilm-i beyân” ile ilgilidir. “El-fennü’s-sânî ‘ilmü’l-

beyân” başlığı altında da sırası ile “teşbih, hakikat ve mecaz, kinaye” kavramları ele 

alınmıştır. “Hakikat ve mecaz” başlığı altında ayrıca “mecâz-ı mürsel”den söz 

edilmiştir. Sekkâkî’nin beyân ilmiyle ilgili tanımını yetersiz görmüş ve bu ilmi 

yeniden tanımlama ihtiyacı hissetmiştir. 
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Üçüncü bölüm ise “ilm-i bedî’e” ayrılmıştır. Bu bölümün başlığı “el-fennü’s-

sâlis ‘ilmü’l-bedî’”dir.  Bu bölümde edebi sanatlardan söz edilmiştir.  Edebi sanatlar 

“manevî ve lafzî” olmak üzere iki başlık altında ele alınmıştır.  “Manevî sanatlar” 

başlığı altında “mutâbakat (tıbâk, tezâd) murâ’atu’n-nazîr (tenâsüb, tevfîk), irsâd, 

müşâkele, müzâvece, ‘aks, rücû’, tevriye, istihdâm leffü’n-neşr, cem’, tefrîk, taksîm, 

cem’ ma’a’t-tefrîk, cem’ ma’t-taksîm, cem’ ma’t-tefrîk ve’t-taksîm, tecrîd, mübâlağa, 

mezhebü’l-kelâmî, hüsnü’t-ta’lîl, tefrî’, te’kîdü’l-medh bi-mâ yüşbihü’z-zem, 

te’kîdü’z-zem bi-mâ yüşbihü’l-medh, istitbâ’, idmâc, tevcîh, hezl, tecâhülü’l-‘ârif, 

kavl bi’l-mûcib, ittirâd” sanatlarına yer verilmiştir. “Lafzi sanatlar” başlığında ise 

“cinâs, reddü’l-‘acz ‘ale’s-sadr, sec’, taştîr, müvâzene, kalb, teşrî’, lüzûm mâ-lâ 

yelzem” başlıkları ele alınmıştır.  

Sekkâkî “îcâz, itnâb, i’tiraz ve iltifât”ı bedî’ ilmi başlığı altında incelerken 

Kazvînî bu sanatları maânî ilminin konuları içinde ele almıştır. Sekkâkî eserinde on 

altı mânâ ve dört lafız sanatına yer verirken bunlara Kazvînî on beş mânâ ve üç lafız 

sanatı daha eklemiştir. 

 Eserin sonunda ise “hâtime” bölümü yer almaktadır. Bu bölüm genel olarak 

“serikat-ı şi’riyye” ile ilgilidir. Bu bölümde de “iktibâs, tazmîn, ‘akd, hall, telmîh” 

kavramları açıklanmıştır. 

 Telhîs’te yer alan kavramlar açıklanırken ilk olarak kavramların tanımları 

verilmiştir. Ardından tanımlar örneklendirilmiştir. Eserin geneline bakıldığında 

seçilen örneklerin nazım ve nesir karışık olduğu görülmektedir. Örnek verilen (şahit 

gösterilen) mensur parçaların çoğu Kur’an-ı Kerim’dendir. Tabiî bu durumu 

belâgatin doğuşu ve gelişimi başlığı altında ele aldığımız gibi Kur’an’ın sonsuz bir 

belâgat kaynağı olarak görülmesi ve Kur’an’ın üstünlüğünü ortaya koyma 
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çabalarının bir yansıması olarak değerlendirilmelidir. Eserde yer alan manzum 

parçaların çoğu -ki çoğunluğu beyittir- hem Cahiliye Dönemi şairlerinden hem de 

İslâm sonrası şairlerden seçilmiştir. Manzum metinlerden daha çok “beyân ve bedî’” 

kapsamına giren alt başlıklar açıklanırken yararlanılmıştır. Şahit gösterilen beyitlerin 

ardından beyitlerin anlamı verilmiştir.  

Özellikle “beyân, bedî’ ve “hatime” başlıkları altında ele alınan konular 

incelendiğinde açıklanan çoğu kavram hakkında detaylı bilgi verilmediği görülür. 

Başka bir deyişle eserden konu hakkında bilgisi olmayan kişilerin yararlanması 

oldukça zordur. Örneğin “kalb”  sanatı açıklanırken “Kalb de lafzî güzelliklerdendir. 

Şairin: 

 ��د�� ��وم ا��
 ه�ٍل 

 وه
 آ
 ��د�� ��و 

 ‘Onun sevgisi bütün sıkıntılar içinde devam eder. Herkesin sevgisi (her zaman) 

devam edebilir mi?’ sözü gibi. 

 Kur’ân’da (Cenab-ı Hakk’ın) ��� �� 
" آ  "‘Her biri birer yörüngede’ ve 

���� ��"ر   ‘Rabbini artık büyükle.’  sözü gibi.”11 ifadelerine yer verilmiştir. Burada 

da görüldüğü üzere “kalb” sanatı örneklendirilmiş; ancak sanatın tanımı 

yapılmamıştır. Tabiî bu durum bütün başlıklar için aynı değildir. Fakat her hâlükârda 

yapılan açıklamalar fazla doyurucu değildir. Bu nedenledir ki bu esere de çok sayıda 

haşiye ve şerh yazma ihtiyacı hissedilmiştir. 

                                                 
11 Hatîb el-Kazvînî, Telhîs ve Tercümesi Kur’ân’ın Eşsiz Belâgatı (Yay. Haz. Yanık, Nevzat H. 

vd.), s. 158-159. 
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 Kazvînî eserini kaleme alırken kimi zaman Sekkâkî’nin konu hakkındaki 

görüşlerini aynen aktarmıştır. Kimi kavramları açıklarken Kazvînî, Sekkâkî’nin bazı 

görüşlerini ise eleştirmiştir. Eleştirilen noktalar açıklama yapılarak desteklenmeye 

çalışılmıştır. Kazvînî’nin bu eleştirileri eserin orijinal yönünü oluşturmaktadır. 

Kazvînî’nin katılmadığı ya da eleştirdiği konuların çoğu “maânî ve beyân” başlıkları 

altında incelenen konular olmuştur. Sekkâkî’nin“bedî’”bölümündeki açıklamalarına 

ise Kazvînî aynen katılmıştır.  

 Eser, üst başlıklar hariç “fasl” adını taşıyan alt başlıklara ayrılmıştır. Kazvînî 

bu başlıklarda çoğunlukla tartışmalı noktaları açıklama gereği duymuştur. Kazvînî 

eserini kaleme alırken sadece Sekkâkî’nin görüşlerini değil yeri geldikçe Cürcâcî’nin 

görüşlerine de yer vermiş ve her iki görüşü karşılaştırmıştır.  

 

 

2.2.2.2. Telhîsü’l-Miftâh’ın Şerh ve Haşiyeleri:12    

  

 Telhîsü’l-Miftâh üzerine çok sayıda şerh ve haşiye yazılmıştır ve söz konusu 

eserler uzun yıllar medrese müfredatı içinde yer almıştır. Özellikle XIX. yüzyıl 

başlarına kadar belâgate ait eserlerin çoğu Cürcânî’nin Miftâh şerhine yapılan 

haşiyelerdir.13 Ancak söz konusu eserlerin Arapça oluşu eserlerin kullanım 

olanaklarını kısıtlamıştır. Üstelik bu durum söz konusu kuralların Türk diline 

uygulanışını da imkânsız hâle getirmiştir. Çalışmamızın giriş bölümünde de 

belirtildiği üzere söz konusu eserlere çok sayıda haşiye ve şerh yazılmasının altında 

                                                 
12 Kâtib Çelebi, Keşf el-Zunun, C. I, 473-79. 

13 Saraç, “Osmanlı Dönemi Belâgat Çalışmaları”, s. 328.  
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başka nedenler aranmalıdır. Konu hakkında Saraç: “ (…) Bu durum, kanaatimizce 

yaygın olan skolâstik bir eğitim öğretimin verildiği medrese müntesi(p)lerinin yeni 

bir şey ortaya koyamayışlarının, şerhçi-haşiyeci geleneğinin bir göstergesi olarak 

geçiştirilecek basitlikte değildir. Şerh-i Miftâh’ın etrafında dönen bu çalışmaların bir 

zemininin, şartlarının olması gerekmektedir. Kanaatimizce bunun başlıca sebepleri 

arasında bu eserlerin önemli bir kısmının, müderrislerin medresede okutacakları 

zorunlu ana ders ile ilgili ehliyetlerini ortaya koyma çabalarına matuf olmasıdır.  

Zira onlar bu eserleri okutacaklardır; dolayısıyla bu dersin ne şekilde okutacaklarını 

yetkililere gösterme durumundadırlar. Ayrıca yine bunların bir kısmının yine aynı 

düşünce ile kaleme alınan yukarıda işaret ettiğimiz müderrisler için gerekli görülen 

takdim tezi niteliğinde olduğu da düşünülebilir.” diyerek önemli bilgiler aktarmıştır. 

Miftâh’ın ardından bir anlamda onun anlaşılmasını kolaylaştırmak için kaleme alınan 

Telhîs’e de çok sayıda haşiye ve şerh yazılmasını da aynı nedene bağlamak 

mümkündür.  

 Telhîs’e14 yazılan en önemli şerh ve haşiyeler şunlardır:15 

1. Muhammed b. Muzaffer el-Halhâlî (ö. 745/1344) (Eserinin adı Miftâhu 

Telhîsi’l-Miftâh’tır.) 

2. Şemsüddîn Muhammed b. ‘Osmân b. Muhammed ez-Zevzenî (ö. 792/1390) 

3. Sa’düddîn Mes’ud b. ‘Ömer et-Taftâzânî ( Taftâzânî Telhîs’i iki kez şerh 

etmiştir. Bunlardan ilki ve en önemlisi -ki bu eser uzun yıllar Osmanlı 

                                                 
14 Eserin Keşfü’z-zünûn’da belirtilen tam adı Telhîsü’l-Miftâh fi’l-Ma’ânî ve’l,Beyân’dır.   

15 Kâtib Çelebi, Keşf el-zunun, C. I, s. 473-479. 
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medrese geleneği içinde ders kitabı olarak okutulmuştur- Mutavvel, ikincisi 

ise Muhtasar’dır.)16     

4. Ekmelüddîn Muhammed İbn Mahmûd el-Bâbertî (ö. 78671384) (Eserinin adı 

Şerhu Telhîsi’l-Miftâh’tır.) 

5. Bahâ’üddîn Ahmed b. ‘Ali b. ‘Abdülkâfî es-Sübkî (ö. 773/1371-2) (Eserinin 

adı ‘Arûsu’l-İfrâh’tır.) 

6. Muhibbüddîn Muhammed b. Yusûf b. Ahmed b. ‘Ubeydüddâ’im el-ma’rûf bi-

Nâzıru’l-Ceyş el-Halebî (ö. 778/1376–7)  

7. Celâlüddîn Resûlâ b. Ahmed b. Yusûf et-Tebânî (ö. 793/1392) 

8. Şemsüddîn Ebî ‘Abdullâh Muhammed b. Yusûf b. İlyâs el-Konevî (ö. 

778/1386) (Eserinin adı et-Telhîs’tir.)  

9. Muhammed İbn Ahmed İbn el-Muvaffak el-Kayserî  

10. Seyyid ‘Abdullâh b. El-Hasan el-Ma’rûf be-Nukrekâr (ö. 750/1349–50) 

11. ‘İsâmüddîn İbrâhîm b. ‘Arabşâh el-Esferâyinî (ö. 945/1538–9) 

12. Muhammed b. Muhammed İbn Muhammed et-Tebrîzî (Eserinin adı 

Nefâ’isü’t-tensîs’tir.) 

13.  ‘Abdurrahîm b. Ahmed el-‘Abâdî (el-‘Abbâsî) (ö. 963/1555–6) (Telhîs’te yer 

alan beyitleri şerh etmiştir. Eserin adı Ma’âhidü’t-tensîs ‘alâ Şevâhidi’t-

telhîs’tir.) 

                                                 
16 Keşfü’z-zünûn’da Taftâzânî’nin Mutavvel ve Muhtasar şerhinin adı verildikten sonra Mutavvel ve 

Muhtasar’a yapılan haşiyeler de verilmiştir. Biz bu haşiyeler çalışmamızın dışında yer aldığından bu 

eserlerin adlarını vermeyeceğiz. Bu haşiyeler için bkz. Keşfü’z-zünûn, C.II, s. 474-475.; Kılıç, a.g.e, 

s. 11-12. 
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14. Bedrüddîn Muhammed b. Radiyyüddîn Muhammed el-Guzzî (ö. 948/1541) 

(el-‘Abâdî’nin eserini şerh etmiş ve adını et-Tahsîs fî Şerh-i Şevâhidi’t-telhîs 

koymuştur.)     

 

 Keşfü’z-zünûn’da yukarıda verilen adların ardından Telhîs’i ihtisar eden 

müellifler ve eserleri verilmiştir. Bunlar şunlardır: 

 

1. Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed es-Sâhib (ö. 788/1386) (Eserinin adı 

Latîfü’l-Ma’ânî’dir.) 

2. Molla Lutfullâh İbn Hasan el-Tokatî (ö. 900/1494–5) 

3. Zeynüddîn Ebî Muhammed ‘Abdurrahmân b. Ebî-Bekr el-‘Aynî                   

(ö. 893/1488) (Eserinin adı Tuhfetü’l-Mu’ânî li-‘İlmi’l-Ma’ânî’dir.)  

4. ‘İzzüddîn Muhammed İbn Ebî-Bekr (İbn Cum’a) (ö. 819/1416) 

5. Mollâ Pervîz er-Rûmî (ö. 897/1491–2) 

6. Nûruddîn Hamza İbn Turgud (Eserini adı el-Mesâlik’tir. Daha sonra müellif 

bu eserini de şerh etmiştir ki adı el-Hevâdî’dir.) 

7. Hızır b. Muhammed el-Amâsî  (Eserinin adı İfâdetü’l-Unbûb’dur.)17  

8. Zeynüddîn Ebi’l-‘İzz Tâhir b. Hasan b. Habîb el-Halebî (ö. 808/1405–6) 

(Eserinin adı et-Telhîs fî Nazmi’t-Telhîs’tir.) 

9. Şehâbüddîn Ahmed b. ‘Abdullâh el-Kılıcî  

10. Zeynüddîn ‘Abdurrahmân İbnü’l-‘Aynî 

11. eş-Şeyh Celâlüddîn ‘Abdurrahmân İbn Ebî-Bekr es-Suyûtî (Eserinin adı 

Miftâhu’t-Telhîs (‘Ukûdu’l-Cümân fi’l-Ma’ânî ve’l-Beyân)’tir. Daha sonra 

                                                 
17 Keşfü’z-zünûn’da bu eserin ardından Telhîs’in manzum ihtisarları verilmiştir.  
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bu eseri şerh etmiş ve adını ‘Ukûdü’l-Cümân (Hall-i ‘Ukûdu’l-Cümân) 

koymuştur.)        

12. eş-Şeyh Ebi’n-necâ İbn halef el-Ma’arrî18 (ö. IX/XV. yy) 

 

Son olarak Keşfü’z-zünûn’da Mutavvel’in Türkçe tercümesi olarak 

Muhammed İbn Muhammed’in (Altıparmak’ın) (ö. 1033/1623–4) eseri 

belirtilmiştir.19   

 Bu eserler dışında Ankaravî’nin Miftâhu’l-Belâga Misbâhu’l-Fesâha adlı 

Telhîs tercümesi –ancak ileride de temas edileceği üzere tam bir çeviri değildir-, 

Abdünnâfî’nin Mine’n-Nefi’l-Mu’avvel Tercemeti’t-Telhis ve’l-Mutavvel’i, Mehmed 

Zihnî’nin el-Kavlü’l-Ceyyid adlı Telhîs’te ve Mutavvel’de yer alan beyitleri şerh 

ettiği eseri,  Ebu’l-‘İsmet Mustafâ ‘İsâmüddîn’nin Telhîs’te yer alan şahit beyitleri 

şerh ettiği Şerh-i Ebyati’t-Telhîs ve’l-Muhtasar adlı eseri ve tabiî ki çalışmamızın 

esasını oluşturacak Vak’anüvîs Halîl Nûrî’nin Matla’u’n-nûr adlı Telhîs’in ilm-i 

bedî’ ile ilgili üçüncü bölümünün tercümesi bu listeye eklenebilir.   

  Çalışmamızın bundan sonraki bölümünde Altıparmak, Ankaravî, Abdünnâfî, 

Mehmed Zihnî ve ‘İsâmüddîn’in eserleri hakkında kısa bilgiler vereceğiz. Bu eserler -

ilk üçü- bugünkü anlamda tercüme diyebileceğimiz nitelik taşımaktadır. Son ikisi de 

eserde yer alan beyitleri sadece şerh etmekle kalmamış, konuyla ilgili açıklama ve 

                                                 
18 Bu eserler dışında Osmanlı’da belâgat sahasında yazılmış ve çoğunluğunu şerh ve haşiyelerin 

oluşturduğu bir listeyi Saraç makalesinde sunmuştur. Daha fazla eser için bu makaleye bakılabilir. 

Saraç, “Osmanlıda Belâgat Çalışmaları”, s. 325-328.    

19 Kılıç çalışmasında Keşfü’z-zünûn ve Atâ’î’nin Şaka’ik Zeyli’ne dayanarak araştırmacıların eseri 

,Mutavvel tercümesi olarak gösterdiklerini ancak eserin Mutavvel değil doğrudan Telhîs tercümesi 

olduğunu kanıtlarıyla ortaya koymuştur. Kılıç, a.g.e, s. 24. 
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yorumlara gitmiştir. Bu nedenle oldukça önemli bilgiler içermektedir. Ancak söz 

konusu klasik nesir olduğunda tercüme, telif gibi adlandırmalar oldukça yetersiz 

kalmaktadır. Çünkü bugünkü anlamda kelime kelime ya da cümle cümle bir 

tercümeye (çeviriye) o dönem için rastlamak neredeyse imkânsızdır. Ortaya konan 

eserlerin çoğu o veya bu şekilde telif niteliği kazanmıştır.20     

 

 

2.2.3. Altıparmak’ın Şerh-i Telhîs’i:21 

 

 Çıkrıkçı-zâde ve Altıparmak unvanlarıyla da tanınan müellifin asıl adı 

Mehmed’dir.22 Kılıç, çalışmasına Üskübî’nin “Şerh-i Telhîs’i” adını vermiştir. Ancak 

neden Altıparmak değil de Üskübî adını kullandığını belirtmemiştir.23  

 İyi bir eğitim gören müellif devrinin de önde gelen bilim adamlarındandır. 

Hadis, fıkıh, kelâmla ilgili eserler kaleme aldığı kaynaklarda zikredilse de bugün 

elimizde söz konusu eserlerin birçoğu yoktur.24 

                                                 
20 Klasik edebiyatımızdaki çeviri anlayışıyla ilgili kısa bilgi için bkz. Kavruk, Hasan, Eski Türk 

Edebiyatında Mensûr Hikâyeler, MEB, İst., 1998, s. 21.   

21 Bundan sonraki başlıklarda eserler üzerinde yoğunlaşacağımız için müelliflerin hayatlarına ilişkin 

bilgiler verilmeyecektir.  

22 Karaismailoğlu, Adnan, “Altıparmak Mehmed Efendi”, TDVİA, C. 2, İst., 1989, s. 542.; Kılıç, 

Üskübî’nin “Şerh-i Telhîs’i”, s. 15.  

23 Müellifin doğum yerinin Üsküp olduğunu burada belirtelim ve Üskübî unvanını da buna bağlı 

olarak aldığını söyleyelim.  

24 Yine müellifin eserleri ve içeriği hakkında bilgi için aynı çalışmalara (dipnot 23’teki) ve bu 

çalışmaların bibliyografya bölümüne bakılabilir.   
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 Burada müellifin Şerh-i Telhîs adlı eseri içerik açısından kısa bir 

değerlendirmeye tabi tutulmaya çalışılacaktır.  

Şerh-i Telhîs hakkında bilgi veren kaynaklarda birbiriyle örtüşmeyen kimi 

bilgilere rastlamaktayız. Keşfü’z-Zünûn’da25 ve Atâ’î’nin Şakayık Zeyl’inde26 

Altıparmak’ın Mutavvel’i tercüme ettiği belirtilmiştir.  Bu bilgiler araştırmacılar 

tarafından aynen kullanıldığı için karışıklık uzunca bir süre devam etmiştir. Bunun 

dışında kaynaklarda Altıparmak’ın Kâşifü’l-Ulûm ve Fâtihü’l-Fünûn adlı Telhîs 

şerhinden de söz edilmektedir. Kılıç, söz konusu eserle ilgili olarak şu bilgileri 

aktarmıştır: “Bizim fikrimize göre, adı geçen bu eser (Kâşifü’l-Ulûm ve Fâtihü’l-

Fünûn) ne Telhîs-i Miftâh’ın ne herhangi bir şerhinin ve ne de Mutavvel adlı 

şerhinin bir tercümesidir. (…) Yûsuf b. Ebî Bekr es-Sekkâkî’nin ‘Miftâhu’l-Ulum’ 

adlı eserinin Kazvînî tarafından telhisinin Türkçe şerhidir.” Bu açıklamaların 

ardından Kılıç, üzerinde çalıştığı eserin Altıparmak’ın Mutavvel tercümesi değil 

Telhîs tercümesi olduğunu hem de Kâşifü’l-Ulûm ve Fâtihü’l-Fünûn adlı eserin 

Telhîs’in Türkçe şerhi olduğunu kanıtlarıyla ortaya koymaya çalışmıştır.27  

 Altıparmak’ın Telhîs tercümesinin bilinen iki nüshası vardır. Bunlardan biri 

Süleymaniye Kütüphanesi’nde diğeri ise Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde 

kayıtlıdır.28 Biz çalışmamızda Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Revan 1790’da 

                                                 
25 Kâtib Çelebi, Keşf el-zunun, C. I, s. 479. 

26 Özcan, Abdülkadir, Şakâyık-ı Nu’mâniye ve Zeyilleri, C.2, İst, 1989, s. 759. 

27 Kılıç, a.g.e, s. 25-26.  

28 Nüshalar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kılıç, a.g.e, 25-28.  
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kayıtlı nüshanın Türk Dil Kurumu’nda bulunan Fotokopi / 150’deki fotokopisinden 

faydalandık. Ancak bu nüsha sondan eksiktir.29  

 Eser bir “dîbâce”, bir “mukaddime” ve “el-fennü’l-evvel ‘ilmü’l-ma’ânî, el-

fennü’s-sânî ‘ilmü’l-beyân ve el-fenn-i sâlis ‘ilmü’l-bedî’” adını taşıyan üç bölümden 

oluşmuştur.  

 “Dîbâce”de eserin yazılış amacından, Miftâhu’l-‘Ulûm’un belâgat sahasında 

yazılmış en önemli eser olduğundan söz edilmiştir. Bu bölüm dahi bütünüyle 

Telhîs’in dibacesiyle aynı içeriğe sahiptir. Her iki müellif de içerik bakımından 

Miftâh’ın içeriğinden övgüyle söz etmektedir. Altıparmak: “…tertîb yöninden kütüb-i 

meşhûrenün ahseni olduğından ötüri tertîb her şey’i vaz’ idüp makÀmınun hakkını 

te’hîrden ri’âyet itmekdür.”30 diye eserinde Miftâh’ın önemini belirtmiştir.  

Altıparmak yine bu dibacede eseri yazış amacını da şu şekilde belirtmiştir: “Ba’z 

ashâb-ı safâ ve hullân-ı vefâ eyitdiler ki: ‘KÀfiye ve Şâfiye’nün birer Türkî şerhi 

olmağın ashâb-ı tahsîle âsân olmışdur. Münâsibdür ki fenn-i ma’ânîde Telhîs’e dahı 

Türkî şerh ola sevâb-ı ‘azîm hâsıl olur idi’ Zîrâ i’câz-ı Kur’ân-ı ‘Azîm’e hizmet ve 

hem ashâb-ı tahsîle himmet ve ‘azîm minnet olur idi. Bu kelâm-ı ma’kul ve iltimâsını 

makbûl görüp şerhe ‘azîmet olındı.”31 

                                                 
29 Bizim üzerinde çalıştığımız fotokopi cem’ ma’a’t-tefrîk sanatının açıklamasıyla son bulmaktadır. 

Kılıç çalışmasında: “Topkapı nüshasının diğerine göre eksik olan son kısmında ise ‘Fenn-i Sâlisin 

hâtimesi olarak Sirkat-ı Şi’riyye, iktibas, tazmîn ve gayrı, intihâ, beyân-ı faslu’l-hitâb’ başlıkları 

vardır.” bilgisini eklemiştir. Bizim incelediğimiz fotokopide bu böyle bir bilgi yoktur; ancak bu 

eksikliğin fotokopiden de kaynaklanabileceği göz ardı edilmemelidir. Ayrıca eserin içeriğinden söz 

ederken Kılıç da bu başlıkları belirtmemiştir.   

30 Şerh-i Telhîs, 4b. 

31 Şerh-i Telhîs, 2a.  
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 Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere Altıparmak eserini pratik bir amaca 

hizmet etmek için yazmış olmalıdır. Bu pratik amaç onun eğitimci kişiliğiyle 

ilişkilendirilebilir.  Öğrencilerin Telhîs’i ve Telhîs’in aracılığıyla da Kur’an’ı daha 

kolay anlayabilmelerini sağlamak için müellif eseri Türkçe kaleme almıştır. Tabiî 

eserin doğrudan derslerde okutulup okutulmadığını bilemiyoruz. Eserin öğrencilere 

verilen derslerin notlarının toplamı olduğu da düşünülebilir. Çalışmamızın giriş 

bölümünde sözünü ettiğimiz Türkçe yazılmış belâgat kitaplarının böyle bir niteliği 

olduğu unutulmamalıdır.  

 “Mukaddime” kısmında belâgat ve fesahat kavramları üzerinde durulmuştur. 

Bu ana başlıklar altındaki alt başlıklar Telhîs’tekilerle örtüşmektedir. Fesahat 

başlığında müfred, kelâm ve mütekellim’in fesahati üzerinde durulmuştur. Belâgat 

başlığında ise kelâmda ve mütekellimde belâgat kavramları ele alınmıştır.  

 “El-Fennü’l-Evvel ‘İlmü’l-Ma’ânî” adını taşıyan ilk bölüm kendi içinde 

Telhîs’e bağlı kalınarak sekiz alt başlığa ayrılmıştır. Bu başlıklara “bâb” adını veren 

müellif bu bâblarda sırasıyla: “Bâbü’l-evvelde isnâd-ı haberî, bâbü’s-sânîde 

müsnedün-ileyh, bâbü’s-sâliste müsned, bâbü’r-râbi’de müte’allikat-ı fi’l, bâbü’l-

hâmiste kasr, bâbü’s-sâdiste inşâ, bâbü’s-sâbi’de fasl ve vasl, bâbü’s-sâminde îcâz, 

itnâb ve musâvât” kavramları ele alınmıştır. 

 Eserin ikinci bölümü “el-fennü’s-sânî ‘ilmü’l-beyân” başlığını taşımaktadır. 

Bu başlık kendi içinde “teşbîh, mecâz ve kinâye” olmak üzere üçe ayrılmıştır. Bu 

başlıklardan “mecâz” kendi içinde dört “fasl”a ayrılmıştır. “Kinâye” başlığında ise 

tek bir fasıl vardır.32 

                                                 
32 Bu fasıllar ve içindeki diğer alt başlıklar için bkz. Kılıç, a.g.e, s. 33-34. 
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 Eserin üçüncü bölümü ise “el-fennü’s-sâlis ‘ilmü’l-bedî’” başlığını 

taşımaktadır. Bu bölümde ise söze güzellik veren unsurlar ele alınmıştır. Bu 

güzellikler “ma’nevî ve lafzî” olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bu başlıklar altında 

yirmi dokuz edebî sanat ele alınacağı söylense de bütün bu sanatların açıklaması 

yapılamamıştır.33 Ma’nevî sanatlar başlığında sırasıyla “mutâbakat (tıbâk, tezâd ya 

da tatbîk) -bu başlık altında tıbâk, tıbâku’l-îcâb ve tıbâku’s-selb olma üzere ikiye 

ayrılmış ve aynı başlık altında îhâm-ı tezâd sanatları da açıklanmıştır-, mürâ’atü’n-

nazîr (tenâsüb ya da tevfîk) -bu başlık altında teşâbühü’l-etrâf, îhâm-ı tenâsüb 

sanatları da açıklanmıştır- , irsâd, müşâkele, muzâvece, ‘aks, rücû’, tevriye (îhâm), 

istihdâm, leff ü neşr, cem’, tefrîk, taksîm, cem’ ma’a’t-tefrîk” sanatları ele alınmıştır.    

 Eserin adı Şerh-i Telhîs olmasına karşın buradaki “şerh” sözcüğü “tercüme” 

sözcüğüne daha yakın bir kullanıma sahiptir. Ancak buradaki tercüme sözcüğü de 

bugünkü anlamda kullanılan tercümeye bir o kadar uzaktır. Çünkü müellif çoğu 

yerde kendi tasarrufunu kullanmıştır. Ana hatlarıyla müellif eserin orijinaline             

                                                 
33 Eserde “… <<ve hiye darbâni: Ma’neviyyün ve lafzziyyün.>> Bu vücûh ki kelâma tahsîn) virür. İki 

darbdur: Birisi ma’nevîdür biri lafzîdür. Ya’nî şol vücûh ki evvelâ ve isâbeten ma’nâya râci’dür. 

Ma’nevîden murâd oldur ki egerçi ba’zısı tahsîn-i lafzdan dahı hâlî degül ise kezâlik lafzî olan vücûh 

dahı evvel bi’z-zât lafza ola. Egerçi tahsîn- ma’nevî dahı ba’zısından hâsıl olursa (?) olduğu içün 

takdîm itdi ve didi: <<Ammâ el-ma’neviyyun.>> Ammâ ma’nevî bu kitâbda mezkûr olan yegirmi 

dokuzdur.” (Şerh-i Telhîs, 163a.) diye belirtildiği üzere yirmi dokuz manevî sanat ele alınacağı 

söylenmiştir. Ancak yukarıda da belirtildiği üzere eser sondan eksik olduğu için sadece on dört sanat 

açıklanabilmiştir.              
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-Telhîs’e- sadık kalmıştır. Başlıkların sıralanması -alt başlıklar da dahil olmak üzere- 

orijinal eserle aynıdır.34  

 Müellif eserini Türkçeye aktarmasına karşın ifadelerin çoğunda eserin 

orijinalindeki terimlere sadık kalmıştır. Ferrard, makalesinde bu durumun nedeni 

olarak Türkçede Arapçadaki terminolojiyi karşılayacak sözcük dağarcığının 

eksikliğini gösterir.35 Altıparmak eserini çevirirken çoğu yerde eserin orijinalindeki 

ifadeleri aynen aktardıktan sonra doğrudan kavramın çevirisini vermiştir. Örnek 

olması açısından eserden “mutâbakat” sanatının açıklamasının yapıldığı bir bölümü 

aktarıyoruz:36 

 “(…) <<fe-minhu el-mutâbakatü ve tüsemmey: Et-tıbâke ve’t-tezâdde 

eyden.>> Ol ma’nevîdendür. Mutâbakat ve tezâd dahı tesmiye olınur ve tatbîk dahı 

dirler. << ve hiye el-cem’u beyne mütezâddeyni ey ma’neyeyni mütekÀbileyni fi’l-

cümleti>> Ol mutâbakat mütezâdeyn mâbeynini cem’dür. Ya’nî iki ma’nâ ki fi’l-

cümle biri birine mütekÀbileyn ola anları cem’dür. Ya’nî tezâd-ı  hakîkî murâd 

degüldür”  

 Bu bölümde (<<  >>) içinde verilen ifadeler Telhîs’te yer alan orijinal 

ifadelerdir. Görüldüğü üzere çevirilerin çoğu neredeyse bire bir aynıdır. Ancak 

durum her zaman böyle olmamıştır. Kimi yerlerde kendi tasarrufunu kullanan 

                                                 
34 Altıparmak’ın eserinin çeviri tekniğiyle ilgili şu makalede oldukça değerli bilgiler verilmiştir. Bu 

makalede Telhîs’te yer alan ifadelerin Altıparmak’ın eserindeki pasajlarla karşılaştırılması da 

yapılmıştır. Ferrard, Christopher, “The Development Of An Ottaman Rhetoric Up To 1882 Part I The 

Medrese Tradition”, Osmanlı Araştırmaları III, İstanbul, 1982, s. 165–188.    

35 Ferrard, a.g. m, s. 172–73.   

36 Aşağıda verilen pasajın öncesi dipnot 33’te verilmiştir.   
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Altıparmak açıklamalarda kısaltmalara gitmiştir.37 Bunun dışında Altıparmak ayetleri 

ya da şahit beyitleri Türkçeye aktarırken sözcüklerin anlamlarını teker teker 

vermemiş, çoğunlukla ifadelerin anlamını bütünüyle aktarma yoluna gitmiştir. 

Eserdeki Arapça ifadeler verilirken bu ifadeler harekelenmeden verilmiştir.  

 Eserin her ne kadar pratik bir amaca hizmet etme isteğiyle yazıldığı düşünülse 

de bu niyeti tam anlamıyla gerçekleştirdiğini söylemek imkânsızdır. Eser şerhten 

ziyade tercümeye yakındır. Bu nedenle kavramlar üzerinde durulurken fazlaca 

açıklamaya gidilmemiştir. Üstelik yapılan aktarımların çoğu terminoloji 

yetersizliğine bağlanabilecek bir nedenle asıl ifadedeki kavramların aynısıdır. Bu 

nedenle konuyu öğrenmek isteyen ama hiçbir alt yapısı olmayanların bu eserden 

yararlanması neredeyse imkânsız bir hâle gelmiştir. Eserin anlaşılma zorluğunun 

nedenini Ferrard makalesinde metnin zorluğu değil akıcı olmaması olarak 

göstermiştir. Bu da Ferrard’ın belirttiği üzere bu zorluk öğrencilerin çeviriler yerine 

eserlerin Arapça şerhlerine bakmalarını zorunlu kılmıştır.38  

 

2.2.4. Abdunnâfî’nin en-Nef’i’l-Mu’avvel fî tercemeti’t-Telhîs ve’l-Mutavvel’i:           

      

 Eser Sadüddîn-i Taftâzânî’nin39 Mutavvel adlı Telhîs şerhinin Türkçe 

tercümesidir. Taftâzânî daha sonra bu eseri kısaltarak Muhtasar adlı yeni bir eser 

ortaya koymuştur. Ayrıca aynı müellifin Miftâh’ın üçüncü bölümüne yazılmış bir 

şerhi de vardır. Gerek Mutavvel gerekse Muhtasar uzun yıllar medreselerde 
                                                 
37 Bu tip bir örnek için Ferrard’ın makalesine bakılabilir. Ferrard, a.g.m, s. 173-75. 

38 Ferrard, a.g. m, 175-76. 

39 Taftâzânî’nin hayatı ve eserleri hakkında geniş bilgi için şu makaleye bakılabilir: Storey, C. A, 

“Teftâzânî”, İA, C. 12/1, İst., 1979, s. 118-121.  
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okutulmuştur. Nasıl ki Telhîs, Miftâh’ın şöhretini gölgede bırakıp kullanımda daha 

yaygın hâle geldiyse Muhtasar ve Mutavvel de Telhîs’ten daha fazla yaygınlık 

kazanmıştır. Bunda Mutavvel’de Telhîs’teki açık olmayan ifadelerin açıklığa 

kavuşturulmasının da önemli bir payı olduğu söylenebilir. Ama kullanım olanağı 

daha fazla olan eser ise Mutavvel’in özeti olan Muhtasar’dır.  

 Eser (en-Nef’i’l-Mu’avvel Tercemeti’t-Telhîs ve’l-Mutavvel)  iki cilt hâlinde 

basılmıştır. Biz incelememizde bu eseri esas aldık. Eserin ilk cildi 1289/1872’de 

Bosna Vilâyet Matbaası’nda, ikinci cildi 1290/1873’te Matbaa-i Âmire’de 

basılmıştır.  

Eser “Terceme-i Dîbâce-i Mutavvel” başlığı ile başlamaktadır. Bu dibacenin 

ardından “en-Nef’i’l-Mu’avvel fî Tercemeti’t-Telhîs ve’l-Mutavvel” başlığıyla asıl 

esere geçilmektedir. Eserin bu ilk cildi belâgat ve fesahat kavramlarından uzunca söz 

eden “ilm-i ma’âni”ye ayrılmıştır. Bu bölüm ana hatlarıyla Telhîs’e bağlı kalmakla 

birlikte ondan çok daha hacimlidir. Burada Arap âlimlerin fesahat ve belâgat 

konularındaki tartışmaları aktarılmıştır. Ayrıca bu ilk ciltte edebiyat ve belâgate ait 

birçok kavram da açıklanmıştır.40  

Eserin ikinci cildi ise “ilm-i beyân ve ilm-i bedî” konularına ayrılmıştır.  İlm-i 

beyândan söz eden ilk 150 sayfanın ardından 152. sayfada “el-fennü’s-sâlis ‘ilmü’l-

bedî’”başlığıyla ilm-i bedî’e geçilir.  

Bu bölüm Telhîs’te yer alan ve aynı zamanda ilm-i bedî’ başlığının ilk 

cümlesiyle başlamaktadır ve ilm-i bedî’in tanımının kapsamından kısaca söz 

edilmektedir. Müellifin çeviri anlayışını da görebilmek için eserin başlangıç 

                                                 
40 Burada eseri daha çok çalışmamızla ilgili olan ilm-i bedî’e ait başlığı üzerimde durulacağından 

diğer bölümlerin alt başlıkları hakkında bilgi verilmeyecektir.  
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bölümünden kısa bir pasajı buraya aynen aktarıyoruz (<<  >> içindeki ifadeler 

Telhîs’e aittir) : 

“ <<El-fennü’s-sâlis ‘ilmü’l-bedî’. Ve hüve ‘ilmün yu’rafu bihi vücûhu 

tahsîni’l-kelâmi ba’de ri’âyeti’l-mutâbakati ve vuzûhi’d-delâleti.>> İşbu fenn-i sâlis 

mukaddimede zikri mürûr iden fünûn-ı selâse-i belâgatten ‘ilm-i bedî’ olup câmi’-i 

muhassinât-ı lafziyye vü ma’neviyye olan bir fenn-i latîf ü şerîfdür. ‘İlm-i bedî’ bir 

‘ilmdür ki anunla kelâmun muktezâ-yı hâle mutâbakat ve vuzûh-ı delâlete ri’âyetden 

sonra olan vücûh-ı tahsîn bilinür.”41                   

 Edebî sanatlar “ma’nevî ve lafzî” olmak üzere iki başlık altında toplanmıştır: 

“ <<(…)Ve hey darbâni: Ma’neviyyun ve lafziyyun>> Ve vücûh-ı tahsîn-i kelâm iki 

darb olup biri ma’nevîdür.” İlk olarak manevî sanatlar sıralanmıştır. Bu başlık 

altında yirmi dokuz sanat sıralanmıştır: “… Ammâ vücûh-ı ma’nevîden bu kitâbda 

mezkûr olan yegirmi tokuz vücûh olup…” Bu manevî sanatlar sırasıyla “mutâbakat 

(tıbâk, tezâd, tatbîk veya tekâfü’ adı da verilir. Tekâfü’ adlandırmasına sadece bu 

eserde yer verilmiştir. Aynı başlık altında tıbâk-ı îcâb, tıbâk-ı selb ve tedbîc sanatına 

da yer verilmiştir. Yine aynı başlık içinde îhâm-ı tezâd sanatı da açıklanmıştır. Bu 

başlık altında incelenen son sanat mukabele olmuştur), murâ’âtü’n-nazîr (tenâsüb, 

tefvîk, i’tilâf ve telfîk. Bunlardan i’tilâf ve telfîk adlandırması sadece bu eserde 

yapılmıştır. Telhîs’te bu adlandırmalar yoktur. Bu başlık altında ayrıca teşâbühü’l-

etrâf ve îhâm-ı tenâsüb sanatına da yer verilmiştir), irsâd (teshîm), müşâkele, 

müvâzece, ‘aks, rücû’, tevriye (îhâm), istihdâm, leff ü neşr, cem’, tefrîk, taksîm, 

cem’ ma’a’t-taksîm, cem’ ba’de’t-taksîm (Bu adlandırma da sadece bu esere aittir), 

cem’ ma’a’t-tefrîk ve’t-taksîm, tecrîd, mübâlağa-i makbûle, mezheb-i kelâmî, hüsn-i 

                                                 
41 Abdunnâfî Efendi, en-Nef’i’l-Mu’avvel Tercemeti’t-Telhîs ve’l-Mutavvel,  İst., 1290, s. 152.  
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ta’lîl, tefrî’, te’kîdü’l-medh bi-mâ yüşbihü’z-zemm, te’kîdü’z-zemm bi-mâ 

yüşbihü’l-medh, idmâc, tevcîh, tecâhülü’l-‘ârif, kavl bi’l-mûcib, ittirâd”dır. 

Bundan sonra lafzî sanatlar sıralanmıştır: “… ve ammâ kelâmı muhsine olan 

vücûhdan darb-ı lafzî bu kitâbda zikr olınan yididür.”42 Bu yedi sanat sırasıyla: 

“Cinâs (Bu başlık altında cinâs-ı tâm, cinâs-ı gayr-ı tâm, mümâsil, cinâs-ı terkîb, 

cinâs-ı terkîb-i mefrûk, cinâs-ı merfû, tecnîs-i muharref, cinâs-ı nâkıs, cinâs-ı 

mutarref, cinâs-ı müzeyyel, cinâs-ı muzâri’, cinâs-ı lâhık, tecnîs-i kalb, cinâs-ı 

müredded, cinâs-ı hattî sanatları açıklanmıştır), reddü’l-‘acz ‘ale’s-sadr, sec’, taştîr, 

müvâzene, kalb, teşrî’ (tevşîh, zü’l-kafiyeteyn), lüzûm mâ-lâ yelzem”dir.  

 Eserde edebî sanatların açıklanmasının ardından “hâtime” bölümüne 

geçilmiştir (s. 217). Bu bölüm aynı zamanda bugünkü anlamda bir edebî eleştirinin 

nasıl olması gerektiğini örneklerle açıklayan bir bölüm olmuştur.“ <<Fi’s-serikati’ş-

şi’riyyeti ve mâ yattasılu bihâ ve gayrı zâlike>> Bu hâtimede serikÀt-ı şi’riyye ve 

iktibâs ve tazmîn ve ‘akd ve hall ve telmîh gibi serikÀt-ı şi’riyye mülhak olanlar ve 

kavlü fi’l-ibtidâ ve tahallus ve intihâ gibi bunların gayrı şeyler zikr olınur.”43  

 Yukarıdaki kavramların dışında yine bu bölümde “nesh (intihâl), igâre 

(mesh), ilmâm (selh)” gibi konuyla ilgili kavramlar açıklanmıştır.  

 Eserin tercüme biçimi Altıparmak’ın tercümesine oldukça benzemektedir       

-Burada anlatılmak istenen aynı eserin iki ayrı tercümesi arasındaki farklardır. Yoksa 

klasik şerh anlayışı bütün eserlerde varlığını belirgin bir biçimde hissettirir- . Ancak 

bu eserlerin bedî’ bölümleri incelendiğinde Abdunnâfî’nin tercümesinin hacim olarak 

                                                 
42 en-Nef’i’l-Mu’avvel Tercemeti’t-Telhîs ve’l-Mutavvel, s. 194. 

43 en-Nef’i’l-Mu’avvel Tercemeti’t-Telhîs ve’l-Mutavvel, s. 217. 
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daha geniş olduğu görülmektedir. Bu, sadece Abdunnâfî’nin eserinin Mutavvel’i de 

kapsamasıyla ilgili değildir. Şahit beyitlerin ve diğer örneklerin açıklanışı her iki eser 

için farklıdır. Kavramlar tanımlanırken kullanılan ifadeler birbirine oldukça yakınken 

beyitlerin açıklanış tarzı ise farklıdır. Aşağıya aynı sanatın iki farklı müellif 

tarafından tercümesini aktarıyoruz. Mutâbakat sanatının açıklandığı bu pasajlardan 

ilki Altıparmak’a ikincisi Abdunnâfî’ye aittir. Telhîs’e ait Arapça ibareler              

(<<    >>) içinde gösterilmiştir:  

  

 “ <<Fe-minhu el-mutâbakatü ve tüsemmey: Et-tıbâke ve’t-tezâdde eyden.>> 

Ol ma’nevîdendür. Mutâbakat ve tıbâk ve tezâd dahı tesmiye olınur ve tatbîk dahı 

dirler. <<ve hiye: El-cem’u beyne mütezâddeyni ey: ma’neyeyni mütekÀbileyni fi’l-

cümleti>> Ol mutâbakat mütezâdeyn mâbeynini cem’dür. Ya’nî iki ma’nâ ki fi’l-

cümle biri birine mütekÀbileyn ola, anları cem’dür. Ya’nî tezâd hakîkî murâd 

degüldür. Emreyn-i vücûdeyn ola ki mahall-i vâhid üzerine tevârüd ideler ve 

mâbeynlerinde gÀyete hilâf ola. Sevâd ile beyâz gibi. Belki mâbeynlerinde fi’l-cümle 

tekÀbül ü tenâfî ola. Ba’z-ı ahvâlde gerek hakîkî olsun gerek i’tibârî olsun. Nitekim 

emsele zamnında gelür. <<ve yekûnü bi-lafzeyni>> fî nev’-i vâhid dahı envâ’-ı 

kelimeden nev’-i vâhidden iki lafz ile olur. İsmeyn ile lafzeyn vâhidden ki ismeyndür. 

<<nehu: Tahsebehüm eykÀzen ve hüm rukÿdün.>> Sen anları uyanık zann idersin. 

Hâlbuki anlar uyurlar. EykÀz ve rukÿd tezâddur, birer nev’dür. <<ev fi’leyni nahvü: 

Yuhyî ve yumîtü.>> Yâhûd ol lafzeyn fi’llerdür. Öldürür ve dirgürür ki fi’leyn ile edâ 

olındı ‘ev harfeyn’ Yâhûd harfeyndür. <<Nahvü: Lehâ m’ektesebet ‘aleyhâ         

m’ektesebet>> Ol nefs içündür kesb itdügi menâfi’ ve hayr dahı nefs üzerinedür. 
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İktisâb itdügi hayr ve şerler de ma’nâ-yı menfa’at ve ‘ameli mezerret olmak ile tezâd 

hâsıl oldı. Hayrı kesbe ve şerri iktisâba tahsîs zîrâ şerri nefs iştihâ ider ve ana ziyâde 

meyl idüp ana sa’yı ziyâde ve ‘ameli artuk olur. <<ev min nev’eyni>> yâhûd iki 

nev’den olur. Kısmet-i ‘akliyye üç olmak iktizâ ider: İsm ma’a fi’l ve ism ma’a harf 

ve fi’l ma’a harf lâkin ancak kısm-ı evvel bulındı. <<Nahvü: Evemen kâne meyten fe-

ahyeynâhu>> Şol kimesne meyyit (d)egül miydi ki biz ihyâ itdük. Mevt ve hayât 

tezâddandur. Biri ism ile biri fi’l ile ta’bîr olındı …”  

 

 “ <<Ammâ el-ma’neviyyu fe-minhu el-mutâbakatü ve tüsemmey: Et-tıbâke 

ve’t-tezâdde. Ve hiye el-cem’u beyne mütezâddeyni ey: Ma’neyeyni mütekÀbileyni 

fi’l-cümleti>>( …) Darb-ı ma’nevîden birisi mutâbakatdur ki tıbâk ve tezâd ve tetbîk 

ve tekâfû’ dahı tesmiye olınur ve bu da mütezâdeyn beynini ya’nî fi’l-cümle 

mütekÀbileyn olan ma’nâsını cem’ itmekdür. Ya’nî burada mütezâdeyn ile murâd 

sevâd ile beyâz gibi beynlerinde gÀyet-i hilâf olan iki emr-i vücûdeynün mahall-i 

vâhid üzre tevârüdleri olmayup belki murâd beynlerinde fi’l-cümle ve ba’z ahvâlde 

tekÀbül ü tenâfî olan ma’nâ-yı ’am olarak tekÀbül gerekse hakîkî olsun ve i’tibârî 

olsun ve ister tekÀbül-i tezâd veyâhûd  tekÀbül-i îcâb u selb veyâhûd tekÀbül-i ‘adem 

ü mülke veyâhûd tekÀbül-i tezâyüf veyâhûd emselesinde vürûd idecegi üzre bunlara 

şebîh bir şey’ olsun bunların cümlesinden ’amdur ve işbu tekÀbüle dâ’ir îzâhât ‘ilm-i 

beyânda mürûr iden <<el-hakîkati ve’l-mecâz>> kavlinde hâme-güzâr olmasıyla 

tekrâra hâcet görilemez. (Kavl-i Rahmetu’llahi Ta’âlâ:) <<ve yekûnü bi-lafzeyni: 

Min nev’-i ismeyni nahvü: Tahsebehüm eykÀzen ve hüm rukÿdün. Ev fi’leyni nahvü: 

Yuhyî ve yumîtü. Ev harfeyni nahvü: Lehâ m’ektesebet ‘aleyhâ m’ektesebet.>> Ve 
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işbu mütezâdeyn envâ’-ı kelimenün nev’-i vâhidinden olan lafzeyn ile olarak ismeyn 

olur. << Tahsebehüm eykÀzen ve hüm rukÿdün>> kavl-i şerîfi bu kabîlden olarak 

zamîr-i Ashâb-ı Kehf’e râci’dür. EykÀz yakzun cem’i olup ‘azd veyâhûd ketf vezninde 

yakzân ya’nî bîdâr ma’nâsınadur. Rukÿd râkidün cem’i olup nâ’im ma’nâsınadur. 

Biri birine mukÀbil-i ismeyn olarak kelâm-ı mezkûrda ictimâ’ itmişlerdür. Tezâdun 

işbu nev’i lisân-ı Türkîde kesîrü’l-vukÿ’ olup 

 Derûnı âşinâ ol taşradan bîgâne sansınlar 

 Bu bir zîbâ revişdür ‘âkil ol dîvâne sansınlar  

Beyt-i dil-pezîrinde âşinâ vü bîgâne ve ‘âkil ü dîvâne ictimâ’ eylemişlerdür veyâhûd 

ictimâ’ iden lafzeyn mütezâdeyn-i fi’leyn olur. <<Yuhyî ve yumîtü>> kavl-i şerîfinde 

mevt ve hayât biri birine mukÀbil olup ve ihyâ ve imâte bunları müstelzem olmasıyla 

bi’l-vâsıta tekÀbül olarak fi’l-i muzâri’ sîgasıyla kelâm-ı mezkûrda cem’ 

olınmışlardur. <<Lehâ m’ektesebet ‘aleyhâ m’ektesebet>> nazm-ı celîli bu kısmdan 

olup lâmda ma’nâ-yı intifâ’ ve ‘alâ harfinde ma’nâ-yı tazarrur olarak ictimâ’ 

itmişledür. Mefhûm-ı nazm-ı celîl: Nefs-i kâsibenün kesb itdigi hayr kendiye ‘â’id 

olup ve kezâlik iktisâb eyledigi şer ve ziyân dahı tarafına râci’ olarak ne tâ’atyla 

âhir müntefi’ ve ne ma’siyyetiyle mutazarrır olur dimekdür ve hayr kesbe ve şerri 

iktisâba tahsîsi ziyâde-i lafz ziyâde-i ma’nâya dâl olup i’timâl ya’nî kesret-i ‘amel ü 

tekellüfi müfîd oldığı ve nefs-i emmâre bi’s-sû’un şürûr ve mezârra tehâlük ü iştihâsı 

olarak tahsîlinde ziyâdesiyle mecd ü sâ’ı bulındığı cihetle bu ma’nâya işâretden ne-

nâşidür ve tahsîs içün bu vech vech-i lemiydür ve vech anı hayr üzre tert(î)b-i sevâb-ı 

mücerred-i ‘amel ve şerr üzre tertîb-i ‘ikÀb-ı kesret-i âmel ve kasd-ı nâm ile olarak 

sebk-i rahmetu’llâhiyeye işâretdür. Delîl anı duhânun nâra delâleti gibi eserden 
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mü’essire ve delîl-i limnî nârdan duhâna istidlâl gibi mü’essirden esere delâletdür. -

KÀle rahmetu’llâhi Ta’âlâ- <<Ev min nev’eyni nahvü: Evemen kâne meyten fe-

ahyeynâhu>> min nev’i kavline ma’tuf olup ya’nî veyâhûd cem’-i mütezâdeyn 

nev’eyn-i kelimeden iki lafz ile olur. Ve kelimenün envâ’-ı selâseye kısmeti bunun 

dahı aksâm-ı selâse olmasını iktizâ ider ki evvel ism ma’a’l-fi’l ve sânî ism ma’a’l-

harf ve sâlis ism fi’l ma’a’l-harfdür. Lâkin mevcûd olan ism ma’a’l-fi’ldür. Meselâ: 

<< Evemen kâne meyten fe-ahyeynâhu>> kavl-i şerîfinde ihyâ hayâtı müstelzem 

oldığı cihetle mevt ile ihyâ fi’l-cümle mütekÀbileyn olup evvel ism ile sânî fi’l ile zikr 

ü îrâd olınmışdur…”              

 

 Bu kısa pasajın ardından Abdunnâfî’nin tercümesinin özelliklerini kısaca şu 

şekilde özetleyebiliriz: 

• Abdunnâfî’nin tercümesi hacim bakımdan oldukça geniştir. Bu özelliği, esere 

tercümeden ziyade şerh niteliği kazandırmaktadır. (Altıparmak’ın eseri bu 

yönüyle bugünkü çeviri anlayışına daha yakındır.) 

• Eserde ilk olarak orijinal Arapça ibareler verilmektedir. Abdünnâfî orijinal 

ifadeleri bir bütün hâlinde -cümle cümle- verme yoluna gitmiştir. Ardından 

ifadeleri cümle cümle çevirmiştir. (Altıparmak, cümleleri parçalara ayırarak 

çeviri yöntemini benimsemiştir.) 

• İfadelerin -ister mensur ister manzum olsun-  çeviri biçimi eserde hemen 

hemen aynıdır. İlk olarak orijinal ifade verilmektedir. Ardından bu ifadenin 

tercümesine geçilmektedir. Eğer herhangi bir kavram açıklanacaksa                

-yukarıdaki pasajda bu kavram mutabakattır- önce o kavramın tanımı 

verilmektedir. (Eser bu yönüyle Telhîs’le örtüşmektedir.) 
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• Kavramların tanımının ardından kavramları açıklamak hem de anlaşılmasını 

kolaylaştırmak için örnek mensur parçalar –büyük çoğunluğu Kur’an’a aittir- 

ya da şahit beyitler verilmektedir.  

• Örnek gösterilen metinlerdeki sözcüklerin Türkçe karşılıkları tek tek 

verilmektedir. (Altıparmak’ın eserinde ise sözcüklerin anlamları çoğunlukla 

verilmemiştir.) 

• Sözcüklerin anlamlarının verilmesinin ardından ifadenin bütün olarak anlamı 

verilmeye çalışılmıştır. Bu anlamlandırma çabası içinde kimi zaman 

ifadelerin farklı söyleniş ve ifade ediliş biçimleri art arda “ya’nî” bağlacı 

yardımıyla verilmiştir. (Altıparmak sözcüklerin anlamlarını vermekten ziyade 

anlamın bütününü aktarma yoluna gitmiştir.)  

• Eserin orijinal yönü ise kavramları açıklarken sadece Telhîs’teki örneklerle 

kendini kısıtlamamasıdır. Müellif kimi kavramları açıklarken Türkçe 

örneklere de başvurmuştur. Bu aynı zamanda eserde sözü edilen bilgilerin 

Türkçeye tatbiki noktasında son derece önemlidir. Eserin bu yönü aynı 

zamanda eserin anlaşılırlığını kolaylaştırmış ve doğal olarak da kullanım 

olanaklarını genişletmiştir.  

• Eserin hacim bakımından genişlemesinin nedenlerinden biri (Bilindiği üzere 

Taftâzânî eserini yazarken kavramların anlaşılırlığını artırmak için Telhîs’te 

yer alan örneklere başkalarını da eklemiştir ki Abdunnâfî’nin eserinin hacim 

bakımından genişliğinin temel nedeni budur) de Abdunnâfî’nin kavramları 

açıklarken Kazvînî ve Sekkâkî dışındaki müelliflerin görüşlerine de yer 

vermesidir. Müellif kimi noktalarda ise tenkitlerini dile getirmiştir. Bunun en 

güzel örneği muşâkelenin mecâz mı yoksa hakikat olarak mı 
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değerlendirileceği noktasındaki tartışmaların aktarıldığı bölümdür. (bkz. 163-

164) Bunun dışında Abdunnâfî gerekli gördüğü yerlerde Zemahşerî’nin, 

Cürcâcî’nin adını zikrederek (kimi zaman Sâhib-i Keşşâf, Delâ’ilü’l-Îcâz 

diye de belirtilmiştir) onların konu hakkındaki görüşlerini de vermiştir. 

(Altıparmak’ın eserinde bu nitelik yoktur.) 

 

 Abdunnâfi’nin bu eseri Mutavvel’in kısaltılmış bir tercümesi olmakla 

birlikte44 o döneme kadar yazılmış Türkçe belâgat kitapları içinde en başarılı 

olanıdır. Eser bizim Telhîs’i anlamamız ve değerlendirmemiz noktasında bize önemli 

veriler sağlamaktadır. Tercümedeki kimi ifade bozukluklarına karşın eser, klasik 

belâgat öğretimi için oldukça faydalı olmuştur. Eser aynı zamanda Telhîs’in bire bir 

çevirisine alternatif bir yaklaşım getirmiştir.45 Abdunnâfî konunun anlaşılması için 

uzun açıklamalara gitmiştir.  

 Bütün olumlu yönlerine karşın eser, Türkçe verilen örneklerle eserin içeriğini 

son derece zenginleşmiştir- kavramların anlaşılması noktasında Altıparmak’ın 

çevirisi gibi yetersiz kalmıştır. Burada orijinal ifadeye bağlı kalma çabası, konu 

hakkında ön bilgisi olmayanların eserden yararlanmalarını imkânsız hâle getirmiştir. 

Arapça belâgat kavramlarının tam anlamıyla Türkçeye tatbiki için bu eserin 

üzerinden yaklaşık elli yıl geçmesi gerekecektir. 

 

 

                                                 
44 Ferrard, Christopher, “The Development Of An Ottaman Rhetoric Up To 1882 Part I The Medrese 

Tradition”, s. 176. 

45 Ferrard, a. g. m, s. 180.  
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2.2.5. Ankaravî’nin Miftâhu’l-Belâga ve Misbâhu’l-Fesâha’sı: 

 

 Belâgat alanında ilk matbu olarak basılan ilk Türkçe eser olan Miftâhu’l-

Belâga ve Misbâhu’l-Fesâha46 Telhîs’in kısmî bir tercümesidir. Ankaravî47 eseri 

kaleme almasının nedenini eserinin başlarında şöyle dile getirmiştir: “… Dervîş 

‘Âmil ve Muhammed Sâdık Çelebi -yüsru’llâhi lehümâ- el-‘ilmi’l-edebi vaktâ ki 

san’at-ı şi’r ve ma’rifet-i inşâya taleb ve ‘ilm-i belâgat ve fenn-i fesâhata râgıb olup 

bu fakîr-i Mevlevî a’nî Şeyh İsmâ’il-i Ankaravî’den Hatîb-i Dımaşkî’nün ba’z-ı 

musannifâtından olan metn-i Telhîs’i ta’allime şürû’ idüp hâlbuki anlarun ol fende 

yedleri kasîr oldıgından ol kitâb-ı belâgat-nisâbda münderic bulınan ma’anî-i 

dakìkanun fehmi zihnlerine ‘asîr geldigi cihetle ‘ilm-i mezkûre iştigalden seyr ü 

melûl olmışlar idi. Bu fakìr-i kesîrü’t-taksîrün derûnında şefkat-i fıtriyye ve 

merhamet-i celîle cûşa gelüp anlara ve anlardan gayrı tâlib-i belâgat u fesâhat 

olanlara teshîl itmek içün ol kitâb-ı bedî’ü’l-esâsun bedî’ ve beyânına müte’allık 

olan ve fenlerinden tullâbe ehemm ü elzem olan ebyât-ı kelimât telhîs ve iktibâs 

kılınup Türkî ‘ibârât üzre terceme vü tefsîr olındı ve ebyât-ı belîgası ve Farsî ve 

‘Arabî ile inşâya vâkıf u ‘ârif olmak içün mukaddime kılındı ve cümle dört bâb ve her 

                                                 
46 Eserin bu niteliği hakkındaki farklı bir yaklaşım için bkz. Saraç, “Osmanlı Döneminde Belâgat 

Çalışmaları”, s. 334 (dipnot 102). 

47 Müellifin hayatı ve serleri hakkında kısa bilgi için bkz. Yetik, Erhan, “Ankaravî, İsmâil Rusûhî”, 

TDVİA, C. 3, İst., 1991, s. 211-213. Ayrıca eser yüksek lisan tezi olarak da hazırlanmıştır: Summak, 

Abdülkadir, Miftâhu’l-Belâga ve Misbâhu’l-Fesâha -Transkripsiyonlu Metin-, Harran Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Şanlıurfa, 1999.  
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bâb içinde bir nice fasl üzre mebnî olup dürildi ve buna Miftâhu’l-Belâga ve 

Misbâhu’l-Fesâha dimekle nâm virildi.” 48  

 Aktarılan bu bölümde müellif, sadece eserini kaleme alış nedeninden değil 

aynı zamanda eserin içeriğinden ve tertibinden de söz etmiştir. Eserin kaleme alınış 

amacı Telhîs’i anlamakta güçlük çekenlerin eseri anlayabilmelerini kolaylaştırmaktır. 

Arapça kaleme alınan Telhîs orijinal biçimiyle sadece Arapçayı bilenlerin 

kullanabileceği bir nitelik taşımaktadır. Müellif ise eserin kullanım olanakları 

artırmak için eseri Türkçeye aktarmıştır. Ankaravî, Telhîs’i tercüme ederken orijinal 

eserdeki bütün bölümleri çevirmemiştir. Maânî ilminin bütün bölümlerini 

aktarmazken Telhîs’te olmayan birçok konuyu ise eserine dâhil etmiştir. 

 Kısa bir mukaddimeyle başlayan eser, dört “bâb”a ayrılmıştır. Bu bölümler 

de kendi içinde “fasıl”lara ayrılmıştır. İlk bâb “el-bâbu’l-evvel fî beyâni’l-kelime 

ve’l-kelâm” başlığını taşımaktadır. Bu bölümde Ankaravî kelime ve kelâm 

kavramlarından söz ettikten sonra bu bâbı iki fasla ayırmıştır. Bunların ilkinde 

“isnâdın türleri” ikincisinde “belâgatin tarifi” üzerinde durmuştur.  

 “Bâb-ı sânî ‘ilm-i beyâna müte’allık olan kavâid ü ıstılâhâtı beyân eyler.”49 

Bu ikinci bâb, beyân ilminin tanımı ve kapsamıyla başlar ve sırasıyla beyân ilminin 

kapsamına giren “teşbîh, “faslu’l-evvel” başlığı altında “mecâz ve hakikât”, “fasl-ı 

sânî” başlığında “mecâz-ı mürsel”, “el-faslu’s-sâlis fî beyâni’l-isti’âre” başlığında 

“isti’âre” ardından “faslü’r-râbi’” de “kinâye” ve son fasıl olan “faslü’l-hâmis”te 

“ta’rîz, tevîh, remz ve işâret” kavramları bahis mevzu eder. 

                                                 
48 Ankaravî, Miftâhu’l-Belâga ve Misbâhu’l-Fesâha, İst., 1284/1867, s. 2-3-4. 

49 Ankaravî, Miftâhu’l-Belâga ve Misbâhu’l-Fesâha, s. 42.  
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 Üçüncü “bâb” “şi’rün aksâmını ve bedî’e müte’allık olan ba’z muhassinâtı 

beyân eyler.” 50 Bu başlık altında nazım biçimleri ve şiirle ilgili kimi kavramlar 

açıklanmıştır. Bu bâb da kendi içinde “fasıl”lara ayrılmıştır. “Faslu’l-evvelde” secin 

“aksâmı, mâhiyeti, ahkâmı” üzerinde durulmuştur. “El-faslu’s-sânî fî beyân-ı ‘ilmi’l-

bedî’” başlığıyla bedî’ ilmiyle ilgili bilgiler aktarılmıştır. Bu başlıkta sanatlar 

“ma’nevî ve lafzî” olarak iki grupta toplanmıştır. Manevî sanatlar adı altında “tıbâk 

(tezâd), murâ’ât-ı nazîr (tenâsüb, tevfîk, teflîk), leff ü neşr, tecrîd, medh bi-mâ 

yüşbihü’z-zemm, zemm bi-mâ yüşbihü’l-medh, tecâhül-i ‘ârif” sanatları 

açıklanmıştır. Lafzî sanatlardan ise “cinâs ve türleri,  kalb, iştikÀk, reddü’l-‘acz 

‘ale’s-sadr, lüzûm mâ-lâ yelzem ve tarsî’” sanatları üzerinde durulmuştur. Üçüncü 

bâbın üçüncü faslında (el-faslü’sâlis) “iktibâs” üzerinde durulurken bu bâbın sonunda 

“beyân-ı taksîmi’l-kelâm” başlığı altında “şiir, nesir, selâset ve letâfet kavramları 

açıklanmıştır.  

 Eserin dördüncü “bâb”ı “inşâ ilminin mahiyeti ve mevzuları” ile ilgilidir. 

Burada ayrıca “mektup ve risale” türleri hakkında da bilgi verilmiştir. 

 Eser Telhîs tercümesi olarak kaleme alınmış olsa da tam bir çeviri değildir. 

Eser Telhîs tercümesinden ziyade bir edebiyat bilgileri kitabı görünümündedir. 

Eserde yer alan kavramlarla ilgili yapılan açıklamalar çoğunlukla yetersizdir. Müellif 

eserini konuyu anlamayanları düşünerek kaleme aldığını dile getirse de amacına 

ulaşamamıştır. Burada yukarıda zikrettiğimiz iki eserle de karşılaştırabilmek için 

eserden kısa bir pasajı aktarıyoruz. Söz konusu pasajda tıbâk (tezâd) sanatı 

açıklanmıştır. Eserde mutâbakat adlandırması ise zikredilmemiştir.  

 

                                                 
50 Ankaravî, a.g.e, s. 104. 
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 “…Aksâm-ı ma’nevî ki tıbâk ve tezâd bu kısmdandur ve tezâd ana dirler ki iki 

zıdd olan ve biri birine mukÀbil ma’nâları bir mahalde cem’ eyleyeler ve ol cem’ yâ 

iki ism kabîlinden olur. Meselâ: <<ve tahsebehüm eykÀzen ve hüm rukÿdün>> gibi 

ki eykÀzla rukÿd zıdlardur veyâhûd iki fi’l cihetinden olur: << Yuhyî ve yumîtü>> 

gibi veyâhûd iki harf nev’inden olur: << Lehâ m’ektesebet ‘aleyhâ m’ektesebet>> 

gibi. Zîrâ lâmda ma’nâ-yı intifâ’ ve ‘alâda ma’nâ-yı tazarrur vardur. Gâh olur ki 

tıbâk nefy ü isbâtla da olur: <<velâkinne (ekser)e’n-nâs lâ-ya’lemûne zâhiren 

mine’l-hayâti’d-dünyâ>> gibi. Ve dahı <<(fe)lâ tahşevû’n-nâs ve ahşevni>> gibi” 

 

 Bu kısa pasajda da görüleceği üzere kavram açıklanırken verilen örnekler 

yeterince açıklanmamıştır. Başka bir deyişle konu hakkında bilgisi olmayan birinin 

söz konusu kavramı anlamakta zorlanması olasıdır. Gerçi verilen örnekler Telhîs’te 

verilenlerdir ve hepsi birer ayettir ve sözcüklerin anlamlarının verilmemesi doğal 

karşılanabilir; ancak söz konusu durum şahit beyitler için de aynıdır. Ankaravî 

sadece kendi gerekli gördüğü yerleri almış alt başlıklara fazlaca yer vermemiştir. 

Telhîs’te mutabakat sanatı açıklanırken örnek gösterilen ayetlerden biri Miftâhu’l-

Belâga’da yoktur. Yukarıda verilen son iki ayet-i kerime Telhîs’te tıbak sanatının 

türlerinden tıbaku’s-selb için örnek gösterilmiştir; ama tıbâkın türleri Ankaravî’nin 

eserinde yoktur. 

 Eserin önemli bir özelliği de kavramlar açıklanırken verilen şahit beyitlerin 

hem Arapça hem Farsça hem de Türkçeden seçilmesidir. Tabiî burada, verilen Farsça 

örneklerin çokluğu müellifin eserinin başlangıcında belirttiği “Kitâb-ı Mesnevî’nün 

vücuh-ı ma’nâsından râfi’-i nikÀb olmak ve ruhsâre-i nikâb ve fehâvîsinden def’-i 

hicâb bu ‘ilmi bilmekle merhûn u menût..” ifadesiyle yakından ilgilidir.  
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 Eserin en başarılı tarafı ise dilinin yalınlığıdır. Kavramlar açıklanırken 

kullanılan sözcükler yukarıda zikredilen diğer iki Telhîs tercümesinden daha 

anlaşılırdır. Eser tam anlamıyla amacına ulaşmamış olsa da kimi kavramlar 

açıklarken verilen Türkçe örnekler, söz konusu kavramların Türkçeye tatbiki 

noktasında son derece önemlidir.  

 

 

2.2.6. Mehmed Zihnî’nin el-Kavlü’l-Ceyyid Fî Şerhi Ebyâti’t-Telhîs ve Şerhayhi  

          ve Hâşiyeti’s-Seyyid’i: 

 

 Mehmed Zihnî’nin eseri Telhîs’in tam bir tercümesi değildir. Eser müellifin 

de mukaddimede belirttiği üzere “… talebe-i ‘ulûma hem kendi tahsîllerince hem de 

edebiyyât cihetine meyl ve rağbetlerini kazanmakca kÀsırâne bir hidmet olmak 

niyyetiyle”51 kaleme alınmıştır. Zihnî eserinde “…Hatîb-i Dımaşkî’nün Telhîs-i 

Miftâh’ında ve Sa’dü’l-‘Allâme nâm tahrîr Taftâzânî’nün Mutavvel ve Muhtasar 

ismleriyle telhîse olan iki şerhinde ve Seyyid Şerîf nâm ‘Allâme-i Cürcânî’nün 

Mutavvel üzerine olan hâşiyesinde münderic ne kadar ebyât uve masârî’ var ise 

sırasıyla cem’ iderek anları birer birer şerh ü îzâh itmiş”tir.52 Zihnî sadece söz 

konusu beyitleri şerh etmekle yetinmemiş “... hâsıl-ı ma’nâyı ve mevzi’-i istişhâdı 

göstermiş ve beytlerin bahrini ve kÀ’illerinün ismini ve müteyessir olan terceme-i 

                                                 
51 Mehmed Zihnî,  el-Kavlü’l-Ceyyid Fî Şerhi Ebyâti’t-Telhîs ve Şerhayhi ve Hâşiyeti’s-Seyyid, 

İst., 1304/1886, s. 4. 

52  Mehmed Zihnî, a.g.e, s. 4-5. 
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hâlini zikr itmiş ve ba’z fevâ’id-i edebiyye dahı söylemişdir.”53 Bu niteliği de esere 

şerh yerine bir edebiyat bilgileri kitabı görünümü kazandırmıştır.                

 Eser üç kere basılmıştır. Bunlardan ilki 1304/1886’da İstanbul’da, ikincisi 

1321/1903’te Kazan’da, üçüncüsü de yine İstanbul’da 1327–1328/1909–1910 yılında 

basılmıştır.54  

 Eserin giriş bölümünde Zihnî eseri kaleme alış nedeninden, eserin 

içeriğinden, beyitleri şerh ediş tarzından, şiirle ilgili görüşlerden, Arap şiirinin 

bahirlerinden ve şairlerin tabakalarından söz etmiştir.55  

 Bu giriş bölümünün ardından yukarıda yer alan alıntıda da müellifin  

kendisinin de belirtildiği üzere Telhîs-i Miftâh, Mutavvel, Muhtasar ve Cürcâcî’nin 

Mutavvel’e yazdığı haşiyede yer alan beyitleri sırasıyla tek tek açıklamıştır.  

 Eserin genel özellikleri şöyle sıralanabilir:56  

• Eserde yer alan şahit beyit ya da mısralar harekelenerek verilmiş ve söz 

konusu beyit ve mısralar numaralanmıştır.57 Böylece örneklerin anlaşılması 

kolaylaşmıştır. Eserin bu yönü, öğrencilerin eserden yararlanma olanaklarını 

artırmaktadır. 

                                                 
53 Mehmed Zihnî, a.g.e, s. 5. 

54 Ermiş, Hamza, “el-Kavlü’l-Ceyyid Fî Şerhi Ebyâti’t-Telhîs ve Şerhayhi ve Hâşiyeti’s-Seyyid”, 

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 11, 2005, s. 224.  Eserin söz konusu baskılarında 

kimi değişiklikler söz konusudur. Makalede aynı zamanda bu farklılıklara da işaret edilmiş ve bu 

farklılıkların neler olduğu gösterilmiştir.  

55 Mehmed Zihnî, a.g.e, s. 2-6. 

56 Ermiş, a.g.m, s. 225-226. Söz konusu özelliklerle ilgili örnekler için yine aynı yere bakılabilir.  

57 Eserin tamamında numaralandırma yoluna gidilmemiştir. Büyük ihtimalle bu durum baskıda 

kaynaklanmaktadır.  
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• Eser içinde aynı zamanda beyitlerin hangi bölüme ait olduğunu bildiren 

ifadeler kullanılmıştır. (“Şerh-i Ebyâti’t-Teşbîhiyye, Şerh-i Ebyâti’l-Hâtime” 

gibi.)   

• Aynı beyit birkaç yerde şahit olarak gösterilmişse de tekrara düşmemek için 

beytin anlamı tekrar verilmemekte anlamın verildiği ilk yere işaret 

edilmektedir. (“Bu beyt muhassinât-ı ma’neviyye şevâhidinde (s. 425) zikr ü 

şerh olınmışdur.” Bkz. s. 500)   

• Kimi yerde yanlışlara da işaret edilmiş ve beyitlerdeki bazı nüsha farkları da 

gösterilmiştir.   

• Birçok yerde Arapça sarf ve nahiv bilgileri verilmiş ve daha fazla bilgi için 

müracaat eserlerin adları zikredilmiştir. (“…Bu misâl ve mevt-i ahmer ta’bîri 

içün el-Muktazib Mine’l-Müntehib’ün 78’inci sahîfesine bak.” s. 410.) 

• Beyitler açıklanırken konunun daha iyi anlaşılması için Türkçe örnekler 

verilmiştir. 

• Zemahşerî ve Fahreddîn Râzî gibi âlimlerden gerekli yerlerde alıntılar 

yapılmıştır. 

• Eserde geçen şair, eser ve yer isimleri hakkında da bilgi verilmiştir. 

(“…Beytün kÀ’ili olan Di’bil Huza’a kabîlesinden bir şâ’ir-i râfızîdür. Yüz 

kırk sekizde toğmış ve iki yüz kırk altıda olmişdür. Hicâ’ ve habîsü’l-lisân 

imiş. Çok yirler tolaşmış ve çok kimseleri hicv itmişdür. Basra Vâlisi İshak 

bin el-‘Abbâsî hidvinden tolayı boynı urılacak iken hicviyyesini yemîn bi’t-

talâk ile inkâr iderek ve yestehleyinceye kadar tayak yiyüp kÀzûrâtı kendisine 

yutdırılarak katlden kurtılmışdur.” s. 411.)   
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 Müellifin beyitleri şerh ediş tarzını vermeden önce örnek olabilmesi için bir 

beytin şerhini aşağıda aktarıyoruz:  

 

 “ Fe-saki’l-gadâ ve’s-sâkinîhi ve inhümü 

  Şebbûhü beyne cevânihî ve dulû’î 

 

 Bu beyt bahr-i kâmilden ve Telhîs şevâhidindendür. Buhturî’nün bir kasîde-i 

bâ’iyyesi ebyâtından olmağla kÀfiye de galat vâki’dür. Dîvân-ı Buhturî’de mısrâ’- ı 

sânî şöyledür: ‘Şebbûhü beyne cevânihi ve kulûbü’. Sakî cümle-i du’â’iyyedür. Fâ’ili 

Cenâb-ı Hakk’a râcî’ zamîrdür. El-gadâ bir nev’ ağacdur ki âteşi tayanıklı olur. 

Takdîren mensûb-ı mef’ûldür. Ve’s-sâkinîhi izâfet-i lafziyyedür. Zamîr-i mecrûre 

merci’ olan gadâdan anun bulındığı mevzi’ murâddur. Ve in vasliyyedür. Hüm 

sâkinîhi râci’dür. Şebbûhü îkÀd ya’nî âteş yakmak dimek olan ‘eş-şebb’ masdarından 

mâzî cem’dür. Zamîr-i mensûbe merci’ olan gadâdan anun âteşi murâddur. Beyne 

cevânihî alâ âhire fi’l-i mezkûra zarfdur. Cevânih cânihenün cem’idür ki kaburga 

kemiklerinün sadrı velî iden yirleridür. Dulû’ dıla’un cem’idür ki kaburgalarun zahrı 

veliyy iden yirleridür. 

 Mefhûm-ı beyt: ‘Cenâb-ı Hakk şecer-i gadâya ve anun bulındığı mevzi’de 

sâkin olanlara nemâ ve nezâretleri müzdâd olacak sûretde imdâd eylesün. Her ne 

kadar benüm derûnumda nâr-ı gadâya şebîh olan nâr-ı hevâyı anlar îkÀd iş’âl itdiler 

ise de’ dimekdür.  
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 Bunda maksûd istihdâm oldığıdur ki lafz-ı gadâya râci’ olan iki zamîrün 

birinden anun mekânı ve dîgerinden anun âteşi murâd olınmışdur.”58       

          

 Bu örneğin ardından Mehmed Zihnî’nin beyitleri şerh ederken izlediği yolu şu 

şekilde ifade edebiliriz (Burada genel bir sıralama yapılmıştır. Bazı beyit ya da 

mısraların şerhinde bu sıralama değişebilmektedir.):  

• Beyit ya da mısraın bahri verilmektedir. 

• Beyit ya da mısraın hangi eserde şahit olarak gösterildiği belirtilmektedir.  

• Beyit ya da mısraın kime ait olduğu (kÀ’ili) söylenmektedir. Burada aynı 

zamanda beyit ya da mısraın istişhad yönü de belirtilmekte ve beyit ya da 

mısraın ait olduğu şiirin diğer bölümleri de aktarılmaktadır. Ayrıca şairin 

hayatına ait bilgi ve anekdotlar da aktarılmaktadır.  

• Beyit ya da mısrada geçen sözcüklerin Arapça sarf ve nahiv yönünden 

izahlarıyla birlikte anlamları da verilmektedir. Gerekli görülen yerlerde 

sözcükler üzerinde ansiklopedik bilgiler verilmiştir. Burada çoğunlukla 

anlamın kolay anlaşılmasını sağlamak için sözcüklerin Türkçe karşılıkları 

verilmeye çalışılmıştır.   

•  Sözcüklerin anlamlarının açıklanmasının ardından “mefhûm-ı beyt” başlığı 

altında beyit ya da mısraın anlamı bütün olarak sunulmaktadır.  

• Beyit ya da mısraın anlamının ardından söz konusu beyit ve mısraın hangi 

amaçla verildiği belirtilmiş ve kısaca kavramlar açıklanmıştır.       

                                                 
58 Mehmed Zihnî, a.g.e, s. 432. 
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 Mehmed Zihnî’nin bu eseri Telhîs’i anlamada ve yorumlamada oldukça 

önemli bir eserdir. Eser sadece beyitleri açıklamakla kalmamış birçok yararlı edebî 

bilgiyi de aktarmıştır. Zihnî’nin çalışması aynı zamanda beyitlerin doğru 

anlamlandırılması ve anlaşılması noktasında doğru bilgiler aktarmaktadır. Eser tam 

anlamıyla bir tercüme olmamasına rağmen yukarıda zikredilen eserlerden hem amaç 

-Telhîs’in anlaşılmasını sağlamak- hem bu amaca hizmet ediş bakımından 

diğerlerinden kat kat üstündür. 

 

 

2.2.7. Ebu’l-‘İsmet Mustafâ ‘İsâmüddîn’in Şerh-i Ebyâti’t-Telhîs ve’l-

Muhtasar’ı: 

 

 Eser, 1308 senesinde “Şirket-i Sahhâfiyye-i ‘Osmâniyye Müdîri el-Hacc 

Ahmed Hulûsî” tarafından neşredilmiştir. Ancak kimi kataloglarda kitabın naşiri 

Ahmed Hulûsî eserin müellifi olarak gösterilmiştir. Eserin 2. sayfasında eserin 

Mustafâ ‘İsâmüddîn’e ait olduğu açıkça belirtilmiştir.  

 Eser İstanbul’da (Der-Sa’âdet) Şirket-i Sahhâfiyye-i ‘Osmânî’nin 87. 

Matba’ası’nda basılmıştır. (Eserin bunun dışında da baskıları vardır. Biz 

çalışmamızda bu eserden yararlandık.)59 

 Arapça bir mukaddimeyle başlayan eserin bu bölümünde eserin adından, 

tertibinden ve muhtevasından kısaca söz edilmiştir (s. 2–4). Ardından Telhîs’te ve 

Muhtasar’da yer alan beyitlerin şerhine geçilmektedir (s. 7).  

 Eserin belli başlı özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür: 

                                                 
59 Yetiş ve Saraç makalelerinde bu eserden söz etmemişlerdir.  
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• Beyitler ve mısralar verilirken harekelenmemiş ve numaralanmamıştır. 

Ancak beyitler çerçeve içine alınarak verildiği için herhangi bir sıkıntı 

yaşanmamaktadır. Beyitlerin eser(ler)in hangi bölümüne ait olduğu ise 

belirtilmemiştir. Telhîs’te şahit olarak gösterilen mısraların çoğu 

Muhtasar’a uyularak öncesi ve sonrası da belirtilerek beyit biçiminde 

sunulmuştur (s. 7–11–14…).  

• Beyit ya da mısraların kÀ’illeri belirtilmiş ve gerekli görülen yerlerde 

açıklamalara gidilmiştir (“…kÀ’ili ma’lûm olmamağla şârih tahrîr 

eylemediler. Ammâ Hâlid-i Ezherî Tasrîh şerhinin âhirinde mısrâ’-ı sânî 

… dür diyüp kÀ’ili Ebu’n-necm el-‘Aclî’dür demiş.” (s. 11.) 

• Beyitler ve mısralar şerh edilirken diğer müelliflerin görüşlerinden ve 

açılamalarından yararlanılmıştır. (“Fâzıl-ı Muhakkak Kara Halîl 

Efendi’nün Hâşiye-i Şerh-i Muhtasar-ı Müntehî hâşiyesinün evvelinde olan 

tahkîkdür. ‘İsâm-ı Fâzıl Atvel’de dir ki: …”  gibi s. 11). 

• Beyit ya da mısralar açıklanırken Arapça sarf ve nahiv bilgileri de 

sunulmaktadır.       

 

 Müellifin beyit ya da mısraları şerh ederken izlediği yolu göstermek ve 

karşılaştırmada kolaylık olması açısından bir beytin şerhini aşağıya alıyoruz: 

 

 “ Fe-saki’l-gadâ ve’s-sâkinîhi ve inhümü 

  Şebbûhü beyne cevânihî ve dulû’î 
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  Bu beyt bahr-i kâmilün darb-ı sânî maktû’ındandur. Taktî’: (fesakilgadâ) 

mütefâ’ilün, (vessâkinîhi) müstef’ilün-i müzmarr, (hiveinhümü) mütefâ’ilün-i sâlime, 

(şebbûhübey) müstef’ilün, (necevânihi) mütefâ’ilün, (vedulû’î) fâ’ilâtün-i maktû’dur. 

KÀ’ili Ebû ‘Abbâd Buhturî’dür. Fe-sakînün zamîr-i müsteriri Allâh Ta’âlâ’ya 

râci’dür ve bu sîga-i du’âdur. Sorarsın dimekdür. El-gadâ fe-sakînün mef’ûlidür. 

Gadâ ser’i’ü’l-ihtirâk bir nev’ şecerdür ki ba’îr ekl ider. Muğeylân dimekdür. 

Ba’zılar remâd ile pûşîde olınsa nârı kırk gün müntefî olmaz bir şeceredür dimiş. 

Ve’s-sâkinîhide gadâya râci’ olan zamîr-i mecrûr ile murâd mahalliyyet ‘alâkasıyla 

şecer-i gadâ mevzi’ ü mekândur. Ve şebbûhüd(e) gadâya râci’ olan zamîr-i mensûb 

ile murâd  mücâveret ve sebebiyyet ‘alâkasıyla şecere-i gadâdan hâsıla  olan nârda 

ve inhümüde in vasliyyedür. Hümün mîmi zarûret-i şi’r içün mezmûn okunmalıdur. 

Şebbûhü bakdılar dimekdür. İn vasliyyenün medhûlini müfessirdür. Cevânih 

cânihanun cem’idür. Sardun kemükleri tahtına olan dıl’un ismidür. Dulû’ dıl’un 

cem’idür. Zahrı velî iden kemüklerdür. Cevânih ve dulû’ beyninden murâd kalbdür 

ve nârı hevâda ‘aşkı şedîdde isti’âre eyledi. Ma’nâ-yı beyt: Allâh Ta’âlâ gadâ nâm 

şeceri sorarsın ve ol şecerün mekânında sâkin olanları iskÀ itsün. Ne kadar ol sâkin 

olanlar ol şecerden hâsıla olan nârı benüm cevânih ü dulû’um arasında yakdılar ise 

bile şâ’irün du’âda sakiyâ ile kasdı Allâh Ta’âlâ med’ûleyi murâd itdikleri şeyde ve 

nümâ vü nezâretinde meded ü dâ’im itsün, dimekdür.”         

 Bu kısa pasajın ardından müellifin beyit ya da mısraları şerh ederken izlediği 

yolu şu şekilde sıralayabiliriz:  

• Beyit ya da mısraın önce bahri verilmekte ardından beyit ya da mısraın taktîi 

yapılmaktadır. Beyit ya da mısralar harekelenmemiştir. Ancak, beyit ya da 
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mısraın taktîi yapılırken tef’ileler sözcüklerin okunuşuna göre verildiğinden 

beyit ya da mısraın okunuşunu kolaylaştırmaktadır. 

• Beyit ya da mısraın kÀ’ili belirtilmektedir. Kimi yerde beyit ya da mısraın ait 

olduğu şiir ve şair hakkında kısa bilgiler eklenmektedir.  

• Beyit ya da mısradaki sözcükler Arapça sarf ve nahiv yönünden ele alınmakta 

ve sözcük veya ifadelerin anlamları tek tek açıklanmaktadır.  

• Beyit ya da mısraın bütün anlamı “Ma’nâ-yı beyt” başlığı altında 

toplanmaktadır.( Arapça ifadeler ve başlıklar eserde parantez içine 

alınmıştır.) 

• Şerhin sonunda söz konusu beyit ya da mısraın hangi kavramı açıklamak için 

verildiği de belirtilmiştir. 

 ‘İsâmüddîn’in bu eseri de Telhîs’teki beyitleri doğru anlama ve yorumlama 

bakımından son derece önemlidir. Özellikle eser, Arapça sarf ve nahiv yönünden 

zengin bilgiler içermektedir.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. BÖLÜM: VAK’ANÜVÎS HALÎL NÛRÎ’NİN HAYATI VE 

ESERLERİ 
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3. VAK’ANÜVÎS HALÎL NÛRÎ’NİN HAYATI VE ESERLERİ 

 

3.1. Vak’anüvîs Halîl Nûrî’nin Hayatı: 

 

Asıl adı Halîl olan Vak’anüvis Halîl Nûrî’nin hayatının ilk dönemlerine ait 

bilgilerimiz oldukça kısıtlıdır. Dedesi Sadrazam Abdullâh Nâilî Paşa, babası 

tanınmış kalem erbabından Feyzullâh Şâkir Bey’dir. Aynı zamanda Sultan III. Selim 

döneminde şeyhülislâmlık yapmış Mustafa Âşir Efendi’nin1 damadı olan Halîl Nûrî 

genç yaşta kaleme intisap etmiştir.2 Öğrenimini tamamlıktan sonra 1784’te hâcegân∗, 

1787’de top arabacıları kâtibi ve ardından da âmedî∗∗ halifesi olmuştur.3 3 Aralık 

                                                 
1 Reiszâde Mustafa Âşir Efendi (1728-1804). Osmanlı döneminin doksan üçüncü şeyhülislâmıdır. 

Türk, Arap ve Fars dillerinde yazdığı küçük eserlerinin yanında topladığı değerli eserlerle 

Bahçekapı’da  bir kütüphane kurmuştur. Bkz. Altunsu, Abdulkadir, Osmanlı Şeyhülislâmları, 

Ayyıldız Matbaası, Ank., 1972. s. 165-166. 

2 Mehmed Süreyyâ, Sicil-i Osmânî, C. IV, İst. , 1308, s. 590. ; Mehmed Cemâleddin,  Osmanlı Tarih 

ve Müverrihleri -Âyîne-i Zürefâ-,(Haz. Mehmet Arslan), Kitabevi Yay., İst., 2003, s. 63. ; Babinger, 

Franz, Osmanlı Tarihi ve  Yazarları (çev. Çoşkun Üçok), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ank. , 

1992, s. 351-52. ; Fatin, Hâtimetü’l-Eş’âr, İst., 1271, s. 421. 

∗ “Devlet dairelerindeki yazı işlerinin başında ve defterdarlık, nişancılık gibi vazifelerde bulunanlar 

hakkında kullanılan bir tabirdir.” Pakalın, Mehmet Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri 

Sözlüğü, C.I, MEB, İst., 2004, s.693.      

∗∗ “Babıâli’de vükelâ meclisi müzakerlerini idareye ve sarayla cereyan eden yazı işlerini tedvire 

(yönetmeye) memur olanın adına verilen unvandı.” Pakalın, a.g.e, C.I, s.55.  

3 Süreyyâ, a.g.e, C.IV, s.590. ; Babinger, a.g.e, s.351. 
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1790 tarihinde de maliye tezkirecisi ve küçük rûznâmçeci∗∗∗ olmuştur.4 1794’te 

Vak’anüvis Ahmet Vâsıf Midilli’ye sürgüne gönderilince vak’anüvislik görevi beşinci 

kez Sadullah Enverî’ye verilmiştir.5 Enverî’nin vefatının ardından da 13 rebiülâhir 

1209’da (1794) bu görev Halil Nûrî Bey’e verilmiştir.6 1213 (1788/89) tarihinde 

Boğaziçi’ndeki köşkünde vefat edene kadar o, bu görevi dört yıl boyunca aralıksız 

devam ettirmiştir. 

 Halil Nuri’nin Nebil Bey adında bir oğlu vardır.7 Nebil Bey de müderrislik 

yapmış, Eyüp ve Mısır mollalıklarında∗∗∗∗ bulunmuştur ve Mısır’da vefat etmiştir. 

Aynı zamanda şair olan Nebil Bey’in bir de Divançe’si vardır.8 Şair Şeref Hanım9, 

Halîl Nûrî’nin Nebil Bey’den olma torunudur. İbnü’l-Emîn Mahmûd Kemâl, Son Asır 

Türk Şairleri’nde Şeref Hanım’dan söz ederken kısa da olsa Halîl Nûrî ve Nebîl 

Bey’e ait bilgiler aktarmıştır.10 Eserde Nebil Bey’in Mevlevî olduğu da belirtilmiştir 

                                                 
∗∗∗ Günlük varidat (gelir) ve masarifin (gider) yahut ayniyyat (taşınabilir mal) kaydına mahsus 

defterleri tutan memurlar hakkında kullanılır bir tabirdir.” Pakalın, a.g.e, C. III, s. 60.  

4 İşpirli, Mustafa, “Halil Nûri”, TDVİA, C.15, İst., 1997, s. 321. ; a.g.y, “Halil Nuri”, Yaşamları ve 

Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C. I, YKY, İst., 1999, s.517.    

5 Kütükoğlu, Bekir, “Vekâyinüvis”, İA, İst, 1986, s.27. ; İşpirli, a.g.m, TDVİA, s. 321.   

6 Mehmed Cemâleddin, a.g.e, s. 63. ; Kütükoğlu, a.g.m, s. 27.  

7 Süreyyâ, a.g.e, s. 590. ; İşpirli, a.g.m, TDVİA, C. 15, s. 323. 

∗∗∗∗ “Mevleviyyet payesini ihraz eden ulema hakkında kullanılır bir tabirdir. Monla suretinde de 

yazılırdı. Sonraları zadegân (asalet sahipleri) olanlarla ilmî ve içtimai mevkii yüksek bulunanlar 

hakkında kullanılır. Birinci sınıf kadılara da Molla denilirdi.” Pakalın, a.g.e, C. II, s. 349.  

8 Süreyyâ, a.g.e, C.IV, s. 540.  

9 Süreyyâ, a.g.e, C.III, s. 139. 

10 Eserin Şeref Hanım maddesinde, dipnot 1’de şu bilgiler aktarılmıştır: “Fudalâ ve sulâhadan Sadrı 

esbak Abdullah Nailî [Paşa] zade ricalden Feyzullah Şakir [Bey]in oğlu vek’a nivis şair Halil Nurî 
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ki kızının da aynı tarikata olan bağlılığı bilinmektedir.11 Halil Nuri’nin mezarının 

yeri, ondan söz eden kaynaklarda Eyüp’te Feridun Paşa Türbesi’nin yanında olarak 

gösterilmiştir.12 Ayrıca Mehmed Tahir, mezarının Şair Kânî Efendi’nin yanında 

olduğu bilgisini de eklemiştir.13 Ölümüne Surûrî şu tarihi düşürmüştür14: 

  ‘Mìr Nÿrì medfenin Óaú mehbiùüél-envÀr ide’ (1213/1798—9) 

Hakkındaki bilgilerimiz sınırlı olan Halil Nûrî’den söz eden tek tezkire (edebî 

yönü ağır basan tek kaynak) olması nedeniyle Fatin’in Hâtimetü’l-Eş’âr’ındaki 

bölümü çeviriyazıyla aktarıyoruz :   

 

“NÀôım-ı mÿmÀ-ileyh Vaúèa-nüvìs Òalìl Nÿrì Beg, èAbduéllÀh NÀéilì 

Paşa-zÀde müteveffÀ ŞÀkir Beg’üñ ferzend-i ercmendi olup meslek-i küttÀba 

sülÿk ile teõkirecilik, rÿz-nÀmçecilik ve Àmedcilik miåillü baèż 

meémÿriyyetlerde bulındıàı óÀlde bir müddet imrÀr-ı ãubó u şÀm eyledikden 

ãoñra vaúèa-nüvìslik òidmetine meémÿr ve ol vechle güõÀrende-i eyyÀm u 

                                                                                                                                          
[Bey]in kızıdır. Mısır Mevleviyetinde müddetini bitirdikten sonra Medinei Münevvere mevleviyetine 

namzed olarak 1819 [1235 H.]da Kahire’de vefat erdi. Divançesi vardır.” İbnü’l-Emîn Mahmud 

Kemal, Son Asır Türk Şairleri, cüz: IX, C. III, Milli Eğitim Basımevi, İst., 1970. s. 1175. (Alıntıda 

orijinal yazıma bağlı kaldım.)     

11 Ünver, İsmail, “Şeref Hanım”, Büyük Türk Klasikleri, C. VIII, Ötüken-Söğüt Yay., Çevik 

Matbaası, İst., 1998, s. 148. 

12 Mehmed Cemâleddin, a.g.e, s. 63; Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, C. III, Ankara, 

2000, s. 156–157.  

13 B. Mehmed Tahir, a.g.e, s. 157. 

14 Fatin, a.g.e, s. 421. ; B. Mehmed Tahir, a.g.e, s. 157. 
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şühÿr iken biñ iki yüz on üç sÀlinde èÀzim-i dÀr-ı surÿr olmışdur. vefÀtına 

Müverriò Surÿrì Efendi meróÿm işbu tÀrìò-i laùìfi inşÀd eylemişdür: 

‘Mìr Nÿrì medfenin Óaú mehbiùüél-envÀr ide’ (1213/1798-1799) 

MÿmÀ-ileyh şièr ü inşÀda üstÀd-ı yegÀne bir şÀèir-i bì-bahÀne olup 

kendisinüñ bir úıùèa ‘DìvÀn-ı belÀàat-èunvÀnı’ ve bir èaded ‘TÀrìò-i leùÀfet-

beyÀnı’ vardur.”15         

 

 

3.2.  Vak’anüvîs Halîl Nûrî’nin Eserleri: 

 

Vak’anüvis Halîl Nûrî’den söz eden bütün biyografik kaynaklarda onun 

“Tarih”inden ve “Dîvân”ından söz edilmiştir. Yaptığımız bu çalışmada biz, onun bir 

de “Matla’u’n-nûr” adlı bir eserinin olduğunu kanıtlamaya çalışacağız.∗  

 

 

3.2.1. Dîvân-ı Nûrî : 

 

Halîl Nûrî’nin divanı “Dîvân-ı Nûrî” adıyla Topkapı Sarayı Emanet Hazinesi 

1626 numarada kayıtlıdır.11 Bu mürettep Dîvân, mensur bir mukaddimeyle 

                                                 
15 Fatin, a.g.e, s. 421.  

∗Asıl odak noktamız bu eser olduğu için Halîl Nûrî’nin diğer eserleri üzerinde çok fazla 

durmayacağız. Zaten “Dîvân”ına ulaşamadığımız için bu eser üzerinde yeterli bilgiye sahip olma 

imkânımız olmadı. “Dîvân”ının neşri yapıldıktan sonra Halîl Nûrî’nin hayatına ve eserlerine ilişkin 

yeni bilgilerin ortaya çıkması olasılık dahilinde olduğu göz ardı edilmemelidir.     
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başlamakta sonra “tevhid, na’t ve kasideler” kısmıyla devam etmektedir. Bu 

kısımdan sonra “tarihler, terkib-bendler, tahmisler, şarkılar” ve nihayet “gazeller” 

kısmı gelmektedir. Dîvân’da gazellerden sonra “rubailer” kısmı yer almakta 

“müfredat”ın ardından âmedcilik görevi sırasındayken yazdığı kimi telhisler∗ 

bulunmaktadır.17  

İşpirli, bu eser hakkında : “[Halîl Nûrî’nin] eserini takdim etmesi 

münasebetiyle sadrazamın telhisinde, şeyhülislâm damadı ve eski maliye tezkirecesi  

Halîl Nûrî ile yine şair olan oğlu Nebîl Bey’in ödüllendirilmesi gerektiği yolundaki 

istek III. Selim tarafından kabul edilmiştir.” bilgisini, Başbakanlık arşiv belgelerine  

dayanarak makalesinde aktarmaktadır.18   

Kaynaklarda Halîl Nûrî’nin şiirlerinin, döneminin şiir çizgisine uygun 

olduğu, özellikle gazellerinin Şeyh Galib ve Enderûnlu Vâsıf etkileri taşıdığı ve dili 

ve söyleyişiyle dikkat çektiği belirtilmiştir19; ancak şiirleri üzerinde sağlıklı bir 

değerlendirme  Dîvân’ın neşrinden sonra mümkün olacaktır.  

 

 

                                                                                                                                          
11 İpekten, Halûk (ve diğerleri), “Nûrî”, Büyük Türk Klâsikleri, C. VII, Ötüken-Söğüt Yayınları, 

Çevik Matbaası,  İst., 1998, s.93. ; İşpirli, a.g.m, TDVİA, C. 15, s. 323.     

∗ “Sadrazam tarafından Padişah’a sunulan kâğıt yerine kullanılır bir tâbirdir. (…) Telhis : ‘Kavanin, 

nizamat, tevcih ve usül ve âdet ile muayyen olan ve fakat hükümdarın tasdikına muhtaç bulunan 

Sadrazam arzıdır.(İsmail Hakkı Uzunçarşılı’dan naklen)’”. Pakalın, a.g.e, C. III, s. 449.  

17 Bu kısımdaki bilgiler şu kaynaktan alınmıştır: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe 

Yazmalar Katoloğu, C. I, Küçükaydın Matbaası, İst., 1961, s. 217-218.  

18 İşpirli, a.g.m, TDVİA, C.15, s. 323. 

19 İpekten, a.g.m, s. 93.  
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3.2.2. Târîh-i Osmânî (Nûrî Târîhi) :  

 

Halîl Nûrî’nin eseri, 1209–1213 arasındaki zaman dilimine ait olayları 

içermektedir.20 Müellif, bu eserini 6 cilt olarak hazırlamıştır.21 Kendisinden sonra 

vak’anüvisliğe atanmış olan Vâsıf, kendisine aktarılan tarihinin 1213 Ramazan’ıyla 

sonlandığını belirtmiştir; ancak Nûrî’nin Târîh’inin kimi yazmaları I Şevval 1213 

tarihine kadarki olayları da içermektedir. Târîh’in kimi nüshaları ise 19 Zilkaide 

1213’e kadar olan olayları içermektedir.22 Eserde dönemin olaylarına lişkin bilgilerin 

yanı sıra resmî yazışmalara dair padişah fermanları, beratlar, lâyihalar, mektuplar ve 

fetva örnekleri de yer almıştır. 23  

Eserin, diğer Osmanlı kroniklerinden ve vakanüvis tarihlerinden ayıracak 

belirgin bir özelliği bulunmamaktadır. Buna rağmen, eserin üslûbunun başarısı ve 

içerdiği bilgilerin güvenilirliği konusunda ise kaynaklar aynı görüştedirler.24 Söz 

konusu eserin diğer bir önemli yanı ise Osmanlı toplumsal yaşamıyla ilgili içerdiği 

bilgilerdir. Kısmen de olsa eşzamanlı olarak dönemin Avrupa’sında yaşanan kimi 

gelişmelere yer verilmesi de eserin diğer bir özelliğidir. Nûrî tarihi daha sonra Vâsıf 

tarafından yeniden yazılmış ve Cevdet Paşa da hazırladığı tarihin VI. cildinde   

                                                 
20 İşpirli, a.g.m, s. 322. ; Babinger, a.g.e, s. 351. ; Mehmed Tahir, a.g.e, C. III, s. 157. ; Kütükoğlu, 

a.g.m, s. 27.  

21 Kütükoğlu, a.g.m, s.27. 

22 Daha fazla bilgi için bkz. İşpirli, a.g.m, s. 322. ; Kütükoğlu, a.g.m, s. 27.  

23 İşpirli, a.g.m, s. 322.  

24 İşpirli, a.g.m, s. 322. ; Kütükoğlu, a.g.m, s. 27. ; İpekten (vd.), a.g.m, s. 93.   



 103 

1209-1213 yılları arasındaki olayları aktarırken Halîl Nûrî’nin bu eserinden büyük 

ölçüde yararlanmıştır.25   

 

 

3.2.3.  Matla’u’n-Nûr :  

         

Yukarıda da kısaca belirildiği üzere Halîl Nûrî’den söz eden bütün 

kaynaklarda onun iki eseri olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmanın da temelini 

oluşturacak Matla’u’n-nûr adlı eserden şimdiye kadar hiçbir kaynakta söz 

edilmemiştir. 

  Bu başlık altında söz konusu eserin fiziksel özellikleri belirtilecektir. Eserin 

önemi, içeriği, özelliği gibi noktalara daha sonraki bölümlerde değinileceği için bu 

konulara burada girilmeyecektir. 

Çalışmamızda kullandığımız nüsha Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-

Coğrafya Yazma Eserler Kataloğu İsmail Saib Koleksiyonu No: 3768’de kayıtlıdır. 

Katalog taramalarımızda yazmanın başka bir nüshasına rastlamadık. Şimdilik 

elimizde nüsha eserin tek nüshasıdır. 

Yazmada herhangi bir “müellif ya da müstensih kaydı” bulunmamaktadır. 

Ancak yazmanın 1b 4. satırında yer alan “midâd-ı kilk-i Halîl Nûrî oldur ki” 

ifadesinden eserin Halîl Nûrî’ye ait olduğu kesinlik kazanmaktadır. Söz konusu Halîl 

Nûrî yukarıda tercüme-i hâlini verdiğimiz Vak’anuvîs Halîl Nûrî’dir. Eserin istinsah 

tarihi de bunu doğrulamaktadır. Halîl Nûrî’nin hâcegânlığa getiriliş tarihi ile 

                                                 
25 İşpirli, a.g.m, s. 322. ; Kütükoğlu, a.g.m, s.27. 
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Matla’u’n-nûr’un istinsah/telif tarihi 1784’tür. Bu tarih de eserin Vak’anüvîs Halîl 

Nûrî’ye aitliği konusundaki şüpheleri ortadan kaldırmaktadır.   

Eserin ketebe kaydı 52b’de 15.-19. satırlar arasındadır. Ketebe kaydında yer 

alan 22 Muharrem 1199 (5 aralık 1784) tarihi eserin istinsah tarihi olabileceği gibi 

telif tarihi de olabilr. 

Yazmanın adı fihristte “Hâzâ Fihristü’l-Kitâb el-Müsemmâ Bi-Matla’u’n-

nûr” ifadesinden de anlaşıldığı üzere “Matla’u’n-nûr”dur.  

Yazma 220x140 mm; 140x75mm ölçülerinde olup başında yer alan fihristle 

toplam [3]+52+[2]=57 varaktır. Ancak yazmada 35b’den sonraki 1 varak eksiktir. 

Koyu kahverengi, yaldız zencirekli meşin cilt içinde yer alan yazma oldukça iyi 

durumdadır. 

Eser okunaklı bir nesih ile yazılmıştır. Aharlı ve filigranlı kâğıt kullanılan 

yazmadaki satır sayısı 19’dur. Söz başları ve Arapça ifadeler kırmızı mürekkeple 

yazılmıştır. Ayrıca eserde yer alan Arapça ifadeler ve özellikle vurgulanmak istenen 

bazı sözcükler harekelenmiştir.  

  

  

   

 

 

 

 

   

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. BÖLÜM: MATLA’U’N-NÛR VE MUHTEVASI 
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4. MATLA’U’N-NÛR VE MUHTEVASI: 

 

 Halîl Nûrî’nin bu eseri, Hatîb-i Dımaşkî unvanıyla tanınan Kazvînî’nin 

Telhîsü’l-Miftâh adlı eserinin bedî’ ilmine ait üçüncü bölümünün Türkçe 

tercümesidir. Kazvînî eserini Arapça olarak kaleme almıştır. Eseri tanıtırken de 

belirttiğimiz üzere Telhîs, “mukaddime; ‘ilmü’l-ma’ânî, ‘ilmü’l-beyân ve ‘ilmü’l-

bedî’ adlı üç bölüm ve hâtimeden” müteşekkildir. Halîl Nûrî Telhîs’in “mukaddime 

bölümünü kısmen, bedî’ ilmine ait üçüncü bölümün ve hâtimenin tamamını tercüme 

etmiştir. 

 Matla’u’n-nûr’un kelime anlamı “nurun doğduğu yer/ kaynağı”dır. Eserin adı 

metinde geçmemektedir. Ancak eserin başındaki fihristten Halîl Nûrî’nin eserine bu 

adı verdiğini anlıyoruz.  

 Eser “mukaddime”den önce kısa bir duayla başlamaktadır (1b/2–3)1. Duanın 

ardından eserin kaleme alınış amacı, içeriği ve tertibi hakkında bilgi verilmektedir. 

Yine aynı yerde eserin müellifinin Halîl Nûrî olduğunu şu ifadeden anlamaktayız: 

“Baède-zÀ bÀèiå-i teraşşuó-ı midÀd-ı kilk-i Òalìl Nÿrì oldur ki …” (1b/4). Bu ifadenin 

dışında eserin hiçbir yerinde müellifin adı zikredilmemiştir.2  

 Eserin kaleme alınış nedeni “… beyneél-küttÀb èilm-i bedìèe intisÀb gül-berg-

i hezÀr-reng-i imlÀ vü inşÀya mÿcib-i Àb u tÀb idügi egerçi müsellem-i ùebÀyiè-i 

ulÿél-elbÀb olup lÀkin bu vaúte dek ruòsÀre-i şÀhid-i èilm-i meõkÿr ve õeyle-i lehçe-

[i] Türkìde àayr-ı meréì vü nÀ-yÀb olmaàla …” şeklinde belirtilmiştir (1b/3–8). 

                                                        
1 Numaralardan ilki varak, ikincisi satır numarasını göstermektedir. 

2 Bunun dışında eserde bir yerde daha Halîl adı geçmektedir. Eserde teşrî’ sanatından söz ederken 

müellif, konu hakkında kendi görüşünü dile getirirken “’İnde’l-Halîl” ibaresini kullanmıştır (36b/6) . 
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Burada Halîl Nûrî, bedî’ ilminin eserlere güzellik verdiğini ve bunun herkes 

tarafından bilindiğini ancak söz konusu ilmin Türk dilinde kaleme alınmadığı 

belirtmiştir. “… lÀkin bu vaúte dek …” ifadesiyle müellif kendisinden önce konu 

hakkında -bedî’ ilmi- Türkçe bir eser kaleme alınmadığını ima etmektedir. Ancak 

çalışmamızın giriş bölümünde “Belâgat İlminin Türk Edebiyatındaki Gelişimi” 

başlığı altında ele aldığımız üzere Halîl Nûrî’den önce de söz konusu ilimle o veya 

bu şekilde ilgili eserler kaleme alınmıştır.3 Burada müellifin belirtmek istediği, 

sadece bedî’ ilminden söz eden bir eserin kaleme alınmamış olması olabileceği gibi 

kendisinden önce yazılan eserlerin yetersiz olduğunu vurgulamak ve bir anlamda 

fahriye diyebileceğimiz bir nitelikte eserini övmek de olabilir. Tabiî burada müellifin 

kendisinden önce böyle bir eser kaleme alındığından haberinin olmaması küçük de 

olsa ihtimal dahilindedir. 

 Müellif eserinin tertibini ve içeriğini şu şekilde belirtmiştir: “ … Òaùìb-i 

Dımaşúì ‘nüñ KitÀb-ı Telòìã’i intióÀb ve baèø fevÀéid øammı ve ebyÀtınuñ úÀéil ü 

evzÀnı taãóìhiyle daòı çehre-i meh-bühresinden izÀle-i niúÀb irtiyÀb olındıúdan ãoñra 

bu òuãÿãda èumÿm-ı nefè mülÀóaôasıyla óÀvì oldıàı ãanÀyiè-i bedìèiyye feóÀvìsi 

beyneél-ìcÀz  veél-iùnÀb èibÀrÀt-ı Türkiye ile beyÀn u işrÀb olındı.  (1b/8—12).” Halîl 

Nûrî, Kazvînî’nin Kitâb-ı Telhîs’inden bir seçme yapmış -ki bu seçme neticesinde 

eserin yalnız bedî’ bölümünü çevirmiştir- ve gerekli gördüğü yerlerde esere eklemler 

yapmıştır. Eserde yer alan şahit beyit ya da mısraların kÀ’ili (şairi) ve vezinleri 

                                                        
3 Altıparmak’ın Telhîs tercümesi de gösteriyor ki Nûrî’den önce de söz konusu konuda eserler kaleme 

alınmıştır.    
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belirtilmiştir. Bedî’ sanatlar Türkçeye aktarılarak kısaca açıklanmıştır. Söz konusu 

ifadelerden eserin bir Telhîs tercümesi olduğu da kesinlik kazanmaktadır.  

Eserde bu girişin ardından “mukaddime” bölümü yer almaktadır. 

 

 

4.1. Mukaddime:  

 

 Müellif, mukaddimede fesahat ve belâgat kavramlarından söz etmiştir: 

“Pÿşìde vü setìr olmaya ki ıãùılÀóÀt-ı ehl-i maèÀnìden olan feãÀóat ve belÀàat 

lafôlarınuñ taèrìf ü tavãìflerin bu vech ile beyÀn itmişlerdür (1b/15, 2a/1)”. Telhîs’te 

fesahat ve belâgat kavramları mukaddimede bölümünde açıklanırken bu kavramların 

anlaşılmasını kolaylaştırmak için verilen örnekler (şahit beyit/mısralar) Matla’u’n-

nûr’da yer almamaktadır. Bu bölüm eserde fesahat ve belâgat kavramlarının 

açıklandığı bir bölüm olmaktan ziyade asıl esere yapılan bir giriştir. Halîl Nûrî 

fesahat ve belâgat kavramlarının tanımlarını vermeden fesahat ve belâgatle nelerin 

nitelendirileceği belirtmiş ve bunları birer cümleyle açıklamıştır.  

 “FeãÀóat, aãl-ı luàatda ôuhÿr-ı ibÀneden èibÀret olup lÀkin ıãùılÀó-ı ehl-i fende 

üçe münúasımdur (2a/1—2)” dedikten sonra sırasıyla “müfredde, kelâmda ve 

mütekellimde fesahat” kavramlarından söz etmiştir. Müferdde yani kelimenin 

fesahatinde bir sözcüğün fasîh olarak nitelendirilebilmesi için gerekli şartların neler 

olduğu vurgulanmıştır. Bu da sözcüğün “tenÀfür-i óurÿf u àarÀbet ve úıyÀã-ı luàavìye 

muòÀlefetden òulüvv u òulÿãì … (2a/3—4)”olmasıyla mümkündür. Bir cümlenin fasîh 

sayılabilmesi için “… żaèf-ı teélìf ve tenÀfür-i kelimÀt ve teèkìdden òulÿãì (2a/5)” 
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olması gerekir. Mütekellimin (konuşan) fesahati ise fesahatin meleke yönüyle 

ilgilidir ki konuşanın amacını açık bir biçimde dile getirebilme yeteneğidir: 

(“Mütekellimde feãÀóat, bir melekedür ki ol meleke sebebiyle lafô-ı faãìó ile 

maúãÿdını taèbìre úÀdir olur (2a/6).”)  

 Fesahatte olduğu gibi belâgat kavramı da açıklanırken belâgatin tanımı 

yapılmadan doğrudan “kelâmda (cümle) ve mütekellimde belâgat” kavramları 

açıklanmıştır: “Kelâmda belâgat “…ol kelÀmuñ feãÀóatıyla maèan muúteøÀ-yı óÀle 

muùÀbaúatıdur (2a/9).” Yani sözün ortama uygun olarak söylenmesidir. 

Mütekellimde belâgat ise belîğ/doğru-düzgün söz söyleyebilme yeteneğidir.  

 Yukarıdaki kavramlar açıklandıktan sonra fesahat ve belâgat kavramalarıyla 

nelerin nitelendirilebileceği üzerinde durulmuş ve müellifin kendine ait bir Arapça 

kıta ile söz konusu kavramlar örneklendirilmiştir (2a/15–17). 

 Örnekler (şahit beyit/mısra) dışında belâgat ve fesahat kavramların açıklanışı 

Telhis’tekilerle örtüşmektedir. Ancak Telhîs’te yer alan belâgatle ilgili olan “yüksek 

ve alçak belâgat (Bkz. Tarf-ı âlâ, tarf-ı esfel. Telhîs’teki ifadesiyle “haddü’l-i’câz ve 

mâ yakrubu minhu …)” kavramları Nûrî’nin tercümesinde yer almamıştır. Yine 

mütekellim belâgatin şartlarına da eserde yer verilmemiştir.  

 Belâgat ve fesahat kavramlarının ardından belâgat ilminin kapsamı 

açıklanmıştır: “ … èilm-i belÀàat èilm-i maèÀnì ve beyÀndan èibÀret ve tevÀbì ki 

èilm-i bedìèden kinÀyetdür. (2a/18)”  diyerek belâgat ilminin maânî, beyân ve bedî’ 

ilmini kapsadığını belirtilmiştir.  
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4.2. Ta’rîf-i ‘İlm-i Bedî’: 

 

 Halîl Nûrî’nin bedî’ tanımı Telhîs’teki ifadelerin bire bir çevirisidir. “ … 

èİlm-i bedìè bir èilmdür ki muúteøÀ-yı óÀle muùÀbaúata ve vuøÿó-ı delÀlete rièÀyetden 

ãoñra kelÀm-ı taósìnüñ vechleri bu èilm ile olur. (2b/1–3).” <<Ve hüve ‘ilmün 

yu’refu bihi vücûhu tahsîni’l-kelâmi ba’de ri’âyeti’l-mutâbakati/ri’âyeti’l-muktezi’l-

hâli ve vuzûhi’d-delâleti>> (<<  >> içindeki ifadeler Telhîs’e aittir.) Söz konusu 

tanımla bedî’ ilminin maânî ve beyan ilmiyle olan ilişkisi de dile getirilmiştir. Bedî’ 

ilmi, sözün güzelliğini ortaya çıkaran bir ilim olarak tanımlanmıştır.   

  Bedî’ ilminin tanımının ardından söze güzellik veren unsurlar “ma’nevî ve 

lafzî olmak üzere iki başlık altında toplanmıştır: “…Taósìn-i kelÀmuñ vechleri yÀ 

maènevìdür yÀ lafôìdür (2b/5).”  

 

4.3. Ed-Darbü’l-Ma’nevî: 

 

 Telhîs’te manevî güzellikler başlığı altında 29 edebî sanat ele alınmıştır.4 

Telhîs’te yer alan bütün sanatlar Nûrî’nin tercümesinde mevcuttur. Ancak tercümede 

kimi adlandırmaların eklendiği görülmektedir. Bu sanatlar sırasıyla şunlardır: 

1. Mutâbakat 

2. Murâ’âtü’n-nazîr 

3. İrsâd 

                                                        
4 Altıparmak ve Abdünnâfî eserlerinde bu sanatların sayısını vermiştir; Nûrî herhangi bir sayı 

vermeden manevî sanatları açıklamaya geçmiştir. Burada sanatları sıralarken üst başlıkları vermekle 

yetineceğiz. Sanatlar içinde adı geçen diğer sanatlar söz konusu sanatlar açılanırken verilecektir.    
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4. Müşâkele 

5. Müzâvece 

6. ‘Aks 

7. Rücû’, 

8. Tevriye 

9. İstihdâm 

10. Leff ve’n-Neşr 

11. Cem’ 

12. Tefrîk  

13. Taksîm 

14. Cem’ ma’a’t-tefrîk 

15. Cem’ ma’a’t-taksîm 

16. Tecrîd 

17. Mübâlaga-i Makbûle 

18. Mezheb-i Kelâmî 

19. Hüsn-i Ta’lîl 

20. Tefrî’ 

21. Te’kîdü’l-Medh Bi-Mâ Yüşbihü’z-Zemm 

22. Te’kîdü’z-Zemm Bi-Mâ Yüşbihü’l-Medh  

23. İstitbâ’ 

24. İdmâc 

25. Tevcîh 

26. Hezl 

27. Tecâhülü’l-‘Ârif 
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28.  El-Kavl Bi’l-Mûcib 

29. İttirâd 

 

Bundan sonra sırasıyla eserdeki bu sanatlar ele alınacaktır. Sanatlar ele 

alınırken uzun açıklamalara gidilmeyecektir. Burada söz konusu sanatların Telhîs’te 

ele alış biçimleriyle Matla’u’n-nûr’da ele alınış biçimleri kısaca karşılaştırılacaktır 

ve varsa farklar ortaya konacaktır. Söz konusu sanat ya da sanatların ele alınış 

biçimlerinde herhangi bir farklılık yoksa sadece o sanatın adı zikredilip geçilecektir. 

Yine burada söz konusu sanatlar alt başlıklara ayrılmışsa onlar da ayrıca 

belirtilecektir.   

 

 

4.3.1. Mutâbakat:  

 

 Bu sanatın diğer adlandırmaları “tıbâk ve tezâd”dır. İki zıddı bir araya 

getirmek olarak tanımlanmıştır. Söz konusu bir araya getirme aşağıdaki şekillerde 

olur: 

a) Aynı türden iki lafızla olanlar:  

•••• İkisi de isim olanlar 

•••• İkisi de fiil olanlar 

•••• İkisi de harf olanlar  

b) İki ayrı türden olanlar: 

 Bu sanat kendi içinde de iki başlığa ayrılmıştır  -bu örnekler aynı zamanda 

“b” başlığını da örnekleyen ifadelerdir-. Bunlar “tıbâku’l-îcâb ve tıbâku’s-selb”dür: 
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“… Daòı bu ùıbÀú iki êarbdur: Biri ùıbÀúuél-ìcÀbdur. Mürÿr itdigi gibi biri daòı 

ùıbÀúués-selb”dür. (2b/18—19).”  

 Nûrî, mutâbakat sanatı içinde “tedbîc” sanatı da ele alınmıştır. Ancak bu 

sanat, bu adlandırmayla Telhîs’te yer almamaktadır. Tedbîc, Matla’u’n-nûr’da 

“tedbîcü’l-kinâye ve tedbîcü’l-tevriye” olmak üzere iki başlık altında ele alınmıştır. 

Telhîs’te tıbâku’s-selb sanatının ardından verilen “taraddâ” beyti Matla’u’n-nûr’da 

tedbîcü’l-kinâyeyi örneklemek için verilmiştir. Yine tedbîcü’l-tevriye açıklanırken 

Telhîs’te olmayan Harîrî’ye ait mensur bir örnek verilmiştir (3b/1–4).  

 Bunarın dışında mutâbakat sanatı içinde “ … Bu ùıbÀúa iki şeyé daòı 

mülóaúdur: Biri iki maènÀyı cemèdür (3b/7—8), …  Biri daòı biribirine muúÀbil 

olmayan iki mènÀyı cemèdür (3b/13).” denilerek söz konusu kavramlar 

örneklenmiştir. Bunlardan ikincisinin adı “îhâm-ı tezâd” olarak belirtilmiştir.  

 Mutâbakat sanatı içinde değerlendirilen bir başka sanat da “mukabele” 

sanatıdır. Mukabele sanatına iki ayet ve bir beyit şahit gösterilmiştir. Verilen 

örneklerin ardından Sekkâkî’nin söz konusu sanatla ilgili açıklamaları aktarılmıştır ki 

bu ifadeler aynı zamanda Telhîs’te de yer almaktadır. Nûrî, Sekkâkî’ye ait görüşü 

aktardıktan sonra “ … Bu ãÿretde “mÀ-aóseneéd-dìne veéd-dünyÀ” beyti 

muúÀbeleden olmaz. ZìrÀ şÀèir, dìn ve dünyÀda ictimÀèì şarù eyledi. Küfr ve iflÀsda 

ictimÀèuñ øıddı olan iftirÀúı şarù eyledi (4b/18–19).” diyerek kendi görüşünü 

nakletmiştir. Nûrî’nin bu eklemeleri aynı zamanda eserin orijinal yönünü 

oluşturmaktadır.  
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4.3.2. Murâ’âtü’n-nazîr: 

 

 Mutâbakat sanatının ardından ele alınan sanat murâ’âtü’n-nâzîr’dir. Bu 

sanatın diğer adlandırmaları “tenâsüb, tevfîk, îtilâf ve telfik”tir. Bu adlandırmalardan 

sadece “îtilâf ve teifîk” Telhîs’te yer almaktadır. Bunun dışındakiler ise Matla’u’n-

nûr’da yer alan adlandırmalardır.  

 Murâ’âtü’n-nâzîr sanatı içinde değerlendirilen diğer sanatlar ise “teşâbihü’l-

etrâf ve îhâm-ı tenâsüb”dür. Telhîs’te îhâm-ı tenâsüb sanatı açıklanırken Rahmân 

suresinin 5. ve 6. ayetleri şahit olarak verilmiştir. Beyitte yer alan ifadeler arasındaki 

ilişkiler açıklandıktan sonra söz konusu ilişki hakkında Nûrî “ … Necm sÀúı olmayan 

nebÀtdur.     Şems ve úamere ne úadar münasib degülse daòı ìhÀmüét-teøÀd gibi 

ìhÀmüét-tenÀsüb dirler (5b/5—8).” diyerek kendi görüşünü dile getirmiştir. 

 

4.3.3. İrsâd: 

 

 Matla’u’n-nûr’da sözcüğün terim anlamı dışında sözlük anlamına da yer 

verilmiştir. Telhîs’te bu sanatın diğer adı “teshîm” olarak verilmiştir. Matla’u’n-

nûr’da ise bu sanatın diğer adı “tesehhüm” olarak belirtilmiştir. Ancak bu yazımın 

bir müstensih hatası da olabileceği göz ardı edilmemelidir.  

 Bu sanat hem nazım hem nesirde olabilmektedir. Telhîs’te bu sanat 

açıklanırken Tevbe suresi 70. ayet ve ‘Amr b. Ma’dî Kerîb’in bir beyti şahit olarak 

gösterilmiştir. Bunlara ek olarak Matla’u’n-nûr’da nesirde irsâda örnek için iki fıkra 

daha verilmiştir (6a/3–4).  
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4.3.4. Muşâkele:  

  

 Telhîs’te bu sanat açıklanırken Ebu’r-rak’amak’ın bir beyti ve Mâ’ide 

suresinin 16. ayeti şahit olarak gösterilmiştir. Bunun dışında da bu sanatın farklı 

türlerini açılamak için Bakara suresinin ve içinde yer alan  ا� ��	
   ve ��ب � ا�

ifadeleri verilmiştir. Matla’u’n-nûr’da ise bu ifadelerin bağlı olduğu ayetlerin 

tamamı verilmiştir. 

 

4.3.5. Müzâvece: 

 

4.3.6. ‘Aks: 

 

4.3.7. Rücû’: 

 

4.3.8. Tevriye:  

 

 Bu sanatın diğer adı “îhâm” olarak belirtilmiştir. Tevriye iki alt başlığa 

ayrılmıştır: “Tevriye-i mücerrede ve tevriye-i muraşşaha”. 

 Nûrî, “tevriye-i muraşşaha” sanatını açıkladıktan sonra Sa’dü’d-dîn’in 

(Taftâzânî’nin) tevriye-i mücerrede ve tevriye-i muraşşaha için şahit gösterilen 

ayetlerlerin söz konusu sanatlarla olan ilişkisine dair yorumuna yer verilmiştir: “… 

Saèdüéd-dìn meróÿm dir ki: “Bu maóalde meõkÿr olan iki Àyet-i kerìmenüñ bu 

vechle maènÀ-yı şerìfleri müfessirìnden ehl-i ôÀhir iştihÀrına mebnìdür. Yoúsa bu 
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maúÀmda taóúìk-i laùìf-i óaúìúat ve mecÀz-ı tekellüfine cÀóit olmayup mücerred-i 

èuômet ü şÀnını temåìl ü taãvìr ile künh-i celÀlì üzre tevúìfdür. (8b/14—19)”  

 Taftâzânî’nin yukarıdaki görüşü aynı zamanda belâgatın -özelde de bedî’ 

ilmininin- Kur’an’ı anlama ve yorumlamadaki önemini göstermesi bakımından da 

son derece önemlidir.  

 

4.3.9. İstihdâm: 

 

4.3.10. Leff Ve’n-Neşr: 

 

 Leff ü neşr sanatı tanımından da anlaşılacağı üzere tafsîlen (ayrıntılı) ve 

icmâlen (kısaca) olmak üzere ikiye ayrılmıştır: “…Tafãìlen yÀòÿd icmÀlen biraz 

elfÀô-ı müteèaddideyi õikr baèdehÿ elfÀô-ı meõkÿreden her birisi için olan şeyé õikr 

ide.(9b/7—8)”  

 Tafsilen leff ü neşr kendi içinde ikiye ayrılmıştır: “ … Bu iki êarbdur:  ZirÀ 

neşr ki evvel õikr olınan muteèaddid ve leff ãoñra õikr olınandur. YÀ tertìb-i neşr 

tertìb-i leffe muvÀfıú olur. Yaènì evvel evvele åÀnì åÀnìye ilÀ Àòire. (9b/11—14), … 

YÀòÿd tertìb-i neşr tertìb-i leffüñ àayrı olur. Bu ãÿretde daòı yÀ maèkÿsüét (4)-tertìb 

olur. (10a/3—4)”  

 Matla’u’n-nûr’da tafsîlen leff ü neşrin ardından icmâlen leff ü neşr 

açıklanırken İbn Hayyûs’un beytinin ardından “ … YÀòÿd leff ü neşr muòtelifüét-

tertìb olur. (10a/12–13)” dendikten sonra Telhîs’te olmayan “ …  ه� ��� وا��
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ً وب��ًء و�����  ��دا �ًوب�   gibi ikincisi müteèaddid icmÀlen õikr olınmaúdur. 

(10a/12—13)” denerek söz konusu örnek eklenmiştir.  

 Yine Matla’u’n-nûr’da “ … äanèat-ı leff ü neşrden bu nevède tertìb ve 

èadem-i tertìb taãavvur olınmaz. ZìrÀ tertìbde be-her óÀl tafãìl iútiøÀ itmekle icmÀle 

münÀfìdür. Leff ü neşrüñ àarìbinden bu daòı bir nevèdür ki yÀòÿd ikiden ekåer 

müteèaddid õikr olınup baèdehÿ  neşr vÀóidde her birisi içün olan şey õikr olına.  

 �� �ً  و%$# �" ! ا-�اح� وا-$/0  وا-/�ل وا-,+*  ��� �" اب� اب�� ��آ�ن �'$�ح�

ً��آ�ن ��1ودا    gibi rÀóat ve taèab müteèaddid-i evvel èadl ve øulm müteèddid-i 

åÀnìdür. �ن �'$�ح�آ�� �اب� اب� "� �ّ��  ً   rÀóat  ve èadle naôır ve  �� �� �! "� #$%

�1�ًودا  آ�ن  taèab ve øulme nÀôırdur. (10b/4—8)” Telhîs’te olmayan yukarıdaki 

örnek verilmiş ve açıklanmıştır. 

 Halîl Nûrî, leff ü neşr sanatını açıklarken gerekli gördüğü yerlerde konu ya da 

kavramın daha iyi anlaşılmasını sağlamak için soru-cevap tarzını kullanmıştır. Bu 

yöntem sadece bu sanat için değil başka sanatlar içinde kullanılmıştır. Bu anlatım 

tarzı eserin üslûbunun önemli özelliklerindendir. “…Fìhideki  øamìr-i mecrÿr be-her 

óÀl leyle rÀciè olmaàla èadem-i taèyìn ne cihetle  vÀúiè olur? diyü suéÀl olınursa 

egerçi bi-óaãebiél-maènì taèyìn-i ôÀhirdür.LÀkin øamìr-i mecrÿr bi-óasebiél-lafô leyl 

ve nehÀrdan her birine èÀéid olmaàla ãÀlió oldıàından èadem-i taèyìn müteóaúúiú 

olur. (9b/18—19)” gibi.  
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4.3.11. Cem’: 

 

4.3.12. Tefrîk: 

 

4.3. 13. Taksîm: 

 

 Matla’u’n-nûr’da taksim sanatının tanımı verildikten sonra taksîm sanatı leff 

ü neşr sanatıyla karılaştırılmıştır ve iki sanat arasındaki fark belirtilmiştir: “…Úayd-ı 

iøafet ile leff neşr òÀric kalur. ZìrÀ leff ü neşrde gerçi müteèaddidüñ her biri olan şeyé 

õikr olınup lÀkin maóallerine redd ve iøÀfesi sÀmièe óavÀle olınmış idi. Taúsìmde ise 

èaleét-taèyìn mütekellimüñ muøÀf úalması meşrÿùdur (11a/13—16).” 

 Mütelemmis’in beytinin açıklamasından sonra Matla’u’n-nûr’da ek bir 

açıklama yapılmıştır ki bu açıklama aynı zamanda konu hakkında farklı görüşleri de 

belirtmesi açısından önemlidir. Eser içinde farklı görüşler zikredilirken çoğunlukla 

karşı çıkılan görüşlerin hangi eser ya da kişiye ait olduğu belirtilmemiş; ancak Nûrî 

kendi görüşlerini tanıklarıyla kanıtlama yoluna gitmiştir. Bu sanat içinde ele alınan 

nokta ise leff ü neşr ve taksîm sanatı arasındaki ilişkiye dairdir: “ … HÀõÀ ve õÀ 

kelimeleri úurba işÀretde mütesÀvì olup her biri àayra, vetede işÀrete muótemel 

olmaàla beyt-i meõkÿra èadem-i taèyìn óasebiyle ãanèat-ı taúsìm olmayup belki leff ü 

neşr úısmından olur, suéÀline cevÀb virilür ki hÀõÀ ve õÀnuñ mütesÀvì  oldıàı 

müsellem degüldür. HÀõÀdaki óarf-i tenbìh ki hÀdur. ÕÀya dÀòil olması meşÀrün-

ileyhüñ ziyÀde úarìb oldıàına işÀret ve õÀnuñ óarf-i tenbìhden mücerred olması 

meşÀrün-ileyhüñ àÀyet úarìb oldıàına èalÀmetdür. BinÀéen-èaleyh  beyt-i meõkÿrda 



 119 

hÀõÀ úarìb olan àayr içün ve õÀ úarìb olan veted içün olur. Bu maúÿle iètibÀrÀt-ı 

èibÀrÀt-ı büleàÀda ihmÀl olınmaz. Belki belÀàat bu gÿne leùÀéife rièÀyetden 

èibÀretdür. (11b/8—17)”  

 

4.3.14. Cem’ Ma’a’t-Tefrîk: 

 

4.3.15. Cem’ Ma’a’t-Taksîm: 

 

4.3.16. Tecrîd: 

 

 Tecrîd sanatı yedi kısımda incelenmiştir:  “ … Tecrìd birúaç úısmdur 

(14b/5).” 5 Bunlar sırasıyla şunlardır: 

• “Min” harf-i ceriyle yapılan tecrîd: “ … Min-i tecrìdiyye ile olur (14b/5)” 

• “Bâ harf-i ceriyle yapılan tecrîd: “ … Biri daòı müntezeèün-minh[e] dÀòil-i 

bÀé-ı tecrìdiyye ile olur (14b/8—9).” 

• Beraberlik anlamı katan “bâ’” ile yapılan tecrîd: “ … Biri daòı müntezeèe 

dÀòil bÀé-ı maèiyyet ile olur (14b/11).” 

• Munteze’un-minhe dahil “fî” ile yapılan tecrîd: “ … Biri daòı müntezeèün-

minhe dÀòil fì ile olur (15a/6)” 

• Hiçbir harf olmadan yapılan tecrîd: “ … Biri daòı bir óarf tevessüù itmemek 

vechiyle olur (15a/10)” 

                                                        
5 Matla’u’n-nûr’da herhangi bir sayı belirtilmemiştir. Biz örneklerden yararlanarak bu sayıyı ortaya koyduk.   
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• Kinaye yoluyla yapılan tecrîd: “ … Biri daòı bi-tarìúiél-úinÀye olur      

(15b/2—3)” 

•  İnsanın kendine hitap etmesiyle yapılan tecrîd: “ … Biri daòı insÀnun nefsine 

muòÀùabesiyle olur (15b/19-16a/1)” 

 

 “Hiçbir harf olmadan yapılan tecrîd”i açılarken Nûrî, “fela’in” beytinin 

iltifât sanatına da örnek teşkil edebileceği yolundaki görüşe cevap olarak “ … Beyt-i 

meõkÿr tekellümden àıybete iltifÀt úabìlinden olur, suéÀline iltifÀt  ãanèat-ı tecrìde 

münafì olmamaú üzre cevÀb virilür. YÀòÿd taúdìr-i kelÀm    *ٌ4�    او��4ت �ّ5 آ

beyt-i meõkÿr   *ٌ78ٌ4 ح��
 úabìlinden olup úısm-ı Àòir olmaz suéÀli  -5 �" %:نٍ  

daòı bu taúdìre óÀcet olmadan tecrìdüñ óuãÿli ve maènÀnuñ tamÀmı ôÀhir olmaàla 

redd olınur. Biri daòı bi-tarìúiél-úinÀye olur.” diyerek yanıt vermiştir.   

 Nûrî, “kinaye yoluyla yapıla tecrîd”i açıklarken “yâ hayre men” beytindeki 

bir noktaya dikkat çeker. Söz konusu beyitte şair memdûhunu iki ayrı insanmış gibi 

düşündürerek tecrîd sanatı yapmıştır ve bu noktada da kinayeyle şairin övgüsü dile 

getirilmiştir. Beyitle ilgili yapılan açıklamaların ardından “…  Bu diúúat baèøılara 

òafì olmaàla şöyle ôuèm iderler ki eger òiùÀb şÀèirün nefsiyiçün olursa tecrìddür ve 

eger olmaz ise tecrìd[d]en olmayup belki yalñuz memdÿóuñ àayr-i beòìl olmasından 

kinÀye olur. LÀkin evvelÀ kinÀye tecrìde münÀfì olmadıàı Ànifen õikr olınmış idi. 

ÒiùÀb daòı şÀèirüñ nefsine oldıàı ãÿretde müstaúilen bir nevè-i tecrìd olmayup belki 
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bundan ãoñra õikr olınacaú ãanèat-ı tecrìde dÀòil olmış olur. (15b/13–19)” notu 

eklenmiştir.  

 

4.3.17. Mübâlâğa-i Makbûle:  

 

 Matla’u’n-nûr’da bu sanatın tanımından önce mübalâğanın mutlaka “makbûl” 

ya da “merdûd” olması gerektiği konusundaki görüş eleştirilmiş ve “…Maènevìden 

biri daòı mübÀlaàa-[i] maúbÿledür. Maúbÿle úaydı maúbÿle-i merdÿdeden iótirÀz 

ider ki merdÿdesi muóassenÀtdan olmaz ve mübÀlaàa muùlaúÀ maúbÿle yÀòÿd 

muùlaúÀ merdÿde olmaú üzre zuèm idenler úavllerini redde işÀretdür. (16a/8—12)” 

denerek mübalâğanın makbûl ya da merdûd olabileceği belirtilmiştir. Bu tartışmanın 

ardından Kazvînî’nin -metinde Musannif-i merhûm diye geçmektedir- mübalâğa 

tanımı aynen aktarılmıştır (16a/12–16).  

 Mübalâğa kendi içinde üç başlığa ayrılmıştır. Bunlar “teblîğ, iğrâk ve 

gulüvv”dür. Gulüvv açıklanırken ayrıca gulüvvün hangi şartlarda makbul olacağı da 

belirtilmiştir. Bu şartlar ise şu şekilde verilmiştir: 

• Mübalâğayı doğruya (sıhhate) yaklaştıran bir şey eklenmesiyle (17a/3–4). 

• Dinleyenin tasavvurunda güzellik hissi oluşturarak (17a/5–6). 

• Her ikisi birlikte kullanılarak  (17a/19-17b/1).  

 

4.3.18. Mezhebü’l-Kelâmî: 

 

4.3.19. Hüsnü’t-Ta’lîl: 
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4.3.20. Tefrî’ 

 

4.3.21. Te’kîdü’l-Medh Bi-Mâ Yeşbihü’z-Zemm: 

 

4.3.22. Te’kîdü’z-Zemm Bi-Mâ Yeşbibü’l-Medh: 

 

4.3.23. İstitbâ’: 

 

4.3.24. İdmâc: 

 

4.3.25. Tevcîh: 

  

Bu sanatın diğer adı Matla’u’n-nûr’da “muhtemilü’z-zıddeyn” olarak 

belirtilmiştir. Bu adlandırma Telhîs’te yoktur. Tevcîh sanatı açıklanırken Sekkâkî ve 

Taftâzânî’nin –metinde geçen şekliyle Sa’dü’d-dîn- konu hakkındaki görüşlerine de 

yer verilmiştir.  

Tevcîh sözün farklı iki yönü -olumlu-olumsuz- olabilecek biçimde 

kullanılmasıdır. Bu özelliği nedeniyle Sekkâkî Kur’an’da yer alan müteşâbih 

ayetlerin tevcîh sanatına dahil olduğunu belirtmiştir: “ …   SekkÀkì meróÿm dir ki : 

‘MüteşÀbihÀt-ı ÚuréÀn-ı Kerìm daòı bir iètibÀr ile tevcìhden olur. (23a/6—7)’ 

Taftâzânî de aynı görüşü savunmuştur: “ … Bu maóalde Saèdüéd-dìn meróÿm dir ki: 

“İètibÀr-ı meõkÿrdan murÀd müteşÀbihÀt-ı ÚuréÀn-ı Kerìm’üñ vecheyn-i 

muòtelifeyne iótimÀlidür ki bu iètibÀr ile tevcìhden olur ve iki iótimÀlün èadem-i 
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tesÀvìsi sebebiyle daòı tevcìhe müàÀyir olur. ZìrÀ müteşÀbihÀtda iki maènÀnuñ biri 

úarìb biri baèìddür (23a/7—11).”  

Nûrî ek olarak Taftâzânî’nin söz konusu görüşünün kaynağının Sekkâkî’nin   

“ …  Bu vech SekkÀkì meróÿmuñ: ‘Ekåer-i müteşÀbihÀt-ı (12) ÚuréÀn-ı Kerìm 

tevriye ve ìhÀm úabìlindendür.” didigi úavline mebnìdür’ (23a/11—13).” sözü 

olduğunu da eklemiştir.  

Gerek Sekkâkî gerekse Taftâzânî’nin yukarıdaki sözleri belâgat ve Kur’an 

arasındaki ilişkiyi belirtmesi noktasında oldukça önemlidir. Daha önce de belirtildiği 

üzere belâgatin gelişmesindeki temel nokta Kur’an’ı anlama ve yorumlamada 

insanlara kolaylık sağlamsıdır. Yukarıdaki iki örnekte buna örnek teşkil etmesi 

bakımından dikkat çekicidir.  

 

   

4.3.26. Hezl: 

 

4.3.27. Tecâhülü’l-‘Ârif:  

 

 Nûrî bu sanattan söz ederken Telhîs’e ek olarak sadece Sekkâkî’nin Kur’an’da 

tecâhil olmadığına binaen bu adlandırmayı sevmediğini belirtmiş ve onun 

adlandırmasını vermiştir: “ … SekkÀkì meróÿm bu sanèatı   ;���ق ا-�/+�م �1�ق >7

�ٍ$?- ile tesmiyesini idüp: “Óażret-i ÚuréÀn-ı èAôìmüéş-şÀn’da vürÿdına mebnì 

tecÀhül tesmiyesini sevmem.” dimişler. (23b/5—6)” 
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4.3. 28. Kavl Bi’l-Mûcib: 

 

4.3.29. Ittırâd: 

 

  

4.4. Ed-Darbü’l-Lafzî:  

 

 Bu bölüm altında ele sanatlar Telhîs’tekilerle aynıdır. Herhangi bir ekleme 

yapılmamıştır. Darb-ı lafzî başlığı altında ele alınan sanatlar şunlardır:  

 

1. Cinâs 

2. Reddü’l-‘Acz ‘Ale’s-Sadr 

3. Sec’ 

4. Muzâvece 

5. Kalb 

6. Teşrî’ 

7. Lüzûm Mâ-lâ Yelzem 

 

 

4.4.1. Cinâs:  

 

 Lafzî sanatlar içinde en kapsamlı ele alınan sanat cinâs olmuştur. Cinâsın 

tanımının ardından cinâsın türleri sırasıyla belirtilmiştir: 

• Cinâsü’t-Tâm 
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• Mümâsil 

• Müstevfâ 

• Cinâs-ı Terkîb 

• Müteşâbih 

• Mefrûk 

• Mefrûd 

• Muharref 

• Cinâsü’n-Nâkıs 

• Müzeyyel 

• Cinâsü’l-Muzâri’ 

• Cinâsü’l-Lâhık: Bu sanat açıklanırken Taftâzânî’nin görüşüne yer 

verilmiştir: “ … Saèdüéd-dìn meróÿm dir ki: “FÀ ile mìmüñ èadem-i 

teúÀrübinde naôar vardur. ZìrÀ (9) ikisi de şevefiyyedür. Úaldı ki teúÀrüb ile 

murÀd aóad-hümÀ Àòirinde idàÀm (10) olınmaú ise tekÀrübe miåÀl olan hÀ ile 

hemze bunuñ òilÀfınadur.” (11) YÀòÿd Àòirinde olur  (28b/8—12)” 

• Tecnîsü’l-Kalb 

• Kalb-i Küll 

• Kalb-i Ba’z 

 

4.4.2. Reddü’l-‘Acz ‘Ale’s-Sadr: 

 

 Bu sanat hem nazımda hem nesirde olur. İlk önce bu sanatın nesirdeki 

örnekleri verilmiş, ardından nazımdaki örneklerine geçilmiştir. Nazımda bu sanat on 
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altı kısma ayrılmıştır: “ … Bu ãÿretde on altı úısm olur. (29b/14).” Ancak bu sanat 

Telhîs’te on üç kısım olarak gösterilmiştir.  

 Nûrî,  “ … Musannif-i meróÿm şibh-i iştiúÀkla mütecÀnisine mülóaúa aúsÀm-

ı sÀéire gibi miåÀl  ìrÀd itmek iútiżÀ ider iken yalñuz õikri Àtì  *ت�A$Bا�- beyti ile li-

ecliél-iòtiãÀr iktifÀ itmeleriyle tesmìmen liél-fÀéide åülüåe-i bÀúiye daòı 

Muùavvel’den istiòrÀc ile èaleét-tertìb maóalline åabt u imlÀ olınmaú tensìb olındı.” 

diyerek Kazvînî’nin bu sanatı ele alışını yetersiz görmüş ve kendi Mutavvel’den 

örnekleri alarak bu eksikliği gidermiştir. 

 Nûrî’nin yukarıda işaret ettiği “levi ihtisartüm “ beyti Telhîs’ten aktarılan 

beyitlerin sonuncusudur. Ancak Telhîs’te bu beyit reddü’l-‘acz sanatı için verilen son 

örnek değil sondan bir önceki beyittir. Matla’u’n-nûr’da beyitlerin aynı zamanda 

yerleri de değişmiştir.  

 Ayrıca Nûrî’nin “… mükerrer-i Àòir mıãrÀè-ı åÀnìnüñ ãadrında oldıàı 

(30b/3)”na örnek verirken Zü’r-rümme’nin iki beytini şahit olarak göstermiştir. 

Ancak söz konusu beyitlerden ilki Telhîs’te kayıtlı değildir. Bu beyit Mutavvel’den 

alınmıştır.      

 

 

4.4.3. Sec’: 

 

 Sec’in tanımının ardından sec’in türleri verilmiştir: “ … Secè üç nevèdür 

(33a/19).” 

• Sec’ü’l-Mutarref 
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• Tarsî’  

• Secü’l-Mütevâzî 

 

Sec’in nesir örneklerinin ardından “… Baèżlar secè neåre maòãÿã olmayup belki 

naômda daòı vÀúiè olmışdur, didiler (34a/15).” denerek sec’in nazımdaki örneklerine 

yer verilmiş ve bu kapsamda “taştîr” sanatından söz edilmiştir.  

  

4.4.4. Muvâzenet: 

 

 Bu sanat içinde “mümâsele” de ele alınmıştır. Bu sanat açıklanırken Telhîs’te 

Ebû Temmâm’ın bir beyti şahit gösterilmiştir. Matla’u’n-nûr’da ise “ …  Bir 

úarìnede olan elfÀôuñ cümlesi úarìne-i uòrÀ elfÀôına müşÀbih oldıàı (35b/10—11)” 

örneklenirken Ebû Temmâm’ın Mutavvel ve Muhtasar’da kayıtlı olan “fe-ahceme” 

beyti de örnekler arasına eklenmiştir. Bu beytin açıklamasının ardından Nûrî, “ …  

äanèat-ı mümÀåilenüñ eşèÀr-ı FÀrsìde keåret üzre olup óattÀ şuèarÀ-yı èAcemden 

Ebuél-farac ez-Zÿzenì’nüñ ekåer- i medÀyiói mümÀsile üzre oldıàın ve ãoñra Enverì 

daòı aña iútiżÀ itdigin Saèdüéd-dìn meróÿm işÀret itmişdür. (35b/18-36a/12)” notunu 

eklemiştir.  

 

 

4.4.5. Kalb: 
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4.4.6. Teşrî’: 

 

 Bu sanatın eserde yazmadaki diğer adlandırmaları “tevşîh ve zü’l-

kafiyeteyn”dir. Bu adlandırmalar Telhîs’te yer almamaktadır.  

 Nûrî, bu sanat için verilen şahit beyti açıkladıktan sonra kendi düşüncesini, 

adını dorudan zikrederek belirtmiştir ve Taftâzânî’den konuyla ilgili bir bilgi 

aktarmıştır: “ …  èİndüél-Òalìl , raómetuéllÀh, úÀfiye beytde Àòir-i óarfden evvel 

gelen sÀkine ve ol sÀkinüñ mÀ-úablindeki óarekeye dek iètibÀr olınur. Bu ãÿretde 

mesbÿúuéõ-õikr beytde úÀfiye-i evveli şereküñ kÀfınuñ óarekesiyle maèan lafôüér-

radÀdur. ÚÀfiye-i åÀniye el-ekdÀruñ dÀrıdur.  Bir beyt iki úÀfiyeden ekåer úavÀfì 

üzerine daòı úılınmaú mümkindür. LÀkin úalìlüél-vuúÿè u tekellüfe muótÀcdur. Õüél-

úÀfiyeteynüñ laùìfinden olmaú üzre bir nevè ki evvelki úÀfiyelerden ãoñra bÀúì úalan 

eger cemè olınsa müstaúìmüél-maènì bir şièr óÀãıl oldıàın ve bu nevèüñ eşèÀr-ı 

FÀrsìde vuúÿèını Saèdüéd-dìn meróÿm taórìr ider. (36b/6—14)”  

 

 

4.4.7. Lüzûm Mâ-lâ Yelzem: 

 

Lafzî sanatların ardından eserde ”aslü’l-hüsn” başlıklı bir bölüm daha 

açılmıştır. Bu bölüm Telhîs’te de yer almakla birlikte Matla’u’n-nûr’da daha genişl 

bir biçimde ele alınmıştır.  

Bu başlık altında belli bir konu zikredilmemiştir. Burada sadece lafzî 

sanatların (güzelliklerin) güzelliğinin aslının mânânın (anlamın) lafızlara (sözlere) 



 129 

değil lafızların mânâya bağlı olmasıyla mümkün olacağı belirtilmiştir: “…LÀkin 

muóassenÀt-ı lafôiyyeden bu õikr olınan ãanÀyièün cümlesinde  aãl-ı óüsn ìrÀd olınan 

elfÀô-ı maèÀnìye tÀbiè olup maèÀnì elfÀôa tÀbiè olmamaúdur. Yaènì tekellüf ile biraz 

elfÀô-ı meãnÿèa getürilüp maèÀnì aña tÀbiè úılınmaya (38a/8—10). 

Telhîs’te yukarıda söz edilen durum bir cümleyle ifade edilirken Matla’u’n-

nûr’da ise konu bir anekdotla açıklanmıştır (38a/17-38b/7).6   

 

 

4.5. Hâtime:  

  

 Bu başlık altında “şiir hırsızlığı, iktibâs, tazmîn, akd, hall ve telmîh gibi 

konular ele alınmıştır: “…èİlm-i bedìèüñ òÀtimesi sirúat-ı şièriyye ve aña muttaãıl 

olan iútibÀs ve tażmìn ve èaúd ve óall ve telmìó ve bunlaruñ àayrı úavl-i fiél-ibtidÀé 

ve taòalluã-ı intihÀyı beyÀn ider (38b/7—9).” 

 Hâtimede ilk olarak “serikat-ı şi’riyye” üzerinde durulmuştur. Burada önce 

hangi durumların hırsızlık sayılamayacağı belirtilmiştir (38b/9-39a/12). Daha sonra 

“ahz ve serika”ının türlerine geçilmiştir (39a/12). Ahz ve serikadan söz edilirken 

“nesh (ve intihâl), igâre (ve mesh), ilmâm (ve selh)” kavramalarından söz edilmiştir. 

Bu kavramlar aynı zamanda eserde zahir (açık) alıntı ve çalıntıya örnek olarak 

verilmiştir.  

 Telhîs’te nesh (ve intihâl) kavramı örneklenirken ‘Abdullâh b. Ez-Zubeyr’in 

Ma’n b. ‘Avs’ın sözünü alması örnek olarak verilmiştir. Matla’u’n-nûr’da is ebu 

                                                        
6 Söz konusu anekdotla ilgili bilgi için bakınız: Çeviriyazı metin, dipnot 134.  
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örnek yer almamaktadır. Onun yerine Muhtasar ve Mutavvel’de kayıtlı Hutay’a’ya 

ait beyit örek gösterilmiştir.   

Bundan sonra  “gayr-ı zahir” alıntı ve çalıntıdan söz edilmiş ve türleri 

belirtilmiştir: “…Aòõ ve seriúadan àayr-ı ôÀhir oan daòı birúaç nevèdür (42a/13)” 

Matla’u’n-nûr’da, söz konusu örnekler verilirken Telhîs’te yer alan üç örnekle 

toplam altı örnek kaydedilmemiştir.   

 Ahz ve serika kavramlarının örnekleriyle açıklanmasının ardından bunlarla 

ilgili olan “iktibâs, tazmîn, akd, hall ve telmîh” kavramları açıklanmıştır: “…  

SeriúÀta muttaãıl olan şeyler ki biri iútibÀs biri tażmìn biri èaúd biri óall biri telmìó 

lÀmuñ mìm üzre taúdìmiyle ebãarehÿ maènÀsına olan lemóatüdendür. Bunlaruñ 

cümlesinde Àòirden şey aòõ olmaàla seriúÀta muttaãıl oldılar. (43b/11—14).” 

 Eserin bu bölümü, edebiyat eleştirisi bakımından son derece önemli bilgiler 

içermektedir. Halîl Nûrî, bu bölümde yeni fikirler ortaya koymamış Telhîs’te yer 

alan ifadeleri tercüme etmiştir. Ancak içerdiği bilgiler, eski şairlerin şiire bakışını ve 

Divan şiiri için oldukça önemli olan nazire, tazmin, iktibas gibi konuları anlaşılması 

kolaylaştırmak bakımından faydalıdır. Özellikle verdiği çok sayıda örnekle bu 

kavramlar özenle açıklanması sağlanmıştır. Bu bilgiler, manada orijinallik 

konusunda bizlere yeni açınımlar kazandırabilecek niteliktedir. 

     

4.5.1. İktibâs: 

 

 İktibâsın tanımı verildikten sonra iktibasın hangi şartlarda olduğu üzerinde 

durulmuştur (44a/1). Ardından iktibâsın türleri üzerinde durulmuştur (44b/11–14). 



 131 

Telhîs’te Kur’an’dan yapılan iktibâsların hangi sureye ait olduğu belirtilmezken 

Matla’u’n-nûr’da iktibâsları kaynağı gösterilmiştir.  

 

4.5.2. Tazmîn: 

 

 Tazmîn sanatı örneklenirken Nûrî, Mutavvel ve Muhtasar’dan birtakım 

örnekleri eserine almıştır. Tazmîn sanatının bir türü örneklendirilirken “ … Şöhretine 

binÀéen tenbìhsüz bir mıãrÀèı tażmìne miåÀl (45b/10)” denerek Mutavvel ve 

Muhtasar’da kayıtlı bir örnek almıştır.7   

 Tazmîn başlığı altında “isti’âne, îdâ, refv, akd ve hall” kavramları 

açıklanmıştır. 

 

4.5.3. Telmîh: 

 

 Bu sanatın tanımı verildikten sonra türlerine geçilmiş ve bunlar sırasıyla 

örneklenmiştir. Nûrî, Telhîs’teki sınıflandırmayı eksik bulmuş ve Mutavvel’den 

eklemeler yapmıştır: “… Bu ãÿretde gerçi altı úısma münúasım olup lÀkin Muãannif-

i meróÿm yalñuz naômda úıããa ile şière telmìóe miåÀl ìrÀd itmekle tetmìmen liél-

fÀéide emåele-i sÀéire daòı Mutavvel’den istiórÀc ile maóalline åabt u idrÀc olındı  

(47b/8—11)” 

 Eklenen beyitler “…  naômda meåele telmìó (48a/19) ve “… neårde úıããaya 

ve şière telmìó (48b/6)” için verilen örneklerdir.  

                                                        
7 Beyit hakkındaki açıklama için bkz. Çeviriyazı metin, dipnot 165.  
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 Telmîhin ardından eserde “el-fasl” adlı bir başlık daha açılmıştır. Burada 

“hüsn-i ibtidâ, berâ’atü’l-isthsâl, tahallus, iktizâb, faslü’l-hitâb ve intihâ” 

kavramlarından söz edilmiştir. Bu kavramlar anlatımı güzelleştiren ifadelerdir. 

Bunlardan “ibtidâ” söze başlamadır. “Berâ’atü’l-isthsâl” ise konuya amaca uygun bir 

girişle başlamadır. “Tahallus” amaca uygun bir geçiş yapmaktır.  

 “Faslü’l-hitâb” sözü uygun bir biçimde bağlamak, “intihâ” ise güzel bir 

biçimde bitirmektir.   

 Bu bölümlerin ardından söz konusu sanatların en güzelinin Kur’an’da yer 

aldığı vurgulanmıştır. “…Maèlÿm ola ki bu èilm-i şerìfden àareż-i muùlaú ancaú 

Óażret-i ÚuréÀn-ı Kerìm’üñ belÀàat u feãÀóatda rütbe-i èulyÀda oldıàına ÀşinÀ 

olmaúdur. Òafì olmaya ki Óażret-i ÚuréÀn ve cümle fevÀtió ü òevÀtim süver-i 

ÚuréÀniyye belÀàatdan ekmel ve aósen-i vucÿh üzre vÀridedür. ZìrÀ her birinde 

tefennün ve envÀè-ı işÀretden nice şeyler vardur (51b/18-52a/3)” Burada ayrıca 

belâgat açısından en değerli kitabın Kur’an olduğu özellikle belirtilmiştir ki bir 

anlamda bu ifadeler aslında söz konusu sanatların asıl amaçlarını da ortaya 

koymaktadır.      
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4.6. ESER ÜZERİNE İNCELEME VE DİKKATİ ÇEKEN NOKTALAR 

 

 

 Halîl Nurî’nin Matla’u’n-nûr adlı eseri yukarıda değinildiği üzere Telhîs’in 

tamamının değil sadece bedî’ ilminden söz eden üçüncü bölümün bir tercümesidir. 

Eserden müellifin, neden eserin tamamını değil de sadece üçüncü bölümünü tercüme 

ettiğine dair herhangi bir bilgi edinememekteyiz. Müellifin eserin başında ifade ettiği 

“Bu konuda daha önce eser yazılmamış olması” görüşü bu konuyu açıklamak için 

yeterli değildir.  

 “Telhîs ve Türkçe tercümeleri” bölümünde sözünü ettiğimiz eserlerin hemen 

hepsi pratik bir amaca hizmet etmek için kaleme alınmıştır. Söz konusu pratik amaç, 

Arapça kaleme alınmış Telhîs’i Türkçeye aktararak eserin anlaşılmasını 

kolaylaştırmaktır. Aynı zamanda bu eserlerin çoğu medresede belâgat dersleri için 

bir anlamda birer yardımcı kitaptır. Müelliflerin biyografileri ve eserlerde yapılan 

açıklamalarda bu görüşü desteklemektedir. Halîl Nûrî’nin de eserini hâcegânlığı 

sırasında kaleme almış olması Matla’u’n-nûr’un da aynı amaca hizmet etmek için 

yazılmış olabileceği fikrini desteklemektedir. 

 Matla’u’n-nûr’un tercüme sistemi yapılan diğer Telhîs tercümelerde               

–Abdünnâfî, Altıparmak ve Ankaravi- farklıdır (Burada Ankaravî’nin eserinin tam bir 

tercüme niteliği taşımadığını belirtmek gerekir). Abdünnâfi ve Altıparmak, 

tercümelerinde Telhîs’te yer alan orijinal ifadelere yer vermiş ardından bu ifadeleri 

Türkçeye aktarma yoluna gitmişlerdir. Ancak Matla’u’n-nûr’ da ise bugünkü 

tercüme anlayışına yakın bir yol izlenmiştir. Telhîs’te yer alan Arapça ifadeler metne 

aktarılmadan doğrudan tercüme edilmiştir.  
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 Matla’u’n-nûr’da yer alan ayetler, hadisler ve şahit beyitlerin çoğu 

harekelenerek verilmiştir. Eser bu yönü ile Ankaravî, Abdünnâfî ve Altıparmaktan 

ayrılırken Kavlü’l-Ceyid’e yaklaşmaktadır. Bunun dışında eserde doğru okumayı 

kolaylaştırmak ve kimi sözcüklerde anlam ayrımlarını göstermek için hareke 

kullanıldığı da görülmektedir. 

 Eserde yeri geldikçe Sekkâkî ‘den ve Taftâzânî ‘den alıntılar yapılmış ve konu 

hakkında bu müelliflerin görüşlerine yer verilmiştir. Kimi zamanda bu müelliflerin 

görüşlerine karşı çıkılmıştır.  

 Nûrî tercümesinde gerekli gördüğü yerlerde eserin orijinaline eklemelerde 

bulunmuştur. Bu eklemelerin hemen hepsinin kaynağı Telhîs’in en önemli şerhi olan 

Mutavvel’dir. Bu eklemeler dışında eserin bütününde orijinal esere bağlı kalınmıştır. 

 Nûrî’nin Telhîs’teki şahit beyitleri açıklama tarzı, Telhîs’i tercüme eden diğer 

müelliflerinkine benzemektedir. Müellif, Telhîs’teki şahit beyitleri açıklarken ilk 

olarak beyitlerin bahirlerini ve vezinlerini vermiştir. Tekrara düşmemek için aynı 

vezinle kaleme alınmış beyitler varsa veznin ilk verildiği beyte işaret edilmiştir. 

Bunun yanında beyitlerin kailleri de belirtilmiştir. Eser bu özelliği ile Zihnî’nin ve 

İsâmüddin’in eseri ile benzerlik gösterir. Beyitte yer alan sözcüklerin anlamaları da 

verilmiştir. Sözcüklerin anlamları açıklanırken fazlaca Arapça sarf ve nahiv bilgisine 

yer verilmemiştir. Beyitte yer alan sözcüklerin anlamının açıklanmasından sonra 

me’âl-i beyt başlığı altında beytin bütün anlamı verilmiştir. 

 Bu eserin ufak birkaç nokta dışında diğer Telhîs tercümelerinde önemli bir 

farkı bulunmamaktadır. 
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SONUÇ 

 

 

 Divan edebiyatı üzerine yapılan çalışmaların çoğu manzum eserlere 

yöneliktir. Buna bağlı olarak bu edebiyatın mensur yönü ihmal edilmiştir. Ancak ne 

yazık ki, bu edebiyatın teorisi üzerine kaleme alınan eserler mensurdur.  

 Manzum eserler üzerine yapılan çalışmalar çoğunlukta olmasına karşın 

yapılan çalışmaların Divan edebiyatının –özelde de Divan şiirinin- estetik yönünü 

ortaya koyma noktasında yetersiz kaldığı bir gerçektir. Divan şiiri kısmen simgesel 

bir şiir olmanın ötesinde aynı zamanda bir kültür şiiridir. Bu nedenle Divan şiirini ve 

şairini anlamada, değerlendirmede elimizde birtakım estetik değerler olmalı ki 

yaklaşımlarımız da o oranda bilimsel değerler kazansın. Divan şiirini anlamada ve 

yorumlamada diğer önemli nokta ise Divan şiirini ortaya çıktığı dönem içinde ve o 

dönemin estetik anlayışına uygun bir biçimde değerlendirebilmektir.  

 Divan şiirini anlama ve yorumlamada en fazla yararlanacağımız ilim, onun 

estetik kaidelerine büyük ölçüde belirleyen “belâgat” ilmidir. Bu ilim sayesinde 

yukarıda sözü edilen olumsuzlukları kısmen ortadan kaldırmak mümkün 

görünmektedir.  

 Arap dili ve edebiyatı menşeli olan bu ilim, İslâm ile yeni bir görünüm 

kazanmış, Kur’an’ı anlama ve anlatma çabaları da bu ilmin gelişimini 

hızlandırmıştır. Bu ilmin sınırları da büyük oranda Arap dili ve edebiyatı etrafında 

şekillenmiştir. Tabiîdir ki İslâmı kabul eden diğer ulusların – başta Farsların ve 

Türklerin- bu ilmin gelişmesinde önemli katkıları olmuştur.  
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 Türk edebiyatında Anadolu sahasında belagat ilminin üç şubesinden – maânî, 

beyân, bedî’- biriyle ya da tamamı ile ilgili eserler kaleme alınması XV. yüzyılın 

ortalarında başlamış ve bu eserlerin sayısı sonraki yüzyıllarda giderek artmıştır. 

Başlangıçta konu ile ilgili olarak kaleme alınan eserlerin daha çok Divan şiirinin 

mazmun sistemini açıklayan eserler olduğu hemen dikkati çekmektedir ki bu 

eserlerin asıl kaynağının Fars edebiyatı olduğunu da burada ekleyelim. Ayrıca söz 

konusu ilk dönem eserleri medrese çizgisi dışında kaleme alınan eserlerdir. XVI. 

yüzyıldan itibarense medrese kurumunun yerleşmesine paralel olarak belagati bütün 

olarak ele alan –tercüme de olsa- eserler kaleme alınmaya başlamıştır. Ancak bu 

dönemdeki eserlerin çoğu belâgat ile ilgili Arapça eserlere yazılan şerh, haşiye, 

telhislerdir.  

 Genel olarak bakıldığında medreselerde belagatle ilgili okutulan temel ders 

kitaplarının en önemlilerinin Sekkâkî’nin Miftâhu’l-Ulûm’u ve Cürcânî’nin buna 

yazdığı şerh; Kazvînî’nin Sekkâkî’nin eserinin ihtisarı olan Telhîsü’l-Miftâh’ı ve 

Taftâzânî’nin bu esere yazdığı şerhler olduğu görülmektedir. Özellikle çalışmamız 

açısından da önemli olan Kazvînî’nin eseri kendisinden sonra belâgat sahasında 

kaleme alınan bütün eserlere kaynaklık etmiş ve bir anlamda belâgat ilminin kapsam 

ve içeriği hakkında son sözü söylemiştir. 

 Yukarıda sözü edilen ve belâgat ilminin temel kitapları diyebileceğimiz bu 

eserler Arapça oluşu eserlerin anlaşılmasını zorlaştırmış ve kullanım olanaklarını 

kısıtlamıştır. Özellikle medresede eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçları göz önüne 

alınarak başta Telhîsü’l-Miftâh ve Mutavvel olmak üzere önemli belagat kitapları 

Türkçeye çevrilmeye başlanmıştır.  Yapılan bu tercümeler aynı zamanda şerh niteliği 

taşıyan eserlerdir. Ancak yapılan tercümelerin eserlerin orijinaline çoğunlukla sıkı 
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sıkıya bağlı kalması terimleri açıklarken yine Arapça ifadelerde yararlanması söz 

konusu sıkıntıyı ortadan kaldıramamıştır.  

 Çalışmamızın esasını oluşturan Matla’u’n-Nûr adlı eser de Telhîs’in kısmi bir 

tercümesidir. Müellif eserinde sadece bu eserin bedî’ ilmiyle ilgili üçüncü bölümünü 

tercüme etmiştir. Ancak müellifin neden bedî’ ilmine ait bölümü tercüme ettiğine 

dair elimizde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.  

 Ayrıca bu eserinde medrese çizgisi içerisinde değerlendirilmesini sağlayacak 

sağlam bilgiler yoktur. Ancak eserin konuyu öğrenmek isteyenlere yönelik kaleme 

alındığını söylemek yanlış olmaz. Eserin orijinal bir yönü yoktur ve eserde konuya 

farklı bir bakış açısı getirmek gibi bir amaç da güdülmemiştir.  

 Matla’u’n-Nûr’un önemli yanı ise daha önce hiçbir kaynakta belirtilmemiş 

olmasıdır. Gerek ketebe kaydında belirtilen istinsah tarihi gerekse o yüzyılda yaşayan 

ve kaynaklarda adı geçen başka bir Halîl Nûrî’nin olmaması eserin Vak’anüvîs Halîl 

Nûrî’ye ait olduğunu göstermektedir. Ancak eserin başka nüshalarının ortaya çıkması 

ve konu ile ilgili başka kaynaklara ulaşılması söz konusu görüş üzerinde yeni 

değerlendirmelere yapmamızı olanaklı kılacaktır. 

 Hem Matla’u’n-Nûr’un hem de diğer telhis tercümelerinin yetersiz kaldıkları 

nokta ise söz ettikleri kuralları Türkçeye uygulayamamaları olarak görülmektedir. 

Kimi tercümelerde bu durum Türkçe beyitler şahit gösterilerek ortadan kaldırılmaya 

çalışılsa da bu girişimler yeterli olmamıştır. Bu da sözü edilen kuralların 

anlaşılmasını zorlaştırmıştır.  

 Belâgat ile ilgili kuralların Türkçeye tatbiki XIX. yüzyılda 

gerçekleşebilmiştir. Tabiî ki bu dönemde yazılan eserlerde Doğu retoriğinin yanı sıra 

Batı retoriğinin etkisi de kendini hissettirmektedir. Bu dönem eserleri kuralların 
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Türkçeye tatbikini hızlandırırken kimi zaman kavram kargaşası yaşanmasına da 

neden olmuştur. Örneğin tevriye-iham, klasik belâgat kitaplarında aynı sanat olarak 

ele alınırken batı retoriği etkisi ile yapılan yeni tasniflerde farklı sanatlar olarak 

değerlendirilmiştir. Bu açıdan bakıldığında klasik eserleri doğru anlayıp 

yorumlamak, yaşanan kimi karmaşaları ortadan kaldırabilecektir.  

 Bunun yanında divan şiiri üzerine yapılan üslûp incelemelerinde belagat 

ilminin verilerinden yararlanmak zorunlu görünmektedir. Klasik eserlerin 

araştırmacılara yeni ve daha doğru bakış açıları kazandıracağı bir gerçektir. Burada 

şunu da eklemek yararlı olacaktır. Divan şiiri mazmun sistemini Fars şiirinden almış 

ve bu anlamda estetik olarak bu edebiyata bağlı kalmıştır. Ancak belâgat anlayışı 

olarak tamamen Arap edebiyatına bağlı kalmıştır. Bu nedenle Divan şiirinde Arap 

şiir ve edebiyatının estetik etkisi araştırılmayı bekleyen yeni bir alan olarak 

görülmektedir.  

 Yapılan bu çalışma daha önce bilinmeyen bir eseri tanıtmaktan öte klasik 

belâgat araştırmaları için önemli veriler de sağlamıştır.  
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ÖZET 

 

Anahtar Sözcükler: Belâgat, Matla’u’n-nûr, Vak’anüvîs Halîl Nûrî 

   

 Belâgat, bir ilim olarak Arap dili ve edebiyatı etrafında şekillenmiştir. 

Başlangıçta edebiyat eleştirisi olarak ortaya çıkan bu ilim daha sonra İslâm’la farklı 

bir gelişim çizgisi yakalamıştır. Yeni bir din olan İslâm’ı ve onun kitabı Kur’an’ı 

doğru bir biçimde anlayabilmek, karşılaşılan yeni kültürlere onu anlatabilmek ve 

onun yüceliğini, ilahî bir varlığın ürünü olduğunu kanıtlamak bu ilmin yeni amacı 

olmuştur. 

 Bu ilmin sınırları XIII. Yüzyılda büyük oranda belirlenmiştir. Ancak, 

Kur’an’ın birleştirici özelliği, İslâm’ı kabul eden Farsların ve Türklerin de bu ilimle 

ilgilenmesini bir anlamda zorunlu kılmıştır. Bu nedenle Farslar ve Türkler de belâgat 

sâhasında eserler vermeye başlamıştır. Söz konusu eserlerin en önemlilerinden biri 

Sekkâkî’nın Miftâhu’l-‘Ulûm adlı eseridir. Bu eserin belâgatle ilgili üçüncü bölümü 

belâgat sâhasında bir dönüm noktası olmuştur. Ancak eserin kullanım olanaklarının 

kısıtlı olması esere birçok şerh, haşiye ve telhis yazılmasını zorunlu kılmıştır. 

Bunların en ünlüsü isi Miftâhu’l-‘Ulûmün üçüncü bölümünün telhisi olan ve Hatîb-i 

Dımaşkî unvanı ile tanınan Kazvînî’nin Telhîsü’l-Miftâh adlı eseridir. Bu eser 

kendisinden sonra belâgat sahasında yazılan bütün eserlere kaynaklık etmiştir. 

 Hem Kazvînî’nin hem Sekkâkî’nin eserleri Osmanlı eğitim sistemi içinde de 

önemli bir yere sahiptir ve medrese geleneği içinde zorunlu ders kitabı olarak 

okutulmuştur. Ancak eserlerin Arapça oluşu bu eserlerin anlaşılırlığını engellediği 

için bunlara da birçok Türkçe şerh ve haşiye yazılmıştır. 

 Bu eserlerden biri de çalışmamızın temelini oluşturan, eski-yeni hiçbir 

kaynakta söz edilmemiş Vak’anüvîs Halil Nûrî’nin Telhisü’l-Miftâh’ın bedî ilmine 

ait üçüncü bölümünün Türkçe tercümesi olan Matla’u’n-nûr adlı eseridir. 

Çalışmamızda bu eserin transkripsiyonu (çeviriyazı metni) verilerek eserin metni 

doğru olarak tespit edilmeye ve eserin önemi ortaya konmaya çalışılmıştır. XVIII. 

yüzyılda kaleme alınan bu eserden sonra XIX. yüzyılda belâgat sâhasında artık 

sadece Doğu’dan değil Batı’dan –özellikle de Fransız estetiğinden- yararlanılarak 

hazırlanan eserler ortaya konmuştur. 
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ABSTRACT 

 

Key Words: Rhetoric, Matla’u’n-nûr, Vak’anüvîs Halîl Nûrî  

  

Rhetoric took shape around the Arab language and literature as a social science. 

At first, it emerged as a literature critique. However, it began to develop in a different 

way following the emergency of Islam. From that time Rhetoric had new aims. It was 

used to be able to understand the new religion and its holy book, Qur'an, to be able to 

spread it among the new cultures and to be able to prove that Qur’an was written by a 

holy creature.  

Frontiers of that science were determined mainly at thirteenth century.  On the 

other hand, Persians and Turks, which were accepted Islam at the following centuries, 

had to work on rhetoric because of the uniting characteristic of Qur'an. Thus, Persians 

and Turks began to give literary works in this area. One of the most important of these 

works is Miftâhu’l-Ulûm, written by Sekkâkî. The third chapter of this book caused a 

turning point in rhetoric area. However, researchers had to use annotations (şerh), 

footnotes (haşiye) and abstracts (telhis) since the is large and comprehensive. The most 

famous of them was Telhîsül-Miftâh. It was written by Kazvînî, who is known also as 

Hatîb-i Dımaşkî. It contains the abstraction of the third chapter Miftâhu’l-Ulûm. This 

work became a main source for all the subsequent literatures on rhetoric area.  

Both the works of Kazvînî and Sekkâkî had important places in the Ottoman 

Education system. These books were in the syllabus in the medrese tradition and they 

were compulsory for all the students. However, there were many Turkish annotations 

and footnotes about these books since they were written in Arabic.    

One of the important books that constitute the basis of my study is Matla’u’n-

nûr. It was an annotation of third chapter of Telhîsü’l-Miftâh in bedî’ and written by 

Vak’anüvîs Halîl Nûrî. There are no books or articles that are mentioned abut this 

source until today. In this study, a transcription of this chapter was given to be able to 

use the true copy of book and to introduce the importance of the book. Besides this 

book, which was written in thirteenth century, I also used some other literatures on 

rhetoric that were Eastern and Western and were produced according to French 

aesthetic. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 METNİN ÇEVİRİYAZISI 
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ÇEVİRİYAZIDA KULLANILAN (TRANSKRİPSİYON) İŞARETLER:
*
 

 

 

a � , � , � , � , َا    ssss    س    

ÀÀÀÀ اَ,  � , � , ى         ãããã    ص    
bbbb ب      åååå    ث 

c ج      tttt    ت 

ç چ      ùùùù    ط     

d د      uuuu    وا, اُ, و  

êêêê    ض      üüüü    وا, اُ, و     

eeee    اَ,  أ ,َ� ,� ,�     ÿÿÿÿ    وا, و  

f ف      vvvv    و 
g ك      yyyy    ى 

àààà    غ      zzzz    ز    
hhhh    � ,� ,ه      ôôôô    ظ 

óóóó    ح                        żżżż    ض        
òòòò    خ                        õõõõ    ذ            
ıııı    ى ا ,إ, ى                     èèèè    ع    
i ى ا ,إ, ى      éééé    ء    
ìììì    ىا , , , ,ى  

j ژ 

k ك 

úúúú    ق     

l ل 

m م    
n ن 

ññññ    ك 

o وا, اُ, و  

ö وا, اُ, و     
p پ 

rrrr    ر     

                                                 
*
 Türkçe “nazal n” sesi uygun karakter olmadığından “ñ” ile Farsça “vâv-ı ma’dûle” “òº” ile 

gösterilmiştir. 
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METNİ YENİ HARFLERE AKTARIRKEN İZLENEN YOL 

 

1. Metindeki varak numaraları köşeli ayraç “ [ ] ”, satır numaraları ayraç “ ( ) ”  

içinde gösterilmiştir.  

2. Metin Eski Anadolu Türkçesinin imlâ özellikleri göz önünde tutularak Latin 

alfabesine aktarılmıştır. 

3. “–duú / –dük” ortacının yazımında metne bağlı kalınarak bu ortaç                 

“–dıú / –dik” biçiminde okunmuştur; ancak “ne idügi” de olduğu gibi 

kalıplaşmış ifadelerde “–dük” biçiminde okunmuştur.  

4. Metindeki müstensih yanlışları düzeltilirken ve eksik kısımlar eklenirken bu 

ifadeler köşeli ayraç “ [ ] ” içine alınarak verilmiştir. 

5. Başlıklar büyük ve koyu renk (bold) harfle gösterilmiştir. 

6. Metin günümüz alfabesine aktarılırken İsmail Ünver’in “Çeviriyazıda Yazım 

Birliği Üzerine Öneriler” adlı makalesinde belirtilen hususiyetlere bağlı 

kalınmaya çalışılmıştır. 

7. Metindeki özel isimler italik olarak gösterilmiştir. 

8. Metinde yer alan Arapça beyitler, ayetler ve hadisler Arap harfleriyle metinde 

yer almıştır; ancak dua cümleleri elden geldiğince yeni harflere aktarılmıştır. 

9. Ayetlerin ve Arapça beyitlerin açıklamaları metin içinde açıklandığından 

tekrara düşmemek için bu ifadelerin anlamı dipnotta tekrar verilmemiştir.  

10. Beyitler hakkındaki ek açıklamalar dipnotlarda belirtilmiştir.  

11. Metni ne şekilde anlamlandırdığımızı da göstermek için metinde noktalama 

işaretleri de kullanılmıştır. 
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12. Okuyucuya karşılaştırma imkânı tanımak ve daha sonraki araştırmacılara 

kolaylık sağlamak için beyitlerin diğer Telhîs tercümelerinde yer aldığı 

sayfalar dipnotta gösterilmiştir. Dipnotlarda eser isimler değil müelliflerin 

isimleri belirtilmiştir. (Altıparmak/Şerh-i Telhîs, Abdunnâfî en-Nefi’l-

Muavvel Tercemetü’t-Telhis ve’l-Mutavvel, Ankaravî/Miftâhu’l-Belâga ve 

Misbâhu’l-Fesâha, İsâmüddîn/ Şerh-i Ebyâti’t-Telhîs ve’l-Muhtasar ).     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  METİN 
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[1b][1b][1b][1b]                                    (1) BiésmiéllÀhiér-raómÀniér-raóìm 

 (2) el-óamdüliéllÀhi bedìèuél-èarø veés-semÀé veéã-ãalÀtu veés-selÀmu èalÀ-

óabìbihiélleõiéãùafÀ (3) ve èalÀ-Àlihì ve aãóÀbihì ãalÀtun lÀ-yuèadd ve lÀ-yuòãÀ. 

Baède-zÀ (4) bÀèiå-i teraşşuó-ı midÀd-ı kilk-i Òalìl Nÿrì oldur ki beyneél-küttÀb  

èilm-i (5) bedìèe intisÀb gül-berg-i hezÀr-reng-i imlÀ vü inşÀya mÿcib-i Àb u tÀb (6) 

idügi egerçi müsellem-i ùebÀyiè-i ulÿél-elbÀb olup lÀkin bu vaúte dek (7) ruòsÀre-i 

şÀhid-i èilm-i meõkÿr ve õeyle-i lehçe-[i] Türkìde àayr-ı meréì vü nÀ-yÀb (8) olmaàla 

Òaùìb-i Dımaşúì ‘nüñ KitÀb-ı Telòìã’i intióÀb ve baèø-ı fevÀéid (9) øammı ve 

ebyÀtınuñ úÀéil ü evzÀnı taãóìhiyle daòı çehre-i meh-behresinden (10) izÀle-i niúÀb 

irtiyÀb olındıúdan ãoñra bu òuãÿãda èumÿm nefè (11) mülÀóaôasıyla óÀvì oldıàı 

ãanÀyiè-i bedìèiyye feóÀvìsi beyneél-ìcÀz (12) veél-iùnÀb èibÀrÀt-ı Türkiyye ile beyÀn 

u işrÀb olındı ve biéllÀhiét-tevfìú (13) ve ileyhiél-merciè veél-meéÀb li-mütercimihì 

meémÿldür ki bu daòı bir yÀdigÀr ola. (14) Belki vesìle-[i] kerem-i KirdgÀr ola. (EL(EL(EL(EL----

MUÚADDİME): MUÚADDİME): MUÚADDİME): MUÚADDİME): Pÿşìde vü setìr olmaya ki (15) ıãùılÀóÀt-ı ehl-i maèÀnìden olan 

feãÀóat ve belÀàat lafôlarınuñ [2a][2a][2a][2a]    (1) taèrìf ü tavãìflerin bu vech ile beyÀn 

itmişlerdür: FeãÀóat, aãl-ı luàatda (2) ôuhÿr-ı ibÀneden èibÀret olup lÀkin ıãùılÀó-ı ehl-

i fende üçe münúasımdur: (3) Müfredde feãÀóat, tenÀfür-i óurÿf ve àarÀbet ve úıyÀã-ı 

luàavìye muòÀlefetden (4) òulüvv u òulÿãìdür. KelÀmda feãÀóat, kelimÀtınuñ 

feãÀóatıyla maèan (5) żaèf-ı teélìf ve tenÀfür-i kelimÀt ve teékìdden òulÿãìdür. 

Mütekellimde (6) feãÀóat, bir melekedür ki ol meleke sebebiyle lafô-ı faãìó ile 
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maúãÿdını (7) taèbìre úÀdir olur. BelÀàat daòı aãl-ı luàatda vuãÿl-i intihÀdan (8) 

èibÀret olup lÀkin ıãùılÀóda ikiye münúasımdur: KelÀmda belÀàat, (9) ol kelÀmuñ 

feãÀóatıyla maèan muúteøÀ-yı óÀle muùÀbaúatıdur. Mütekellimde (10) belÀàat bir 

melekedür ki kelÀm-ı belìà teélìfine úÀdir olur. Bundan müstebÀn (11) oldı ki feãÀóat 

ile müfred ve kelÀm ve mütekellim mevãÿf olur. MeåelÀ kelimetün faãìóatün ve 

kelÀmün faãìóün ve kÀtibün faãìóün (12) dinür ammÀ belÀàat ile (13) müfred mevãÿf 

olmaz. MeåelÀ kelÀmün belìàün ve kÀtibün belìàün dinür, kelimetün (14) belìğün 

dinmez. Sehlen liél-óafô bu úÀèideyi mübeyyen bir úıùèa-i èArabiyyede eåer-i berÀèa-

i (15) faúìr olmaú üzre taórìr olındı. (Úıùèa)∗: 

 ��� ا
	�م � ا
	��� وآ��� 

�� وا���� ���� ���� �  ��� (16) 

 وا��� آ$ اه" ا
�!�ن� ���وا 

�& او
�& آ����� ��%�  (17) 

bundan ãoñra maèlÿm ola ki èilm-i belÀàat (18) èilm-i maèÀnì ve beyÀndan èibÀret ve 

tevÀbì ki èilm-i bedìèden kinÀyetdür. (19) BinÀéen-èaleyh mehere-i èilm-i meõkÿr 

èilm-i bedìèüñ taèrìfine bu vech ile basù-ı [2b][2b][2b][2b]    (1) èibÀrÀt buyururlar. ( TAèRÌF( TAèRÌF( TAèRÌF( TAèRÌF----İ İ İ İ 

èİLMèİLMèİLMèİLM----İ BEDÌè)İ BEDÌè)İ BEDÌè)İ BEDÌè): èİlm-i bedìè bir èilmdür ki muúteøÀ-yı óÀle muùÀbaúata (2) ve 

vuøÿó-ı delÀlete rièÀyetden ãoñra kelÀm-ı taósìnüñ vechleri bu èilm ile (3) olur. 

                                                           
∗

 Kelâmın sıfatı kelîm (konuşan) kelimeyle birliktedir. Onu fesâhat lafzıyla ifade etmişlerdir. Ma’ânî 

erbabının, ilk ikiden ötürü onu belâgat diye ifade betttiklerini bil.   
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MuúteøÀ-yı óÀle muùÀbaúata rièÀyet èilm-i maèÀnìye vuøÿó-ı (4) delÀlete rièÀyet 

èilm-i beyÀna mevúÿf oldıàı fünÿn-ı meõkÿreye ÀşinÀ olanlara (5) rÿşenÀdur.  

Taósìn-i kelÀmuñ vechleri yÀ maènevìdür yÀ lafôìdür.  (Eë(Eë(Eë(Eë----ëëëëAAAARBUéLRBUéLRBUéLRBUéL----MAèNEVÌ):  MAèNEVÌ):  MAèNEVÌ):  MAèNEVÌ):  

(EL(EL(EL(EL----MUÙÁBAÚAT): MUÙÁBAÚAT): MUÙÁBAÚAT): MUÙÁBAÚAT): Maènevìden (6) biri ãanèat-ı muùÀbaúatdur. Buña ùıbÀú ve 

teøÀd dirler. Taèrìfi : (7) İki øıddı cemèdür. Bu muùÀbaúat envÀè-ı kelimeden bir 

nevèden iki lafôla (8) olur. İkisi de ism oldıàına miåÀl (Úavluhÿ TaèÀlÀ): 1 ��� و()'

وه� ر�2د) 9(ای,�+�ً     Yaúaôa nevmüñ øıddıdur uyanıúlık maènÀsına. EyúÀô yaúôuñ  

(10) cemèidür. Raúd nevmdür; ruúÿd rÀúidüñ cemèidür. Bu ãÿretde (11) eyúÀô ve 

ruúÿd eødÀddan ve ism olmaú üzre vÀúìè oldı. İkisi de (12) fièl oldıàı (Ke-úavlihì 

TaèÀlÀ) : 2 5ُو ی�� �ی)� Bunlar daòı eødÀddan olan (13) ióyÀ vü ìmÀteden fièl-i 

muøÀrì ãìàası üzre vÀrid olmışdur. (14) İkisi de óarf oldıàı (Úavluhÿ TaèÀlÀ):3  ��


�آ'�5 و����� � اآ7'6 (15) gibi lÀmda maènÀ-yı intifÀè, èalÀda maènÀ-yı taøarrur 

olmaàla eødÀddan (16) olur. İki nevèden biri ism biri fièl olduàı (Úavluhÿ TaèÀlÀ) : 4 

 &آ�ن �7ً� �������:) 17(او   gibi. Meyyit ismdür. AóyeynÀ fièl-i mÀøì ãìàa[-i] 

mütekellimdür. (18) Daòı bu ùıbÀú iki êarbdur: (ÙIBÁÚUéL(ÙIBÁÚUéL(ÙIBÁÚUéL(ÙIBÁÚUéL----ÌCÁB):ÌCÁB):ÌCÁB):ÌCÁB): Biri ùıbÀúuél-

ìcÀbdur. Mürÿr itdigi (19) gibi biri daòı (ÙIBÁÚUéS(ÙIBÁÚUéS(ÙIBÁÚUéS(ÙIBÁÚUéS----SELB)SELB)SELB)SELB)dür. Taèrìfi: Biri müåbet 

biri menfìè [3a] [3a] [3a] [3a] (1) yÀòÿd biri emr biri nehy olmaú üzre maãdar-ı vÀóidüñ iki fièlini 

                                                           
1
 Kehf, 18. 

2
 Bakara, 258. 

3
 Bakara, 286. 

4
 En’âm, 122.  
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(2) cemèdür. Müåbet ve menfì oldıàı (Úavluhÿ TaèÀlÀ):5  س��
 )3(و
	& اآ=�ا

�ن��
 gibi emr ve nehy oldıàı (4) (Úavluhÿ @ی!��2ن ی!��2ن +�ه�ًا & ا
)�2ة ا

TaèÀlÀ):6 ��2نABس وا��
� (2ACاا  ve (TEDBÌC) (TEDBÌC) (TEDBÌC) (TEDBÌC) olınan ãanèat (5) daòı 

ùıbÀúdandur. Lafô-ı tedbìc zeyyene maènÀsına olan debbeceél-maùaruél-arê (6) 

úavlinden meéòÿõdur. Taèrìfi: Medóden ve àayrıdan bir maènÀda kinÀye yÀ tevriye 

(7) úaãdı içün elvÀn õikr olına. (TEDBÌCÜéL(TEDBÌCÜéL(TEDBÌCÜéL(TEDBÌCÜéL----KKKKİNÁYE) İNÁYE) İNÁYE) İNÁYE) : Ebÿ TemmÀm’uñ (Beyt) 7: 

ا
�2ت ���اً ��� ا(�)  8((�دى ث��ب    

 B س�
�� ا
��" ا@ وه� & س��J  

(9) úavli gibi. Beyt-i meõkÿr baór-i ùavìlüñ êarb-ı evvelinden faèÿlün mefÀèìlün (10) 

faèÿlün mefÀèìlün • faèÿlün mefÀèìlün faèÿlün mefÀèìlün veznine (11) muùÀbıúdur. 

TeraddÀ radÀ aòõ itdi, dimekdür. LehÀ øamìri åiyÀba rÀcièdür. (12) Sündüs, ince 

dìbÀya dirler. Òuør òaber-baèd-òaberdür, sündüsüñ ãıfatı (13) degüldür. Evvelinde 

olan ebyÀtuñ úavÀfìsi lafz-ı òuøruñ Àòirinüñ refèini (14) iútiøÀ ider. MeéÀl-i beyt: 

ŞÀèirüñ memdÿóı olan maútÿl dem ile (15) mulaùùaóa vü memzÿc olan åiyÀbı irtidÀ 

itdi. Bundan murÀdı maútÿl (16) oldıàını ifÀdedür ve aòşama irmedi. İllÀ åiyÀb-ı 

meõkÿr åiyÀb-ı (17) cennet olan sündüsden òuør oldıàı óÀlde leyle dÀòil oldı, (18) 

dimekdür. Beyt-i meõkÿrde şÀèir óumret ile òuøreti cemè itdi (19) ve óumret ile 

úatlden, òuøret ile duòÿl-i cennetden kinÀyeyi úaãd [3b] [3b] [3b] [3b] (1) itdi.          

                                                           
5
 Rûm, 6–7.  

6
 Mâ’ide, 44. (Yazmada ve Ankaravî’de ��  ifadesi @و yazılmış.) 

7
 ‘Abdünnâfî, s.154. ; Zihnî, s. 409. ; ‘İsâmüddîn, s. 169. ; Altıparmak, 164a. 
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(TEDBÌCÜéT(TEDBÌCÜéT(TEDBÌCÜéT(TEDBÌCÜéT----TEVRİYET) TEVRİYET) TEVRİYET) TEVRİYET) :::: Óarìrì’nüñ :8 وازور�JB@ا N�!
�2ب ا  �$ا ا%��ا(�


�و ا@ رزق ���)  �Q� )3اس2د ی2� ا@��P �2دى ا@س2دا@) 2(!
   �7� رث� 
� ا

�$اا
�2ت ا@����   úavli gibi. (4) İzverra èadl maènÀsınadur. Fevd cÀnib-i reésdür. 

İki cÀnibi murÀd olınsa (5) fevdÀn dirler. Maóbÿb aãferüñ maènÀ-yı úarìni kendüde 

ãufret olan (6) insÀndur. MaènÀ-yı baèìdi õehebdür ki bu maóalde ol maènÀ-yı baèìdi 

(7) murÀd olınur, tevriye úaãd olınmışdur. Bu ùıbÀúa iki şeyé daòı mülóaúdur: (8) 

Biri iki maènÀyı cemèdür. Ol vech ile ki maènÀnuñ biri maènÀ-yı dìgerüñ (9) muúÀbil 

oldıàı şeyée nevè-i taèalluú ile yaènì sebebiyyet ve lüzÿm gibi taèalluú ile (10) miåÀli 

(Úavluhÿ TaèÀlÀ):9 ����� ر ر���ء��	
 Bunda raómet, şiddetüñ (11)  اش�اء ��� ا

muúÀbili degüldür. Belki şiddetüñ muúÀbili leyyinadur. Leyyin daòı raómete sebeb 

olmaàla (12) bu sebebiyyet sebebiyle raómet şiddete muúÀbil olmışdur. Biri daòı 

(13) biribirine muúÀbil olmayan iki mènÀyı cemèdür. Şol iki lafôla taèbìr  (14) olına 

ki ol lafôlaruñ maènÀ-yı óaúìúìleri biribirine muúÀbil ola. (15) Dièbìl-i ÒuzÀèì ’nüñ 

(Beyt) 10 : 

�� ی� س��  U!)@"رج &  

   W6 ��أس�A�
�	�))16ضY( ا�  

úavli gibi. Beyt-i meõkÿr baór-i kÀmilüñ èarÿø-ı åÀniyesinüñ (17) êarb-ı evvelinden 

müstefèilün müstefèilün faèlün • mefÀèilün mefÀèilün (18) faèlün veznine 

                                                           
8
 ‘Abdünnâfî, s. 155. 

9
 Fetih, 29. 

10
 Altıparmak, 164b. ; ‘Abdünnâfî, s. 155.  ; Zihni, s. 410. ; ‘İsâmüddîn, s.171.  
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muùÀbıúdur. Selm ism-i merée olan SelmÀ’dan muraòòamdur. (19) BüúÀnuñ fÀèili 

recüldür. Şeyb ve meşìb úocamaú maènÀsınadur. [4a] [4a] [4a] [4a] MurÀd (1) úocalıú èalÀmeti 

olan ãaçınuñ aàarmasıdur. ëaóıke, el-meşìb ôahara ôuhÿran tÀmmen, (2) dimekdür. 

Bu ãÿretde ôuhÿr-ı şeyb büúÀya muúÀbil degüldür. LÀkin ôuhÿr-ı şeybden bükÀnuñ 

muúÀbili olan lafô-ı (4) êaóıke ile taèbìr itdi. MeéÀli budur ki: Ey SelmÀ! Ol kimseye 

taèaccüb (5) itme ki iòtiyÀr olup büúÀ ider. Yaènì meşìb ü iòtiyÀrı mÿcib-i (6) büúÀ 

vü zÀrıdur, dimek murÀd ider. (ÌHÁM(ÌHÁM(ÌHÁM(ÌHÁM----I TEØÁD) : I TEØÁD) : I TEØÁD) : I TEØÁD) :  ÔÀhiren teøÀdı müvehhem iki 

lafôla  (7) bu maènÀlar õikr olındıàından bu ikinci ãanèata ìhÀm-ı teøÀd dirler. (8) 

(MU(MU(MU(MUÚÚÚÚÁBELEÁBELEÁBELEÁBELE) ) ) ) tesmiye olınan ãanèat daòı ùıbÀúa dÀòildür. Taèrìfi: Biribirine (9) 

muvÀfıú iki maènÀ yÀòÿd ikiden ekåer maèÀnì-i mütevÀfıúa getürilüp (10) baèdehÿ 

her birine muúÀbil olan maènÀlar èaleét-tertìb õikr olına. İki ile (11) ikinüñ 

muúÀbelesine miåÀl (Úavluhÿ TaèÀlÀ):11 �	2ا  �
����ً  و 2	)J(���12  ( آ=��ا  êaóıke 

ile úıllet mütevÀfıú büúÀ ile keåret daòı bunlaruñ (13) her birine müteúÀbildür. Üç ile 

üçüñ muúÀbelesi Ebÿ DulÀme’nüñ (Beyt) 12 : 

�ن�� اذااج�7!� 
�ی& وا
�ا�'&  ا 

�[ ا
	��وا@ ��س   �
�ج") 15(وا��  

úavli gibi. Beyt-i meõkÿr baór-i basìùüñ èarÿø-ı ÿlÀsınuñ êarb-ı (16) evvelinden 

müstefèilün fÀèilün müstefèilün faèlün • mefÀèilün fÀèilün (17) müstefèilün faèlün 

veznine muùÀbıúdur. Beyt-i meõkÿrde şÀèir evvelÀ (18) óüsn ve dìn ve àınÀyı 

                                                           
11

 Tevbe, 82.   

12
 Altıparmak, 165a. ; ‘Abdünnâfî, s. 156. ; Zihni, s. 412 ; ‘İsâmüddîn, s. 172.  
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baèdehÿ her birinüñ muúÀbili olan úubó ve küfr ve iflÀsı (19) èaleét-tertìb ìrÀd eyledi. 

MeéÀli: Ne güzeldür ki dìn ve dünyÀ birer cilde [4b] [4b] [4b] [4b] (1) cemè ola. Veél-óÀãıl hem 

müémin ve hem àanì ola ve ne úabìódür ki küfr ve iflÀs (2) daòı birer cilde cemè ola, 

dimekdür. Dört ile dördüñ muúÀbelesine (3) miåÀl ( Úavluhÿ TaèÀlÀ) : 13  �� & �

 :�'��'� ��'(
& �C" واس�Q7� وآ$ب )4 (ا�_� وا(,� و��ق �� �
��'�ى وا 

 :�'��'� ��'(

�!'�ى ) 5(��  cümlesinüñ beyninde teúÀbül ôÀhirdür. LÀkin ittiúÀ 

ile isteànÀ (6) beyninde teúÀbül ol vechledür ki isteànÀdan murÀd Óaúú TaèÀlÀ 

óaøretlerinüñ (7) èindinde olan nièam u iósÀndan tezehhüd ü ièrÀø ide. Keéannehÿ 

andan müstaànì (8) olup ittiúÀ eylemeye yÀòÿd murÀd-ı şehvÀt-ı dünyÀ ile naèìm-i 

cennetden (9) isteànÀ idüp ittiúÀ eylemeye, neèÿõu biéllÀhi TaèÀlÀ minhumÀ, bu 

ãÿretlerde (10) isteànÀ èadem-i ittiúÀyı müstetbiè olmaàla ittiúÀya muúÀbil olup 

ا
	��ر ر���ء ����� ���) 11(اش�اء    úavl-i şerìfi úabìlinden olur. SekkÀkì meróÿm 

(12) ãanèat-ı muúÀbele taèrìfinde bir úayd-ı Àòir øamm idüp dir ki: “Eger biribirine 

(13) mütevÀfıú olan maènÀlar beyninde bir emr-i şarù úılınsa muúÀbilleri olan (14) 

maènÀlar beyninde daòı emr-i meõkÿruñ øıddı bir emr-i şarù úılınmaú lÀzımdur.” (15) 

Mürÿr iden iki Àyet-i kerìme de vÀúiè oldıàı gibi. Şöyle ki, teyessür-i emri (16) ièùÀ 

ve ittiúÀ ve taãdìú beyninde daòı emr-i müşterek ve teyessürüñ øıddı olan teèsìr-i (17) 

emri buòl ve isteànÀ ve tekõìb beyninde müşterek úılındı. Bu ãÿretde (18) “mÀ-

aóseneéd-dìne veéd-dünyÀ” beyti muúÀbeleden olmaz. ZìrÀ şÀèir, dìn ve dünyÀda 

                                                           
13

 Leyl, 7–10. 
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(19) ictimÀèì şarù eyledi. Küfr ve iflÀsda ictimÀèuñ øıddı olan iftirÀúı [5a] [5a] [5a] [5a] (1) şarù 

eyledi. (MURÁèÁTUéN(MURÁèÁTUéN(MURÁèÁTUéN(MURÁèÁTUéN----NAÔÌR) : NAÔÌR) : NAÔÌR) : NAÔÌR) : Maènevìden biri daòı murÀèÀtuén-naôìrdür. Buña 

tenÀsüb (2) ve tevfìú ve ìtilÀf ve telfìú daòı dirler. Taèrìfi: Bir emri münÀsibi olan (3) 

emr ile cemè itmekdür.  MiåÀli (Úavluhÿ TaèÀlÀ) : 14 ٍن��'(�  ��,
          وا
b�A وا

(4) biribirine münÀsib iki emr ki şems ve úamerdür; bu Àyet-i kerìmede cemè 

olmışdur. (5) Daòı Buòturì ‘nüñ ãıfat-ı eblde (Beyt) 15 :  

 آ�
,'� ا
�!_��ت �" 

 )6 (��ی�ً  �" ا@ و(�را@س��        

úavli gibi. Beyt-i meøkÿr baór-i òafìfüñ èarÿø-ı (7) ÿlÀsınuñ êarb-ı evvelinden 

fÀèilÀtün mefÀèilün fÀèilÀtün • fÀèilÀtün (8) mefÀèilün mefèÿlün veznine muùÀbıúdur. 

Úısıyyi úavsüñ cemèidür. (9) MuèaùùafÀt be-maènÀ muóayyÀt yaènì iki úat, eshüm 

sehmüñ cemèidür. Mebriyyeten (10) yonılmış, menóÿteten maènÀsına. EvtÀr,  

veterüñ cemèidür ki yay kirişidür. ŞÀèir (11) beyt-i meõkÿrda biribirine münÀsib üç 

emr õikr eyledi. Anlaruñ biri (12) úavs biri sehm biri veterdür. MeéÀl-i beyt: ŞÀèirüñ 

mevãÿfı olan (13) ebler gÿyÀ iki úat egilmiş yaylar gibidür. Belki yonılmış oúlar 

gibidir. Belki (14) yaylaruñ kirişleri gibidür dimekdür. Böyle evãÀf ile murÀd 

neóÀfetlerinden (15) kinÀyetdür. (TEŞÁBİHÜéL(TEŞÁBİHÜéL(TEŞÁBİHÜéL(TEŞÁBİHÜéL----EÙRÁF) : EÙRÁF) : EÙRÁF) : EÙRÁF) : TeşÀbihüél-eùrÀf tesmiye 

olınan ãanèat daòı murÀèÀtuén-naôìrdendür. Taèrìfi: MaènÀda ibtidÀ-yı kelÀma 

münÀsib olan şeyé ile òatm-ı kelÀm olınmaúdur. (17) MiåÀl (Úavluhÿ TaèÀlÀ) 

                                                           
14

 Rahmân, 5.  

15
 Altıparmak, 165b. ; ‘Abdünnâfî, s. 157. ; Zihnî, s. 413. ; ‘İsâmüddîn, s. 172. 
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:16 ا
�_�e) 18(ه2ی�رك ا@���ر 2�c و@(�رآW ا@���ر   Laùìf,  evvelÀ ebãÀr ile 

müdrek olmamaúlıàa münÀsib-i (19) òabìr olan ebãÀrı müdrik olmaúlıàa münÀsibdür. 

Zìra şeyé-i müdrik olan [5b] [5b] [5b] [5b] (1) òabìr ü èÀlem olur. Bu daòı murÀèÀtüén-naôìre 

mülóaúdur ki biribirine münÀsib (2) olmayan iki maènÀ şol iki lafôla cemè ola ki her 

ne úadar maúãÿd (3) degülse daòı ol lafôlaruñ biribirine başúa maènÀları ola. (4) 

MiåÀli (Úavluhÿ TaèÀlÀ) :17 ان�U'ی �Uواش �U�
ٍ  وا ��ن'(� ��,
 (5) وا
b�A وا

YescudÀni, W
�,�B ���� �
�!) f ی�,�دان  dimekdür. Necm sÀúı olmayan (6) nebÀtdur.    

(ÌHÁ(ÌHÁ(ÌHÁ(ÌHÁMÜéTMÜéTMÜéTMÜéT----TENÁSÜB). TENÁSÜB). TENÁSÜB). TENÁSÜB).  Şems ve úamere ne úadar münasib degülse daòı ìhÀmüét- 

(8) teøÀd gibi ìhÀmüét-tenÀsüb dirler. (E (E (E (ELLLL----İRäÁD) : İRäÁD) : İRäÁD) : İRäÁD) : Maènevìden biri daòı irãÀddur. 

(9) Luàatde irãÀd ùarìúde raúìb naãbına dirler. Baèølar kelÀmı (10) bürd-i müsehheme 

teşbìhÀ buñÀ tesehhüm daòı didiler. Bürd-i müsehhem kendüde (11) òuùÿù-ı 

müsteviyye olan bir nevè åiyÀba dirler. Taèrìfi: Beytde yÀòÿd (12) fıúrada úableél-

èacuza delÀlet ider bir şeyé getürile bu delÀlet (13) óarf-i ravì bilindigi óÀlde olur. 

ZìrÀ irãaddan bir nevè vardur ki (14) óarf-i ravì anda bilinmemek óasebiyle èacuz 

daòı bilinmez. (Ke-úavlihì TaèÀlÀ) : 18 (15)   ً ً  وا��ة �و� آ�ن ا
��س ا@ ا

 5,�
,J� ����� ���� ه� ��W ی2��7Cن) 2��7B��)16او
2@ آ���ً  س Yر� &     Bu Àyet-

i kerìmede eger (17) óarf-i ravì nÿn idügi maèlÿm olmasa èacebÀ èacuz fìmÀ hüm fìh 

aòtelefÿ (18) yÀòud aòtelefÿ fìh midür diyü tevehhüm olınur. Óarf-i ravì şol (19) 

                                                           
16

 En’âm, 103. 

17
 Rahmân, 5–6. 

18
 Tevbe, 70.  
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óarfdür ki evÀòir-i ebyÀt u fıúrÀtuñ üzerine binÀ úılına ve her ebyÀt [6a][6a][6a][6a]    (1)    u fıúrada 

tekerrüri vÀcibdür. Fıúra fiél-aãl bir óilye ü zìnetdür ki (2) fıúra ôahr şeklinde ãavà 

olınmış ola. Bu fıúra neårde olur, naômda (3) beyt menzelesindedür. MeåelÀ هو�� ی_


�Wh ج2اه� س�Uع ا@  (4) bir fıúradur, Whا واه� و�i� وی,�ع ا@س�ع  bir başúa 

fıúradur. (5) Fıúrada irãÀd-ı meåel (Úavluhÿ TaèÀlÀ) : 19 �
����h و
	& و f6( آ�ن ا (

-bu Àyet-i kerìmede Óaúú TaèÀlÀ óaøretlerinüñ (7) li آ�ن2ا ان�'�� ی2��hن

yeôlimehüm úavl-i şerìfi óarf-i ravì maèlÿm olduàı óÀlde èacuzuñ (8) yaôlimÿne 

olmasına delÀlet ider. Beytde èAmr bin Maèdì  (9) Kerìb’üñ (Beyt) 20:  

 ') �
��Wاذا� �ًj7_� ش�  

 ��_7') � �
 وج2از: ا

(10) úavl-i gibi. Beyt-i meõkÿr baór-i vÀfirüñ èarÿø-ı ÿlÀsınuñ êarbından (11) 

mefÀèìlün mefÀèìlün faèÿlün • mefÀèìlün mefÀèìlün faèÿlün (12) veznine muùÀbıúdur. 

Bunda daòı şÀèirüñ “iõÀ lem testaùiè” úavli èind-i maèrifetü’r-ravì èacuzuñ testaùìè 

olmasına delÀlet ider. MeéÀl-i beyt: (14) Úaçan bir şeyée úudretüñ yitmeyecegi 

maèlÿm ola, anı terk idüp (15) úudretüñ yitecek şeyèe saèy eyle. (EL(EL(EL(EL----MÜŞÁKELE) : MÜŞÁKELE) : MÜŞÁKELE) : MÜŞÁKELE) : 

Maènevìden biri daòı (16) müşÀkeledür. Taèrìfi: Bir şeyéüñ ãoóbet-i àayrda taóúìúen 

vuúÿèı. Ebuér-raúèamaú’uñ (Beyt) 21: 
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 Ankebût, 40. 

20
 Altıparmak, 166b. ; ‘Abdünnâfî, s. 161. ; Zihnî, s. 421. ; ‘İsâmüddîn, s. 173. 

21
 Altıparmak, 166b. ; ‘Abdünnâfî, s. 162. , Zihnî, s. 422. ; ‘İsâmüddîn, s. 173–174. 
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 WU�k Y
�Uن �ًj�7ح  ش��
2ا ا�� 

  �
�2C اk5 ا��)18(�����ً   ج��ً و   

úavl-i gibi. Beyt-i meõkÿr baór-i kÀmilüñ èarÿø-ı ÿlÀsınuñ (19) êarb-ı åÀnìsinden 

müstefèilün müstefèilün mütefÀèilün • müstefèilün [6b] [6b] [6b] [6b] müstefèilün feèilÀtün 

veznine muùÀbıúdur. İútaraóu ıútaraótÿ èaleyhi (2) şeyéenden emrdür, ve iséel 

maènÀsına. Nücid, emrüñ cevÀbı olmaú üzre (3) meczÿmdur. İcÀdeden müştaúdur ki 

icÀde bir şeyéi taósìn itmekdür. (4) Uùbuòÿdan murÀd òìùÿ dimekdür. ÒıyÀtenüñ 

ùabò-ı taèÀm ãoóbetinde (5) vuúuèına binÀéen òıyÀte-i cübbeyi lafô-ı ùabò ile õikr itdi. 

ÒıyÀtenüñ ùabò-ı taèÀm ãoóbetinde (6) vuúÿèına binÀéen òıyÀte-i cübbeyi lafô-ı ùabò 

ile õikr itdi. MeéÀli: “Bizden bir taèÀm iste ki óattÀ senüñ içün ol taèÀmı ùabò 

idelüm.” (7) didiler. Ben daòı cevÀbında: “Baña cübbe vü úamìã ùabò idüñ.” didüm. 

Netìce ben (8) taèÀm istemem. Baña cübbe vü úamìã virüñ dimekdür. Daòı buña 

miåÀl  (9) (Úavluhÿ TaèÀlÀ):22 Y'ن�  ������ ن�'� و@ ا���   ��!)  Bunda ÕÀt-ı 

(10) BÀrì’ye nefs ıùlÀúı nefsi ãoóbetinde vuúÿèına binÀéendür. äoóbet-i (11) àayrda 

taúdìren vuúÿèına miåÀl (Úavluhÿ TaèÀlÀ)23:  لiان �2
2ا ا�� ��f و�)12(���
  ا
�  ا

(Úavluhÿ TaèÀlÀ) :24   و  ً�Q�� fا &13 (���Q اf و & ا�'�ن ( W
 &Cون ن����    

äıbàa ãıbeàadan fièle vezninde maãdardur. Celese ile (14) cilse gibi. äıbàa kendü 

                                                           
22

 Mâ’ide, 116. 

23
 Bakara, 136. 

24
 Bakara, 138. 
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üzerine ãıbà vÀúiè olan óÀletden èibÀretdür. (15) Bu Àyet-i kerìmede ãıbàate ÀmennÀ 

biéllÀhì müéekked ve taùhìruéllÀh, dimekdür. (16) ZìrÀ ìmÀn nufÿsı taùhìr itmekden 

nÀşì, Àyet-i kerìmede vÀúiè olan (17) ÀmennÀ Óaúú TaèÀlÀ’nuñ nufÿs-ı müéemmenini 

taùhìr itmekligini müştemil ve buña (18) dÀll olmaàla ãıbàataéllÀh ÀmennÀ biéllÀh 

úavlinüñ maømÿnını müéekked oldıàı (19) óalde taùhìru’llÀh ãoóbet-i àayrdaki [7a] [7a] [7a] [7a] 

(1) ãıbàdur. Taúdìren vuúÿèı bu vechledür ki fiél-aãl ùÀéife-i NaãÀrÀ (2) evlÀdların 

Maèmÿdiyye tesmiye itdükleri mÀé-ı aãfere àams idüp (3) ve bu ãuda àams itmek 

taùhìr olmaú üzre cezm ü óükm ve óattÀ (4) bu fièli biri işlese, eléÀn ãÀra NaãrÀniyyen 

ÓakkÀ, diyüp fièl-i meõúÿr (5) sebebiyle henÿz NaãrÀnì oldı, diyü zuèm iderlermiş. 

BinÀen-èaleyh (6) ehl-i İslÀm emr olındılar ki NaãÀrÀya òiùÀb idüp diyeler: (7) Ey 

NaãÀrÀ! Siz bu zuèm-ı bÀùıldan fÀrià olup belki şu vech ile (8) iètiúÀd ve tekellüm 

idüñ ki belki Óaúú TaèÀlÀ’ya ìmÀn itdük ve bizleri ìmÀn ile (9) sıbà u taùhìr eyledi. 

Bir ãıbà u ùaùhìr ile taùhìr eyledi ki naôìri (10) bulınmaú muóÀldür. Bu maènÀ, “úÀlÿ 

ÀmennÀ”da olan òiùÀb küffÀr içün (11) olursadur. Eger òiùÀb, ehl-i İslÀm içün olursa 

maènÀ bu vech ile (12) olur. Şöyle ki: Ehl-i İslÀm NaãÀrÀya diyeler: Ey NaãÀrÀ! Óaúú 

TaèÀlÀ (13) bizi ìmÀn ile ãıbà eyledi. Sizüñ ãıbàıñuz gibi ãıbà eylemedi. Veél-óÀãıl 

(14) taúdìren ãıbàa-i NaãÀrÀ ãoóbetinde vuúÿèına binÀéen li-ecliél-müşÀkele ìmÀnu 

(15) biéllÀh yaènì taùhìruéllÀh ãıbàatuéllÀh ile taèbìr olındı. Bunuñ taúdìren (16) 

vuúÿèı úarìne-i óÀliyye iledür. Ol úarìne sebeb-i nüzÿl-i Àyetdür. Her ne úadar (17) 

lafôen meõkÿr degülse daòı NaãÀrÀnuñ evlÀdlaruñ MÀé-ı Maèmÿd’da (18) àams 

itmeleri sebeb-i nüzÿl-i Àyet olmaàla taùhìruéllÀh’uñ ãoóbet-i (19) àayrda ki ãıbà-ı 
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NaãÀrÀdur. Taúdìren vuúÿèı iútiøÀ ider. (EL(EL(EL(EL----MUZÁVECE) : MUZÁVECE) : MUZÁVECE) : MUZÁVECE) : Maènevìden biri daòı 

[7b] [7b] [7b] [7b] müzÀvecedür. Taèrìfi: Şarù ve cezÀda vÀúìè iki maènÀyı üzerlerine (2) maènÀ-yı 

vÀóid tertìbinde müzdevic úılmaúdur. Buóturì ’nüñ (Beyt) 25: 

  ��n �� ا
�2ى ا
��ه�)3 (اذا �ن�� 

5 ا
� ا
2اش� ��n ��� ا
�B�Uا��   

úavli gibi. (4) Beyt-i meõkÿruñ vezni  “ teraddÀ ” beyti gibidür. İõÀ mÀda mÀ 

zÀéidedür. Neh(5)eén-nÀhì, óubbinden menè eylese dimekdür. Lecce, lezime 

maènÀsınadur ve nehy üzerine (6) maèùÿfdur. AãÀòat ileél-vaşì, cevÀb-ı şarùdur, 

nemmÀmı istimÀè ider, (7) dimekdür. Lecc-i åÀnì aãÀóat üzerine maèùÿfdur. Şarù ve 

cezÀda (8) vÀúiè maènÀlar ki biri nehy nÀhì ve biri aãÀòat vÀşìdür. Bu iki (9) maènÀ 

üzerine lecÀc şeyé tertìb itmede ol maènÀları müzdevic (10) kıldı. MeéÀl-i beyt: 

Úaçan anuñ óubbinden beni nÀhì nehy eylese anuñ (11) hevÀsı daòı baña lÀzım gelse 

ol nemmÀmı istimÀè ider. Baña daòı hecr (12) lÀzım gelür, dimekdür. (EL(EL(EL(EL----èAKS)èAKS)èAKS)èAKS) : 

Maènevìden biri daòı èaks ve tedbìldür. Taèrìfi: KelÀmda bir cüzéi taúdìm baèdehÿ 

èaks idüp taúdìm olınanı teéòìr, (14) teéòìr olınanı taúdìm itmekdür. èAks birúaç 

vechle olur: Biri (15) bir cümlenüñ ùaraf-ı vÀóidi ile ol ùarafa muøÀf olan şeyé 

beyninde (16) èaksdür. èÁdÀtüés-sÀdÀti sÀdÀtüél-èÀdÀti gibi. èÁdÀt (17) kelÀmuñ bir 

ùarafıdur. SÀdÀt aña muøÀfdur. EvvelÀ èÀdÀt sÀdÀt (18) üzerine åÀniyen sÀdat èÀdÀt 

üzerine taúdìm olınmaàla beynlerinde (19) èaks vÀúiè oldı. Biri daòı iki cümlede 

                                                           
25

 Altıparmak, 167a. ; ‘Abdünnâfî, s. 164. ; Zihnî, s. 424. ; ‘İsâmüddîn, 175. 
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vÀúiè iki fièlüñ müteèalliúleri [8a] [8a] [8a] [8a] (1) beyninde èaksdür. (Ke-úavlihì TaèÀlÀ) 26: 

& ا
��5ی �(
& ا
)�)�C )2ج ا   óayy ve meyyit iki cümlede vaúiè fièllerinüñ 

müteèalliúleridür. (3) EvvelÀ óayy meyyit üzerine åÀniyen meyyit óayy üzerine 

taúdìm olınmaàla (4) beynlerinde èaks vÀúiè oldı. Biri daòı iki cümle iki ùaraflarında 

(5) vÀúiè iki lafô beyninde èaksdür. (Ke-úavlihì TaèÀlÀ) : 27  و @ه� ��
) 6(@ه& �" 

&�
 hum ve hunne iki lafôdur. Biri müsnedün-ileyh biri müsned (7) cÀnibinde ی)�& 

vÀúiè olup evvelÀ hünne hüm üzerine åÀniyen hüm hünne üzerine (8) taúdìm 

olınmaàla beynlerinde èaks vÀúiè oldı. (ER(ER(ER(ER----RÜCßè) RÜCßè) RÜCßè) RÜCßè) : : : : Maènevìden biri daòı (9) 

rücÿèdur. Taèrìfi: Bir nükte içün kelÀm-ı sÀbıúa naúø u ibùÀl ile (10) èavd itmekdür. 

Zuheyr ‘ in (Beyt) 28 :  

�م ,

� ی!��� ا �7
�ی�ر ا
�� e� 

�ی�)11( 
  ��� و%��ه� ا@ رواج  وا

úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni “mÀ-aóseneéd-dìne” beyti gibidür. Lem yaèfuhÀ 

lem yebullehÀ maènÀsınadur. Mıãraè-ı (13) evvelde ol diyÀrda tevaúúuf eyle ki 

teùÀvül-i zamÀn ve teúÀvüm-i èahd (14) anı istemedi didikden ãoñra mıãrÀè-ı åÀnì ile 

kelÀm-ı evvele èavd (15) u naúø eyleyüp belki anı úıdem ü eblÀ ve riyÀó u emùÀr, 

taàyìr ü ifnÀ (16) eyledi, didi. Bunda nükte iôhÀr-ı taóayyür ve tedellühdür. 

Ke’annehÿ evvelÀ kendü (17) èindinde müteóaúúiú olmayan şeyéden òaber virüp 
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 Rûm, 16. 

27
 Mümtehine, 10. 

28
 Altıparmak, 167b. ; ‘Abdünnâfî, s. 166. ; Zihnî, 427. ; ‘İsâmüddîn, s. 176.  
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baèdehÿ ifÀúat gelüp (18) ol şeyé èindinde müteóakúiú olmaàla kelÀm-ı sÀbıúa rücÿè 

ile belki úıdem (19) ü ervÀó u deym anı eblÀ vü taàyìr eyledi, dimiş olur. (ET(ET(ET(ET----

TEVRİYE) : TEVRİYE) : TEVRİYE) : TEVRİYE) : Maènevìden [8b] [8b] [8b] [8b] biri daòı tevriyedür. Buña ìhÀm daòı dirler. Taèrìfi: 

Úarìb ve baèìd (2) iki maènÀsı olan bir lafôa ıùlÀú olınup úarìne-i òafiyyeye (3) 

iètimÀda maènÀ-yı baèìdi murÀd ola. Tevriye iki êarbdur: (ET(ET(ET(ET----TEVRİYETÜTEVRİYETÜTEVRİYETÜTEVRİYETÜéLéLéLéL----

MÜCERREDET): MÜCERREDET): MÜCERREDET): MÜCERREDET): Biri mücerredde (4) tevriye-i mücerrede şol tevriyedür ki lafô-ı 

meõkÿr maènÀ-yı úarìbe mülÀyim (5) bir şeyé ile cemè olmaya. (Ke-úavlihì TaèÀlÀ) : 

 istevÀnuñ maènÀ-yı úarìbi istiúrÀrdur. MaènÀ-yı (6) ا
���& ��� ا
!�ش اس27ى 29

baèìdi istilÀdur. (7) Bu Àyetde istevÀdan murÀd maènÀ-yı baèìdi olan istilÀdur. Veél-

óÀãıl (8) istevÀ cülÿs ve ittikÀ gibi maènÀ-yı úarìbi olan istiúrÀra mülÀyim (9) bir 

şeyée muúÀrin olmadı. (ET(ET(ET(ET----TEVRİYETÜTEVRİYETÜTEVRİYETÜTEVRİYETÜéLéLéLéL----MURAŞŞAÓA) MURAŞŞAÓA) MURAŞŞAÓA) MURAŞŞAÓA) : : : : Biri daòı tevriye-i 

muraşşaóadur. Tevriye-i muraşşaóa (10) şol tevriyedür ki lafô-ı meõkÿr maènÀ-yı 

úarìbe mülÀyim bir şeyé ile (11) cemè ola. (Ke-úavlihì TaèÀlÀ) : 30 ء �����ه� q�'
وا

  ٍ� .Eydinüñ maènÀ-yı úarìbi cÀrióa-i (12) maóãÿãadur. MaènÀ-yı baèìdi úudretdür ��ی

Bu Àyetde eydinden murÀd maènÀ-yı úarìbine mülÀyim olan (14) beneynÀhÀya 

muúÀrin oldı. ZìrÀ benÀ eydìye mülÀyimdür. Saèdüéd-dìn meróÿm (15) dir ki: “Bu 

maóalde meõkÿr olan iki Àyet-i kerìmenüñ bu vechle (16) maènÀ-yı şerìfleri 

müfessirìnden ehl-i ÔÀhir iştihÀrına mebnìdür. (17) Yoúsa bu maúÀmda taóúìk-i laùìf-

i óaúìúat ve mecÀz tekellüfine cÀóit (18) olmayup mücerred-i èuômet ü şÀnını temåìl 
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 Tâhâ, 5. 

30
 Zâriyât, 47. 
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ü taãvìr ile künh-i celÀlì (19) üzre tevúìfdür.” (EL(EL(EL(EL----İSTİÒDÁM) : İSTİÒDÁM) : İSTİÒDÁM) : İSTİÒDÁM) : Maènevìden biri 

daòı istiòdÀmdur. Taèrìfi: İki maènÀsı [9a] [9a] [9a] [9a] (1) olan bir lafôdan evvelÀ bir maènÀsı 

murÀd olına. Baèdehÿ lafô-ı meõkÿra (2) èÀid olan øamìr ile maènÀ-yı dìgeri murÀd 

olına. YÀòÿd ol (3) lafôa iki øamìr èÀéid olup her bir øamìrden bir maènÀsı murÀd 

olına. (4) Bu iki ãÿretde daòı lafô-ı meõkÿruñ maènÀlarınuñ ikisi de óaúìúat (5) yÀòÿd 

ikisi de mecÀz yÀòÿd muòtelif olmaú cÀéizdür. Lafô ile bir maènÀ (6) øamìri ile 

maènÀ-yı dìgeri murÀd olınduàı Cerìr ‘üñ (Beyt) 31 :  

ٍاذا انiل ا
'��ء ��رض �2م    (7) 

 ���J% 2ر����: وان آ�ن 

úavli gibi. (8) Beyt-i meõkÿruñ vezni “iôÀ lem testaùìè” beyti gibidür. áıêÀb 

àaøbÀnuñ (9) cemèidür. èIùÀş ile èaùşÀn gibi. Bu beytde semÀ ile àayå ve semÀya (10) 

rÀciè raèaynÀhudaki øamìr ile nebt murÀddur. Bu iki maènÀnuñ ikisi (11) daòı 

mecÀzìdür. ŞÀèirüñ beyt-i meõkÿrda úudretinde baóå ile merúÿmuñ (12) arøına maùar 

nÀzil ve ol arøda kelÀ hÀãıl olsa her ne úadar úavm-i (13) mezbÿr àıøbÀn ise daòı 

                                                           
31

 Altıparmak, 168b. ; ‘Abdünnâfî, s. 168. ; Zihnî, s. 431. ; ‘İsâmüddîn, s. 177. [Bu beyit “Kavlü’l-

Ceyyid”de Mu’âviye bin Mâlik bin Ca’fer el-Câhilî’ye ait olarak gösterilmiştir. Zihnî, eserinde : 

“…Beyt-i meõkÿrı Cerìr’üñ : 

 ���7!
 ا��� ا
�2م ��ذل و ا

�أ ���� ,
 5�2
� ان ا�� و

 maùlaèında olan úaãìdesi ebyÀtındandur, diyenler iãÀbet idememişlerdür.” notunu eklemiştir. (bkz.s. 

431.)]   
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ilùifÀt itmeyüp ol kelÀ raèì (14) iderüz, dir. Lafô-ı meõkÿra rÀciè iki øamìrüñ her 

biriyle birer maènÀsı (15) murÀd oldıàı Buòturì ‘nüñ (Beyt) 32 :  

 �',� ا
�JQ و ا
'�آ��W وان ه�

:2�� و ض��2� ��& ج2ان)) 16( ش  

úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni “úÀlÿ aútarió” (17) beyti gibidür. áaêÀya rÀciè iki 

øamìrüñ biri sÀkinìhideki øamìr-i mecrÿrdur. (18) Bunuñla şecere-i àaøÀ olan mekÀnı 

murÀd ider. Biri daòı şebbÿhudaki (19) øamìr-i mensÿbdur. Bunuñla şecere-i àaøÀdan 

óÀãıl olan nÀrı murÀd ider. [9b][9b][9b][9b] (1) İkisi daòı mecazìdür. áaøÀ bir cins aàaçdur. Şebb 

odı yalıñlandurmaúdur. (2) CevÀnió gögüs cÀnibine, eølÀè arúa cÀnibine muttaãıl olan 

eyegü (3) müfredleri cÀnióa ve øılèdur. MaènÀ-yı beyt böyledür ki: Úalbümde her ne 

úadar (4) şecere-i àaøÀyı şebb ü ilhÀb ve nÀr-ı àaøÀba müşÀbih olan nÀr-ı hevÀ ile (5) 

beni iórÀú u itèÀb itdilerse daòı Óaúú TaèÀlÀ ol maóalli -ki anda şecere-i àaøÀdur- ve 

ehlini maèmÿr eyle. (EL(EL(EL(EL----LEFF VEéNLEFF VEéNLEFF VEéNLEFF VEéN----NEŞR) : NEŞR) : NEŞR) : NEŞR) : Maènevìden bir daòı leff ü neşrdür. 

(7) Taèrìfi: Tafãìlen yÀòÿd icmÀlen biraz elfÀô-ı müteèaddideyi õikr                         

baèdehÿ (8) elfÀô-ı meõkÿreden her birisi için olan şeyé õikr ide. LÀkin sÀmiènüñ (9) 

úarìne-i lafôiyye yÀòÿd maèneviyye sebebiyle elfÀô-ı meõkÿreden her birisi (10) içün 

olan şeyé maóalline redd ve ircÀè idecegine iètimÀd ile muèayyen (11) õikr 

olınmaúdur. Bu iki êarbdur: (12) ZirÀ neşr ki evvel õikr olınan muteèaddid ve leff 

ãoñra õikr olınandur. (13) YÀ tertìb-i neşr tertìb-i leffe muvÀfıú olur. Yaènì evvel 
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 Altıparmak, 168b. ; ‘Abdünnâfî, s. 168. ; Zihnî, s. 432. ; ‘İsâmüddîn, s. 177.  
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evvele åÀnì åÀnìye (14) ilÀ Àòire. MiåÀl (Úavluhÿ TaèÀlÀ) : 33  �	
و & ر��W7 ج!" 

7�2Q7ا & �W�J) 15(ا
��" وا
���ر 

7'	�2ا��W و  EvvelÀ leyl ve nehÀr tafãìlen (16) 

õikr olınup baèdehÿ leyl içün sukÿn ve nehÀr Óaúú TaèÀlÀ (17) óaøretlerinüñ 

faølından ibtiàÀ èaleét-tertìb õikr olındı. Fìhideki (18) øamìr-i mecrÿr be-her óÀl leyle 

rÀciè olmaàla èadem-i taèyìn ne cihetle (19) vÀúiè olur? diyü suéÀl olınursa egerçi bi-

óaãebiél-maènì taèyìn-i ôÀhirdür. [10a] [10a] [10a] [10a] (1)    LÀkin øamìr-i mecrÿr bi-óasebiél-lafô leyl 

ve nehÀrdan her birine èÀéid (2) olmaàla ãÀlió oldıàından èadem-i taèyìn müteóaúúiú 

olur. YÀòÿd (3) tertìb-i neşr tertìb-i leffüñ àayrı olur. Bu ãÿretde daòı yÀ maèkÿsüét 

(4)-tertìb olur. İbn Óayyÿs ‘uñ  (Beyt) 34 :  

 آ�e اس�2 وانe,� 5 و %�& 

�اً ورد��ً ) 5( �  ً�h(
و%iال   

úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni “keél-úısıyyi” (6) beyti gibidür. Sülüvv èaşúdan 

òalÀã olmaúdur. Óıúf neúÀ-yı reml, (7) úum yıàını. Rıdf óayvÀn ãafrasına dirler. 

Beyt-i meõkÿrda laóô (8) àazÀl içün, úadd àuãn içün, rıdf óıúf içündür. MeéÀl-i beyt : 

(9) ŞÀèir maèşÿúasına òiùÀb ider ki: Ben nice èaşúdan òalÀã (10) olurum. ZìrÀ sen 

laóô cihetiyle àazÀl, úadd cihetiyle àuãn, rıdf cihetiyle óıúfsın. Yaènì bu evãÀf ile 

mevãÿf olan maóbÿbuñ (12) èaşúından òalÀã olmaú muóaldür, dimek olur. YÀòÿd 

leff (13) ü neşr muòtelifüét-tertìb olur.  bو���ًء ه2 ش� ً ) 14(واس� و�)� ج2دا
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 Kasas, 73.  

34
 Altıparmak, 169a. ; ‘Abdünnâfî, s. 169. ; Zihnî, s. 432. ; ‘İsâmüddîn, s. 178.  



 164

 ً���Uوش  gibi ikincisi müteèaddid icmÀlen õikr olınmaúdur. MiåÀl  (Úavluhÿ (15) 

TaèÀlÀ) 35: 
2ا ��ً  اون��رى 
& و ی�B" ا
��U ا@ & آ�ن ه2دا   ÚÀlÿdaki õamìr 

Yehÿd ve NaãÀrÀya èÀéid olmaàla bu vechle iki fırúa icmÀlen (17) õikr olınup 

baèdehÿ her biri içün olan şeyè õikr olındı. Taúdìr-i (18) kelÀm:  &

5ٍ  ا
��2د ��

 5��ا
���رى 
& ی�B" ا
��U ا@ & آ�ن ) 19(ی�B" ا
��U ا@ & آ�ن ه2دًا و

 dimekdür. Bu iki [10b][10b][10b][10b] (1) fıúradan her biri Àòiri taêlìl idüp ancaú kendü ن��رى

dÀòil-i cennet (2) olmaú üzre iètiúad-ı sÀmièüñ èilmi óasebiyle èadem-i (3) iltibÀsdan 

nÀşì her fırúanuñ úavlini kendüye redd idecegine åıúa vü iètimÀd (4) bu iki fırúa 

icmÀlen leff olındı. äanèat-ı leff ü neşrden bu nevède (5) tertìb ve èadem-i tertìb 

taãavvur olınmaz. ZìrÀ tertìbde be-her óÀl tafãìl (6) iútiøÀ itmekle icmÀle münÀfìdür. 

Leff ü neşrüñ àarìbinden bu daòı (7) bir nevèdür ki yÀòÿd ikiden ekåer müteèaddid 

õikr olınup baèdehÿ (8) neşr vÀóidde her birisi içün olan şey õikr olına.   ا���
ا

 6!7
�ل وا
��h) 9(وا!
ً  و�7[ & وا ��27�& ا�2 ا��� �آ�ن  ��س� )10 ( ����k

�وداً '�آ�ن   gibi rÀóat ve taèab müteèaddid-i evvel èadl (11) ve øulm müteèddid-i 

åÀnìdür. ��  ً ��27�& ا�2 ا��� �آ�ن  �سّ   rÀóat  (12) ve èadle naôır ve  & ]7�

�وداً '� آ�ن  ����k taèab ve øulme nÀôırdur. (EL(EL(EL(EL----CEMè) : CEMè) : CEMè) : CEMè) : Maènevìden bir 

daòı cemèdür. Taèrìfi: İki yÀòÿd ikiden ekåer müteèaddidi (14) bir óükmde cemè 
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 Bakara, 111.  
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itmekdür. (Ke-úavlihì TaèÀlÀ) : 36  2ة�(
��2ن زی�� ا
�ن��) 15(ا
��ل وا
ا   MÀl ve benÿn 

zìnet-i hayÀt-ı dünyÀ olmaú óükminde cemè oldı. (16) Daòı Ebuél-èAtÀhiye’nüñ 

(EbyÀt) 37: 

�ه�اا !' ���5 ی� �Uش� ا�& 

�:) 17(ان  U
��ب وا
��اغ واA
ا  

 :�'��ة 
���ء اّى '� 

úavli gibi. (18) EbyÀt-ı meõkÿre baór-i recezüñ èarÿø-ı ÿlÀsınuñ êarb-ı evvelinden 

(19) mefÀèilün mefÀèilün mefÀèilün • müstefèil mefÀèilün mefÀèilün [11a] [11a] [11a] [11a] (1) 

veznine müùÀbıúdur. ŞebÀb yigitlik, ferÀà èilmden òÀlì olmaú cideh, istiànÀ 

maènÀsınadur. ŞÀèir, işbu üç emri fesÀda dÀèì olmaú (3) óükminde cemè eyledi. (ET (ET (ET (ET----

TEFRÌÚ): TEFRÌÚ): TEFRÌÚ): TEFRÌÚ): Maènevìden biri daòı tefrìúdür. Taèrìfi: Medóde (4) yÀòÿd medóüñ 

àayrıda bir nevèden olmaú üzere iki emr beynine (5) tebÀyün-i ìúÀè itmekdür. 

VaùvÀù’uñ (EbyÀt) 38:                                                                                                                                                                    

�ن2ال ا
��Qم و�5 ر���   

آ�2ال ا@�� ی2م س�Cء) 6(   
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 Kehf, 46. 

37
 Altıparmak, 169b. ; ‘Abdünnâfî, s. 172. ; Zihnî, s. 433. ; ‘İsâmüddîn, s. 178–179. (Birinci mısra 

Mutavvel ve Muhtasar’da kayıtlıdır.) 

38
 Altıparmak, 169b. ; ‘Abdünnâfî, s. 172. , Zihnî, s. 435. ; ‘İsâmüddîn, s. 179–180. 
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�رة ��& 2��ٍٍال ا � ��@  

�_�ة�ءٍ ) 7( ا
��Qم ون2ال   

úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni “keél-úısıyyi” beyt-i gibidür. NevÀl, èaùÀ (8) 

maènÀsınadur. áamÀm buluùdur. Bidretü èaynin, on biñ dirheme dirler. (9) NevÀl-i 

emìr bidretü èaynin ve nevÀl-i àamÀm úaùre-i mÀédur, diyü şÀèir èaùÀdan  (10) nevè-i 

vÀóid olan iki nevÀl beynine ìúÀè tebÀyün eyledi.(ET(ET(ET(ET----TAÚSÌM) : TAÚSÌM) : TAÚSÌM) : TAÚSÌM) : Maènevìden (11) 

biri daòı taúsìmdür. Taèrìfi: Müteèaddidi õikr baèdehÿ èaleét-taèyìn her biri (12) içün 

olan şeyé mÀ hüve lehünne iøÀfetdür. Úayd-ı iøafet ile leff ü (13) neşr òÀric kalur. 

ZìrÀ leff ü neşrde gerçi müteèaddidüñ her biri (14) olan şeyé õikr olınup lÀkin 

maóallerine redd ve iøÀfesi (15) sÀmièe óavÀle olınmış idi. Taúsìmde ise èaleét-taèyìn 

mütekellimüñ (16) muøÀf úalması meşrÿùdur. Mütelemmis’ün (EbyÀt) 39: 

 Wض�� ی�اد� �و@ ی,�� �� 

 )17 (�)2
ا@ ذ@ن %��ا
)� وا  

 

 W7��2ط �� e'C
 ه$ا ��� ا

 )18 (�وذا یnA �� ی�ث� 
W ا�  

úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni “mÀ Àóseneéd-(19)dìne” beyti gibidür. ëaym, 

ôulm maènÀsına. áayruél-hayy, úabìle himÀrı dimekdür.    [11b11b11b11b]    (1) Veted úazıúdur. 

Òasf õull maènÀsınadur. Bi-rummetihi bi-óable dimekür. Yüşeccü (2) yeduúúu ve 
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 Altıparmak, 169b. ; ‘Abdünnâfî, s. 172–173. ; Zihnî, s. 435. ; ‘İsâmüddîn, s. 180.  



 167

yuşeúúu reésehÿ maènÀsınadur. MiåÀl-i beyt kendüye ôulm úaãd  (3) olınan bir aóad 

ôulme rÀżì olmaz. İllÀ úabìlenüñ óimÀrı ile (4) veted-i òìme rÀżì olur. HÀõÀ ile àayra 

işÀret idüp dir ki: “Bu õull (5) üzre rümmesiyle merbÿùdur. ÕÀ ile daòı vetede işÀret 

idüp bunuñ (6) daòı başını daúú u şaúú iderler, bir kimse teraóóüm itmez.” ŞÀèir 

evvelÀ àayr-ı vetedi (7) õikr idüp baèdehÿ óasf üzre rabùı àayra ãoñra şecci vetede (8) 

èaleét-taèyìn muøÀf eyledi. HÀõÀ ve õÀ kelimeleri úurba işÀretde mütesÀvì (9) olup 

her biri àayra, vetede işÀrete muótemel olmaàla beyt-i meõkÿra (10) èadem-i taèyìn 

óasebiyle ãanèat-ı taúsìm olmayup belki leff ü neşr (11) úısmından olur, suéÀline 

cevÀb virilür ki hÀõÀ ve õÀnuñ mütesÀvì (12) oldıàı müsellem degüldür. HÀõÀdaki 

óarf-i tenbìh ki hÀdur. ÕÀya dÀòil olması (13) meşÀrün-ileyhüñ ziyÀde úarìb oldıàına 

işÀret ve õÀnuñ óarf-i tenbìhden (14) mücerred olması meşÀrün-ileyhüñ àÀyet úarìb 

oldıàına èalÀmetdür. BinÀéen-èaleyh (15) beyt-i meõkÿrda hÀõÀ úarìb olan àayr içün 

ve õÀ úarìb olan veted içün (16) olur. Bu maúÿle iètibÀrÀt-ı èibÀrÀt-ı büleàÀda ihmÀl 

olınmaz. Belki belÀàat (17) bu gÿne leùÀéife rièÀyetden èibÀretdür. (EL(EL(EL(EL----CEMè CEMè CEMè CEMè 

MAèAMAèAMAèAMAèAééééTTTT----TEFTEFTEFTEFRÌÚ)RÌÚ)RÌÚ)RÌÚ) : Maènevìden biri daòı cemè maèaét-tefrìúdür. (18) Taèrìfi: İki 

şeyé bir maènÀya idòÀl olınup cihet-i idòÀlleri tefrìú (19) olınmaúdur. VaùvÀù’un 

(Beyt) 40: 

ئ���2ج�Y آ�
��ر�� ض2   

�� آ�
��ر �� ��ه� �� و
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 Altıparmak, 170a. ; ‘Abdünnâfî, s. 173. ; Zihnî, s. 426. ; ‘İsâmüddîn, s. 182.  
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[12a] (1) úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni baór-i müteúÀribüñ èarÿø-ı ÿlÀsınuñ (2) 

êarb-ı åÀliåinden li-ecliét-taşùìr veét-taãrìè èarÿøı daòı maòôÿfe vÀúiè (3) olup faèÿlün 

faèÿlün faèÿlün faèul • faèÿlün faèÿlün faèul veznine (4) muùÀbıúdur. ŞÀèir úalbini ve 

vech-i ceybi nÀra müşÀbehet óükminde idòÀl eyleyüp (5) baèdehÿ vechde vech-i 

şebeh øiyÀ vü tÀb ve úalbde vech-i şebeh óarÀret ü iltihÀb (6) olmaú üzre tefrìú 

eyledi. MeéÀl-i beyt: Senüñ vechüñ øavè u øiyÀda (7) nÀra müşabih. Benüm daòı 

úalbüm óarÀret-i èaşkda nÀra müşÀbihdür, dimekdür. (8) (EL-CEMèèèè MAèèèèAééééT-

TAÚSÌM) : ÚSÌM) : ÚSÌM) : ÚSÌM) : Maènevìden biri daòı cemè maèaét-taúsìmdür. Taèrìfi: Müteèaddidi 

óükm-i (9) vÀóid taótında cemè idüp ãoñra taúsìm eylemekdür. YÀòÿd èaks idüp 

evvelÀ (10) müteèaddidi taúsìm ãoñra vÀóid taótında cemè eylemekdür. äoñra taúsìm 

(11) Ebÿéù-ùayyib’ün (EbyÀt) 
41

 : 

 �7� ا��م ��� ار��ض �Bش��ٍ  

��ن  ��
��) 12(ی,A� �W ا
�وم ا
وا  

  

�وا 
�و "7,
�ن	)2ا وا ��'�
 

�ج�!2 وا
��ر   6��
�زر�2ا) 13(وا  

úavli gibi. Bu beytlerüñ vezni “mÀ aóseneéd-dìne” beyti gibidür. İúÀmenüñ (14) 

fÀèili memdÿódur. Bu maóalde iúÀmet tesellaù maènÀsını müteøammin oldıàından 

(15) kelime èalÀ ile taèaddiye eyledi. ErbÀø, eùrÀf-ı Medìne maènÀsına, rabøuñ (16) 
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 ‘Abdünnâfî, s. 173. ; Zihnî, s. 437. ; ‘İsâmüddîn, s. 182–183. 
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cemèidür. Òarşenet bilÀddur. Müdün-i AmÀsiye’nüñ ismidür. äulbÀn ãalìb-i  (17) 

NaãÀrÀnuñ cemèi, buyaè bìèanuñ cemèidür ki buyaè NaãÀrÀnuñ èibÀdet (18) itdikleri 

maóaldür. Bih øamìri memdÿóa rÀcièdür. Kelime-i óattÀ õikri  2ق���دا
�,�ن6) 19(س    

beytindeki úÀd fièline müteèalliúdür. Nekeóÿ, mÀ-veledÿ lafôlarında [12b12b12b12b]    (1) 

õeviél-èuúÿla maòãÿã olan min iútiøÀ ider iken mÀ ile taèbìr (2) olınmış memdÿóa 

şeúÀvet idenler gÿyÀ èadem-i rüşd ü kiyÀsetden nÀşì (3) õuél-èuúÿl menzelesinde 

olmadıúlarına işÀret ve beyt-i åÀnìdeki (4) mÀ cemeèÿ, mÀ zereèÿ úavline mülÀyemet 

içündür. ŞÀèir beyt-i evvelde şeúÀ-yı (5) Rÿm ile memdÿóı cemè ãoñra liél-sebbì 

beytiyle taúsìm eyledi. MeéÀl-i beyt (6) budur ki: ÓattÀ memdÿó etrÀf-ı Òarşene’ye 

teselleù eyledi. Anuñla Rÿm (7) ve ãulbÀn ve buyaè şeúÀvet ider. ZìrÀ menkÿóeleri 

sebbì içün, evlÀdları (8) úatl içün, mezrÿèları nÀr içündür. ŞÀèirüñ murÀdı memdÿóuñ 

úuvvetini (9) beyÀndur. Taúsìm ãoñra cemè ÓassÀn bin æÀbit, raêiyaéllÀhu TaèÀlÀ 

èanhü, óaøretlerinüñ (10) sürÿr-ı úÀéinÀt èaleyhi efêÀlüéã-ãalavat efendümüz 

cenÀblarıyla aãhÀb-ı güzìn, (11) rıêvÀnaéllahi TaèÀlÀ èaleyhim ecmaèìn, óazerÀtını 

medó ü åenÀ siyÀúında (EbyÀt) 42 :  

�2م اذا ��ر�2ا ض�وا ��وه�) 12(                    

  او��و
2ا ا
��� �� اش����� ن�!2ا
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 ‘Abdünnâfî, s. 174. ; Zihnî, s. 438. ; ‘İsâmüddîn, s. 184.  
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�ث� ( ��% ��� Y�) ��U(13) س 

�ع �
  ان ا
�Cیy ����� ش�ه� ا

(14) gibi. Bu beytlerüñ vezni “mÀ aóseneéd-dìne” beyti gibidür. ÓÀvelÿ be-maènÀ 

ùalebÿ, (15) eşyÀé enãÀr, etbÀè maènÀsınadur. Seciyye àarìze vü òulúdan, òalÀyıú (16) 

òalìúanuñ cemèidür ki ùabìèat maènÀsınadur. Bidaè bidèanuñ (17) cemèidür, 

mübtedièÀt u muódeåÀt dimekdür. Óaøret-i ÓasÀn, raêiyaéllÀhu (18) TaèÀlÀ èanhü, 

beyt-i evvelde ãıfat-ı memdÿóını êarrÀ èadÀ ve nefè-i evliyÀya taúsìm (19) eyleyüp 

ãoñra beyt-i åÀnìde bu iki ãıfatı seciyye olmaúda cemèeyledi.  [13a13a13a13a]    (1) Yaènì anlar 

bir úavm-i èÀlìdür ki eger muóÀrebe itseler be-her óÀl èadüvlerini ièdÀm u (2) imóÀ 

yÀòÿd etbÀè u eşyÀèları óaúúında nefè ü cedvÀ murÀd itseler (3) anı daòı èìkÀ vü icrÀ 

iderler. Bu òaãlet anlarda bir seciyye-i àayr-ı muódeåedür. (4) ZìrÀ òaãlet ü ùabìèatuñ 

şerri soñradan óÀdiå olandur. Bunlar ise (5) òalú-ı meõkÿr ile mefùÿrlardur. (EL(EL(EL(EL----

CEMè MAèAéCEMè MAèAéCEMè MAèAéCEMè MAèAéTTTT----TEFRÌÚ VEéTTEFRÌÚ VEéTTEFRÌÚ VEéTTEFRÌÚ VEéT----TAÚSìMTAÚSìMTAÚSìMTAÚSìM) : Maènevìden bir daòı cemèüét-tefrìú 

veét-taúsìmdür. (6) Taèrìfi: TaèÀrìf-i mesbÿúadan ôÀhirdür. MiåÀli (Úavluhÿ 

TaèÀlÀ):43  @ �)zی& ش,2ا ) 7(ی2م ی$
� ا��  ٌ�(	�� ن�bٌ ا@ ��ذنW ����� ش,ّ�ٌ  و س!�

 ���)8 ('
�ی& ���� �دا5 ا
�B yٌز��ٌ� و ش�� ���� ��
و ا@رض ا@ ) 9(�2ات ا
��ر 

�ی& ���� ) 10(�ش�ء ر�Y ان ر�Y �!�ل 
�� ی�ی� وا� ا
$ی& 
�B ��U
س!�وا ��� ا

ا@ �ش�ء ر�Y �_�ء %�� U$وذ) 11(�د5 ا
'�2ات و ا@رض      Taúdìr-i kelÀm: 

YeétiéllÀh ey emrehÿ (12) yÀòÿd yeétiél-yevmü ey hüvelehÿ dimekdür. Ôarf-ı eõker 
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 Hûd, 105–108. 
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iømÀrıyla lÀ-tekellemü nefsün ile (13) menãÿbdur. MaènÀ-yı şerìfi cevÀbdan yÀ 

şefÀèatden kendüye nefè virür bir şeyé ile (14) tekellüm itmez, dimekdür. 

Feminhümdeki øamìr ehl-i mevúıfine rÀcièdür. Şaúiyy,  W
 �Jّ,7�
��ر) 15(��   

maènÀsına. Saèìdün,  W
 �Jّ,7�W�C
��   maènÀsınadur. Zefìr iòrÀc-ı (16) nefes, şehìú 

redìdür. SemavÀt u arødan murÀd ya semavÀt- Àòiret ve arø-ı (17) Àòiret yÀòÿd teébìd 

ve nefy inúıùÀèından kinÀyet ola. İllÀ mÀşÀéa Rabbuke,  (18) illÀ vaúte meşìyetiéllÀhi 

sübóÀnehÿ ve taèÀlÀ dimekdür. İnne Rabbuke faèèÀlün limÀ yurìdu (19) yaènì irÀde-i 

èaliyyesi taòlìd-i baèødan ola. KüffÀr gibi ve iòrÀc-ı baèødan ola. [13b] (1) FussÀú 

gibi èaùÀéen àayra mecõÿõin, àayra maúùÿèin bel mumtedun lÀ ilÀ-nihÀye dimekdür. 

(2) èAõÀb-ı nÀrda òulÿddan istiånÀ bu maènÀyadur ki müéminlerden èiãyÀn (3) 

sebebiyle şaúiyy olanlar muòalled-i fién-nÀr olmazlar. Naèìm-i cennetde òulÿddan 

(4) istiånÀ daòı bu vechledür ki baèø suèdÀ cennetde muòalled olmaz. Belki 

cennetden (5) ibtidÀéen müfÀraúat üzre olurlar. Müéminlerden ìmÀn ile saèìd olan (6) 

fussÀú gibi ki eyyÀm-ı èaõÀblarında müfÀraúat üzre olmış olurlar. İbtidÀdan (7) 

murÀd eyyÀm-ı èaõÀblarıdur. Mebdeé-i muèìnden teébìd bi-iètibÀriél-intihÀ müntaúıø 

oldıàı (8) gibi bi-iètibÀriél-ibtidÀ daòı müntaúıø veél-óÀãıl Óaúú SübóÀne ve TaèÀlÀ, 

lÀ-tekellemü nefsün (9) ile enfesi cemè eyledikden ãoñra feminhüm şaúiyyün ve 

saèìdün úavl-i (10) şerìfiyle baèøısı şaúiyy ve baèøısı saèìd olmaú üzre beynlerin (11) 

tefrìú baèdehÿ, feéammÀ eõ-õìne şaúÿ ileél-Àòire, úavl-i şerìfiyle èaõÀb-ı nÀrdan (12) 

iştiúÀ içün olan şeyé eşúiyÀya muøÀf naèìm-i cennetden suèdÀ içün (13) olan şeyé 

suèdÀya muøÀf idüp taúsìm eyledi. AllÀhümmeécèalenÀ (14) mineés-suèadÀée fiél-
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èuúbÀ ãanèat-ı taúsìm iki emre daòı iùlÀú olınur. (15) Biri bir şeyéün aóvÀli õikr 

olınup ol aóvÀlün her birine münÀsib olan (16) şey kendüye muøÀf ola. Ebuéù-

ùayyib’ün (EbyÀt) 44 : 


,�� و �Aی| �� �6 �,�k س� 

آ�ن�� & 2kل �ا
7=�2ا �د) 17(   

 

 ث,�ل اذا @�2ا ��Bف اذا د�2ا 

آ=��اذا ش�وا ���" اذا ��وا) 18(   

úavli gibi. Bu beytlerüñ vezni “teraddÀ” beyti   (19) gibidür. ÚanÀ rumó maènÀsına 

olan úanÀtuñ cemèidür. Meélteåemÿ iltiåÀmdandur. [14a] (1) Leååm ve iltiåÀm aàız 

üzre niúÀb örtmekdür. LiåÀm, niúÀbdan aàız üzerine (2) gelen nesnedür. Maèlÿm ola 

ki èadÿ èindinde şÀbb-ı emred ôann olınup (3) bÀèiå-i dehşet olmaú mülÀóaôasıyla 

óìn-i muóÀrebede lióÀların (4) setr içün vechlerine vaøè-ı niúÀb itmek úÀèide-i 

şücèÀn-ı ièrÀbdur. (5) MaènÀ bu vechledür ki yaúında düşmÀndan óaúúumı úanÀ vü 

meşÀyiò ile ùaleb (6) iderüm. Öyle meşÀyiò ki eånÀ-yı óarbde keåret-i 

tenaúúablarından nÀşì gÿyÀ anlar (7) şübbÀn-ı mürddür ve şiddet ü veùÀéatları 

óasebiyle èadÿya mülÀúì olup (8) muóarebe itseler åaúìldür. KifÀyet-i mühimm ve 

deffÀè-ı müllim içün daèvet olınsalar (9) cÀbite sürèat itmeleriyle òafìfdürler ve her 

                                                           
44

  (Bu beyitlerin birincisi Mutavvel’de ikincisi Telhîs’de kayıtlıdır.) ‘Abdünnâfî, s. 176. ; Zihnî, s. 

439. ; ‘İsâmüddîn, s. 186. 
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biri cemÀèat maúÀmına úÀéim (10) olmaàla üzerlerine şiddet ü óamle olındıúda 

keåìrdürler. TaèdÀd olınsalar (11) úalìldürler. Bu beytlerde şÀèir aóvÀl-i meşÀyiòi õikr  

idüp aóvÀlden her birine (12) münÀsib olanı ol óÀle iøÀfet eyledi. Şöyle ki óÀl-i 

mülÀúÀtı (13) åıúlete, óÀl-i duèÀyı òufte, óÀl-i şeddi keårete, óÀl-i taèdÀdı úıllete 

muøÀf (14) eyledi. Emr-i meõkÿruñ biri daòı bir şeyé aúsÀmını istìfÀ itmekdür. (Ke-

úavlihì (15) TaèÀlÀ): 45   و ج��iآ2را و ی$
ی�6 
�& ی�Aء ان�ث� و ی�6 
�& ی�Aء ا

& ی�Aء �,���ذآ�ن� و ان�ث�) 16( "!Uو ی    maèlÿmdur ki insÀnuñ yÀ veledi (17) olur 

yÀ olmaz oldıàı óÀlde daòı yÀ õükÿrdan yÀ inÀådan olur. (18) YÀòÿd, hem õukÿrdan 

hem inÀådan olur. Bu ãÿretde Àyet-i meõkÿra cemìè-i (19) aúsÀmı istìfÀ itmiş olur. 

(ET(ET(ET(ET----TECRÌD) : TECRÌD) : TECRÌD) : TECRÌD) : Maènevìden biri daòı tecrìddür. Taèrìfi: [14b14b14b14b]    (1) Li-ecliél-

mübÀlaàa bir ãanèat ãÀóibi emrden ol ãanèatda emr-i meõkÿruñ (2) miåli bir emr-i 

Àòir intizÀè olına. Şöyle ki, emr-i meõkÿrda ãıfatuñ kemÀli (3) sebebiyle keén-nehÿ ol 

ãıfatla mevãÿf olması bir mertebeye bÀlià olmış ki (4) kendüden ãıfat-i meõkÿre ile 

mevãÿf bir emr-i Àòir intizÀè olınmaú (5) ãaóìó olur. Tecrìd birúaç úısmdur: Mìm-i 

tecrìdiyye ile olur. Lì (6) min fülÀnin ãadìúun óamìm gibi. Yaènì fülÀn kimse 

ãadÀúatden bir óadde bÀlià (7) oldı ki ol óadd ile ãadÀúatde kendüden kendü gibi bir 

ãadìú-i Àòir (8) istiòlÀã olınmaú ãÀóìó oldı. Biri daòı müntezeèün-minh[e] dÀòil-i    

bÀé-ı (9) tecrìdiyye ile olur. Leéin seéelte fulÀnen li-teséelenne bihiél-baóra gibi 

memdÿóuñ (10) semÀóat ile ittiãÀfını bir óadde iblÀà itdi ki kendüden semÀóatde (11) 
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 Şûrâ, 49-50. 
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bir baór intizÀè eyledi. Biri daòı müntezeèe dÀòil bÀé-ı maèiyyet ile olur. ŞÀèirüñ 

(Beyt) 46 :  

 %2
�و ش2ه�ء (!�و�� ا
� ��رخ ا  

  �j
7'�� y���
=" ا)13 (�����
٭ا
 

úavli gibi. Beyt-i meõkÿr baór-i ùavìlüñ êarb-ı åÀnìsinden faèÿlün (14) mefÀèìlün 

faèÿlün mefÀèìlün • faèÿlün mefÀèìlün faèÿlün mefÀèìlün (15) veznine müùÀbıúdur. 

ŞevóÀ feresüñ evãÀf-ı maómÿdesindendür. Sièat-i (16) eşdÀú aàzınuñ cevÀbını vÀsiè 

olmaú sebebiyle úabìóüél-manôar u muhìb olan (17) feres maènÀsınadur. Taèdÿ 

teserruè maènÀsınadur. äÀriò, feryÀd u istimdÀd (18) iden kimesnedür. VeàÀ cenge 

dirler. Dırè ve zirh maènÀsına olan (19) leéÀmeyi lÀbis dimekdür. Fanìú, ehl èindinde 

mükerrem faól maènÀsınadur. [15a15a15a15a]    (1) Muraóóal, raólüél-baèìrdendür ki teróìl bir 

şeyéi mekÀnından eşòÀã (2) ve maóall-i Àòire tesbìl itmekdür. Müsteléim kelimesine 

dÀòil olan bÀ mülÀsebe vü (3) muãÀóabet içündür. MaènÀ bu vechledür ki, ol feres 

cengde benden (4) istiàÀåe iden kimseye benden mücerred bir lÀbis-i dırèa muãÀóabet 

ile beni (5) esrÀè ider. ŞÀèir óarbde istièdÀdını bir óadde iblÀà itdi ki kendüden (6) bir 

müsteúid-i Àòir intizÀè eyledi. Biri daòı müntezeèün-minhe dÀòil fì ile olur. (7) Ke-

                                                           
46

 (Bu beyitin şairi Kavlü’l-Ceyyîd’de Zü’r-rümme olarak gösterilmiştir. Bkz. s. 441.) ‘Abdünnâfî, s. 

177. ; Zihnî, s. 441. ; ‘İsâmüddîn, s. 187.    

٭
 Beyitteki “…miåliél-fenìúiél-muraóóalÀ” ifadesi, Kavlü’l-Ceyyid’de ve Mine’n-Nefi’l-Muavvel 

Tercemeti’t-Telhis ve’l-Mutavvel’de “…miåliél-fenìúiél-müdecceli” olarak gösterilmiştir. Sayfa 

numaraları için bkz. dipnot 46.   
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úavlihì TaèÀlÀ) : 47 ��C

�� ���� دارا øamìr-i fihÀ cehenneme rÀcièdür. MÀ-hÀõÀ 

cehennem (8) dÀr-ı òulddur. LÀkin Óaúú cell ve èalì óaøretleri küffÀrı tehvìl øımnında 

şiddet ile (9) ittiãÀflarında mübÀlaàa içün cehennem bir dÀr-ı Àòir intizÀè idüp anlar 

içün (10) muèadde úıldı. Biri daòı bir óarf tevessüù itmemek vechiyle olur. 

ÚutÀde’nüñ (Beyt) 48 : 

 )11  (jوٍة��iQ� &ن �,�5 @ر��  

 ��Q
م اوی�2ت آ�ی�j()2ى ا  

úavli (12) gibi. Beyt-i meõkÿrun vezni “úÀlÿ aúterió” beyti gibidür. Taóvì tecemmuè 

maènÀsına (13) ve àazvenün sıfatudur. Yemÿte Àn øamìriyle menãÿbdur. Taúdìr-i 

kelÀm, illÀ (14) inne yemÿte, dimekdür. Şaèir kerìm ile nefsini murÀd idüp keremde 

mübÀlaàaya (15) binÀéen kendüden bir kerìm intizÀè eyledi. MeéÀl-i beyt: Eger bÀúì 

úalursam be-her óÀl (16) àanÀyimi cÀmiè bir àazÀya rıólet iderüm. Meger kerem bÀúì 

úalmaya, dimek olur. (17) Beyt-i meõkÿr tekellümden àıybete iltifÀt úabìlinden olur, 

suéÀline iltifÀt (18) ãanèat-ı tecrìde münafì olmamaú üzre cevÀb virilür. YÀòÿd (19) 

taúdìr-i kelÀm ev yemÿte minnì kerìmun beyt-i meõkÿr l ìmin fülÀnin ãadìkun  

óamìm úabìlinden olup [15b15b15b15b]    (1) úısm-ı Àòir olmaz suéÀli daòı bu taúdìre óÀcet 

olmadan tecrìdüñ óuãÿli (2) ve maènÀnuñ tamÀmı ôÀhir olmaàla redd olınur. Biri 

daòı bi-tarìúiél-úinÀye (3) olur. AèşÀ’nuñ (Beyt) 49 : 
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 Fussilet, 28.  

48
 ‘Abdünnâfî, s. 177. ; Zihnî, s. 443. ; ‘İsâmüddîn, s. 188.  

49
 ‘Abdünnâfî, s. 178. ; Zihnî, s. 445. ; ‘İsâmüddîn, s. 188. 
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& ی�آ6 ا
�_� و@ ��B ی� 

  e	� Wسzب آ�A4(ی(�C� &  

úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni baór-i münseriòüñ èarÿø-ı ÿlÀsınuñ (5) êarb-ı 

evvelinden müstefèilün mefèalÀtü müfteèilün • müfteèilün mefèalÀtü (6) müfteèilün 

veznine muùÀbıkdur. Yeşrebü yerkebü üzerine maèùÿfdur (7) ve taúdìrüél-kelÀm: 

Yeşrebuél-keése bi-keffiél-cevÀd, dimekdür. ŞÀèir memdÿódan (8) bir cevÀd intizÀè 

idüp èalÀ-ùarìúiél-kinÀye memdÿó keff-i cevÀd ile şürb (9) ider, didi. ZìrÀ 

memdÿódan keff-i beòìl şürbi menè itmekle keff-i (10) kerìm ile şürbi iåbÀt itmiş 

olur. MeéÀli: ŞÀèir memdÿóa òiùÀb ile (11) “Ey rÀkib! Maùiyye olan kimesnelerüñ ve 

keff-i beòìl ile keéesi nÿş itmeyenlerüñ (12) òayrlusı” dimekdür. Bu daòı maèlÿmdur 

ki keff-i kerìm şürb ider, (13) diyüp kerìmden murÀd ise ancaú memdÿódur. Bu 

diúúat baèøılara òafì (14) olmaàla şöyle ôuèm iderler ki eger òiùÀb şÀèirün nefsiyiçün 

olursa (15) tecrìddür ve eger olmaz ise tecrìd[d]en olmayup belki yalñuz memdÿóuñ 

(16) àayr-i beòìl olmasından kinÀye olur. LÀkin evvelÀ kinÀye tecrìde münÀfì 

olmadıàı (17) Ànifen õikr olınmış idi. ÒiùÀb daòı şÀèirüñ nefsine oldıàı ãÿretde (18) 

müstaúilen bir nevè-i tecrìd olmayup belki bundan ãoñra õikr olınacaú (19) ãanèat-ı 

tecrìde dÀòil olmış olur. Biri daòı insÀnun nefsine [16a16a16a16a]  (1) muòÀùabesiyle olur. 

Yaènì nefsinden kelÀm sevú olınan ãıfatda (2) kendü miåli bir saòã-ı Àòir intizÀè idüp 

baèdehÿ anuñla muóÀùabe ile Ebuéù-ùayyib’üñ (Beyt) 50 : 
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 ‘Abdünnâfî, s. 178. ; Zihnî, s. 445. ; ‘İsâmüddîn, s. 189.   
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�ك (��ی�� و @ �ل �� "�B @ (3) 

  �ا
)�ل) 4(���'!� ا
�_y ان 
� ی'!  

úavli gibi. Beyt-i meõkÿrun vezni “mÀ aóseneéd-dìne” beyti gibidür. (5) EsèÀd ièÀnet 

maènasınadur. ÓÀlden murÀd àınÀdur. ŞÀèirüñ nefsinden (6) òayl ve mÀl faúdında 

kendü miåli bir şaòã intizÀè ile ol şaòãla muóÀùabe (7) idüp dir ki: “Senüñ èindinde 

òayl ve mÀl yoúdur ki ihdÀ eyleyesin. (8) BÀrì àınÀ ièÀnet itmez ise nuùú-ı ièÀnet 

itsün.” (EL(EL(EL(EL----MUBÁLAáATÜMUBÁLAáATÜMUBÁLAáATÜMUBÁLAáATÜéLéLéLéL----MAÚBßLE) : MAÚBßLE) : MAÚBßLE) : MAÚBßLE) : Maènevìden biri daòı (9) mübÀlaàa-

[i] maúbÿledür. Maúbÿle úaydı maúbÿle-i merdÿdeden iótirÀz ider ki (10) merdÿdesi 

muóassenÀtdan olmaz ve mübÀlaàa muùlaúÀ maúbÿle yÀòÿd muùlaúÀ (11) merdÿde 

olmaú üzre zuèm idenlerüñ úavllerini redde işÀretdür. Bundan ãoñra (12) Muãannif-i 

meróÿm muùlaú mübÀlaàayı ve aúsÀmını ve maúbÿle ve merdÿdesini (13) beyÀna 

şürÿè idüp dir ki: “Muùlaú mübÀlaàanuñ taèrìfi bir vaãfuñ şiddet (14) yÀòÿd øaèfda 

nióÀyet ü kemÀle resìde olmadı. Ôannını defè içün gerek (15) müsteóìl ve gerek 

müstebèid şiddet ve øaèfda bir óadde bülÿàı iddièÀ olınmaúdur. (16) AúsÀm-ı 

mübÀlaàa teblìà ve iàrÀú ve àulüvv ve münòaãırdur. (ETETETET----TEBLÌTEBLÌTEBLÌTEBLÌá):á):á):á): ZìrÀ müddeèì 

eger èaúlen (17) ve èÀdeten mümkin olursa aña teblìà dirler. İmriéüél-Úays’uñ (Beyt) 

51 : 

�اًء ��& ث2ر و ن!�U) 18(�!�دى  �  

 J�� ��� دراآ�"'Q��  ٍء��� ]  
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 ‘Abdünnâfî, s. 179. ; Zihnî, s. 448. ; ‘İsâmüddîn, s. 190.  
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úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ (19) vezni “ ve şevhÀéa” beyti gibidür. èİdÀénuñ fÀèili 

feresdür. İèdÀ ùalaú-ı vÀóide [16b] (1) iki ãaydı biri biri ardınca şikÀr itmege dirler. 

æevr, baúar-ı vaóşìnüñ (2) erkegi, naèce dişisidür. DirÀken, mütetÀbièen maènÀsına. 

Lem yanêaó lem yaèraú (3) maènÀsınadur. Feyuàsel, meczÿm ve yunêaó üzerine 

maèùÿfdur. ŞÀèir iddièÀ (4) ider ki: “Feres, müømÀr-ı vÀóidde bir segirmekle åevr ve 

naèceye yetişdi (5) ve derlemedi.” Bu ise èaúlen ve èÀdeten mümkindür ve (EL(EL(EL(EL----

İáRİáRİáRİáRÁÚ):ÁÚ):ÁÚ):ÁÚ): Eger müddeèì èaúlen mümkin (6) olup èÀdeten mümkin olmazsa aña iàrÀú 

dirler. èAmr bin Eyhem’üñ (Beyt) 52 :  

 (7) ون	�م ج�رن� �دام ���� 

 @� 6�� � و ن7�!W ا
	� ا

úavli gibi. (8) Beyt-i meõkÿruñ vezni “iõÀlem testaùiè” beyti gibidür. Nütbiè itbÀèdan 

nursilÿ (?) (9) maènÀsınadur. MÀlÀnuñ elifi elif-i işbÀèdur. MÀl, sÀr maènÀsınadur. 

(10) ŞÀèir, kereminden baóåle: “Biz cÀrumuza kirÀm iderüz. MÀdÀmki bizdedür (11) 

ve nereye meyl iderse aña luùf u iósÀnı itbÀè iderüz” dir. Bu óÀlet (12) ise her ne 

úadar èaúlen mümkin ise èÀdeten mümkin olmadıàı aãóÀb-ı rüşd (13) ü òıred 

èindinde vÀreste-i bürhÀn u senedddür. MübÀlaàadan bu iki nevè (14) maúbÿldür. 

(EL(EL(EL(EL----áULÜVV): áULÜVV): áULÜVV): áULÜVV): èÁdeten mümkin olup èaúlen mümteniè olmaú ãÿreti muóÀl 

olmaàla (15) yalñuz müddeèÀnuñ èaúlen ve èÀdeten mümteniè olmaú nevèi úalur. 

Buña àulüvv dirler. (16) Ebÿ NüvÀs’uñ (Beyt) 53:  

                                                           
52

 ‘Abdünnâfî, s. 180. ;  Zihnî, s. 449. ; ‘İsâmüddîn, s. 190.  

53
 ‘Abdünnâfî, s. 180. ;  Zihnî, s. 449. ; ‘İsâmüddîn, s. 191. 
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 Wان �ك �7�A
 وا5�B اه" ا

  �7

Y��(7 ا
�_e ا)) 17y�C( �
  

úavli gibi. Beyt-i meõkÿr baór-i úÀmilüñ èarÿø-ı ÿlÀsınuñ êarb-ı (18) evvelinden 

mütefÀèilün müstefèilün müstefèilün • mütefÀèilün mütefÀèilün (19) müstefèilün 

veznine müùÀbıúdur. ŞÀèir memdÿóa òiùÀb idüp dir ki: [17a][17a][17a][17a]    (1) “Ehl-i şirki bir 

mertebe iòÀfe eyledüñ ki nuùf-ı àayr-ı maòlÿúa daòı senden (2) òavf ider.” Bu ise 

èaúlen ve èÀdeten mümtenièdür. áulüvden maúbÿl olan (3) birúaç ãınfdur: Biri budur 

ki üzerine ãıóóate taúrìb ider bir şeyé (4) idòÀl olına. Óaúú SübóÀne ve TaèÀlÀ 

óaøretlerinüñ :54 �Jد زی��7 ی�	5 (ی(  ن�ٌر W''�) �
و      úavl-i şerìfinde vÀúiè olan 

yekÀdu gibi biri daòı (6) taóyìlden bir nevè-i óüsni mutaøammın ola. Ebuéù-ùayyib’üñ 

(Beyt) 55: 

����� �=��اً  )7(�,�ت س���	��   

	�ن� @ W��� �,�� �Q7�) 2
 

úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ (8) vezni “ve aòafte” beyti gibidür. èİåyar, èaynuñ 

kesriyle àubÀr maènÀsına olup (9) Şeró-i MiftÀó’da èAlleme-i meróÿmuñ el-èıåyaru 

el-àubÀru ve lÀ yuftehÿ fìhiél-èaynu (10) taèbìri óaúúÀ ki laùìfdendür. SenÀbik 

sünbükuñ cemèidür, óavÀfirüél-ciyÀd (11) maènÀsına. SenÀbikühÀ èaleyhÀ øamìrleri 

ciyÀda, èaleyh øamìri èiãyara (12) rÀcièdür. Tebteàìnüñ fÀèili daòı ciyÀddur. èAnaú 

                                                           
54

 Nûr, 35. 

55
 ‘Abdünnâfî, s. 181. ; Zihnî, s. 451. ; ‘İsâmüddîn, s. 191.  
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seyrden bir nevèdür ki sürèatle (13) olur. MeéÀl-i beyt: Sürèati seyr ü óareketlerinden 

nÀşì ol ciyÀduñ (14) ayaúları kendü üzerlerine bir mertebe yirden àubÀr úoparup èıúd 

u cemè (15) eyledi ki eger ciyÀd-ı meõkÿr ol àubÀr üzre seyr murÀd eylese mümkin 

(16) olurdı. ŞÀèir senÀbik-i òaylden üzerlerine mürtefiè olan àubÀruñ (17) bir derece 

terÀkümini iddièÀ eyledi ki gÿyÀ bir arø olup üzerinde seyr (18) itmek mümkin ola. 

Bu ise èaúlen ve èÀdeten mümtenièdür. LÀkin taòyìl-i óasen (19) olmaàla maúbÿldür. 

Baèø kerre ãıóóate muúarreb şeyé duòÿli ve taòyìl-i óaseni [17b][17b][17b][17b]    (1) mutaøammın 

olması bir yirde müctemiè olur. ÚÀêì ErrecÀ’uñ (Beyt) 56: 


� ان  س��     "�C))2 (�ج�
ا
6�A �� ا  

 و ش�ت ��ه�ا�� ا
��& اج��ن� 

úavli gibi. Beyt-i (3) meõkÿruñ vezni “teraddÀ” beyti gibidür. Sümmire semrden 

müştaúdur. Semr mìò urmaàa (4) dirler. Şühb yılduz atıldıúda ôÀhir olan şuèle 

maènÀsına olan şehnÀbuñ (5) cemèidür. DücÀ ôulmete dirler. EhdÀb kirpük 

maènÀsına olan hüdbüñ (6) cemèi. EcfÀn cefnüñ cemèidür ki göz úapaàına dirler. 

Mefhÿm-ı beyt: (7) Leylün ùÿlinden ve àÀyet-i seherümden nÀşì gÿyÀ òayÀlümde 

şöyle vÀúiè oldı ki, şühb-i semÀ mesÀmìr ile ol mertebe iókÀm olınmış ki mekÀnından 

zÀéil (9) olmaz ve ecfÀn-ı èaynum ehdÀbum ile ol şübhe şedd ü rabù olınmış, 

dimekdür. (10) Bu òayÀlÀt õÀtında taòyìl-i óasendür ve lafô-ı yuóayyel óüsnini ziyÀde 

                                                           
56

 ‘Abdünnâfî, s. 181. ; Zihnî, s. 452 ; ‘İsâmüddîn, s. 193. 
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itmişdür. (11) áulüvden maúbÿl olanuñ biri daòı bir şeyéüñ heõl ve òilÀèa maòrecine 

(12) iòrÀc olınmasıyla olur. ŞÀèirüñ (Beyt) 57:  

  ��� 5i� ان b)13(اس	� ��@  

�اً  ان� ذا & ا
!6U اش�ب %    

úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni “yÀ òayre (14) men” beyti gibidür. ŞÀèir, şürba 

kemÀl-i şevúından yarın şürba èazìmet itsem (15) dünden bende sekr óÀãıl olur, 

dimek murÀd ider. (EL(EL(EL(EL----MEÕHEBÜMEÕHEBÜMEÕHEBÜMEÕHEBÜéLéLéLéL----KELÁMÌ) : KELÁMÌ) : KELÁMÌ) : KELÁMÌ) : Maènevìden biri daòı (16) 

meõhebüél-kelÀmìdür. Taèrìfi: Ehl-i kelÀm ùarìúati üzre maùlÿb içün (17) óüccet ìrÀd 

itmekdür. Bu ùarìúa muúaddemÀtı teslìmden ãoñra maùlÿbı (18) müstelzim olmaàla 

olur. (Ke-úavlihì TaèÀlÀ) :58 �)�'�
 fا@ ا  ٌ��

2 آ�ن ����� ا    (19) lÀzım semÀvÀt u 

arøuñ fesÀdıdur. Bu ise bÀùıldur. ZìrÀ murÀd oldıúları [18a][18a][18a][18a]    (1) niôÀmdan 

òurÿclarıdur. LÀ baùıl oldıàı gibi melzÿm ki taèaddüd-i Àlihedür. (2) Bu daòı bÀùıldur. 

Daòı NÀbiàÀ’nuñ (EbyÀt) 59 : 

 �� ���5 ��� ا(�ك 
��'Y ری

 )3( 6�_
���ء  fوراء ا b�
و  

 

 
                                                           
57

 ‘Abdünnâfî, s. 181. ; Zihnî, s. 453; ‘İsâmüddîn, s. 194. (Bu beytin şairi Kavlü’l-Ceyyid’de de “… 

úÀéili àayr-ı maèlÿmdur.” diye belirtilmiştir. Bkz. s. 454.) 

58
 Enbiyâ, 22. 

59
 ‘Abdünnâfî, s 182. ; Zihnî, s. 454 ; ‘İsâmüddîn, s. 194-196.    
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 j� ًج��ی� �5 ��Q��� ��ن آ�5   

 )4(  N%ا �2اش
��YQ ا�
و اآ$ب  

 

 و 
	��� آ�5 ا�ء 
� ج�ن6  

  &'�7اد و $ه5( 6( W�� ا@رض  

 

 2�����7 ك�  و ا2Bان اذا 

ا�	� �� ا2ا
�� و ا��ب )6(   

 

�2م اراك ا�_�!��7  �� Y�!آ� 


Y اذن�2ا )7(  ������ (�ه� ��   

úavli gibi. Bu beytlerüñ vezni “ve şevhÀéa” beyti (8) gibidür. Óalf, yemìn itmek; rìbe 

şekk maènÀsınadur. Lemublıàukenüñ (10) lÀmı cevÀb úısmıdur. VÀşì veşÀyeden 

àammÀz maènÀsınadur. Eàuşşu àaşşeden (11) òÀéin dimekdür. Fìh øamìri cÀnibe 

rÀcièdür. MüsterÀd dÀduél-kelÀédan (12) ùaleb-ı zerú-ı mevøièì dimek, ıãùanaè kerem 

ùaleb itmekdür. ŞÀèir (13) yemìn ider ki, senüñ içün bir şekk ü şübhe ve sÿé-ı ôann 

itmedüm. Óaúú TaèÀlÀ’nuñ (14) àayrı maùlab-ı Àòir yoà iken nice anuñ ism-i şerìfiyle 

kÀõiben yemìn itmek (15) mümkin olur. Yaènì yemìnümde ãÀdıúam. Eger benden 

cürm ü cinÀyet söyledilerse (16) ol müfterì aàaşş u ekõebdür. LÀkin ben şöyle bir 
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Àdemüm ki arødan benüm içün (17) bir cÀnib vardur. MüsterÀd u meõhebüm ol 

cÀnibdedür. Anda biraz mülÿk (18) u iòvÀn vardur ki úaçan anları medó itsem 

emvÀllerinde istedigüm gibi (19) taãarruf iderüm ve anlara taúarrüb idüp èindlerinde 

èÀlì-rütbet ve refiè-i menzilet [18b][18b][18b][18b]    (1) olurum. Senüñ ol úavme itdigüñ gibi ki 

senden iósÀn ùaleb itdiklerini (2) görüp iósÀn idersin ve medóinde anları günehkÀr 

görmezsin; çünki (3) böyledür. Sen de baña anları medó itdigümde levm ü muèÀtebe 

eyleme ki anlar baña (4) iósÀn u inèÀm iderler. Bu óuccet temåìl-i ùarìúa üzredür. 

Buña fıúhen (5) úıyÀs tesmiye iderler. Bunuñ úıyas-ı istiånÀéìye daòı reddi 

mümkindir. (6) Taúdìr-i kelÀm, anları benüm medóüm günÀh ise seni medó iden 

úavmüñ daòı medói (7) günÀhdur. LÀzım ise bÀùıl-ı mülzem daòı bÀùıldur. 

(ÓÜSNÜéT(ÓÜSNÜéT(ÓÜSNÜéT(ÓÜSNÜéT----TAèLÌL) : TAèLÌL) : TAèLÌL) : TAèLÌL) : Maènevìden bir daòı (8) óüsnüét-taèlìldür. Taèrìf: Bir vaãf 

içün iètibÀr-ı laùìf ile kendüye (9) münÀsib bir èillet-i àayr-ı óaúìka iddièÀ olına. 

Óüsn-i taèlìl dört nevèdür: (10) ZìrÀ kendü içün èillet-i münÀsibe iddièÀ olınacaú ãıfat 

yÀ fiél-aãl-ı (11) åÀbite vü mevcÿdedür; èilletüñ beyÀnı murÀd olınur yÀòÿd àayr-ı 

åÀbitedür; (12) iåbÀtı murÀd olınur. Fiél-aãl-ı åÀbite olan ãıfat içün daòı her ne úadar 

(13) vÀúıèada èilletden òÀlì degülse de èÀdeten bir èillet ôÀhir olmaz yÀ olur. (14) 

èÁdeten èillet ôÀhir olmadıàı Ebuéù-ùayyib’üñ (Beyt) 60: 

وان��) 15(
Y ا
')�ب Y(j ن�
� ی   

���  ا
��qJء ����  W� 5�� 

                                                           
60

 ‘Abdünnâfî, s. 183. ; Zihnî, s. 456. ; ‘İsâmüddîn, s. 196.  
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úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni “úÀlÿ (16) aúterió” beyti gibidür. Lem yaóki 

yüşÀbih maènÀsınadur. NÀéil be-maènÀ èaùÀ, ãabìb (17) dökilmiş maãbÿb 

maènÀsınadur. RuóaêÀ óummÀ èaúabinde ôÀhir olan (18) èaraúdur. MaènÀ şöyledür 

ki: SeóÀb senüñ luùf u iósÀnuña müşÀbih ü muøÀhì (19) olmadıàından maómÿm oldı 

ve yaàdurdıàı maùar èaraú óummÀsıdur. SeóÀb [19a][19a][19a][19a]    (1) nuzÿl-ı maùar bir ãıfat-ı 

åÀbitedür ki èÀdeten kendü içün èilllet ôÀhir degüldür. (2) LÀkin şÀèir nüzÿl-ı maùarı 

memdÿóuñ èaùÀsı sebebiyle seóÀbda óÀdiåe olan (3) óummÀnuñ èÀraúıdur, diyü taèlìl 

eyledi. èİllet-i àayr-ı óaúìúadan mÀèadÀ (4) ãıfat-ı meõkÿre içün èÀdeten èillet ôÀhir 

oldıàı Ebuéù-ùayyib’üñ (Beyt) 61 : 

 )5( &	
�7" ا��دیW و W��  

 ی7,� ا�Bف �(� ج2 ا
$ی�ب 

úavli (6) gibi. Beyt-i meõkÿr baór-i remelüñ şüõÿõen tÀm gelen èarÿø-ı maòõÿfesinüñ 

(7) êarb-ı evvelinden fÀèilÀtün faèilÀtün faèilÀtün • fÀèilatün fÀèilÀtün (8) fÀèilÀtün 

veznine muùÀbıúdur. İòlÀf vaèdeye muòÀlefet itmekdür. (9) ÕiyÀb õiébüñ cemèidür, 

úurdlar maènÀsına. Úatl-i ièdÀda óaúìkat-i (10) èillet ancaú defè-i meøerret ü 

münÀzaèatlarından ãavf-ı memleketdür. AmmÀ şÀèirüñ (11) úatl-i ièdÀdı memdÿóuñ 

èÀdeti degüldür. LÀkin úaçan óarbe tevbe itse (12) eèÀdìden maútÿlinüñ lühÿmiyle 

rızúlarınuñ ittisÀèını õiyÀbuñ (13) recÀ itdigini memdÿó bildiginden nÀşì kendüye 

ùabìèat-ı kerem àÀlib (14) olup bu óÀlet anı úatl-i eèÀdìye baèå eyler didigi èillet-i 

àayr-ı (15) óaúìúÀdur. ŞÀèirüñ bu úavli memdÿóı kemÀl-i cÿd ile vaãf oldıàı (16) gibi 
                                                           
61

  ‘Abdünnâfî, s. 184. ; Zihnî, s. 457. ; ‘İsâmüddîn, s. 197. 



 185

kemal-i şecÀèatle daòı vaãfdur. ÓattÀ şecÀèati şol mertebedeki (17) óayvÀnÀt-ı èacem 

èindinde daòı ôÀhirdür, dimiş olur. Kendü içün (18) èillet-i münÀsibe iddièÀ olınacaú 

ãıfatuñ àayr-ı åÀbite olup (19) iåbÀtı murÀd olınması daòı iki nevèdür: YÀ iåbÀtı 

murÀd olınan ãıfat-ı [19b][19b][19b][19b]    (1) mümkinedür yÀ àayr-ı mümkinedür. Mümkine oldıàı 

Müslim bin Velìd’üñ (Beyt) 62 : 

�W'�5 ���� اسz( )2(ً ی�واش��    

 نU� �$ارك ان'�ن� & ا
�Qق 

úavli gibi. (3) Beyt-i meõkÿruñ vezni “mÀ aóseneéd-dìne” beyti gibidür. İnsÀn èayn-ı 

merdüm-i (4) çeşmdür. İsÀéet vÀşìyi istiósÀn itmek õÀtında mümkin lÀkin èibÀdet-i 

(5) nÀsa muòÀlifdür. ŞÀèir bu òuãÿãda nÀsa muòÀlefet itmegi iltizÀm itmekle (6) 

èillet-i istiósÀnı serd ü beyÀn idüp dir ki: “Sen beni taóõìr eyledigine (7) binÀéen 

òavfdan nÀşì bende bükÀ itmegi terk eyleyüp insÀn-ı èaynum dümÿèa (8) àarú 

olmadan òalÀs oldı.” İåbÀtı murÀd olınan ãıfatuñ àayr-ı (9) mümkine oldıàı şÀèirüñ 

(Beyt) 63 : 

 W7�B 2زاءU
2
� (	& ن�� ا
 

  ��
)10( y_7� �رای5 ����� �,  

                                                           
62

 ‘Abdünnâfî, s. 184. ; Zihnî, s. 458. ; ‘İsâmüddîn, s. 198. 

63
 ‘Abdünnâfî, s. 185. ; Zihnî, s. 460. ; ‘İsâmüddîn, s. 199. (Bu beytin açıklamasında Mehmed Zihnî, 

“… Şu beyt-i FÀrsìnüñ tercemesidir.” ifadesinden sonra beytin Farçasını vermiş ve ardından 

“…mütercimi muãannif degüldür.” açıklamasını getirmiştir. Bu nedenle beytin şairi orada da 

belirtilmemiştir. Bkz. s. 460.)   
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úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni “ma aóseneéd-(11)dìne” beyti gibidür. CevzÀ bir 

yılduzuñ ismidür. Müntaùıú şeddüén-niùÀú maènÀsına (12) olan intiùÀúdandur. 

Maèlÿm ola ki eùrÀf-ı CevzÀ’da biraz kevÀkib vardur ki (13) anlara niùÀú-ı CevzÀ dir. 

ŞÀèir murÀd ider ki eger CevzÀ’nuñ niyyeti memdÿhuñ (14) òıdmeti olmasa üzerinde 

èıúd-ı müntaùıú görmezdük. Memdÿóuñ òıdmeti (15) CevzÀ’nuñ niyyeti olmaú bir 

ãıfat-ı àayr-ı mümkinedür ki beyt-i meõkÿrda (16) iåbÀtı úaãd olındı. Şekk üzre binÀ 

úılınan taèlìl daòı óüsn-i (17) taèlìle mülóaúdur. Ebuét-temmÀm’uñ (Beyt) 64 : 

 ��7() &��% �Q
 آ�ن ا
')�ب ا

 ��ا &�
 ���) ���  ً����� 

úavli gibi. Beyt-i meõkÿrun vezni “ve şevhÀéa” (19) beyti gibidür. áurrrÀ aàarruñ 

cemèidür, murÀd mÀùır-ı keåìr almadur. TaótehÀ øamìri [20a][20a][20a][20a] (1) beyt-i sÀbıúda 

meõkÿr rubbÀya rÀcièdür. Terúìnüñ aãlı terúÀédur; (2) hemzesi taófìf olınmışdur 

tesekkün maènÀsınadur. MedÀmiè gözyaşı (3) maènÀsına olan demèden medmaèuñ 

cemèidür. Õikr-i maóall irÀde-i óÀl (4) ùarìúiyle murÀd demè-i èayndur. MeéÀl-i beyt: 

                                                           
64

 ‘Abdünnâfî, s. 185. ; Zihnî, s. 461; ‘İsâmüddîn, s. 199. Zihnî’nin eserinde bu beyitten önce iki beyit 

daha vardır ve o, bu beyitlerin Mutavvel’de kayıtlı olduğunu belirtmiştir.  Bu beyitlerin sadece ikincisi 

‘İsâmüddîn’de yer almaktadır.  Söz konusu beyitler şunlardır: 

��,�j� ا@ ان ��رى & �iا   

 ����
�ی�ر ا
 �W�A ش���7� ا


�ی� ض��  ���
 ر�� ش�!5 ری[ ا

ه��ا
� ا
�iن �7� ج�ده� وه2      
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GÿyÀ seóÀb-ı àurr maóbÿbı maèhÿd (5) yüksek yirlerüñ taótında øÀyiè ü àÀéib 

úılındıàından bükÀsı sÀkin (6) olmayup aàlar, dimekdür. ŞÀèir èalÀ sebìliéş-şekk 

seóÀbdan nüzÿl (7) maùarı taót-ı rabbÀda àaybÿbet-i óabìb ile taèlìl eyledi. (ET(ET(ET(ET----

TEFRÌè) : TEFRÌè) : TEFRÌè) : TEFRÌè) : Maènevìden (8) biri daòı tefrìèdür. Bir emrüñ iki müteèalliúlerinüñ birine 

evvelÀ bir óükm iåbÀt (9) olına. Baèdehÿ yine óükm-i meõkÿr müteèalliú-i Àòirine 

iåbÀt olına Ebuél-Kümeyt’üñ (10) medó-i Ehl-i Beyt’de (Beyt) 65 : 


',�م ا
�U" ش����ٌ   �	 ا��

& ا
	�7ب) 11(آ�� د�ؤآ�   ��A)  

úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni “mÀ aóseneéd-dìne” (12) beyti gibidür. AólÀm èaúl 

maènÀsına olan óilmüñ cemèidür. SeúÀm (13) marażdur. DimÀ demüñ cemèidür. 

Keleb fetó-i lÀm ile úuduz kelb ıãırmasından (14) insÀna èÀrıż olur; cünÿna şebìh bir 

marażdur. ÓattÀ ol kelibe lÀmuñ (15) kesriyle kelib kelb dirler. Bu èillete dem melek 

dem melik şürbından encaè u enfaè devÀ olmaz. MeéÀl-i beyt: Sizüñ dimÀñuz èillet-i 

kelebe şifÀ virdigi (17) gibi èaúluñuz daòı seúÀm-ı cehle şifÀdur, dimekdür. Yaènì 

Ehl-i Beyt-i Resÿl’uñ (18) güzìde-i mülÿk ve eşrÀf-ı èuúÿl-i rÀcióa ile óamìdetüél-

evãÀf oldıkların (19) murÀd ider, rıêvÀnaéllÀhi TaèÀlÀ èaleyhim ecmaèìn,. ŞÀèir bu 

beytde dÀé-ı cehle    [20b20b20b20b]    (1) aólÀmlarınuñ şifÀsı üzerine dÀé-ı kelebe dimÀlarınuñ 

şifÀsını (2) terfìè eyledi. (ET(ET(ET(ET----TEéKÌTEéKÌTEéKÌTEéKÌDÜéLDÜéLDÜéLDÜéL----MEDÓ BİMEDÓ BİMEDÓ BİMEDÓ Bİ----MÁ MÁ MÁ MÁ YÜŞBİHYÜŞBİHYÜŞBİHYÜŞBİHÜéÕÜéÕÜéÕÜéÕ----ÕEMM)ÕEMM)ÕEMM)ÕEMM): : : : 

Maènevìden biri daòı teékìdüél-medó bi-mÀ yüşbihüéõ-õemdür. (3) bu iki nevèdür: 

Efêali budur ki bir şeyden menfiyye olan ãıfat-ı õemden (4) yine ol şey içün ãıfat-ı 
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 ‘Abdünnâfî, s. 186. ; Zihnî, s. 464 ; ‘İsâmüddîn, s. 201. 
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medó istiånÀ olına. Şol vechle ki müsteånÀ (5) olan ãıfat-ı medóüñ ãıfat-ı õemm-i 

menfiyyede duòÿli farż u taúdìr (6) olına. NÀbiàa’nuñ (Beyt) 66 : 

 و@ ��6 ����  %��ان س�2ف ��� 

��اع ا
	�7ب )7(��& ��2ل   &  

úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni “ve şevhÀéa” beyti (8) gibidür. Fulÿl óadd-ı seyfde 

kesr maènÀsına olan fellüñ cemèidür. ÚırÀè muêÀrebe (9) maènÀsınadur. KetÀéib 

èasker maènÀsına olan ketìbenüñ cemèidür. Mefhÿm-ı (10) beyt bu vechledür ki: 

Anlarda èayb yoúdur. Ancaú muêÀrebe-i ceyş sebebiyle (11) úılıçlarınuñ yüzleri 

gedilmişdür. Beyt-i meõkÿrda ãıfat-ı õemm-i menfiyye èaybdur. (12) äıfat-ı medó 

fulÿl-i seyfdür. LÀkin şÀèir fulÿl-i seyfi èaybdan olmaú (13) farż u taúdìriyle 

memdÿóa iåbÀt itdi. Fulÿl-i seyf taèbìri ise (14) kemÀl-i şecÀèatdan kinÀyet olmaàla 

èaybdan olması muóÀldür.  Bu taúdìr ile (15) èaybdan bir şey iåbÀtı muóÀle taèlìúdür. 

67  nی� �رو �7�,
ا
�U" �� س� ا
��Cط )16(�7� (��P ا      Àyet-i kerìmesi úabìlinden 

olur. Bir şeyéi beyne ile (17) daèvÀ itmek gibi oldıàından bu nevède teékìd vardur. 

ZìrÀ müddeèì ki (18) nefy-i èaybdur. Bu naúìżı èaybdan bir şey iåbÀt itmekdür. Bu ise 

muóÀle (19) taèlìú olındı. Taèlìú-i biél-muóÀl daòı muóÀl olmaàla èadem-i èayb 

taóaúúuú ider ve bunda [21212121aaaa] (1) bir nevè-i teékìd daòı vardur. ZìrÀ istiånÀda aãl 

olan ittiãÀl olmaàla (2) úableél-müsteånÀ ÀdÀt-ı istiånÀ õikr olındıàı gibi müsteånÀnuñ 

müsteånÀ-minhden  (3) iòrÀcını ìhÀm ider. Beyt-i meõkÿrda müsteånÀ-minh nefy-i 
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 ‘Abdünnâfî, s. 187. ; Zihnî, s. 466; ‘İsâmüddîn, s. 201. ; Ankaravî, s. 132. 

67
 Zümer, 8 
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èaybdur. VaútÀ ki (4) ÀdÀt-ı istiånÀyı ãıfat-ı medó- velì itdikde istiånÀ ittiãÀlden (5) 

inúıùÀèa taóavvül eyledi. Bu ãÿretde medó-i èaleél-medó oldıàı ÀşikÀr (6) ve 

memdÿóda bir ãıfat-ı õemm bulmamaàla ãıfat-ı memdÿó istiånÀsına (7) ve istiånÀyı 

inúıùÀèa taóvìle muótÀc oldıàını işèÀr olmaàla teékìd (8) óÀãıl olmış olur. Teékìdüél-

medó bi-mÀ yüşbihüéõ-õemmüñ bir nevèi daòı (9) budur ki bir şey içün ãıfat-ı medó 

åÀbit oldıúdan ãoñra ÀdÀt-ı (10) istiånÀ ile yine ol şey içün başúa ãıfat-ı medó taèúìb 

olına. (11) EfêÀl-i èArab u èAcem èaleyhi selÀmuéllÀhiél-etemm efendümüzüñ  ان�

 ���یN) 12(ا��[ ا
!�ب �� &ان�       úavli şerìfi gibi. Beyd àayr maènÀsınadur; 

ÀdÀt-ı istiånÀdur. (13) Bunda daòı nevè-i sÀbıú gibi müsteånÀnuñ müsteånÀ-minhden 

èadem-i duòÿlinden (14) nÀşì aãl-ı müsteånÀ münkaùıè olmaúdur. LÀkin bu nevède 

kendüde ãıfat-ı (15) medóüñ duòÿli taúdìr olınur. Bir ãıfat-ı menfiyye-i èÀmma 

oldıàından (16) nevè-i evvel gibi istiånÀda ittiãÀl taúdìr olınmaz. BinÀéen-èaleyh 

taèlìú-i biél-muóÀl (17) vechiyle olan teékìd ki istiånÀnuñ muttaãıl olması taúdìrine 

(18) mebnìdür. Bunda cÀrì olmayup ancaú muùlaúÀ istiånÀda aãl olan (19) ittiãÀl 

olmaàla úabl-i õikriél-müsteånÀ ÀdÀt-ı istiånÀyı õikr itmek [21b21b21b21b]    (1) müsteånÀnuñ 

müsteånÀ-minhden iòrÀcını müvehhem olup ÀdÀt-ı istiånÀdan (2) ãoñra daòı bir ãıfat-ı 

medó gelmekle teékìd óÀãıl olmış olur. (3) Teékìdüél-medó bi-mÀ yüşbihüéõ-õemden 

bir nevè-i Àòir daòı budur ki kendünde (4) maènÀ-yı medó olur. Bir müsteånÀ ìrÀd 

olına; lÀkin ol müsteånÀ (5) bir fièlüñ maèmÿli ola ki anda maènÀ-yı õemm ola (Ke-

úavlihì TaèÀlÀ) : 68  �,�)��� ا@ ان ا�� ��ی�ت ر��� )6(و   Taúdìm-i kelÀm: Ve mÀ 
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 A’râf, 126.  
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taèìbu minnÀ illÀ aãl(7)üél-menÀúıb veél-mefÀòir küllihÀ, dimekdür. Cemìè-i menÀúıb 

u mefÀòirüñ aãlı (8) ìmÀn-ı biéllÀhdur. LÀkin kendünde maènÀ-yı õemm olan tenúim 

fièline maèmÿl olmaàla (9) teékìdüél-medó bi-mÀ yüşbihüéõ-õemm nevèinden olmış 

olur. Bu nevè daòı iki (10) vechle ifÀde-i teékìdde nevè-i evvel gibidür. Bu bÀbda 

lafô-ı lÀkin ile (11) istidrÀk daòı istiånÀ gibidür. Ebuél-faêl el-HemadÀnì’nüñ (Beyt) 

69:  

�ر ا@ ) 12(ه2  �
�)� زا��اً ا
انW ا  

 "�2
 س2ى انW ا
�J%�م 
	�W ا

úavli gibi. (13) Beyt-i meõkÿruñ vezni “teraddÀ” beyti gibidür. zÀóir keburÀ ve 

irtefeèÀ maènÀsına olan (14) zaòr el-baórudandur. ëıràÀm esÀmì-i eseddendür. Vebl 

yaàmur şiddet  (15) üzre yaàmaúdur. Maãdar-ı be-maènÀ fÀèil olmak üzre vebl vÀbil 

(16) maènÀsınadur. Beyt-i meõkÿrda lafô-ı illÀ ve sivÀ “beyde ennÀ min Kureyşin” 

(17) gibidür. İstiånÀ-yı münúaùıèda illÀ lÀkin maènÀsına olmaàla bunda daòı (18) lafô-

ı lÀkin istiånÀda olan úÀèide-i teékìdi ifÀde ider. MeèÀli (19) budur ki: ŞÀèir, ol kimse 

bedr didikden ãoñra istiånÀ idüp [22a22a22a22a]    (1) meger baórdur. İstiånÀ idüp meger 

êıràÀmdur. Yine istiånÀ (2) idüp lÀkin vebldür, didi. Maè-hÀõÀ bunlaruñ cümlesi 

ãıfat-ı medódür. (3) (TEéKÌ(TEéKÌ(TEéKÌ(TEéKÌDDDDÜéÕÜéÕÜéÕÜéÕ----ÕEMM BİÕEMM BİÕEMM BİÕEMM Bİ----MÁ MÁ MÁ MÁ YÜŞBİHYÜŞBİHYÜŞBİHYÜŞBİHÜéLÜéLÜéLÜéL----MEDÓ)MEDÓ)MEDÓ)MEDÓ): : : : 

Maènevìden biri daòı teékìdüéõ-õemm bi-mÀ yüşbihüél-medódür. Bu daòı iki (4) 

nevèdür: Biri budur ki, bir şeyden menfiyye sıfat-ı medóden yine (5) ol şey içün 

ãıfat-ı õemm istiånÀ olına. Şol vechle ki ãıfat-ı (6) õemmüñ ãıfat-ı medóde duòÿli farż 
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 ‘Abdünnâfî, s. 189. ; Zihnî, s. 468. ; ‘İsâmüddîn, s. 203. 
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u taúdìr olına. FulÀnun lÀ òayra (7) fìhi illÀ ennehÿ yusìéu ilÀ men aósene ileyh gibi 

biri daòı bir şey içün (8) bir ãıfat-ı õemm iåbÀt olınup baèdehÿ yine ol şey içün ÀdÀt-ı 

(9) istiånÀ ile başúa ãıfat-ı õemm ìrÀd ve bunuñla evvelki ãıfat (10) taèúìb olına.  

FulÀnun fÀsiúun illÀ ennehÿ cÀhilun bu iki nevède daòı (11) evvelki iki vechle åÀnì 

bir vechle teékìd ifÀde itdigi teékìdüél-medó (12) bi-mÀ yüşbihüéõ-õemde olan 

taóúìúe úıyÀs ile maèlÿm olur. (EL(EL(EL(EL----İSTİTBÁè): İSTİTBÁè): İSTİTBÁè): İSTİTBÁè): Maènevìden (13) biri daòı 

istitbÀèdur. Taèrìfi: Memdÿóı bir şey ile medódür ki şeyé-i (14) Àòiriyle daòı 

memdÿóı müstelzem ola. Ebuéù-ùayyib’üñ (Beyt) 70 :  

& ا@���ر  5�
2 �2یW7 )15( ن��  

 j����
�B Yن�� ��ن�
ت ا  

úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ (16) vezni “ve şevhÀéa” beyti gibidür. Óaveytehÿ 

cemaèatehÿ maènÀsınadur. MeéÀl-i beyt: (17) İèmÀr-ı düşmenden senüñ nehb ü aòõ 

itdigüñ şeyéi cemè eylesek (18) dünyÀ saña, òÀlidsin, diyü tehniye iderdi, dimekdür. 

ŞÀèir memdÿóı úutelÀsınuñ senüñ ìèmÀrına vÀriå olan muòalled olmaú óayåiyyetiyle 

şecÀèatde [22b22b22b22b]    (1) nihÀyet ile medó itdi. Bir vechle ki dünyÀnuñ ãalÀó u niôÀmına 

daòı (2) sebeb olmaú üzre medói müstelzem oldı. ZìrÀ bilÀ-fÀéide bir kimse içün (3) 

tehniye olınmaz. Beyt-i meõkÿrda iki vechle daòı medó vardur: Biri (4) budur ki 

nehb-i emvÀle alyeú oldıàı oldıàı ôÀhir iken şÀèir ièrÀż idüp aèmÀrı (5) nehb ider, 

didi. Bu ise nefsüél-emr muúteżÀ-yı èulüvv-i himmetdür. Biri daòı (6) memdÿóuñ 
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 ‘Abdünnâfî, s. 190. ; Zihnî, s. 469. ; ‘İsâmüddîn, s. 204. 
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òulÿdıyla dünyÀya sürÿr óÀãıl olması úatl-i eèÀdìde ôÀlim (7) olmasını iútiżÀ ider. 

(EL(EL(EL(EL----İDMÁC) : İDMÁC) : İDMÁC) : İDMÁC) : Maènevìden biri daòı idmÀcdur. İdmÀc edmec(8)dendür ki bir kimse 

bir şeyéini åevbine leff eylese edmeceéş-şeyéefì åevbihì dirler. (9) Taèrìfi: Medó 

yÀòÿd àayrıdan bir maènÀ içün sevú olınan kelÀma (10) maènÀ-yı Àòir tażmìn 

olınmaúdur. İstitbÀè yalñuz medóe maòãÿã (11) olmaàla idmÀc istitbÀèdan aèamdur. 

Ebuéù-ùayyib’üñ (Beyt) 71 : 

آ�ن� )12 (ا��W�� 6 اج��ن�   

�ه� ا
$ن��2 
 ا�� ��� ��� ا

úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni (13) “izÀlem testaùiè” beyti gibidür. Fìhi żamìri 

leyle bihÀ żamìri ecfÀna rÀcièdür. (14) yaènì ol gice ecfÀnumı taúlìb iderüm. GÿyÀ 

ecfÀnum ile dehrüñ (15) õünÿbını taèdÀd iderüm. ŞÀèir ùÿl ile leyli itmeklikle dehrden 

(16) şikÀyet itmegi tażmìn itdirdi. (ET(ET(ET(ET----TEVCÌH) : TEVCÌH) : TEVCÌH) : TEVCÌH) : Maènevìden biri daòı    tevcìhdür. 

Buña muótemilüéż-żıddeyn daòı dirler. Taèrìfi: Biri birine muòtelif ü mütebÀyin (18) 

iki vech-i muótemel olmaú üzre kelÀmı ìrÀd itmekdür. Bunda ìrÀd olınan (19)  

kelÀm-ı mücerred biri birine müteàÀyir iki maènÀya muótemel olmaú kifÀyet itmez. 

Belki [23a23a23a23a]    (1) medó ü õemm gibi eżdÀddan olmaú lÀzımdur. BeşşÀr bin Bürd’üñ bir 

ièvirÀ (2) içün (MıãrÀè) 72:    W���� 5�
س2اٌء      úavli gibi. MıãrÀè-ı meõkÿr baór-ı 
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 ‘Abdünnâfî, s. 190. ; Zihnî, s. 471. ; ‘İsâmüddîn, s. 205. 

72
 ‘Abdünnâfî, s. 190. ; Zihnî, s. 473. ; ‘İsâmüddîn, s. 205. (Bu mısraın ait olduğı beyit ve bu beytin 

devamındaki beyit, ‘Abdünnâfî, Zihnî ve ‘İsâmüddîn’de şu şekilde verilmiştir: 
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remelüñ (3) èarÿż-ı åÀniyesinüñ êarb-ı åÀnìsinden fÀèilÀtün faèilÀtün veznine (4) 

muùÀbıúdur. Bu kelÀm hem èayn-ı èavrÀsınuñ ãıóóatine muótemeldür. Bu ãÿretde (5) 

duèÀé-ı leh olur ve hem èayn-ı ãaóìóinüñ ièvirÀrına muótemeldür. Bu ãÿretde duèÀé-ı 

èaleyh olur. (6) SekkÀkì meróÿm dir ki : “MüteşÀbihÀt-ı ÚuréÀn-ı Kerìm daòı bir 

iètibÀr ile (7) tevcìhden olur.” Bu maóalde Saèdüéd-dìn meróÿm dir ki: “İètibÀr-ı 

meõkÿrdan (8) murÀd müteşÀbihÀt-ı ÚuréÀn-ı Kerìm’üñ vecheyn-i muòtelifeyne 

iótimÀlidür ki bu (9) iètibÀr ile tevcìhden olur ve iki iótimÀlün èadem-i tesÀvìsi (10) 

sebebiyle daòı tevcìhe müàÀyir olur. ZìrÀ müteşÀbihÀtda iki maènÀnuñ (11) biri úarìb 

biri baèìddür.” Bu vech SekkÀkì meróÿmuñ: “Ekåer-i müteşÀbihÀt-ı (12) ÚuréÀn-ı 

Kerìm tevriye ve ìhÀm úabìlindendür.” didigi úavline mebnìdür. CÀéizdür ki (13) 

vech-i müfÀraúat müteşÀbihÀtda iki maènÀnuñ eżdÀddan olması (14) vÀcib olmayup 

yalñuz biri birine muàÀyeret ile kifÀyet olınması ola. (EL(EL(EL(EL----HEHEHEHEZL) : ZL) : ZL) : ZL) : Maènevìden biri 

daòı hezldür ki kendü ile cidd murÀd olına. Ebÿ NüvÀs’uñ (Beyt) 73: 

 

                                                                                                                                                                     

��ء � �Bط 
� ���و 


�W���� 5 س2اء  

 

��5 ش!�ًا 
�b ی�را  

�ی[ ام ه�Uء  ام 

Bu beyitlerin sahibi Kavlü’l-Ceyyid’de BeşşÀr bin Bürd olarak gösterilmiştir.)  

73
  ‘Abdünnâfî, s. 191. ; Zihnî, s. 474. ; ‘İsâmüddîn, s. 206. 
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 �ٌ� ا(�ك ���Bاً �ّ�(� اذا   

 6J�
 Yاآ� eذا آ� &� �� ",� 

úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni “teraddÀ” beyti gibidür. ëabb keler didikleri (18) 

óayvÀndur. MaènÀ-yı beyt: Úaçan Temìmì  saña mufÀòir ü mübÀhì oldıàı (19) óÀlde 

gelürse sen aña êabbı ne gÿne ekl idersin, diyü suéÀl eyle [23b][23b][23b][23b]    (1) dimekdür. Bunuñ 

ôÀhiri hezldür. LÀkin be-her óÀl êabbı eklden kibÀr u eşrÀf (2) ictinÀb ve ancak anı 

erÀzil ü eclÀf irtikÀb idüp binÀéen-èaleyh (3) … erÀzile nisbet itmesi iètibÀriyle 

óaúìúatde cidd olmış (4) olur. (TECÁHÜLÜéL(TECÁHÜLÜéL(TECÁHÜLÜéL(TECÁHÜLÜéL----èÁRİF)èÁRİF)èÁRİF)èÁRİF) : Maènevìden biri daòı 

tecÀhülüél-èÀrifdür. SekkÀkì meróÿm bu sanèatı (5) sevúuél-maèlÿm mesÀúa àayrihì 

li-nüktetin ile tesmiyesini idüp: “Óażret-i ÚuréÀn-ı (6) èAôìmüéş-şÀn’da vürÿdına 

mebnì tecÀhül tesmiyesini sevmem.” dimişler. Fiél-óaúìúa (7) naôm-ı celìlede taèbìr-i 

meõkÿruñ maóõÿrı erbÀb-ı tabè-ı selìme àayr-ı mestÿrdur. (8) Bu tecÀhül-i èÀrif yÀ 

tevbìó ile olur. LeylÀ Bint-i Ùarìf eş-ŞeybÀnì’nüñ (Beyt) 74 : 

 )9(  ً��2ر Y
�ای� ش�Uا
2��Cر   

 yی�k &� ��� عiU) �
 Yآ�ن 

 úavli gibi. Beyt-i meõkÿr baór-i ùavìlüñ êarb-ı åÀliåinden faèÿl mefÀèilün (11) faèÿl 

mefÀèilün • faèÿl mefÀèìlün faèÿl faèÿlün veznine muùÀbıúdur. (12) ÒÀbÿr DiyÀr-ı 

Bekr nevÀóìsinden bir nÀóiyedür. Mÿrıúan, nÀôiren õÀ-varaúın (13) dimekdür.  

MeéÀl-i beyt: Ey şecer! ÒÀbÿr senüñ içün ne oldı ki neżÀret (14) üzresin. İbn Ôarìf 
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 ‘Abdünnâfî, s. 192. ; Zihnî, s. 475. ; ‘İsâmüddîn, s. 206. 
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üzerine cezè ü úazè itmedük mi? dimekdür. (15) ŞÀèirüñ İbn Ôarìf üzerine cezè 

itmeyecegini bilür; lÀkin (16) tecÀhülen bu vechle òiùÀb eyledi. YÀòÿd tecÀhül 

medóde mübÀlaàa (17) ile olur. Buòturì’nüñ (Beyt) 75:  

��ح � ا
�� ��قٍ  س�ى ام ض2ء 

��7 ��
���h ا
��J� )18(ام  ا�7'�   

úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni baór-i basìùüñ (19) èarÿż-ı ÿlÀsınuñ êarb-ı 

åÀnìsinden maùlaè-ı úaãìde olmaàla li-ecliét-[24a24a24a24a]    (1) taşùìr veét-taãrìè èarÿżı êarbına 

tevfìúen maúùÿèa gelüp mefÀèilün (2) fÀèilün müstefèilün faèlün • mefÀèilün faèlün 

müstefèilün faèlün (3) veznine muùÀbıúdur. SerÀ gice gitmek maènÀsına olan 

serÀdandur. (4) MisbÀó çerÀà u sirÀc maènÀsınadur. ëÀóì ôÀhir ü bÀriz dimekdür. (5) 

ŞÀèir dir ki: èAcebÀ ôÀhir olan berú-ı lemèÀn mıdur yÀòÿd çerÀàuñ (6) żiyÀsı mıdur; 

yoòsa maóbÿbenüñ manôar-ı êÀóì ile tebessüm itmesi midür? (7) ŞÀèir memdÿóı 

medóde bir vechle mübÀlaàa itdi ki ibtisÀmıyla (8) berú lemèını ve miãbÀóuñ êavéını 

gÿyÀ farú idemedi. YÀòÿd tecÀhül (9) õemde mübÀlaàa ile olur. Züheyr’üñ (Beyt) 76 : 

اردى )10(و� ادرى وس2ف ا�Bل        

   ا�2م  ال  ��&ٍ   ام  ن'�ءٌ     

úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni (11) “iõÀlem testaùiè” beyti gibidür. İòÀl eôunnu 

maènÀsınadur. Bu kelimede Benÿ Esed  (12) úabìlesi mütekellim hemzesini úıyÀsen 

meftÿó okurlar; lÀkin kesri efãaódur. (13) MeéÀl-i beyt budur ki: Bilmedüm ammÀ 
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 ‘Abdünnâfî, s. 192. ; Zihnî, s. 476. ; ‘İsâmüddîn, s. 207. ; Ankaravî, s. 134. 

76
 ‘Abdünnâfî, s. 192. ; Zihnî, s. 477. ; ‘İsâmüddîn, s. 208. 
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ôann iderüm ki yaúında bilürüm. Ál-i Óıãn (14) ricÀl midür yoòsa nisÀ mıdur?    

Maè-hÀzÀ úavm-i Ál-i Óıãn şÀèir èindinde (15) ricÀl olmaú üzre müteóaúúıú olup   

ancaú õemde mübÀlaàa içün tecÀhül (16) ùarìúasına sÀlik oldı. YÀòÿd tecÀhül èaşú u 

maóabbetde tedellüh ü (17) tedehhüş ile olur. Óüseyn bin èAbdéullÀh’uñ (Beyt) 77 : 


��) f��)18 ی� +���ت ا
,�ع     &��  

  �A�
& ا ��

��ى �	& ام  

úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ (19) vezni “mÀ aóseneéd-dìne” beyti gibidür. ÔabÀ Àhÿya 

dirler, ôabeyÀt cemèidür. [24b24b24b24b]    (1) ÚÀè arż-ı müsteviyye maènÀsınadur. ŞÀèir 

cÀnÀnuñ èaşú u maóabbetinde taóayyür (2) idüp: Ey, ãaórÀ Àhÿları! Benüm 

maèşÿúam olan LeylÀ sizüñ gibi Àhÿ mıdur (3) yoòsa insÀn mıdur? dimek murÀd 

ider. EvvelÀ LeylÀ’yı nefsine iżÀfet (4) baèdehÿ ismini ãarÀóaten õikre mübÀderet 

itmesi istilõÀõa mebnìdür. Bu maóalde (5) Saèdüéd-dìn meróÿm dir ki: “HÀõihì 

enmÿõecun min nüktetiét-tecÀhüli ve hiye ekåeru (6) min en yaôbiùahÀ el-úalemu "

yaènì ãanèat-ı tecÀhülüñ envÀèı keåret üzre (7) olmaàla õikri sebúat iden ãanÀyiè 

anlardan bir nebõe-i úalìledür. (8) (EL(EL(EL(EL----ÚAVLÚAVLÚAVLÚAVL BİéLBİéLBİéLBİéL----MßCİB):MßCİB):MßCİB):MßCİB): Maènevìden biri daòı 

úavl biél-mÿcibdür. Bu iki nevèdür: Biri budur ki (9) kelÀm-ı àayrda vÀúiè bir ãıfat 

kendü içün bir óükm iåbÀt olınan şeyden (10) kinÀye olınmış iken sen daòı kelÀmında 

ãıfat-ı meõkÿreyi ol şeyéüñ (11) àayrıya iåbÀt idüp lÀkin ol vechle ki şeyé-i evvel 

içün iåbÀt (12) olınan óükmüñ ol àayr içün åübÿtına yÀ nefyine taèarruż olınmaya. 
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 ‘Abdünnâfî, s. 192. ; Zihnî, s. 478. ; ‘İsâmüddîn, s. 208. ; Ankaravî, s. 134. 
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(Ke-úavlihì (13) TaèÀlÀ): 78  2ن
��� ا@ذل �jی,2 i�@ج& ا�C�
�ی�� ا�
ن رج!�� ا
� ا

)14 ( "
ی&���jوf ا
!iة و ا
�س2
W و    Bu Àyet-i kerìmede èizzet bir ãıfatdur. (15) 

Kendü fırúalarından kinÀye ve eõelle müéminlerden kinÀye oldığı óÀlde 

münÀfıúlaruñ (16) kelÀmında vÀúiè olup èizzet ile kinÀye itdikleri kendü fırúaları 

içün (17) müéminleri Medìne-i Münevvere’den iòrÀc itmegi iåbÀt itdiler. Óaúú 

äübóÀnehÿ (18) ve TaèÀlÀ daòı bunları redd itmekde ãıfat-ı èizzeti fırúalarınuñ àayrı 

içün (19) iåbÀt eyledi ki ol àayr Óażret-i Óaúú TaèÀlÀ ve resÿli ve müéminlerdür. 

[25a] (1) LÀkin bu èizzet ile mevsÿf olınanlar içün iòrÀc óükminün åübÿtına bÀé 

nefyine (2) taèarruż eylemedi. Bir nevèi daòı budur ki kelÀm-ı àayrda vÀúiè bir lafô-ı 

(3) úÀéilüñ òilÀf-ı murÀdı üzre óaml itmekdür. Ol vechle ki lafż-ı meõkÿruñ (4) 

müteèallıúı õikr olınmaàla òilÀf-ı murÀda óaml olınmaàla muótemel ola. İbn 

ÓüccÀc’uñ (Beyt) 79 : 

��5 ث,�5 اذ ا(�5 �اراً   

,�5 آ�ه�� ��@ی�دى��ل ث   

úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni “keél-úısıyyi” beyti gibidür. Æaúúaltu hameltuke 

el-muénete (7) maènÀsınadur. KÀhil iki münekkibüñ arasıdur. EyÀdì müntehiyyüél-

(8)cümÿè olmaú üzre nièmet maènÀsına olan eydìnüñ cemèidür. ŞÀèir (9) 

muòÀùabesinde çoú gelüp åıúlet virdüm, didikde muòÀùab daòı (10) şÀèire, senün 

åıúlet didigüñ inèÀm u iósÀn ile kÀhilümi teåúìl eyledigüñdür, (11) dimiş olur. Beyt-i 
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 Munâfıkûn, 8. 

79
 ‘Abdünnâfî, s. 193. ; Zihnî, s. 480. ; ‘İsâmüddîn, s. 209. 
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meõkÿrda åaúúaltu lafôı kelÀm-ı àayrda vÀúiè olup (12) lÀkin muòÀùab åaúúaltunuñ 

müteèallıúı olan kÀhili biél-eyÀdì lafôını (13) õikr ile şÀèirüñ didigi åıúleti minen ve 

eyÀdì ile èÀtıúınuñ teåúìline (14) óaml eyledi. (EL(EL(EL(EL----IÙÙIRÁD) : IÙÙIRÁD) : IÙÙIRÁD) : IÙÙIRÁD) : Maènevìden biri daòı 

ıùùırÀddur. Taèrìfi: Memdÿóuñ (15) yÀ àayrınuñ ismini ve ebÀ vü ecdÀdınuñ ismlerini 

vilÀdetleri tertìbi (16) üzre ve sebkinde tekellüf olmamaú şarùıyla ìrÀd itmekdür. 

Rabìèa’nuñ (Beyt) 80 : 

� ث��5 ��وش��     ,� Y�7,ان ی 

ش��ب) 17(�!�7�W7 �& ا
)�رث ا�&    

úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni “úÀlÿ aúterió” beyti gibidür. (19) èArş saúf-ı 

òÀnedür. æelel beyti birden hedim itmekdür. Maèlÿm ola ki [25b25b25b25b]    (1) bir úavmüñ 

èizz ü rıfèatı zÀéil ve binÀ-yı devleti inhidÀma mÀéil olsa “úad åülle (2) èarşühüm” 

diyü taèbìr iderler. ŞÀèir murÀd ider ki eger senüñ úatlüñle anlar (3) tetetcüh ü iftiòÀr 

iderler ise aãlÀ taèyìb ve bu óÀlet anlardan taècìb (4) olınmaz. ZìrÀ sen anlaruñ 

reéìsleri olan èUteybe’yi úatl ile esÀs-ı (5) mecd ü şÀnların hidem ü taórìb itmiş idüñ. 

Beyt-i meõkÿr tetÀbuè-ı iżÀfÀt (6) úabìlinden olmaàla muóassenÀtdan maèdÿd olmaz, 

diyü suéÀl olınursa (7) şöyle cevÀb virilür ki, tetÀbuè-ı iżÀfÀt istikrÀhdan sÀlim (8) 

oldıàı ãÿretde melÀóat u leùÀfeti mÿcibdür. ÓattÀ şeh-süvÀr-ı (9) meydÀn-ı feãÀóat ve 

yegeh-tÀz-ı miżmÀr-ı belÀàat èaleyhüéã-ãalÀvat veét-taóiyyet (10) efendümüz 

óażretlerinüñ: “El-kerìm bin el-kerìm bin el-kerìm Yusÿf bin Yaèúÿb (11) bin İsóÀú 

bin İbrÀhìm” óadìå-i şerìfleri tetÀbuè-ı iżÀfÀt úabìlinden (12) olmaàla tetÀbuè-ı 
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 ‘Abdünnâfî, s. 194. ; Zihnî, s. 483 ; ‘İsâmüddîn, s. 209. 
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iżÀfÀtuñ muóassenÀtdan oldıàına bürhÀn-ı úaviyyüél-bünyÀddur. (13) Taósìn-i 

kelÀmuñ vücÿh-ı maènevìsi bu maóalde tamÀm oldı. (EëEëEëEë----ëARBÜëARBÜëARBÜëARBÜéLéLéLéL----LAFÔÌ):     LAFÔÌ):     LAFÔÌ):     LAFÔÌ):     

(EL(EL(EL(EL----CİNÁS):CİNÁS):CİNÁS):CİNÁS): ëarb-ı lafôìden (14) biri iki lafô beyninde vÀúiè cinÀsdur. Taèrìfi: 

Lafôda iki lafôuñ (15) biri birine müteşÀbih olmasıdur. Taèrìfi ile “esed” ve “sebuè” 

gibi maènÀda (16) müteşÀbih olanlar yÀòÿd “êarabe” ve “èalime” gibi mücerred-i 

èaded-i óurÿfda müteşÀbih (17) olanlar veyÀòÿd “êarb” ve “úatl” gibi mücerred 

veznde müteşÀbih olanlar òÀric (18) úalur. äanèat-ı cinÀs yÀ tÀmm olur yÀ nÀúıã olur. 

(EL(EL(EL(EL----    CİNÁSCİNÁSCİNÁSCİNÁSÜÜÜÜééééTTTT----TTTTÁÁÁÁM):M):M):M): CinÀs-ı (19) tÀmm iki lafô min vechetiél-óurÿf envÀèda ve 

èadedde ve heyéetde [26a26a26a26a]    (1) ve tertìbde ittifÀk itmesiyle olur. Nevède ittifÀú ile 

“yefreóÿ” ve “yemreóÿ” (2) gibi olanlar òÀric úalur. ZìrÀ yegirmi ùoúuz óurÿfdan her 

biri bir nevè (3) olmaàla fÀ bir nevèdür, mìm daòı bir nevè-i Àòirdür. èAdedde ittifÀú 

(4) ile “es-sÀú” ve “el-mesÀú” gibi olanlar òÀric úalur. Heyéetde ittifÀú ile (5) “el-

berd” ve “el-bürd” gibi olanlar òÀric úalur. ZìrÀ heyéet-i kelime óarekÀt (6) ü 

sükÿnÀtı iètibÀriyle óÀãıla bir keyfiyyetdür. MeåelÀ: “êarabe” ve “úatele”nüñ (7) 

óurÿfı muòtelif iken heyéet-i vÀóide üzredür. AmmÀ biri fÀèil ve biri (8) mefèÿl içün 

olan “êarabe” ve “êuribe”nün óurÿfı mütteóid iken heyéetleri (9) başúadur. Tertìbde 

ittifÀú ile bundan murÀd baèż óurÿfuñ taúdìmi baèż (10) óurÿfuñ teéòìridür. Bunuñla 

daòı “el-fetóü” ve “el-óatfü” gibi olanlar òÀric (11) úalur. (EL(EL(EL(EL----MÜMÁæİL):MÜMÁæİL):MÜMÁæİL):MÜMÁæİL): Eger bu 

õikr olınan şeylerüñ cümlesinde müttefiú olan iki (12) lafô envÀè-ı kelimeden bir 

nevèden olursa; yaènì ikisi de ism yÀòÿd (13) ikisi de fièl veyÀòÿd ikisi de óarf olursa 



 200

aña mümÀåil    tesmiye (14) iderler. (Ke-úavlihì TaèÀlÀ) :81  �',ی ���'
ی2م ی,2م ا

��% 2'�
�2ن �U�
س��ٍ� )15(ا   SÀèat evvelÀ úıyÀmet maènÀsına ismdür; sÀèat 

åÀniyen (16) sÀèÀt-ı eyyÀmdan olmaú üzre ismdür. (EL (EL (EL (EL----MÜSTEVFÁ) :MÜSTEVFÁ) :MÜSTEVFÁ) :MÜSTEVFÁ) : YÀòÿd iki 

lafôuñ (17) biri ism, biri fièl; yÀ biri ism bir óarf yÀòÿd biri fièl biri óarf (18) olursa 

aña müstevfÀ    tesmiye iderler. Ebuét-temmÀm’uñ (Beyt) 82 :  

  &�ت �)19( Wن ��ن�i
آ�م ا  

fا���ى ی)�� �& �
  ی)�� 

úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ [26b] [26b] [26b] [26b] (1) vezni “úÀlÿ aúterió” beyti gibidür. MÀ 

mevãÿle, min anı beyÀn içündür. (2) MeéÀl-i beyt: ZamÀnuñ keremi münderis olup 

gitdi, zann itme. ZìrÀ YaóyÀ (3) èindinde óayÀt buldı. Bir kerìmdür ki ism-i keremi 

ióyÀ ider, dimekdür. Evvelki (4) fièl-i mużÀrièdür, ikincisi bir Mekkì’nüñ ismidür. 

CinÀs-ı tÀmm içün (5) bir taúsìm-ı Àòir daòı vardur. (CİNÁS(CİNÁS(CİNÁS(CİNÁS----I TERKÌB):I TERKÌB):I TERKÌB):I TERKÌB): Eger iki 

lafôuñ biri mürekkeb biri müfred (6) olursa aña cinÀs-ı terkìb    tesmiye iderler. (EL(EL(EL(EL----

MÜTEŞÁBİH) :MÜTEŞÁBİH) :MÜTEŞÁBİH) :MÜTEŞÁBİH) : Bu ãÿretde daòı biri (7) müfred biri mürekkeb olan lafôlar eger 

resm-i òaùda müttefiú olursa (8) cins-ı terkìbden bu nevèe müteşÀbih    tesmiye iderler. 

Ebuél-fetó el-Bastì’nüñ (Beyt) 83 :  

 )9(  W�
� ی	& ذاه Y�اذا  

 W��و
W7 ذاه� W��� 
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 Rûm, 55.  

82
 ‘Abdünnâfî, s. 195. ; Zihnî, s. 486. ; ‘İsâmüddîn, s. 209. 

83
 ‘Abdünnâfî, s. 195. ; Zihnî, s. 487. ; ‘İsâmüddîn, s. 210. 
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úavli gibi. Beyt-i (10) mezúÿruñ vezni “fevechüke” beyti gibidür. Mefhÿm-ı beyt: 

Bir pÀdişÀh ki (11) iósÀn u kerem ãÀóibi olmaya anı terk it. ZìrÀ anuñ devleti bÀúì 

degüldür, dimekdür. Evvelki õÀhibe ãÀóib-i hibetin ve èaùÀéin maènÀsınadur. (13) 

İkinci àayr-ı bÀúiyetin maènÀsınadur ve (EL(EL(EL(EL----MEFRßÚ)MEFRßÚ)MEFRßÚ)MEFRßÚ):::: eger biri müfred biri 

mürekkeb olan (14) lafôlar resm-i òaùda müttefiú olmazlarsa cinÀs-ı terkìbden bu 

nevèe (15) daòı mefrÿú    tesmiye iderler. Ebuél-fetó el-Bastì’nüñ (Beyt) 84 : 

 $Bا ��ا
)�م و@ج�م 
�� )16(آ�	�   

 ��
�ی� ا
�Uم 
2ج�م �ا
$ى ض� 

úavli (17) gibi. Beyt-i meõkÿr baór-i remelüñ èarÿż-ı åÀniyesinüñ êarb-ı åÀlìåinden 

(18) fÀèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün faèlün • fÀèilÀtün feèilÀtün fÀèilÀtün  (19) faèlün 

veznine muùÀbıúdur. ŞÀèir dir ki: Bizden àayrı cümleñüz cÀmı [27a27a27a27a]    (1) aòõ itdiñüz. 

èAcebÀ müdìr-i cÀma ne şey żarar ider, eger bize de muèÀmele-i (2) cemìle eylese? 

Evvelki cÀme lenÀ lÀnuñ isminden ve òaberinden mürekkeb ikincisi (3) fièl-i 

mefèÿlden mürekkeb olup èÀmelenÀ biél-cemìl dimekdür ve (EL(EL(EL(EL----MERFßD):MERFßD):MERFßD):MERFßD): eger 

mürekkeb olan (4) lafô iki kelimeden mürekkeb olmayup belki bir kelime ile kelime-

i uòrÀnuñ (5) baèżından mürekkeb olursa cinÀs-ı terkìbden bu nevèe daòı mefrÿd    

dirler. (6) e-hÀõÀ muãÀbun em taèmu ãÀóibin gibi müãÀb iãÀbeden ism-i mefèÿldür. 

(7) kendüye iãÀbet olınmış maènÀsına. äÀb bir şecere-i merrenüñ èuãÀresidür. (8) 

MeéÀli budur ki: Şu maùèÿme yÀ merÀretden bir şey iãÀbet itmişdür yÀòÿd (9) ãÀb 

didikleri èuãÀresidür. (EL(EL(EL(EL----MUÓARREF) :MUÓARREF) :MUÓARREF) :MUÓARREF) : Eger cinÀs-ı tÀmdan olan iki (11) lafô 
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 ‘Abdünnâfî, s. 196. ; Zihnî, s. 490. ; ‘İsâmüddîn, s. 211. 
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yalñuz heyéet-i óurÿfda muòtelif olursa bu tecnìse muóarref    (11) tesmiye iderler. 

Heyéetde iòtilÀf baèżen óareke ile olur. “Cübbetüél-bürdi” (12) “cennetüél-berdi” 

żÀmm-ı bÀ ile bürd bezden bir nevè åevbdür. Berd ãovuú maènÀsınadur. (13) Yaènì 

cÀme-i bürd ãovuàuñ úalúanıdur, dimekdür. Daòı ���ِ�ط  ُ�ِْ�طٌ  او )14(ا
�Uه" اُ

gibi. Bu bÀbda óarf-ı müşedded óarf-i muòaffef óükmindedür. BinÀéen-èaleyh 

“müfriù” ve “mufarraù”da iòtilÀf-ı heyéet birinde fÀnun sÀkin olması (16) birinde 

meftÿó olması iètibÀriyledür. Mufarraù tecÀvüz idici, müfriù (17) taúãìr idici 

maènÀsınadur. Baèż kerre iòtilÀf hem óareke ve hem (18) sükÿn ile olur.    ٌ ����
ا

�ْAّ
ِكَشَ�ُك اِ    gibi evvelde şìn meftÿó, (19) åÀnìde meskÿr; evvelde rÀ meftÿó, åÀnìde 

sÀkindür. “Şerekÿ” fetóateynle [27b27b27b27b]    (1) ãayyÀduñ ãayd içün vażè itdigi iplere ve 

yire dikdigi şeylere (2) dirler. Bidèat dìn-i mübìn kemÀlin buldıúdan ãoñra muódeå 

olan (3) şeydür. (ELELELEL----CİNÁSÜéNCİNÁSÜéNCİNÁSÜéNCİNÁSÜéN----NÁÚIä):NÁÚIä):NÁÚIä):NÁÚIä): Eger mütecÀnis olan lafôlar aèdÀd-ı 

óurÿfda muòtelif olu[r]sa (4) şöyle ki lafôuñ birinde óurÿf-ı zÀéid yÀ birden ekåer 

óurÿf-ı zÀéide olup (5) ol zevÀéid isúÀù olınsa cinÀs-ı tÀmm óÀãıl ola. Buña cinÀs-ı (6) 

nÀúıã tesmiye iderler. İòtilÀf-ı óurÿf yÀ evvelinde bir óurÿf ziyÀde(7)siyle olur. (Ke-

úavlihì TaèÀlÀ) :85   Yر� �
ذ ا
�'�ق�j�2 )8(وا
5,7 ا
'�ق ��س�ق ا  Bu Àyet-i 

kerìmede mìm ziyÀdesiyle vÀúiè olmışdur. (9) YÀòÿd vasaùında bir óarf ziyÀdesiyle 

olur. “CeddÀ cehdì” (10) gibi bunda hÀ ziyÀdesiyle vÀúiè olmışdur. MeéÀli: Benüm 

                                                           
85

 Kıyâme, 29-30. 
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naãìbüm, saèyum ile (11) óÀãıl olur, dimekdür. YÀòÿd Àòirinde bir óarf ziyÀdesiyle 

olur. (12) Ebuét-temmÀm’uñ (Beyt) 86 :  

 ی��ون & ایٍ� �2اصٍ  �2ا�� 

�2اضٍ  �2اض6 )13 ((�2ل ��س��ف   

úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni “ve şevhÀéa” beyti (14) gibidür. MıãrÀè-ı evvelde 

bir mìm, åÀnìde bir bÀ ziyÀdesiyledür. Lafô-ı eydin (15) meõheb-i aòfeş üzre min 

ziyÀde, yemuddÿnenüñ mefèÿli mevúìèindedür. (16) YÀòÿd min tebèìż içündür. 

Hezze min èıùfıhì ve óarreke min neşÀùihì (17) oldıàı gibi yÀòÿd bir maòõÿfuñ 

ãıfatıdur. Taúdìr-i kelÀm: Yemuddÿne sevÀèide (18) min eydin, dimek ola. èAvÀã 

èÀãiyenüñ cemèidür. èÁãiye êarebehu biél-èasÀ maènÀsına olan èaãÀdan, èavÀãım 

óıfôe ve óamÀhu maènÀsına olan [28a28a28a28a]    (1) èaãamehÿdan, úavÀêin óakemehÿ 

maènÀsına olan úaêì èaleyhiden, úavÀêib (2) kaùaèhu maènÀsına olan úaêabehÿdan 

müştaúdur. MeéÀl-i beyt: Anlar şöyle (3) şecìèlerdür ki yevm-i óarb ü úıtÀlde 

eydìlerini medd iderler. Öyle eydì ki (4) aèdÀyı darb idüp evliyÀyı óimÀyet ve süyÿf-ı 

óÀkime vü úÀtile ile (5) aúrÀn üzerine ãavlet iderler, dimekdür. (EL(EL(EL(EL----MUÙARREF):MUÙARREF):MUÙARREF):MUÙARREF): 

Óarf-i zÀéid Àòirinde olan bu (6) nevèe muùarref daòı tesmiye iderler. YÀòÿd óarf-i 

zÀéid birden ekåer olur. (7) ŞÀèire ÒansÀ’nuñ (Beyt) 87 : 

�	�ء ه2ا
��Aء  
 ان ا

& ا
2Uى ��& ا
2Uان[  

                                                           
86

‘Abdünnâfî, s. 198. ; Zihnî, s. 494. ; ‘İsâmüddîn, s. 211.  

87
 ‘Abdünnâfî, s. 199. ; Zihnî, s. 496. ; ‘İsâmüddîn, s. 213. 
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úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni baór-i kÀmilüñ èarÿż-ı åÀliåesinüñ êarb-ı 

evvelinden (9) müstefèilün mütefÀèilün • mütefÀèilün müstefèilÀtün veznine 

muùÀbıúdur. (10) CevÀ óareket-i úalbdür. Maóãÿl-i beyt: BüúÀ iótirÀú-ı úalbe şifÀdur, 

dimek (11) olur. Bunda bir nÿn ve bir óÀ ziyÀdesiyle vÀúiè oldı. Bu nevèe 

(MÜZEYYEL)(MÜZEYYEL)(MÜZEYYEL)(MÜZEYYEL) (12) daòı tesmiye iderler. (EL(EL(EL(EL----CİNÁSÜéLCİNÁSÜéLCİNÁSÜéLCİNÁSÜéL----MUŻÁRİè): MUŻÁRİè): MUŻÁRİè): MUŻÁRİè): Eger 

mütecÀnis olan lafôlar envÀè-ı óurÿfda muòtelif (13) olursa bir óarfden ziyÀde iòtilÀf 

itmemek lÀzımdur. ZìrÀ vÀóidden (14) ekåer olsa beynlerinde teşÀbüh-i baèìd olup 

tecÀnis bÀúì úalmaz. “Naãar” (15) ve “nekel” gibi. Bu ãÿretde daòı eger muòtelif olan 

óarflerüñ biri birine (16) úurb-ı maòrecì olursa cinÀs-ı mużÀriè tesmiye olınur. Bu 

daòı (17) üç nevèdür. ZìrÀ óarf-i ecnebì evvelinde olur. Beynì ve beyne künnì leylen 

ve emsün (18) ve ùarìúun ùÀmisün gibi. Ems müôlim, ve ùÀmis münderis 

maènÀsınadur. (19) MeèÀl-i beyt: Beynimüzde leyl müôlim ve tarìú münderis 

olmaàla size vuãÿl [28b28b28b28b]    (1) bulmak güçdür, dimek olur. YÀ óarf-i ecnebì vasaùında 

olur. (Ke-úavlihì TaèÀlÀ):88  W�� ونzوی� W�� وه� ی��2ن   yÀòÿd Àòirinde olur. MiåÀli 

rÀkib-i (3) BurÀú-ı nübüvvet ãÀóib-zamÀn-ı risÀlet èaleyh ekmelüét-tahiyyet 

efendümüzüñ:      (4) ��C
!,2ٌد ��2 ا���� ا "�C
----úavl-i şerìfi gibi. (EL(EL(EL(EL ا

CİNÁSÜéLCİNÁSÜéLCİNÁSÜéLCİNÁSÜéL----LÁÓIÚ) : LÁÓIÚ) : LÁÓIÚ) : LÁÓIÚ) : Eger óarflerün biri birine (9) úurb- ı maòrecì olmazsa cinÀs-ı 

lÀhıú tesmiye olınur. Bu daòı yÀ evvelinde (11) olur (Ke-úavlihì TaèÀlÀ) : 89  "	
وی" 
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 En’âm, 26. 

89
 Humeze, 1. 
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ذا
	� ���آ��7 (���2ن  yÀ vasaùında olur (Ke-úavlihì TaèÀlÀ) :90  ه�iة 
�iة

 Saèdüéd-dìn meróÿm dir ki: “FÀ ile (8) �ى�@رض ���Qا
)y و��� آ��7 (���2ن

mìmüñ èadem-i teúÀrübinde naôar vardur. ZìrÀ (9) ikisi de şevefiyyedür. Úaldı ki 

teúÀrüb ile murÀd aóad-hümÀ Àòirinde idàÀm (10) olınmaú ise tekÀrübe miåÀl olan hÀ 

ile hemze bunuñ òilÀfınadur.” (11) YÀòÿd Àòirinde olur (Ke-úavlihì TaèÀlÀ) :91   اذا

&& ا@ �ٌ (ET(ET(ET(ET----TECNÌSÜéLTECNÌSÜéLTECNÌSÜéLTECNÌSÜéL----ÚALB) :ÚALB) :ÚALB) :ÚALB) : eger mütecÀnis ola lafôlar (12) جqء ه� ا

tertìb-i óurÿfda muòtelif olursa (13) şöyle ki nevède ve èadedde ve heyéetde mütteóid 

olup lÀkin baèż (14) óurÿf bir lafôda taúdìm ve lafô-ı Àòirde teéòìr olınmış ola. Bu 

(15) nevèe tecnìsüél-úalb tesmiye olınur. ÓuãÀmuhu fetóun li-evliyÀéihì óatfun (16) 

li-aèdaéihi  gibi. BuñÀ ÚÚÚÚALBALBALBALB----İ KÜLLİ KÜLLİ KÜLLİ KÜLL daòı tesmiye iderler. ÓusÀm süyÿf-ı úÀtıè, (17) 

óatf mevtdür. MeéÀl-i terúìb: Ol õÀtun seyfi eóibbÀsına fetó (18) ü nuãret aèdÀsına 

mevt ü nekmetdür, dimek olur. Daòı AllÀhümmeéstur (19) èavrÀtinÀ ve Àmin 

ravèÀtinÀ gibi. èAvrÀt èavretün cemèidür. èAvret [29a29a29a29a]    (1) meõmÿm olmaú 

maènÀsına ismdür. RevèÀt kalb maènÀsına olan (2) rÿèuñ cemèidür. Mefhÿmı 

mevúiè-i duèÀda: İlÀhì! èAybumuzı setr ve úalbümüzi (3) emìn eyle, dimekdür. Buña 

(ÚALB(ÚALB(ÚALB(ÚALB----İ BAèŻ) İ BAèŻ) İ BAèŻ) İ BAèŻ) tesmiye iderler. (EL(EL(EL(EL----MAÚLßBÜéLMAÚLßBÜéLMAÚLßBÜéLMAÚLßBÜéL----MÜCENNAÓ) : MÜCENNAÓ) : MÜCENNAÓ) : MÜCENNAÓ) : Eger 

mütecÀnis olan (4) iki lafôuñ bir tecÀnis-i úalb olmaú üzre evvel-i beytde biri daòı (5) 

Àòir-i beytde vÀúiè olsa aña maúlÿb-ı mücennaó tesmiye iderler. ŞÀèirüñ (Beyt) 92 : 

                                                           
90

 Mü’min, 75. 

91
 Nisâ, 83. 

92
 ‘Abdünnâfî, s. 200. ; Zihnî, s. 498. ; ‘İsâmüddîn, s. 212. 
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�ى �
 @ح ان2ارا

& آ�W �ى	" ��ل  

úavli gibi. Beyt- i meõkÿrun vezni (7) “leyte èayneyhi sevÀéa” mıãrÀèı gibidür. 

MaènÀ-yı beyt: Her óÀlde memdÿóuñ (8) elinden envÀr-ı hüdÀ ôÀhir yaènì her efèÀl ü 

eùvÀrı diyÀnet ü istiúÀmet (9) üzre idügi bÀhir oldı, dimek olur ve (EL(EL(EL(EL----

MÜZDEVEC)MÜZDEVEC)MÜZDEVEC)MÜZDEVEC): : : : ne gÿne tecÀnis ile (10) olur ise olsun mütecÀnis olan iki lafô biri 

birini velì ider ise (11) bu cinÀsa müzdevec müzdevec müzdevec müzdevec ve mükerrer mükerrer mükerrer mükerrer ve müreddetmüreddetmüreddetmüreddet tesmiye iderler. 

(Ke-úavlihì TaèÀlÀ) :93 جئو Y))12( ٍء��& س ٍ ��ٍء ی,�&��     bu cinÀs tecnìs-i 

lÀóıúdandur. AúsÀm-ı sÀéirenün daòı (13) emåelesi bÀlÀda õikri mürÿr iden emåeleye 

úıyÀs ile zÀhir olur. (14) CinÀsa iki şey daòı mülóaúdur. Biri budur ki iki lafôı 

iştiúÀúları (15) cemè ide. Şöyle ki iki kelime gerek óurÿf-ı uãÿlde gerek asl maènÀda 

(16) ittifÀú ideler. (Ke-úavlihì TaèÀlÀ):94 ��,
�ی& ا�
 Yوج� ���� bunlaruñ (17) ikisi de 

úÀm yeúÿmdan müştaúdur. Biri daòı budur ki iki lafôı (18) müşÀbehet cemè ide. 

Yaènì bir ittifÀú ile ki iştiúÀúa müşÀbih ola. (Ke-úavlihì (19) TaèÀlÀ) :95  �ل ان��

&�
�,
& ا �	��!
  evvelki úavlden ikinci buèż maènÀsına olan [29b29b29b29b]    (1) úalì den 

müştaúdur. (REDDÜèL(REDDÜèL(REDDÜèL(REDDÜèL----èACZ èALEéäèACZ èALEéäèACZ èALEéäèACZ èALEéä----äADR) : äADR) : äADR) : äADR) : Lafôìden biri daòı reddüél-èacz 

èaleéã-ãadrdur. Bu hem (2) neårde ve hem naômda olur. Neårde bu vechledür ki 

lafôen ve maènen (3) biri birine müttefiú iki lafô-ı mükerrerün yÀòÿd yalñuz lafôda 
                                                           
93

 Neml, 22. 

94
 Rûm, 43. 

95
 Şu’arâ, 168. 
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müteşÀbih (4) iki mütecÀnisüñ veyÀòÿd iştiúÀú yÀ şibh-i iştiúÀúuñ cemè itdigi (5) iki 

lafôuñ biri evvel fıúrada biri Àòir fıúrada ìrÀd olına. Bu aúsÀm-ı (6) erbaèadan 

mükerrere miåÀl (Ke-úavlihì TaèÀlÀ) :96 yا� fس وا��
ان 7( :�AC) (و(AC� ا  

mütecÀnisine miåÀl: س���ئ�ل ئس� W! iştiúÀken mülóaúa miåÀl      لٌ ئم ی�ج� ود

(Úavluhÿ TaèÀlÀ) :97  Wان �	وا ر���Q7(9)  آ�ن %��راً اس şibh-i iştiúÀúla 

mülóaúa miåÀl (Úavluhÿ TaèÀlÀ) :98 &�
�,
& ا �	��!
��ل ان�   (10) Reddüél-èacz 

èaleéã-sadruñ naômda olması şu vechledür ki iki lafô-ı (11) mükerrerüñ yÀòÿd iki 

lafô-ı mütecÀnisüñ veyÀòÿd iştiúÀú yÀ şibh-i (12) iştiúÀúuñ cemè itdigi iki lafôuñ biri 

beytüñ Àòirinde biri daòı (13) mıãrÀè-ı evvelüñ yÀ ãadrında yÀ òaşvında yÀ Àòirinde 

yÀòÿd mıãrÀè-ı (14) åÀnìnüñ ãadrında vÀúiè ola. Bu ãÿretde on altı úısm olur. 

Musannif-i (15) meróÿm şibh-i iştiúÀkla mütecÀnisine mülóaúa aúsÀm-ı sÀéire gibi 

miåÀl (16) ìrÀd itmek iútiżÀ ider iken yalñuz õikri Àtì “levi iòtiãartüm” beyti ile (17) 

li-ecliél-iòtiãÀr iktifÀ itmeleriyle tesmìmen liél-fÀéide åülüåe-i bÀúiye daòı 

Muùavvel’den (18) istiòrÀc ile èaleét-tertìb maóalline åabt u imlÀ olınmaú tensìb 

olındı. Mükerrer-i Àòir mıãrÀè-ı evvelün ãadrında oldıàı Uúays’uñ (Beyt) 99 : 

   [30a]30a]30a[30a]  ا
� ا�& ا
!� ی�7_� وج�W )1 (س�ی� 

�ى �'�ی�ٍ       �
  و
�b ا
� دا�� ا

                                                           
96

 Ahzâb, 37. 

97
 Nûn, 10.  

98
 Şu’arâ, 168. 

99
 ‘Abdünnâfî, s. 202. ; Zihnî, s. 500. ; ‘İsâmüddîn, s. 213. 
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úavli gibi. (2) Beyt-i meõkÿruñ vezni “EyÀ şecereél-ÒÀbÿr” beyti gibidür. Laùm el 

ayasıyla êarb (3) itmege dirler. ŞÀèir birini õemm idüp dir ki: İbn-i èammını, ki 

aúrabÀsındandur, (4) êarb u tekdìr itmege sürèat ider; lÀkin iósÀn u kerem òuãÿãında 

(5) sürèati yoúdur. Mükerrer-i Àòir mıãrÀè-ı evvelüñ òaşvinde oldıàı äımmet (6) el-

Kuşeyr’nün (Beyt) 100 : 

 �ٍUار ن�� ���A
�� �7�) 

& ��ار  ��A!
� ا!� ��� 

(7) úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni “izÀlem testaùiè” beyti gibidür. èArÀr tayyibüér- 

(8) rÀyióa bir çiçekdür. Necd arÀżì-[i] ÓicÀz’dan bir arżuñ ismidür. èAşiyye (9) 

aòşam namÀzından yatsu namÀzına varınca olan vaúte dirler. MaènÀ-yı (10) beyt: 

Arż-ı Necd’de hÀãıl olan èarÀrı şetmle istimtÀè eyle. ZìrÀ (11) biz arż-ı Necd’den ve 

menÀbit-i èarÀrdan çıúup aòşam irişdikde bir daòı (12) èarÀr-ı Necd’i bulamayuz, 

dimekdür. Mükerrer-i Àòir mıãrÀè-ı evvelüñ Àòirinde (13) oldıàı Ebuét-temÀm’uñ 

(Beyt) 101 :  

��P ا
	2ا 
�ً و& آ�ن ���Q 6�  

  ���)14(  ً��Q��P ا
,2اض6 
�� 5
ز  

úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni “ve şevhÀéa” (15) beyti gibidür. Beyż ol beyżÀnuñ 

cemèidür. Bir mevãÿf-ı taúdìr ile en-nisÀéüél-(16)biyê dimekdür. KevÀèib henÿz 

                                                           
100

 ‘Abdünnâfî, s. 202. ; Zihnî, s. 501. ; ‘İsâmüddîn, s. 214. 

 
101

 ‘Abdünnâfî, s. 203. ; Zihnî, s. 503. ; ‘İsâmüddîn, s. 215. 
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åedyÀnı ôÀhir olmış úız maènÀsına olan (17) kÀèibüñ cemèidür. Maàrem mÿlaè u 

óarìã maènÀsınadur. Beyż-i åÀnì (18) ebyażuñ cemèidür. EbyÀż esÀmì-i seyfdendür. 

MeéÀl-i beyt: Ol kimse ki neşve-i óisÀnla muèÀzele vü mülÀùafa itmege óarìãdür. 

Anuñ üzerine [30b30b30b30b]    (1) mükibb olsun. Baèdehÿ nefsine òiùÀb ider ki sen ise süyÿf-ı 

(2) úÀùıèa ile münÀzene ve muúÀtele-i aúrÀna óarìã olmaúdan münfekk olmaduñ. (3) 

Mükerrer-i Àòir mıãrÀè-ı åÀnìnüñ ãadrında oldıàı Õüér-rimme’nüñ (Ebyat) 102 :  

 )4( ��)�
2وج �7
�ار ا
ا
��م ��ى�  

 ����,  ً�Aآ�ن و�� ��� اه��� 

 

 )5(  �
ی	& ا@ !�ج س��ٍ�وان   

 ������ �
����ً  ��ن� ن���  

úavli gibi. (6) Bu beytlerüñ vezni “ve şevhÀéa” beyti gibidür. İlmÀm bir maóale 

nüzÿl itmege dirler. (7) Vaóşen muvaóóişen maènÀsınadur. Maúìl fiél-aãl vaút-i 

ôuhrda uyumaàa (8) dirler úaylÿle maènÀsına. Bu maóalde murÀd mevżièidür. Taèrìc 

iúÀmet maènÀsınadur. BihÀ ehlehÀ ve cedtehÀ(9) nuñ mefèÿli mevżièinde mübtedÀ ve 

òaberdür. illÀ (10) muèarrece sÀèatin kaénenüñ òaberidür. İsmi beyt-i sÀbıúda 

medlÿlen èaleyh olan (11) ilmÀma èÀéid żamìrdür. Úalìlen yÀ ãıfat-ı müéekkededür. 

ZìrÀ taèrìcüñ sÀèate (12) iżÀfetinden úıllet-i münfehimdür. YÀ ãıfat-ı müfìdedür. 

                                                           
102

 ‘Abdünnâfî, s. 203. ; Zihnî, s. 505. ; ‘İsâmüddîn, s. 215–216. (Bu beyitlerden ilki Mutavvel ve 

Muhtasar’da kayıtlıdır.) 
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Takdìr-i kelÀm: İllÀ taèrìcen (13) úalìlen fì sÀèatin  ndimekdür. ÚalìlühÀ nÀfiè 

kelimesinüñ fÀèili olmaú üzre (14) merfÿèdur, żamìr-i sÀèate rÀcièdür. ŞÀèirüñ 

eóibbÀsı gÿyÀ bu dÀrda (15) olmaàla refiúasına òiùÀb idüp dir ki: Bu dÀra nüzÿl idüñ. 

Eger (16) sükkÀn-dÀrı bulursaú anda òavf olınmaz. Bu maóallüñ maúìli muvaóóiş 

(17) degüldür. Belki maóall-i emn ü istirÀóatdur. Eger ziyÀde tevaúúuf itmezseñüz 

bÀrì (18) bir sÀèat nüzÿl idelüm. ZìrÀ ol maóalde cüzéì tevaúúuf itmek nÀfiè ve àalìl ü 

vecdümi vÀfièdür. MütecÀnis-i Àòir mıãrÀè-ı evvelüñ ãadrında oldıàı [31a31a31a31a]    

(1)ErrecÀnì’nüñ (Beyt) 103 : 

	�� س��ه�ً  � & د��ن� 

  ��	���  د��ن�)2(��ا�� ا
2Aق 

úavli gibi.Beyt-i meõkÿruñ vezni “iõÀlem testaùiè” beyti gibidür. MeéÀl-i [beyt] : (3) 

Baña sefÀhat ile melÀmet itmegi terk idüñ. ZìrÀ maóabbete dÀèì olan (4) şevú u heves 

sizden evvel beni daèvet itmekle şimden ãoñra sizüñ (5) levmüñüz baña teéåìr 

eylemez, dimekdür. MütecÀnis-i Àòir mıãrÀè-ı evvelüñ óaşvinde (6) oldıàı 

æaèÀlibì’nuñ (Beyt) 104 : 

 ��)�Q�� 5(ا�� "���
 واذا ا

  e7(��ن ("���
  ���q'7ء ���"ا

úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni “ve aòafte” (8) beyti gibidür. BelÀbil ol ùÀéir-i 

maèrÿfuñ ismi olan bülbülüñ cemèidür. (9) FÀnif sürmek ve ùard itmek maènÀsına 
                                                           
103

 ‘Abdünnâfî, s. 203. ; Zihnî, s. 507. ; ‘İsâmüddîn, s. 216. ; Ankaravî, s. 134. 

104
 ‘Abdünnâfî, s. 203. ; Zihnî, s. 509. ; ‘İsâmüddîn, s. 217. 
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olan nefìdendür. BelÀbil-i (10) åÀnì óüzn maènÀsına olan belbÀlüñ cemèidür. İótisÀ 

içmek (11) maènÀsınadur. BelÀbil-i åÀliå bülbülenüñ cemèidür ki bülbüle içinde  (12) 

òamr olan kÀseye dirler. MeèÀl-i beyt: Úaçan bülbüller lisÀnların feãÀóat ile (13) 

dem-sÀz yaènì terennüm ü teàannìye ÀàÀz ideler sen daòı èìş u nÿş itmekle (14) terk-i 

sÿz u güdÀz eyle, dimekdür. MütecÀnis-i Àòir mıãrÀè-ı evvelüñ Àòirinde (15) oldığı 

Óarìrì’nüñ (Beyt) 105 : 

 ��A!2ٌف ��ی�ت ا
�=�ن� 

ا
�=�ن�) 16( ��ن�ت و�27ٌن   

úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni “iõÀlem testaùiè” beyti gibidür. (17) Şaèf maóabbet, 

úalbi yaúmaúdur. Meşèÿf maóabbete mübtelÀ olan kimsenedür; (18) fÀ tafãìl içündür. 

MeåÀnì-i evvel ÚuréÀn-ı Kerìm’dür. RennÀt rennenüñ cemèidür. Renne ÀvÀza dirler. 

MeåÀnì-i åÀnì iki tellü ùanbÿr maènÀsınadur. ŞÀèir [31b][31b][31b][31b] (1) Baãra vilÀyetinüñ keåret-

i ahÀlìsinden baóåle kimi tilÀvet-i ÚuréÀn ve èibÀdet-i (2) RaómÀn ile meşèÿf kimi 

daòı istimÀè-ı sÀz ve luèbet ü nÀz ile meélÿfdur, (3) dimek murÀd ider. MütecÀnis-i 

Àòir mıãrÀè-ı åÀnìnüñ ãadrında oldıàı (4) ErrecÀnì’nüñ (Beyt)106 : 

  ��7� ا���7    ث�    (�

 ��ح 
� ان 
�b ���� ��ح 

(5) úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni baór-i serìèüñ èarÿż-ı ÿlÀsınuñ êarb-ı 

evvelinden (6) müstefèilün müfteèilün fÀèilün • mefÀèilün müstefèilün fÀèilÀt (7) 
                                                           
105

 ‘Abdünnâfî, s. 204. ; Zihnî, s. 512. ; ‘İsâmüddîn, s. 218. 

106
 ‘Abdünnâfî, s. 204. ; Zihnî, s. 513. ; ‘İsâmüddîn, s. 219. 
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veznine muùÀbıúdur. FelÀh fevz ü necÀó maènÀsınadur. ŞÀèir bir úavmden (8) şikÀyet 

ãÿretinde dir ki: Anlardan óuãÿl-i meùÀlib ü maúÀãıdumı (9) meémÿl eyledüm. äoñra 

teéemmül ü tefekkür eyledikde ol úavmden bir aóad èindinde (10) murÀdum óÀãıl 

olmayacaàı baña ôÀhir oldı. İştiúÀúen mütecÀnisine (11) mülóaúuñ biri mıãrÀè-ı 

evvelüñ ãadrında oldıàı Seriyyüér-reffÀé el-Mevãulì ’nüñ (Beyt) 107 : 

ب ا�����7 �� ا
'��حjض�ا )12(   

 �� ��'�� ن�ى 
Y ���� ض�ی

úavli (13) gibi. Beyt-i meõkÿr baór- i müteúÀribüñ èarÿż-ı ÿlÀsınuñ êarb-ı evvelinden 

(14) faèÿl faèÿlün faèÿlün faèÿlün • faèÿlün faèÿl faèÿlün faèÿlün veznine  (15) 

muùÀbıúdur. ëarÀéib ùabìèat maènÀsına olan êarìbenün (16) cemèidür. ëarìb meåel 

maènÀsınadur. ŞÀèir memdÿóa dir ki: SemÀóatde (17) biraz aòlÀú-ı óüsne ibdÀè 

eyledüñ ki ol aòlÀúda sañÀ mümÀåil ü (18) müdÀnì kimesne görmedük. İştiúÀúen 

mütecÀnisine mülóaúuñ biri mısrÀè-ı (19) evvelüñ òaşvinde oldıàı İmriéüél-úays’uñ 

(Beyt) 108 : 

  

                                                           
107

 ‘Abdünnâfî, s. 204. ; Zihnî, s. 515. ; ‘İsâmüddîn, s. 219. (Bu beyit için Zihnî, Kavlü’l-Ceyyid’de şu 

bilgileri aktarır: “…äÀóib-i MuèÀhid èAbduér-raóìm el-èAbbÀsì dir ki : ‘Bu beytin úÀéilini Telòìã 

şÀrióleri Buóturì olmaú üzre göstermişler ise de nefsüél-emr öyle olmayup beyt-i meõkÿr Seriyyüér-

reffÀénuñdur. Seriyy anuñ mażmÿnını beyt-i Buhturì’den aòõ ve seriúa itmiş oldıàından õihnlerde 

anuñ Buóturì’ye mensÿbiyyetine õÀhib olmışdur.’” notunun ardından söz konusu beyiti de zikr 

etmiştir. s. 515)   

108
‘Abdünnâfî, s. 204. ; Zihnî, s. 517. ; ‘İsâmüddîn, s. 220.  
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       Wن�'
 W��� نiCی �
 اذا ا
��ء

   [32a]  ء س2ا: �iCان ���b ��� ش�) 1( 

úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ (2) vezni “taraddÀ” beyti gibidür. Lem yaòzun, lem 

yaófuô maènÀsınadur. MeèÀl-i beyt : (3) Bir Àdem ki żararı kendüye èÀéid olan şeyéi 

ifşÀ eylese żararı (4) àayra èÀéid olacaú esrÀrı ketm ü iòfÀ itmeyecegi ôÀhir ü 

hüveydÀdur, (5) dimek olur. İştiúÀúen mütecÀnisine mülóaúuñ bir mısrÀè-ı evvelüñ 

Àòirinde (6) oldıàı èAbduéllÀh bin Ebì èUyeyne’nüñ (Beyt) 109: 

��2� ��� و���ك  
رىjض�) 7(��ع ا  

 ��Jب ی��i
 ا��k& اج�)� ا

úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni (8) vezni “úÀlÿ aúterió” beyti gibidür. Ùanìn ÀvÀz u 

ãavt maènÀsınadur. (9) Ecnióa úuş úanadı maènÀsına olan cenÀóuñ cemèidür. ŞÀèir 

(10) bir kimseneye dir ki: Sen beni iòÀfe itmegi terk eyle. ZìrÀ sinek (11) úanadı 

ÀvÀzesi kimseye żarar itmedigi gibi senüñ daòı vaèìdüñ (12) aña müşÀbih olmaàla 

beni iżrÀr itmez. İştiúÀúen mütecÀnisine mülóaúuñ (13) biri mıãrÀè-ı åÀnìnüñ 

ãadrında oldıàı Ebuét-temmÀm’uñ (Beyt) 110 : 

�آ�ن5  ���P ا
,2اض6 �� ا
2%�) 14(و
ا  

 �7� :�!� & �2ا(� ��� ا@ن 

                                                           
109

 ‘Abdünnâfî, s. 205. ; Zihnî, s. 521. ; ‘İsâmüddîn, s. 221. (Zihnî, bu beytin kÀ’ilinin Delâ’ilü’l-

İ’câz’da gösterildiğini belirtmiştir.)  

110
 ‘Abdünnâfî, s. 205. ; Zihnî, s. 522. ; ‘İsâmüddîn, s. 222. 
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(15) úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni “taraddÀ” beyti gibidür. BevÀtir bÀtirüñ 

cemèidür. (16) ÚavÀùıè maènÀsına olan bütr ebterüñ cemèidür, maúùÿèüéõ-õenb 

maènÀsına. (17) Bunda ãıfat-ı õemìmeden kinÀyedür. ŞÀèirüñ birinüñ meråiyesinde 

(18) dir ki: EånÀ-yı óarb u úıtÀlde olan süyÿf-ı úÀùıèa memdÿóuñ (19) óüsn-i istièmÀli 

óasebiyle úÀùıèa idi. Şimdi memdÿó gidüp [32b32b32b32b]    (1) anuñ gibi ÀlÀt-ı óarbi istièmÀle 

úÀdir kimse olmaàla gördigüñ (2) süyÿf-ı úÀùıèa bundan ãoñra ebter ü àayr-ı 

úÀùıèadur. Şibh-i iştiúÀúla (3) mütecÀnisine mülóaúuñ biri mıãrÀè-ı evvelüñ ãadrında 

oldıàı Òarìrì’nüñ (Beyt) 111 :  

 )4( W�@و �ی�) �ن ج�ى ����!
ا
� ا  

 ��� �,('� ً W
 &@ح @ی[   

(5) úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni “elemèu berúin” beyti gibidür. Evvelki levóden 

(6) mÀżìdür, ôuhr maènÀsına. İki zemme maènÀsına olan lehÀhudan ism-i (7) fÀèildür. 

Mülhì levhdan mevôiè-i lehv ü laèib maènÀsınadur. Fe-suhúan fe-buèden (8) 

dimekdür. MaènÀ-yı beyt: Bir Àdem ôuhÿr itdi. Benüm èinÀn-ı iòtiyÀrumı cÀnib-i (9) 

lehv ü lübèa sarf u imÀle itdigümi taèyìb ider. AmmÀ taèyìbi maóallinde degüldür. 

(10) böyle bì-maóall óalúa daòl iden òayrdan baèìd olsun, dimekdür. Mülóaúuñ (11) 

biri mıãrÀè-ı evvelüñ òaşvinde oldıàı ’nuñ (Beyt) 112 : 

& ا@�'�ن زر(	�  �)��7B2 ا
 )12(  


���اط   �Uب ی�$!
���� ا
C) 13(وا  

                                                           
111

 (Bu beyit Mutavvel’den alınmıştır.)  ‘Abdünnâfî, s. 205. ; Zihnî, s. 524.  

112
 ‘Abdünnâfî, s. 205. ; Zihnî, s. 519. ; ‘İsâmüddîn, s. 221 
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úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni “mÀ ahseneéd-dìne” beyti gibidür. (14) èAõbdan 

murÀd mÀé-ı èaõbdur. Yaènì ùatlu ãu dimekdür. Óaãar fetóateynle (15) bürÿdet 

maènÀsınadur. MeèÀl-i beyt: Eger èinÀyetüñüz óaúúumda úalìl olmış (16) olsa 

dÀéimÀ sizi ziyÀret mümkin idi. LÀkin keåret-i iósÀnuñuz (17) sebeb-i òacÀlet ve 

bÀèiå-i terk-i ziyÀret oldı ve bu óÀli istiècÀb (18) itmek zìr-i miyÀh-ı leõìõde her ne 

úadar bürÿdet cümle èindinde muèteber (19) bir óÀlet ise daòı ifrÀù ile bÀrid oldıàı 

ãÿretde nefret olınur, [33a33a33a33a]    (1) dimekdür. Mülóaúuñ biri mıãrÀè-ı evvelüñ Àòirinde 

oldıàı şÀèirüñ (Beyt) 113 :  

و��C�7� ��_J ا
�!�ن� )2(   

 و_�� ا
� (���C ��ن� 

(3) úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni “iõÀlem testaùiè” beyti gibidür. Evvelki (4) èanì 

yaènìden ikinci èanì yaènÿdan müştaúdur, esìr maènÀsına. (5) Muêùùaliè êalÀèatden 

úavì maènÀsınadur. ŞÀèir birini medó (6) siyÀúında èilm ü maèrifet cihetiyle mezÀyÀ 

ve devlet ü åervet (7) óasebiyle taòlìã-i esÀrÀya úÀdir bir õÀt-ı èÀlìdür, dimek murÀd 

ider. (8) Mülóaúuñ biri mıãrÀè-ı åÀnìnün ãadrında oldıàı şÀèirüñ (Beyt) 114 : 

 )9( ��!
Wن�	�آ�ن ا
=�ی� ,
ى   

 ث�اًء ��ض)� ا@ن =2ا: �ى�
=�ى 

                                                           
113

 (Bu beyit Mutavvel’den alınmıştır.) ‘Abdünnâfî, s. 205. ; Zihnî, s. 525.  (Beytin ka’ili Kavlü’l-

Ceyyid’de Harîrî olarak gösterilmiştir.) 

114
 (Bu beyit Mutavvel’den alınmıştır.) ‘Abdünnâfî, s. 205. ; Zihnî, s. 526.  
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(10) úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni “ve şevhÀéa” beyti gibidür. æerÀ åervetden 

(11) müştaú olmaú üzre vÀvìdür. æerì yaéìdür, ùopraú maènÀsına. (12) ŞÀèirüñ birinüñ 

meråiyesinde dir ki: Kendü óayÀtuma yemìn iderüm ki (13) ol kimsenenüñ èizzet ü 

devlet ile mekÀnı gÿyÀ semÀda æüreyyÀ iken (14) şimdi vefÀt idüp maúúarrı åerÀ oldı. 

(ES(ES(ES(ES----SECSECSECSECè) è) è) è) : Lafôìden biri daòı (15) secèdür. Taèrìfi: Neården olmaú üzre Àòir-i 

kelÀmda iki fÀãılanuñ (16) veznde ittifÀú yÀ iòtilÀfından naôarì úatè ile óarf-ı vÀhid 

üzre (17) tevÀùÿé u ittifÀúìdür. Veél-óÀãıl neårde secè şièrde úÀfiye gibidür. (18) 

Bunuñ taèrìfinde iòtilÀf olup lÀkin mercièleri bir maóalle münteóì (19) olmaàla 

õikriyle iùnÀbdan ictinÀb olındı. Secè üç nevèdür: (ES(ES(ES(ES----SECSECSECSECèÜéLèÜéLèÜéLèÜéL----MUÙARREF)MUÙARREF)MUÙARREF)MUÙARREF)    

[33b33b33b33b]    (1) Eger fÀãılalar veznde muòtelif olursa aña muùarref dirler. (Ke-úavlihì (2) 

TaèÀlÀ) : 115   ً ��B,� ا2kارا�ً  و 
	� @(�ج2ن f و��را�  “vaúÀr” ve “eùvÀr” (3) 

veznen muòtelifdür. (ET(ET(ET(ET----TATATATARäÌè) :RäÌè) :RäÌè) :RäÌè) : FÀãılalar veznde muòtelif olmadıàı óÀlde daòı 

(4) eger úarìnenüñ birinde olan lafôuñ cümlesi yÀòÿd ekåeri úarìne-i (5) uòrÀdan 

muúÀbil oldıàı elfÀôa vezn ve taúêiyyede müşÀbih olursa (6) aña tarãìè dirler.  2��

�iواه� )7(ی_�� ا@س�Uع �2Uاه� 
�Wh   وی,�ع ا@س��ع      gibi úarìne-i åÀniye 

elfÀôınuñ cümlesi úarìne-[i] ÿlÀ (8) elfÀôınuñ cümlesine muvÀfıú olup ancaú 

“fehÿve” lafôına úarìne-[i] åÀniyede (9) muvÀfıú bir şey yoúdur. (ES(ES(ES(ES----SECSECSECSECèÜéLèÜéLèÜéLèÜéL----

MÜTEVÁZÌ) :MÜTEVÁZÌ) :MÜTEVÁZÌ) :MÜTEVÁZÌ) : Eger úarìnenüñ birinde olan lafôuñ cümlesine (10) yÀòÿd ekåerine 

úarìne-i uòrÀ lafôı muvÀfık olmazsa aña secèüél-mütevÀzì (11) dirler.  (Ke-úavlihì 

                                                           
115

 Nûh, 13–14. 
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TaèÀlÀ) : 116   ٌ��22ض ”surur” ve (12) “ekvÀb“  ���� س�ٌر ����2ٌ    واآ2اٌب 

vezn ve taúfiyede muòtelifdür. Baèżen yalñuz veznde muòtelif  (13) olur.  (Ke-

úavlihì TaèÀlÀ) : 117  � س�ت ����ً    ��!����ت��
���ً وا  (14) Baèżen daòı 

yalñuz úÀfiyede muòtelif olur.   5ُ��
 ا
)�س� وه�Y )15(��" ا
�_�ُق   وا

5ُ�A
 gibi. NÀùıúdan murÀd mÀl-i nÀùıúdur, óayvÀnÀt (16) gibi. äÀmitden murÀd  وا

daòı õeheb ü fiêêedür. Aósen-i secè úarìneler mütesÀvì (17) olmaúdur. (Ke-úavlihì 

TaèÀlÀ) 118: وٍد���2Jٍد و+ّ"   ٍ]�k2ٍد وJC Bu mertebeden ãoñra (18) �� س�ٍر 

aóseni úarìne-[i] åÀniye úarìne-i ÿlÀdan ùavìl olmaúdur. (19) (Ke-úavlihì TaèÀlÀ):119 

 yÀòÿd [34a34a34a34a] ] ] ] (1) úarìne-i åÀliåe ùavìl  وا
��U اذا ه2ى �ضّ"  ����	�   و�%2ى

ola. (Ke-úavlihì TaèÀlÀ) :120    :ُ2�� ��(U
 B   (2) úarìne-i åÀniye$وُ: �2�Qُ: ثّ� ا

úarìne-[i] ÿlÀdan àÀyet úaãr olmaú óasen degüldür. ZìrÀ (3) bir menzilüñ nihÀyetine 

vuãÿline òºÀhişger iken eånÀ-yı ùarìúda baàteten (4) tevaúúuf itmege beñzer. LÀkin 

miúdÀr-ı ÿlÀdan úaãìrce olursa beés (5) yoúdur. (Ke-úavlihì TaèÀlÀ) :  eآ� �) �
ا

 "!Uی �

��" ا������ Y) 6(ر�"��J( �ه� ��آ�   Secèüñ cümlesi sükÿn-ı iècÀza 

mebnìdür. Yaènì (7) evÀòir-i fevÀãıl-ı ÚuréÀn sÀkin olmaàla secè óÀãıl olur. ZìrÀ 

cemìè-i (8) ãuverde tevÀùÿé u tezÀvüc tamÀm olmaz. İllÀ vakf u sükÿnla tamÀm (9) 
                                                           
116

 Gâşiye, 13–14. 

117
 Mürselât, 1. 

118
 Vâkı’a, 28–30. 

119
 Necm, 1–2. 

120
 Hâkka, 30. 
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olur. ه�2ت�� ��ت و�ا��ب  �� ا�!  gibi. FÀt fièl-i mÀżì (10) olmaàla tÀsı 

meftÿódur. Át maóõÿfüél-èacuz ism-i nÀúıã olmaàla tÀsı (11) münevven-ı meskÿrdur. 

BinÀéen-èaleyh sükÿn iètibÀr olınmasa secè fevt (12) olur. Secè-i fiél-asl hedìr ü 

óamÀm ve bunuñ emåÀli eãvÀta tesmiye olınmaàla (13) Óażret-i ÚuréÀn-ı Kerìm’de 

evÀòir-i fıúrÀta seciè tesmiye olınmaú muòall-i edeb olup (14) taèżìmen li-şÀnihiél-

èÀlì lafô-ı secè yirine fevÀãıl taèbìr olınur. Baèżlar (15) secè neåre maòãÿã olmayup 

belki naômda daòı vÀúiè olmışdur, didiler. (16) Ebuét-temmÀm’uñ (Beyt) 121 : 

�ى( � W� ى واث�ت��U� �W رش  

�W زن�ى) 17(و��ض �W ث��ى واورى    

úavli gibi. Beyt- i meõkÿruñ vezni “taraddÀ” beyti gibidür. YecellÀ inkişÀf (18) 

maènÀsınadur. Bih żamìrleri şÀèirüñ beyt-i meõkÿrdan evvel bir beytinde (19) vÀúiè 

olan nuãrete rÀcièdür. Rüşd ihtidÀ maènÀsınadur. İåret, [34343434bbbb] ãÀret õÀte åervetin    

dimekdür. FÀê be-maènÀ keårü åemd mÀé-ı úalìle dirler, murÀd (2) mÀl-i úalìldür. 

EvrÀ, ãÀre õÀverin dimekdür. VerÀ çaúmaúdan Àteş (3) çıúmaúdur. Zend çaúmaàa 

dirler. Bu taèbìr daòı ôuóÿr-ı ôafer-i maùlÿbdan kinÀyedür. (4) ŞÀèir bu beytden evvel 

õikr itdigi nuãret sebebiyle faúìrüél-óÀl iken (5) keåìrüén-nevÀl olup àınÀyum vÀfire 

ile iàtinÀmını ièlÀm ider. (ET(ET(ET(ET----TAŞÙÌTAŞÙÌTAŞÙÌTAŞÙÌR) : R) : R) : R) :  Secèüñ (6) neårde èadem-i iòtiãÀãı úavli 

                                                           
121

 ‘Abdünnâfî, s. 208. ; Zihnî, s. 528.. ; ‘İsâmüddîn, s. 223. 
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üzre taşùìr tesmiye olınan ãanèat daòı (7) secèden olur. Taèrìfi: Beytüñ iki şaùrından 

her birini biri birine muòÀlefet-i (8) sücÿè úılmaúdur. Ebuét-temmÀm’uñ (Beyt) 122 :  

 �,7� f�� ��7! ����) 

  f)9( Q)�fا �6 6 �,)�  

úavli gibi. Beyt-i meõkÿrun vezni “ mÀ aóseneéd-(10)dìne” beyti gibidür. Şaùr-ı 

evvelüñ secèi mìm olmaú üzre şaùr-ı åÀnìnüñ (11) secèi bÀ olmaú üzre mebnìdür. 

ŞÀèir Muètaãım BiéllÀh’ı medó siyÀúında (12) tedbìrini vaãf idüp kendüyi daòı şöyle 

vaãf ider ki : AllÀh (13) içün düşmenden intiúÀm alur ve Óaúú TaèÀlÀ’nuñ rıżÀsı olan 

şeyée (14) rÀàıb ve åevÀbına mütereúúibdür. Muètaãım BiéllÀh Mülÿk-i 

èAbbÀsiyye’den birinüñ (15) ismidür. èUmÿriye’yi fetó itdikde Ebÿ TemmÀm inşÀd 

itmişdür. (16) “Muntaúım, murtaàıb, murtaúib” lafzlarında óarf-i èÀùıf maóõÿfdur. 

Tedbìrü (17) mütedÀdur, òaberi beyt-i åÀliåde dir ki, evvel beyt budur 123: 

 �
2� ی�م � ً )18( ��� �
و
� ی��P ا  

  6��
& ا Nج� W� ا@ (,

yaènì evsÀf-ı (19) meõkÿre ile muttaãıf olan Muètaãım BiéllÀh’uñ tedbìri bir mertebe                         

[35a][35a][35a][35a]    (1) aósendür ki bir úavm ile úasd-ı òıãÀm ve bir beldenüñ tesòìrine úıyÀm (2) 

u iètizÀm eylese tedbìrinden evvel ol belde ahÀlìsine ruèb u òaşyet-i (3) èaskeri 

                                                           
122

 ‘Abdünnâfî, s. 209. ; Zihnî, s. 529. ; ‘İsâmüddîn, s. 224. 

123
 (Bu beyit Mutavvel’den alınmıştır.) ‘Abdünnâfî, s. 209. ; Zihnî, s. 530. 
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muúaddime-i ceyş olup biél-żarÿre òavflarından emrine rÀm (4) olurlar. (EL(EL(EL(EL----

MUVÁZENET) : MUVÁZENET) : MUVÁZENET) : MUVÁZENET) : Lafôìden biri daòı muvÀzenedür. Taèrìfi: İki fıúranuñ yÀòÿd (5) iki 

mıãrÀèuñ fÀãılaları úÀfiyede ittifÀú yÀ iòtilÀfından nazarì (6) úaùè ile vezninde 

mütesÀvì olmaúdur. Bu taèrìf ile secè ile müvÀzene (7) beyninde èumÿm u òuãÿã 

min-vechi vÀúiè olur. (Ke-úavlihì TaèÀlÀ) : 124   ��2) 8( ن��رُق و���=2ث� وزرا��  ٌ    

“maãfÿfe” ve”mebåÿse”veznde mütesÀvìdür. (9) LÀkin birinüñ úÀfiyesi fÀ birinüñ åÀ 

olmaàla taúfiyede mütesÀvì (10) degüldürler. Bunda tÀé-ı teénìåe iètibÀr olınmaz. Bu 

ãÿretde daòı úarìnenüñ (11) birinde olan elfÀôuñ cümlesi yÀòÿd ekåeri úarìne-i uòrÀ 

elfÀôına (12) veznde müşÀbih olursa muvÀzeneden bu nevèe (MÜMÁæELE) (MÜMÁæELE) (MÜMÁæELE) (MÜMÁæELE) tesmiye 

olınur. (13) äanèat-ı muvÀzene neåre maóãÿã olmatup belki naômda daòı oldıàı (14) 

emåele-i Àtiyeden maèlÿm olur. Neårde iki úarìne elfÀôınuñ ekåeri (15) biri birine 

müşÀbih oldıàı (Ke-úavlihì TaèÀlÀ) :125    &��7'�
وه�ی�� ه��  )16(وا(��� ه�� ا
	�7ب ا

��,7'�
 : naômda müşÀbih oldıàı Ebuét-temmÀm’uñ (Beyt) 126     ا
��اط ا

 bُا@ ان ه�(� اوان N�2
�� ا 

(�Y ذوا�ُ"��� ا
�C ا@ ان    

(18) úavli gibi. Beyt-i meõkÿrun vezni “ve şevhÀéa” beyti gibidür. MehÀ baúara-i 

(19) vaóşiyye maènÀsına olan mehÀtuñ cemèidür. EvÀnis Ànesenüñ, [35b35b35b35b]
∗∗∗∗    (1) úanÀ 

                                                           
124

 Gâşiye, 15–16. 

125
 Sâffât, 117–118. 

126
 ‘Abdünnâfî, s. 211. ; Zihnî, s. 543. ; ‘İsâmüddîn, s. 226. 

∗

 Metinde buradan sonra 1 varak eksiktir.  
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rumó maènÀsına olan úanÀtuñ cemèidür. Maèlÿm ola ki Òaùù (2) YemÀme’de bir 

mevżièüñ ismidür. ÚanÀtuñ aèlÀsı ol maóalde bulınmaàla (3) aña nisbet iderler. 

ÕevÀbil nuãretüñ òilÀfı olan õubÿlden õÀbilüñ (4) cemèidür. MehÀéüél-vaóş hunne 

taúdìriyle mübtedÀé-ı maóõÿfuñ òaberidür. HÀtÀ (5) hÀõihié-n-nisÀ maènÀsınadur. 

ÚanÀ el-òaùù óaber-baèd-òaberdür. Tilke úanÀya (6) işÀretdür. ŞÀèir memdÿóı olan 

nisÀyı medó siyÀúında dir ki: (7) Anlar óüsn ü leùÀfet cihetiyle gÿyÀ meóÀé-ı vaóşdür. 

AmmÀ bunlar mÿnisedür. (8) MehÀé-ı vaóş ise insÀndan müteneffiredür. Úadd u 

úÀmet cihetiyle daòı (9) gÿyÀ úanÀ-yı Òaùdurlar. AmmÀ bunlar nÀêiredür. ÚanÀ-yı 

Òaùù ise õÀbiledür. (10) Bir úarìnede olan elfÀôuñ cümlesi úarìne-i uòrÀ elfÀôına 

müşÀbih (11) oldıàı Ebuét-temmÀm’uñ (Beyt) 127 :  

  ً�!�_ Y�� �Uی �
��
 �U� �� 

�م  ����� )12(وا Y���Uم ی��
ا  

úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni “ve şevhÀéa” (13) beyti gibidür. Aócem teéeòòür 

maènÀsınadur. Mehreb ism-i mekÀndur, úaçacaú (14) mekÀna dirler. ŻemÀyir-i 

müstekinne esede rÀcièdür. ŞÀèir memdÿóuñ şecÀèatinden (15) baóåle dir ki: VaútÀ ki 

esed senden kemÀl-i òavfla ùamaè idecek bir şey (16) fehm idemediginden tevaúúuf u 

ÀrÀm ve úaçup òalÀã olacaú bir (17) maóall daòı bulamadıàından üzerine óamle ve 

iúbÀle iúdÀm eyledi .(18) äanèat-ı mümÀåilenüñ eşèÀr-ı FÀrsìde keåret üzre olup óattÀ 

(19) şuèarÀ-yı èAcemden Ebuél-farac ez-Zÿzenì’nüñ ekåer- i medÀyiói mümÀsile 

                                                           
127

 ‘Abdünnâfî, s. 211. ; Zihnî, s. 544. ; ‘İsâmüddîn, s. 227. (Bu beyit Mutavvel ve Muhtasar’da 

kayıtlıdır.)  
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üzre oldıàın [36a36a36a36a]    (1) ve ãoñra Enverì daòı aña iútiżÀ itdigin Saèdüéd-dìn meróÿm 

işÀret (2) itmişdür. (EL(EL(EL(EL----ÚALB) : ÚALB) : ÚALB) : ÚALB) : Lafôìden biri daòı úalbdür. Taèrìfi: KelÀm bir 

óayåiyetle ola ki (3) eger èaks idüp óarf-i Àòirinden bedé olınsa kelÀm-ı evvelün 

èaynı ola. (4) Bu ãanèat-ı úalb naômda ve neårde cÀrìdür. ÚÀêì-i ErrecÀnì’nüñ 

(Beyt)128 : 

�وم 
	" ه2ٍل ) W)2د (5) 

�وُم ) W)2د ��" آ" 

úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ (6) vezni “ iõÀlem testaùiè” beyti gibidür. ŞÀèir 

memdÿóuñ maóabbetde åebÀtını (7) vaãfla dir ki: Anuñ müve[dde]ti ü maóabbeti 

cümle şedÀéid èindinde dÀéim ü åÀbitdür. (8) Pes imdi her muóibb-i ãÀdıúuñ 

müveddeti böyle dÀéim olmaz. Bu beytüñ (9) mecmÿèında úalb vardur. Baèżen her 

bir mıãrÀèda úalb vÀúiè oldıàı (10) her biri Àòirün úalbi olur. ŞÀèirüñ (MıãrÀè) 129 : 

 اران� ا@
Wُ ه�@ً  ان�راً   

úavli (11) gibi. MıãrÀè-ı meõkÿruñ vezni “êarÀéib” beyti gibidür. MeéÀli: Bize ÒudÀ 

münevver olan (12) hilÀli gösterdi, dimekdür. äanèat-ı úalb FurúÀn-ı Kerìm’de daòı 

                                                           
128

  ‘Abdünnâfî, s. 211. ; Zihnî, s. 546. ; ‘İsâmüddîn, s. 227. ; Ankaravî, s. 134. 

129
 ‘Abdünnâfî, s. 211. ; Zihnî, s. 545. ; ‘İsâmüddîn, s. 228. (Bu mısra için Zihnî şu açıklamayı 

eklemiştir : “…Mutavvel ve Muòtaãar’da mevcÿd emåeledendür. Şu úadar ki Muùavvel’de metindeki 

beyt-i Àtìden muúaddem ve Muòtaãar’da andan muéaòòirdür. ŞÀrióüñ Muùavvel’de bunı iki mısrÀè 

gibi èadd itmesi sehvdür. Muòtaãar’da o sehvi cebr itmişdür. s. 545—546.”)   
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vÀúiè (13) olmışdur. (Ke-úavlihì TaèÀlÀ) : 130  Yٍ�� �� "131آ��ّ	� Yور�      bu bÀbda 

óarf-i müşedded (14) óarf-i muòaffef óükmindedür. Baèżen úalbüñ müfrede daòı 

vuúÿèı vardur, (15) selis gibi. (ET(ET(ET(ET----TEŞRÌè) :TEŞRÌè) :TEŞRÌè) :TEŞRÌè) : Lafôìden biri daòı teşrìèdür. Bunuñ bir 

ismi daòı tevşìó (16) ve õüél-úÀfiyeteyndür. Her birinde vaúf olınsa maènÀ ãaóìó ola. 

Òarìrì’üñ (Beyt) 132 : 

 6k�B ن�� ان�� )18 (ی��
�ن�� ا
ا  

 ش�ك ا
�دى و��ادة ا@آ�ار 

úavli gibi. Beyt-i (19) meõkÿruñ vezni “úÀlÿ aúterió” beyti gibidür. ÒÀùib 

òaùebedendür, tezevvüc [36363636bbbb]    (1) idici maènÀsına. Bunda dünyÀya farù-ı 

maóabbetden kinÀyedür. MeéÀl-i beyt: Ey (2) dünyÀ-yı denìye meyl iden kimsene! 

Sen bundan úaùè-ı èalÀúa it. ZìrÀ (3) dünyÀ óibÀle-i helÀk ve maúarr-ı ekdÀr olmaàla 

maòÿf u hevlnÀkdür, dimekdür.(4) Beyt-i meõkÿrda radÀ üzerine vaúf olınursa baór-i 

kÀmilüñ darb-ı (5) åÀmininden olur. Eger ekdÀr üzerine vaúf olınursa yine baór-i 

kÀmilüñ (6) êarb-ı åÀnìsinden olur. èİndüél-Òalìl, raómetuéllÀh, úÀfiye beytde Àòir-i 

óarfden (7) evvel gelen sÀkine ve ol sÀkinüñ mÀ-úablindeki óarekeye dek iètibÀr (8) 

olınur. Bu ãÿretde mesbÿúuéõ-õikr beytde úÀfiye-i evveli şereküñ kÀfınuñ (9) 

óarekesiyle maèan lafôüér-radÀdur. ÚÀfiye-i åÀniye el-ekdÀruñ dÀrıdur. (10) bir beyt 

iki úÀfiyeden ekåer úavÀfì üzerine daòı úılınmaú mümkindür. LÀkin (11) úalìlüél-

                                                           
130

 EnbiyÀ, 33. 

131
 Müddesir, 3.  

132
 ‘Abdünnâfî, s. 212. ; Zihnî, s. 548. ; ‘İsâmüddîn, s. 228. 
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vuúÿè u tekellüfe muótÀcdur. Õüél-úÀfiyeteynüñ laùìfinden olmaú (12) üzre bir nevè 

ki evvelki úÀfiyelerden ãoñra bÀúì úalan eger cemè (13) olınsa müstaúìmüél-maènì 

bir şièr óÀãıl oldıàın ve bu nevèüñ eşèÀr-ı (14) FÀrsìde vuúÿèını Saèdüéd-dìn meróÿm 

taórìr ider. (LÜZßM MÁ(LÜZßM MÁ(LÜZßM MÁ(LÜZßM MÁ----LÁ YELZEM) :LÁ YELZEM) :LÁ YELZEM) :LÁ YELZEM) : Lafôìden biri daòı (15) lüzÿm mÀ-lÀ 

yelzemdür. Buña iltizÀm ve tażmìn ve teşdìd ve iènÀt daòı (16) tesmiye iderler. 

Taèrìfi: Beytlerüñ úÀfiyelerinde óarf-i revìden evvel yÀòÿd (17) fıúralaruñ 

fÀãılalarında óarf-i revì mevúièinde olan óarfen (18) evvel secède lÀzım olmayan bir 

şey gelmekle olur. Veél-óÀãıl úÀfiyeler (19) yÀòÿd fÀãılalar secè úılınsa ol şeyée óÀcet 

úalmadan secè [33337a7a7a7a] ] ] ] (1) óÀãıl ola. Óarf-i revì şol óarfdür ki úaãìde anuñ üzerine binÀ 

(2) úılına ve aña nisbet olına. MeåelÀ óarf-i revì lÀm ise úaãìde-i lÀmiyye, (3) mìm ise 

mìmiyye dirler. Lafô-ı revì úataltü maènÀsına olan reveytüél-(4)óablden meéòÿõdur. 

ZìrÀ fetl úuvÀ-yı óabli yaènì úÀtlarını cemè itdigi (5) gibi bu daòı ebyÀtı cemè ider. 

YÀòÿd şededtü èaleyhiér-revÀé maènÀsına olan (6) reveytü èaleél-baèìrden meéòÿõdur 

ve baèìr üzerine metÀèı şedd itdikleri (7) óable dirler. Bu lüzÿm mÀ-lÀ yelzem iki 

beyt yÀ iki fÀãıla yÀòÿd ikiden (8) ekåer olmaú lÀzımdur. ZìrÀ her beytde óarf-i 

revìden evvel ve her fÀãıladan (9) óarf-i revì maúÀmında olan óarfden evvel secède 

lÀzım olmayan şey (10) gelür. İmriéüél-úays’uñ (Beyt) 133 :  

 �
i�& ذآ�ى ���6 و Y���� ن 

    ���2Bل �2
 (11) �',� ا
�2ا��& ا

                                                           
133

‘Abdünnâfî, s. 213. ; Zihnî, s. 552. ; ‘İsâmüddîn, s. 229.  
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úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni (12) “ve şevhÀéa” beyti gibidür. LÀmdan evvel 

mìm meftÿó geldi. Maè-hÀõÀ secède (13) bu lÀm degüldür; ammÀ beyt-i åÀnìde eger 

yine mìmi iltizÀm ider ise ol zamÀn (14) lüzÿm mÀ-lÀ yelzem olur. Úıf emrdür. Elif-i 

nÿn teékìdden maúlÿbdur. YÀòÿd (15) teåniye ola. Nebki bekÀ yebkìden ãìàa-i nefs-i 

mütekellim maèaél-àayr ve cevÀb-ı (16) emr olmaú üzre meczÿmdur. ÕikrÀ õikr 

maènÀsına maãdardur. Sıútiél-livÀ (17) Daòÿl ve Óavmel  birer menzilüñ ismidür. 

Fe-Óavmil kelimesinde (18) vÀúiè olan fÀ vÀv maènÀsınadur. ŞÀèirüñ maèşÿúınuñ 

menzili (19) gÿyÀ meõkÿr maóallerde olmaàla refiúasına òiùÀb idüp dir ki : [37373737bbbb]    (1) 

Bu maóalde tevaúúuf idüñ. Ol óabìbi ve menzilini teõekkür eyle. BükÀ oldıúça (2) 

nÀr-ı hecrini itfÀ idelüm. Lüzÿm mÀ-lÀ yelzemüñ neårde ve hem naômda vuúÿèına (3) 

binÀéen Muãannif-i meróÿm iki miåÀl ìrÀd ider. Neårde oldıàı (Ke-úavlihì TaèÀlÀ) : 

134 (4) �'
� ا
���7 �� (,�� وا� ا��j���) �� ل        rÀlar óarf-i revì menzelesindedür. 

(5) İkisinüñ daòı mÀ-úablinde hÀ geldi. MeåelÀ hÀ gelmemiş olsa yine (6) secè ãaóìó 

olur. FelÀ tenher velÀ tesòar gibi. Naômda oldığı èAbduéllÀh bin (7) ez-Zübeyr’üñ 

(EbyÀt) 135 : 

                                                           
134

 Duhâ, 9-10. 

135
‘Abdünnâfî, s. 214. ; Zihnî, s. 542. ; ‘İsâmüddîn, s. 229. (Bu beyit için Kavlü’l-Ceyyid’de şu 

açıklamaya yer verilmiştir: “…KitÀb-ı TerÀcim’üñ cüzé-i evvelinden seksen sekizinci ãaóìfesinde 

meõkÿr oldıàı üzre ÓamÀse-i Ebì TemmÀm’uñ bÀbüél-medìóde müntaòab-ı eşèÀrındandur. Bkz. s. 

502–503. ”  notunu ekledikten sonra bu beytin kaili konusunda farklı kaynaklara ait bilgileri ve 

bilgilerin doğruluk derecelerini kanıtlarıyla ortaya koymuştur.)  
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��7�ن (�اBس�ش	� ���اً  ا   5  

ج�5 )8(ای�دى 
� ی��& وان ه�    

 

 W,ی�� &� ��Q
)2Uب ا ��% �7� 

اذاا
�!" ز
5 )9 (و@ ��h ا
A	2ى   

  

	�ن��  ��Cی ��� & �7�B راى 

����7� W� (5�U )10(�	�ن5 �$ى    

úavli gibi. Bunlaruñ vezni “ve şevhÀéa” beyti gibidür. TerÀòat (11) tÀòarret 

maènÀsınadur. Meniyye mevtdür. EyÀdì èamrdan bedeldür. Feten huve feten (12) 

taúdìrinde mübtedÀé-ı maòõÿfuñ òaberidür. Zellehué-l-úademu veén-naèlu taèbìri 

(13) şerr ü miónetden kinÀyetdür. Òallet faúr u óÀcet maènÀsınadur. (14) ÚaõÀ 

úaõÀtuñ cemèidür. ÚaõÀt göze giren çÿpe dirler. Maóãÿl-i beyt (15) bu vechledür ki : 

Eger èömrüm vefÀ iderse be-her óÀl èAmr’uñ iósÀnına teşekkür (16) öyle iósÀndur ki 

her ne úadar keåìr ü celìl olsa yine minnet ile maòlÿt (17) olmaz. Ol èAmr  şöyle bir 

Àdemdür ki aãlÀ yÀr-ı ãadìúından àınÀsını (18) setr ü iòfÀ ve ne gÿne àam u endÿhı 

olsa yine baåå-ı şekvÀ itmez. Ben (19) her vechle faúr u fÀúamı andan ãabr u 

taóammül ile ketm itdüm. LÀkin kemÀl-i [38a38a38a38a]    (1) fıùnat ve farù-ı kiyÀseti óasebiyle 

óÀlümi tefehhüm eyledikde èulüvv-ı himmetinden (2) nÀşì faúrum gÿyÀ eşref-i aèżÀsı 

olan çeşmÀnına úaõÀt-ı èayn menzelesinde (3) olup der-óÀl kemÀl-i luùf u iósÀnıyla 
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óÀlet-i faúrı benden izÀle itmekle (4) kendünüñ çeşmi daòı müncelì oldı. EbyÀt-ı 

meõkÿrede óarf-i revì (5) tÀdur. LÀkin her birinüñ mÀ-úablinde secède lÀzım olmayan 

birer lÀm müşeddede-i (6) meftÿóa iltizÀm olınmışdur. FarażÀ lÀm olmasa yine secè 

ãaóìó olur. (7) “Cellet” ve “müddet” ve “minnet” ve “inşaúúat” gibi. ëarb-ı lafôì daòı 

maóalde tamÀm (8) oldı. (AäLÜéL(AäLÜéL(AäLÜéL(AäLÜéL----ÓÜSN) :ÓÜSN) :ÓÜSN) :ÓÜSN) : LÀkin muóassenÀt-ı lafôiyyeden bu õikr 

olınan ãanÀyièün cümlesinde (9) aãl-ı óüsn ìrÀd olınan elfÀô maèÀnìye tÀbiè olup 

maèÀnì elfÀôa (10) tÀbiè olmamaúdur. Yaènì tekellüf ile biraz elfÀô-ı meãnÿèa 

getürilüp maèÀnì (11) aña tÀbiè úılınmaya. ZìrÀ böyle olursa ìrÀd olınan lafôlar òafÀ-

yı (12) delÀlet-i maèÀnìde rekÀket óasebiyle gÿyÀ ifÀde-i maènÀ içün meşevviú (13) 

olmamış olur ve bu ãÿret bi-èaynihì seyf-i òaşabı èamd-ı õehebe vażè gibi (14) bir 

óÀlet olup belki lÀzım olan budur ki maèÀnì ùabìèatı üzre (15) terk olınup ol maèÀnìye 

elfÀôdan lÀyıú olan lafôlar ùaleb (16) olına. Bu vechle belÀàat u berÀàat ôÀhir ve 

ÀmÀde-i noúãÀn u cehÀlet (17) bÀhir olur. Naúl iderler ki äÀbì ve äÀóib iki münşì (18) 

olup äÀbì her neye meémÿr ise anı imlÀ ve äÀóib kendü irÀdesi üzre neşr idermiş. 

äÀóib Úum didikleri maóallüñ [38b] (1) úÀêìsini bir mektub yazup içinde 

“ 
��ك i� ��,� )2(ای��ا
,�ض� ن,�  �, ” 136 èibÀretiyle úÀêìnüñ èazlini ifhÀm ider. ÚÀêì 

                                                           
136

 Zihnî, s. 562. ( Bu ifade sadece Kavlü’l-Ceyyid’de zikredilmiştir. Zihnî eserinde şu açıklamaya yer 

vermiştir: “ŞÀrió bunı, Muòtaãar’da úavl-i ãÀóib Bin èAbbÀd olmaú üzre õikr itmiş ve neår-i müseccaè 

gibi göstermiş ise de taúùìè anı baór-ı medìde tevfìk eylemişdür. ÁdÀt-ı nidÀ maóõÿfdur. Be-Úum 

úÀêìye ãıfatdur. Úum şehrinde olan kÀêì dimekdür. Úad èazalnÀke cümlesi cevÀb-ı nidÀdur. Fe-Úum 

maúÀm-ı óükÿmetden maèõÿlen úıyÀmì emrdür. Mefhÿmı ôÀóirdür.  
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daòı mektÿbı úırÀéat (3) sebeb-i èazli mücerred secèe mebnı oldıàın ferÀset itdikde 

f4 (وا( �!U'

�7� ا@ ه$ا اi� ” 137 diyü cevÀb ve aãlÀ èazlini mÿcib óÀlet (5) yoğ 

iken äÀóib’üñ li-ecliés-secè kendüyi èazlinden istiècÀb ider. (6) Böyle inşÀ-perdÀzlıú 

èindüél-büleàÀ muèteber u maúbÿl olmadıàı rÿ-nümÀdur. (7) (EL(EL(EL(EL----ÒATİME) :ÒATİME) :ÒATİME) :ÒATİME) : èİlm-i 

bedìèüñ òÀtimesi sirúat-ı şièriyye ve aña muttaãıl olan iútibÀs (8) ve tażmìn ve èaúd 

ve óall ve telmìó ve bunlaruñ àayrı úavl-i fiél-ibtidÀé (9) ve taòalluã-ı intihÀyı beyÀn 

ider: Eger iki úÀéilüñ ittifÀúı èumÿm üzre (10) åÀbit bir èarżda olursa şecÀèat ü seòÀ 

ve óüsn ü vech ü behÀ ile (11) vaãf gibi bu ittifÀú seriúa ve  sirúaya müşÀbih istièÀne 

ve aòõ gibi (12) şeylerden maèdÿd degüldür. ZìrÀ bu àareż èÀmm-ı èuúÿl u èÀdÀtında 

müteúarrire (13) olmaàla bunda fuãaóÀ vü aècÀm ve òavÀãã u èavÀm müşterekdür ve 

eger iki (14) úÀéilüñ ittifÀúı àareż üzerine ùarìú-i delÀletde olursa teşbìh (15) ve 

mecÀz ve kinÀye gibi ve bir ãıfat ile mevãÿf kimseye maòãÿs olan (16) biraz 

heyéetler õikri gibi ki heyéÀt-ı meõkÿre ol kimsenüñ mevãÿf (17) oldıàı ãıfata delÀlet 

eyleye. èÁfì vü sÀéil vürÿdı èindinde tehellül (18) ü beşÀşet ve cümle cevÀdı vaãf  ve 

yine vürÿd-ı èifÀtda õì-åervet (19) iken èabÿã u inúıbÀż-ı vech ile be-òayli vaãf itmek 

                                                                                                                                                                     

 ŞÀrió bunı èibÀrede maènÀyı lafôla degül, lafôı maènÀya tÀbiè úılmaú lÀzım oldıàına dÀéir 

‘MiftÀó’ maèlÿmÀtı olaraú açmış oldıàı baóåüñ ãoñında ìrÀd idüp úÀêìnüñ : ‘VaéllÀh beni ancaú bu 

naômuñ icrÀsı èazl itdi.’ dimiş oldıàını söylemişdür.” Ayrıca bu beytin açıklaması içinde, Kum şehri 

hakkında uzunca bir bilgiyi de dipnotta vermiştir. Beyiti de Kavlü’l-Ceyyid’deki şekliyle aktarıyoruz: 

 ای�� ا
,�ض� �,� 


��ك �,� i� �� 

137
 Bu ifadenin açıklaması dipnot 136’da verilmiştir. 
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gibi ve eger [39a39a39a39a]    (1) èuúÿl ü èÀdÀtda istiúrÀrına binÀéen àareż üzerine ùarìú-i 

delÀletüñ (2) maèrifetinde nÀs müşterek olursa şücÀèı esede cevÀdı baóre teşbìh gibi 

(3) bu ittifÀú daòı àareż-i èÀmda olan ittifÀú gibi seriúa ve sirúaya müşÀbih (4) olan 

şeylerden maèdÿd degüldür ve eger vech-i delÀletüñ maèrifetinde (5) nÀsuñ iştirÀki 

olmazsa ol zamÀn sebú u ziyÀde iddièÀ olınur. (6) Yaènì iki úÀéil beyninde tefÀżul ile 

vÀóid-hümÀ Àòirden ekmel olmaú üzre (7) ve åÀnì evvel üzerine bir şey ziyÀde 

itmesiyle yÀòÿd andan noúãÀn (8) itmesiyle óükm olınur. Vech-i dalÀletüñ 

maèrifetinde nÀsuñ èadem-i (9) iştirÀki iki nevdür: ÒÀãì-i àarìbdür ki nefsinde òÀãã 

(10) olup ièmÀl-i fikr ile vuãÿl mümkin olur. Biri daòı èÀmìdür ki (11) kendüyi 

ibtiõÀlden àarÀbete iòrÀc ider şey ile taãarruf olınmışdur. (12) Bu muúaddimeden 

ãoñra maèlÿm ola ki aòõ u sirúat iki nevè olup (13) biri ôÀhir biri àayr-ı ôÀhirdür. 

ÔÀhir olan budur ki maènÀnuñ (14) ve elfÀôuñ cümlesi maèan yÀòÿd maènÀnuñ 

cümlesi baèż elfÀżla (15) yÀòÿd yalñuz maènen aòõ olınup elfÀôa diyÀr-ı taèarruż 

olınmaz. (16) (EN(EN(EN(EN----NESÒ) :NESÒ) :NESÒ) :NESÒ) : Eger cümle elfÀô aòõ olınup naômı daòı taèbìr olınmazsa 

serika-i (17) maóża olup èindeél-büleàÀ meõmÿrdur. Buña nesò ve intióÀl tesmiye 

iderler. Nesò, naúaltu mÀfihi ilÀ kitÀbin Àòara maènÀsına olan nesòatüél-

kitÀb(19)dandur. İntióÀl şièr-i Àòiri yÀòÿd úavl-i Àòiri kendüye nisbet itmekdür. 

[39393939bbbb]    (1) Kelimatuñ cümlesi yÀòÿd baèżısı mürÀdifì olan elfÀôa tebdìl (2) olınmaú 

daòı maõmÿm ve seriúa-i maóżdur. Òuùayéa’nuñ (Beyt) 138 :  

                                                           
138

 ‘Abdünnâfî, s. 218. ; Zihnî, s. 565. ; ‘İsâmüddîn, s. 234. (Kavlü’l-Ceyyid’de : “Muùavvel ve 

Muòtaãar’da meõkÿr eşéÀrdandur.” bilgisi vardır.) 
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���7�Q )3 (دع ا
�	�رم 
 "��)@  

� ��نY ان5 ا
_��� ا
	�س� !� وا

úavlinde (Beyt) 139 :  

 

 ����_�
)4( زرا
�zث� @($ه6 ا  

��س �
 واج�b ��نY ان5 ا@آ" ا

 (5) beyti dinildigi gibi. Bu iki beytüñ vezni “mÀ ahseneéd-dìne” beyti gibidür. (6) 

KÀsì ism-i fÀèildür; libÀs giyici maènÀsına. Maóãÿli budur ki, çünki (7) RezzÀú-ı 

èÁlem herkesüñ rızúını mütekeffil idügi müsellemdür. Devlet-i mekÀrim (8) talebiyle 

iżÀèe-i evúÀt itme. Be-her óÀl óaúúuñda taúdìr olınan erzÀúı (9) istìfÀ ve naãìbüñ olan 

kisÀyı iktisÀ idersin. İmriéüél-úays’uñ (10) “úıfÀ nebki” úaãìdesinden olan (Beyt) 140 :  

 �  ً��2�_���و ��� ��(� ��  

 ���U) و �اسً Y��) @ 2ن
)11( ی,2  

úavli gibi. Ùarafe nÀmında olan (12) şÀèir yalñuz “tecemmül” lafôını tecellüde tebdìl 

ile beyt-i meõkÿrı dÀliyyesinde (13) bi-èaynihì ìrÀd eyledi. Vuúÿfen beyt-i sÀbıúdaki 

nebki kelimesinüñ fÀèilinden (14) óÀldür ve müteèaddì olmaú üzre vÀúıfuñ cemèidür. 

Taúdìr-i kelÀm: ÚıfÀ (15) nebki fì óÀli aãóÀbì merÀkibehum èaleyye úÀéiline 

dimekdür. MeéÀl-i beyt: (16) Refìúlerüm üzerimde maùiyyelerin tevúìf idüp 

                                                           
139

 ‘Abdünnâfî, s. 218. ; Zihnî, s. 566. ; ‘İsâmüddîn, s. 234. (Mutavvel ve Muhtasar’da kayıtlıdır.)  

140
 ‘Abdünnâfî, s. 218. ; Zihnî, s. 566. ; ‘İsâmüddîn, s. 236. 
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maózÿnluú ile kendüni (17) helÀk itme. äabr ile didikleri óÀlde it. Biraz bükÀ idelüm, 

dimekdür. (18) (EL(EL(EL(EL----İáÁRE) :İáÁRE) :İáÁRE) :İáÁRE) : Eger lafôuñ küllìsini aòõ idüp lÀkin naômını taàyìr 

iderse yÀhÿd (19) baéż lafôı aòõ iderse aña iàÀre vü mesò tesmiye iderler. İàÀre 

[40a40a40a40a]    (1) èadÿnuñ mÀlını nehb ü yaàmÀ içün baãúun itmege dirler. Mesò, bir ãÿreti 

(2) ãÿret-i úabìóeye taóvìle dirler. Bu mesò u iàÀrede üç vech vardur: (3) Biri budur 

ki úavl-i åÀnì úavl-i evvelden eblaà ola; yÀòÿd evvelden dÿn (4) veyÀòÿd evvelüñ 

miåli ola. Eger åÀnì óüsn-i sebk yÀ iòtiãÀr yÀòÿd (5) ìżÀó veyÀ ziyÀde-i maènÀ gibi bir 

fażìlet ile iòtiãÀãına mebnì (6) evvelden eblaà olursa åÀnì memdÿó u maúbÿldür. 

BeşşÀr’uñ (Beyt) 141 : 

  &)7( W7ج�(� ��hی �
را�6 ا
��س   

 n��
��ت ا
��(Y ا�_
 و��ز ��

(8) úavlinden ãoñra Selm’üñ (Beyt) 142 : 

& را�6 ا
��س �ت ه��ً   


�$ة ا
U'2ر�) 9(و��ز  �  

úavli gibi. Beyt-i evvelüñ vezni “mÀ aóseneéd-dìne” (10) beyti gibidür. Beyt-i åÀnì 

bahr-i basìùüñ èarÿż-ı åÀliåesinüñ êarbından (11) müstefèilün fÀèilün faèÿlün • 

mefÀèilün müfteèilün faèÿlün veznine (12) muùÀbıkdur. FÀtik cerì vü cesÿr 

maènÀsınadur. Cemèi füttÀk gelür. (13) Lehic óarìã maènÀsınadur. Beytlerüñ meéÀli 

budur ki: DÀéimÀ nÀsdan ictinÀb (14) iden kimesne merÀmına vuãÿle furãat-yÀb 
                                                           
141

 ‘Abdünnâfî, s. 219. ; Zihnî, s. 570. ; ‘İsâmüddîn, s. 236. 

142
 ‘Abdünnâfî, s. 219. ; Zihnî, s. 571. ; ‘İsâmüddîn, s. 236. 
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olmaz. Belki bu èÀlemde (15) fÀéiõ-i leõÀéiõ olanlaruñ ekåeri umÿrlarında cesÿr u cerì 

ve tecÀnib-i (16) nÀsdan biri olanlardur. Selm’üñ beyti sebk ü lafô cihetiyle evced 

(17) ü aòãar idügi eôherdür. Eger åÀnì evvelde mevcÿd bir fażìlet-i terk ile (18) 

belÀàatda andan dÿn olursa åÀnì meõmÿmdur. Muóammed bin Óamìd’üñ (19) 

meråiyesinde Ebuét-temmÀm’uñ (Beyt) 143 :  

 W�=�� ن�i
 ه���ت @یz(� ا

 "�C�
 W�=�� ن�i
  [40b40b40b40b]    (1) ان ا

úavlinden ãoñra Ebuéù-ùayyib’üñ (Beyt) 144 : 

�ن  i
س�Cؤ: �'W��C) 2(ا��ى ا  

 ��C� ن�i
�ی	2ن �W ا,
 و

úavli gibi. Bu iki (3) beytüñ vezni “úÀlÿ aúterió” beyti gibidür. Beyt-i evvelüñ 

mefhÿmı: Memdÿóuñ (4) kemÀl-i cÿd u iósÀnı óasebiyle zamÀn daòı miålini ityÀn 

idemeyüp (5) bu òuãÿãda zamÀnuñ baòli nümÀyÀndur, dimekdür. Beyt-i åÀnìnün 

meéÀli: Memdÿóuñ (6) seòÀsı zamÀna sirÀyet itmekle memdÿóı èademden vücÿda 

getürdi. (7) LÀkin yaúında helÀk idüp baòìlì olur, dimekdür. Bu beyt daòı meråiye (8) 

siyÀúında olup memdÿóı helÀk ile zamÀnuñ zamÀn-ı mÀżìde baòlini (9) ifÀde iútiżÀ 

iderken “ve-leúad yekÿn” lafôıyla mużÀriè getürdigi mevúiède (10) vÀúiè olmamaàla 

Ebÿ TemmÀm’uñ beyti sebk cihetiyle ecveddür. Eger åÀnì evvelüñ (11) miåli olursa 

                                                           
143

 ‘Abdünnâfî, s. 220. ; Zihnî, s. 574. ; ‘İsâmüddîn, s. 238. 

144
 ‘Abdünnâfî, s. 220. ; Zihnî, s. 576. ; ‘İsâmüddîn, s. 238. 
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gerçi meõmÿm degüldür; lÀkin el-fażl-ı liél-müteúaddim mefóÿmınca (12) úavl-i 

evvelde sebúat u fażìlet olmış olur. Ebuét-temmÀm’uñ (Beyt) 145 :  


��2ر  )13( �Uی �
 W���
�(�د ا   

 ��
 ا@ا
��اق ��� ا
��2س د

úavlinden ãoñra Ebuéù-ùayyib’üñ (Beyt) 146 : 

�� ا@���ب �وج�ت ��@2
 


�� ا
���ی�  )15( ��ا
� اروا��� س  

úavli gibi. Beyt-i evvelüñ vezni “úÀlÿ aúterió” beyti (16) gibi, beyt-i åÀnìnüñ vezni 

“mÀ aóseneéd-dìne” beyti gibidür. Beyt-i evvelde murtÀd lafôı irtiyÀddan ùÀlib 

maènÀsınadur. Meniyyeye iżÀfeti (18) beyÀniyyedür. Beyt-i åÀnìde lehÀ żamìri 

sübülÀdan óÀl olup (19) vecedetüñ fÀèili olan menÀyÀya rÀcièdür. Yeddüél-menÀyÀ 

èibÀretiyle daòı [41a][41a][41a][41a]    (1) rivÀyet olınmışdur. MeéÀli budur ki: Nufÿs-ı insÀnı ihlÀke 

ùÀlib olan (2) meniyye eger nüfÿsa vÀãıl olmaúda müteóayyir olsa ancaú delÀlet-i 

iftirÀú-ı (3) aóbÀb ile tarìú-ı tevaããula reh-yÀb olur ve (EL(EL(EL(EL----İLMÁM) :İLMÁM) :İLMÁM) :İLMÁM) : eger yalñuz 

maènÀ aòõ (4) olınursa aña ilmÀm ve selò tesmiye iderler. İlmÀm nezele bihì 

maènÀsına olan (5) elemme biél-menziliden müştaúdur. Selò şÀt ve şÀta müşÀbih 

hayvÀnÀtuñ cildini (6) keşù u nezè itmege dirler. ElfÀô-ı maèÀnìnüñ libÀsı 

menzelesinde olmaàla (7) gÿyÀ bir maènÀnuñ libÀsını libÀs-ı Àòire tebdìl eylemiş gibi 

                                                           
145

 ‘Abdünnâfî, s. 221. ; Zihnî, s. 578. ; ‘İsâmüddîn, s. 241. 

146
 ‘Abdünnâfî, s. 221. ; Zihnî, s. 578. ; ‘İsâmüddîn, s. 241. 

 



 234

olur. (8) İàÀre ve mesò gibi ilmÀm ve selò daòı üç nevèdür: æÀnì evvelden eblaà 

oldıàı (9) Ebuét-temmÀm’uñ (Beyt) 147 : 

 ه2 ا
��� ان ی!��C� "U وان ی�ث 

�!P ا
�2اض� ان�� )10(����ی� ��    

úavlinden ãoñra Ebuéù-tayyib’üñ (Beyt) 148 : 

  ��C
& ا )11 (��� Y��_�س�  

 اس�ع ا
')6 �ى�
��'� ا
��Uم 

úavli gibi. Beyt-i (12) evvelüñ vezni “ve şevhÀéa” beyti gibidür. Beyt-i åÀnìnüñ vezni 

“keél-úısıyyi” beyti (13) gibidür. Beyt-i evvelde hÿ żamìri õihnde óÀżır olan şeyée 

èÀéid (14) olmaú üzre mübtedÀdur, òaberi ãunèdur. äunè iósÀn maènÀsınadur. (15) 

Cümle-i şarùiyye ibtidÀ-yı kelÀmdur. İn yeriå, in yabtÿéu maènÀsınadur. MeéÀli (16) 

budur ki: Benüm andan maùlÿbum ki iósÀn u keremdür. Eger ièùÀsına èacele (17) 

iderse òayr-ı mahżdur ve eger teéòìr iderse yine beés yoúdur. ZìrÀ (18) baèżen umÿrı 

teéòìr bÀèiå-i nefè-i keåìr olur. Beyt-i åÀnìde seyb (19) èaùÀ maènÀsınadur. cehÀm 

kendüde mÀ olmayan seóÀba dirler. MeéÀli [41b41b41b41b]    (1) budur ki: Óaúúumda kerem ü 

èinÀyetinüñ teéòìri umÿr-ı òayriyyeden maèdÿd (2) ve keåret-i luùf u iósÀnuñuza 

dÀldur. ZìrÀ müyesser-i semÀda serìèüél-seyr olan (3) seóÀbda emùÀr olmaú muóÀl 

belki mimùar olan baùìéüél-meşì seóÀb-ı åaúÀldur. (4) Ebuéù-ùayyib seóÀb ile êarb-ı 

meåeli işrÀb idüp ol vechle (5) ruòsÀre-i gül-berg-i naômında bir başúa Àb u tÀb 
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 ‘Abdünnâfî, s. 222. ; Zihnî, s. 586. ; ‘İsâmüddîn, s. 242. 

148
 ‘Abdünnâfî, s. 222. ; Zihnî, s. 587. ; ‘İsâmüddîn, s. 242. 



 235

virdigi tabè-ı selìm èindinde bì-irtiyÀbdur. æÀnì evvelden dÿn oldıàı Buòturì’nüñ 

(Beyt) 149 :  

�ى آ�W  )7(واذا  �

y �� اz)  

 W�J� & Wن�'
 5�B 2ل,��
 ا

(8) úavlinden ãoñra Ebuéù-tayyib’üñ (Beyt) 150 :  

� ج!�5 � &!_
 آ�ن ا
'��� �� ا

 ����� &!_
)9( ��� ر���� �� ا  

úavli gibi. Beyt-i evvelüñ vezni  (10) “ve aòafte” beyti gibidür. Beyt-i åÀnìnüñ vezni 

“elemèu berúın” beyti gibidür. Beyt-i (11) evvelde teéallaúa lemè maènÀsınadur. 

Nedì meclisdür. Maãúÿlu menúaèu maènÀsınadur. Òılte be-maènÀ óasibte, èażb seyf-i 

úÀùıèa dirler. MeéÀli budur ki (13) : Memdÿóuñ bir mertebe nuúÿõ-ı kelÀmı vardur ki 

meclisde tekellüm eylese (14) kelÀmınuñ lemèÀnını gÿyÀ muóÀrebede seyf-i 

úaùıèından ôÀhir olan (15) şuèÀèı ôann idersin. Beyt-i åÀnìde òurãÀn sinÀn maènÀsına 

olan (16) òurãuñ cemèidür. MeéÀli budur ki: Bir mertebe nÀfiõüél-kilemdür. Ol 

úavme (17) gÿyÀ èindeén-nuùú lisÀnları rimÀólarına isne  úılınmışdur. Buòturì’nüñ 

(18) beytinde taèalluúu ve maãúÿlu lafzları istièÀre-i taòyìliyyedür. ZìrÀ (19) kelÀm 

içün teéalluú ve ãaúÀla meniyye içün eôfÀr menzelesinde [42a42a42a42a]    (1) oldıàı ôÀhir ü 

müstebìn ve bu sebebden memdÿóuñ kelÀmını seyfe (2) teşbìh idüp istièÀre biél-

kinÀye óÀãıl olmaàla nefsüél-emr (3) tìà-i mücellÀ-yı beyt-i Buòturì sikìn Ebuéù-
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 ‘Abdünnâfî, s. 223. ; Zihnî, s. 589. ; ‘İsâmüddîn, s. 243. 

150
 ‘Abdünnâfî, s. 223. ; Zihnî, s. 579. ; ‘İsâmüddîn, s. 243. 
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ùayyib’den keskin ve rengìndür. (4) æÀnì evvelüñ miåli oldıàı Ebÿ ZiyÀd AèrÀbì’nüñ 

(Beyt) 151 : 

�@ )5( ا
���7ن و
� یY اآ=�   

 و
	& آ�ن ار���� ذرا�ً� 

úavlinden ãoñra Eşcaè’uñ Caèfer bin (7)YaóyÀ’nuñ medóinde (Beyt) 152 : 

 ��Q
 و
�b ��وس!�� �� ا

  W��! &	
اوس�) 7(و    

úavli gibi. Beyt-i evvelüñ vezni “iõÀlem testaùiè” beyti, beyt-i åÀnìnüñ (8) vezni 

“fevechüke” beyti gibidür. Beyt-i evvelde fityÀn fetÀnuñ cemèidür. Eróabihüm (9) 

esòÀhüm maènÀsınadur. ZìrÀ fulÀnun raóóabeél-baèa veéõ-õiraèa taèbìriyle saòiyyün 

(10) dimek murÀd olınur. Beyt-i åÀnìde evseèihim żamìri mülÿke rÀcièdür. 

Maèrÿfehÿ (11) iósÀnehÿ dimekdür. MeéÀli budur ki: Ol õÀt-ı kerìmüél-òiãÀl gerçi 

emåÀli (12) keåìrüél-mÀl olmayup lÀkin emr-i seòÀda cümlesinden esòÀ ve etrÀbı (13) 

beyninde bì-hemtÀdur. Aòõ ve seriúadan àayr-ı ôÀhir olan daòı birúaç nevèdür: Biri 

budur ki beyt-i evvel ile beyt-i åÀnìnüñ maènÀlarına (14) müteşÀbih ola. (15) Cerìr’üñ 

(Beyt)153 :  

& ارب 
)�ه�  Y!ی���� 

� وا
��Cر ��!
 س2اء ذوا

                                                           
151

 ‘Abdünnâfî, s. 223. ; Zihnî, s. 590. ; ‘İsâmüddîn, s. 245. 

152
 ‘Abdünnâfî, s. 223. ; Zihnî, s. 591. ; ‘İsâmüddîn, s. 245. 

153
 ‘Abdünnâfî, s. 224. ; Zihnî, s. 594. ; ‘İsâmüddîn, s. 245. 



 237

úavlinden ãoñra Ebuét-tayyib’üñ (Beyt) 154 :  

���ةٌ   ��� Wآ� �� & و

  Wآ� �ب) 17(آ�& ��JB  

úavli gibi. Bu iki beytüñ vezni “iõÀlem testaùiè” beyti gibidür. (18) Ereb óÀcete dirler. 

LióÀ lÀmuñ żammı ve kesriyle lióyenüñ cemèidür. ÒımÀr èavretlerüñ başlarını setr 

itdikleri şeyée dirler. ŞÀèir bir úavmi meõemmet ile [42b42b42b42b]    (1) itse baña mÿcib-i neşÀù 

ve vesìle-i inbisÀt olur. binÀéen-èaleyh èaşú (2) maóabbetüñ içün olan melÀmet daòı 

èindümde bÀèiå-i meserret olmaàla (3) beni levm idenler hemìşe levm ü meõemmet 

itsün. Anlaruñ meõemmetiyle müteéeõõì olmam. (4) Beyt-i ãÀnìde şÀèir istifhÀm-ı 

inkÀrì ùarìúıyla dir ki: Ôann itme ki ol (5) õÀtı melÀmetiyl ber-À-ber severüm. Belki 

melÀmeti èindümde mebàÿżdur. ZìrÀ (6) èÀşıúa melÀmet aèdÀdan neşéet ider bir 

keyfiyyet olmaàla ùabìèata (7) mÿcib åıúlet vr bÀèiå-i nefret olur. Bu iki beytüñ 

maènÀlarından (8) her biri ièbÀr-ı Àòir ile biri birine münÀúıż oldıàı gibi işbu nevède 

(9) sebeb-i úalbüñ beyÀnı aósendür. áayr-ı ôÀhirden biri daòı budur ki (10) 

maènÀnuñ baèżısı aòõ olınup ol maènÀyı muóassin baèż şey daòı (11) iżÀfe olına. 

Efveh’üñ (Beyt) 155 :  

 و(�ى ا
_�� ��� اث�رن� 

ان س��7ر )12(رأى ��& ث,�    
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 ‘Abdünnâfî, s. 224. ; Zihnî, s. 594. ; ‘İsâmüddîn, s. 245. 

155
 ‘Abdünnâfî, s. 225. ; Zihnî, s. 602. ; ‘İsâmüddîn, s. 250. 
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úavlinden soñra Ebuét-temmÀm’uñ (Beyt) 156 :  

  W��ن ا��,� 5��+ ��ضC� )13(و  

�ء ن2اه" �
��ن ��k �� ا,!� 

 

� ا
�ی�ت �7�   5��آ�ن�� )14(ا  

 ")�,) �
& ا
N�U ا@ ان�� 

úavli gibi. Beyt-i evvel baór-i remelüñ èarÿż-ı (15) ÿlÀsınuñ êarb-ı evvelinden 

faèilÀtün faèilÀtün fÀèilün • fÀèilÀtün (16) faèilÀtün faèilÀtün veznine muùÀbıúdur. 

Beyt-i åÀnìnüñ vezni “ve şevhÀéa” (17) beyti gibidür. Beyt-i evvelde setumÀru 

setuùèamu maènÀsınadur. ŞÀèir kendü úavm (18) ü úabìlesinüñ şecÀèat ü 

besÀletlerinden baóåla birine òiùÀb ider ki (19) kemÀl-i şecÀèat ve nihÀyet-i åebt ü 

óaserÀt ile ittiãÀfumuz óasebiyle [43a] (1) şol úavm ki bizüml ceng ve ãavaş ve 

muóÀrebe ve peròaş eyleye. Ol dem (2) èÀzim-i beyÀbÀn-ı èadem olacaàı cümle 

èindinde müsellem oldıàından başúa (3) vuóÿş u ùuyÿruñ daòı bu óÀlet maèlÿm ve 

manôÿrı olmaàla lüóÿm-ı (4) úutelÀdan temettuè ideceklerine iètimÀden aåÀr-ı 

akdÀmumuz üzre ùuyÿruñ ictimÀèını (5) reéyüél-èayn müşÀhade idersin. Beyt-i åÀnìde 

èıúbÀn-ı evvelden murÀd (6) rÀyÀt üzerinde maèmÿle olan ãÿreti ùayrdur. æÀnì 

ùÿşencel didikleri (7) úuşuñ ismi olan èıúÀbuñ cemèidür. NevÀhil èaùış naúìżı olan (8) 

neheleden nÀhilüñ cemèidür. MeéÀli budur ki: Memdÿóuñ èalemi dem-i aèdÀ ile (9) 
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 ‘Abdünnâfî, s. 225. ; Zihnî, s. 603. ; ‘İsâmüddîn, s. 250. 
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reyyÀn olan èıúbÀnuñ ôılliyle muôallel olmış. Yaènì èıúbÀn-ı ùayr lüóÿm-ı (10) úutelÀ 

ile maùèam olacaàına iètimÀddan nÀşì èalemi üzre tecemmuè (11) itmişlerdür ve 

dÀéimÀ andan münfekk olmazlar. Yoòsa memdÿóuñ (12) èaskerinden bir nevè-i 

èasker ôann olınur. Bu beytde Ebÿ TemmÀm Efveh’üñ úurb-ı (13) ùayra delÀlet ile 

şecÀèat-ı memdÿóı teékìd iden “reéye èaynin” úavlinden ve (14) mìreye iètiyÀd ile 

vüåÿú-ı ùayra delÀlet iden åıúa enne sitmÀr úavlinden (15) bir şey aòõ itmeyüp ancaú 

maènÀ-yı meéòÿõ ki ÀåÀr-ı memdÿó üzre (16) tesÀyür-i ùayrdur. Bu maènÀya                      

")�,) �
�ء ن2اه" وا�   ا@ ان���
17(�5  و�� ا (N�U
� ا
�ای�ت �7� آ�ن�� & ا 

úavliyle biraz ziyÀdÀt-ı muóassine żımm (18) itdi ki tertìb-i ãufÿf maèÀnì-i beyt-i 

evvel ancaú bu ziyÀdÀt ile tamÀm (19) ve úarìn-i óüsn-i niôÀm olur. Bu àayr-ı 

zÀóirden ekåeri kendüde nevè-i taãarruf [43b43b43b43b]    (1) olmaàla maúbÿldür. Belki bu 

nevèden baèżısını óüsn-i taãarruf mevżiè-i ittibÀèdan (2) óayyiz-i ibtidÀèa iòrÀc ider. 

Bunlaruñ cümlesinde maènÀ-yı åÀnì evvelde (3) meéòÿõ oldıàı òafì oldıúca úabÿle 

úarìb olur. Maèlÿm ola ki ôÀhir (4) ve àayr-ı ôÀhirden olmaú üzre eóad-hümÀ içün 

iddièÀ-yı sebú yÀòÿd (5) åÀnìnüñ evvelde aòõı ve maúbÿl u merdÿd olması ve esÀmì-i 

meõkure ile (6) tesmiye úılınması be-her óÀl åÀnìnüñ evvelden aòõ itdigi maèlÿm u 

meczÿm (7) olmaàa muótÀcdur. ZìrÀ iki úÀéilüñ ittifÀúı tevÀrüd-i òÀùır úabìlinden (8) 

olması cÀéizdür. BinÀéen-èaleyh èalÀ-õÀlik åÀnìnüñ evvelden aòõı maèlÿm (10) 

fażìlet-i ãıdúı iktisÀb ve daèvÀ-yı èilm-i àaybdan ictinÀb lÀzıme-i (11) õimmet uluél-

elbÀbdur. SeriúÀta muttaãıl olan şeyler ki biri iútibÀs (12) biri tażmìn biri èaúd biri 

óall biri telmìó lÀmuñ mìm üzre (13) taúdìmiyle ebãarehÿ maènÀsına olan 
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lemóatüdendür. Bunlaruñ cümlesinde (14) Àòirden şey aòõ olmaàla seriúÀta muttaãıl 

oldılar. (EL(EL(EL(EL----İÚTİBÁS)İÚTİBÁS)İÚTİBÁS)İÚTİBÁS) :  :  :  : İútibÀsuñ (15) taèrìfi budur ki gerek naôm gerek neår olsun 

kelÀma ÚuréÀn’dan yÀòÿd (16) óadìåden bir şey itdirmekdür. Ol şarùla ki eånÀ-yı 

kelÀmda (17) úÀluéllÀh TaèÀlÀ keõÀ yÀòÿd úÀlüén-nebì ãallaéllÀhu TaèÀlÀ èaleyhi ve 

sellem keõÀ (18) vesÀéir buña úıyÀs taèbìrÀt ile tażmìn olınan şey ÚuréÀn’dan yÀ 

óadìåden (19) oldıàı işèÀr olınmaya. ZìrÀ işèÀr oldıàı óÀlde iútibÀsdan olmaz. [44a44a44a44a]    

(1) Taèrìf-i meõkÿrdan münfehimdür ki iútibÀs dört vechledür. YÀ ÚuréÀn-ı (2) 

Kerìm’den yÀ óadìå-i nebevìden. Bunlardan her biri daòı yÀ neårde yÀòÿd (3) naômda 

olur. ÚuréÀn’dan olup neårde oldıàı Óarìrì’nüñ :  @& ا	اوه2ا ) 4(��� ی���
آ��[ ا

� وا%�بAان �ب �7��   úavli gibi. ÚuréÀn’dan olup naômda (5) oldıàı İbnüél-

Óasan el-KÀtibì’nüñ (EbyÀt) 157 : 

 ان آ�5 از!5 ��� ه�Uن� 

�ج�م ���� ج��" )6(  ��% &  

 


5 ��� %��ن� �� وان (

  fا���ون!� ا
2آ�" )7(�)'  

úavli gibi. Bu beytlerüñ vezni “emmeltühüm” beyti gibidür. Ezmaèti (8) èazmetü 

maènÀsınadur. ŞÀèir dir ki: Ùarafumuzdan br cürm ü cünóa ãÀdır (9) degül iken eger 

bizüm hecr ü müfÀraúatumuza èazìmet itdük ise bizüm kÀrumuz (10) ãabr-ı cemìl ve 
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 ‘Abdünnâfî, s. 229. ; Zihnî, s. 612. ; ‘İsâmüddîn, s. 253. 
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bizümle olan ülfeti àayra tebdìl itdük ise bize daòı (11) Óaúú TaèÀlÀ ve güzel 

vekìldür. Óadìåden olup neårde oldıàı Óarìrì’nüñ (12) :  �	�
��[ ا����� ش�ه�ا
2ج2: و

 úavli gibi. ŞÀhidiél-vücÿóu (13) úıbhiél-vücÿóu maènÀsınadur. Úıbó و& ی�ج2:

ebèadehu èinneél-òayr maènÀsına olan (14) úıbóatuéllÀhudan mefèÿl içün mebnìdür. 

Lükeèu leéìm maènÀsınadur. ŞÀhidiél-(15)vücÿóu lafô-ı óadìådür. RivÀyet olınur ki 

yevm-i óanìnde óarb u úıtÀl mümtedd ve ceng ü cidÀl müştedd oldıúda sulùÀn-ı 

milket-i risÀlet (17) ve şeh-süvÀr-ı meydÀn-ı şecÀèat èaleyhiéã-ãalavat veét-tahiyyet 

efendümüz óaôretlerinüñ (18) mübÀrek yedd-i saèÀdetleriyle bir miúdÀr óaãbÀyı 

vücÿó-ı mekrÿh gürÿh-ı (19) müşrikìne remy buyurduúlarında şÀhidüél-vucÿh  

taèbìr-i dil-peõìriyle [44b44b44b44b]    (1) aãóÀb-ı kirÀmı tebşìr ve miréÀt-ı úulÿb-ı müsellimìni 

tenvìr buyurdılar. Óadìåden (2) olup naômda oldıàı äÀóib bin èAbbÀd’uñ (Beyt) 158 : 

  ����س7�ء ا
y�C �$ار: )3(��ل 
� ان ر  

5 ��
�	�ر: �B ��U
��5 د��� وج�Y ا 

 (4) úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni “leyte èayneyhi sevÀéu” mıãrÀèı gibidür. DÀrih 

(5) müdÀrÀtdan muòÀtele vü mülÀùafe maènÀsınadur. Żamìr-i mefèÿl raúìbe rÀcièdür. 

(6) Òuffet uóìùat maènÀsınadur. ŞÀèir,  5�Bر: و�	�
�� ��U
ا
��ر ��ش�2ات) 5�B)7 ا  

óadìå-i şerìfinden iútibÀs, meéÀl-i beyt: GÿyÀ şÀèire (8) maèşÿúı dimiş ki : ‘Benüm 

raúìbüm seyyüél-òulú olmaàla aña dÀiémÀ müdÀrÀt it.’ (9) ŞÀèir daòı cevÀbında : 

‘ùÀlib-i cennet olan kimesneye hemìşe meşaúk-ı (10) teúÀlìfe muótÀc oldıàı gibi 
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 ‘Abdünnâfî, s. 229. ; Zihnî, s. 613. ; ‘İsâmüddîn, s. 255. 
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senüñ daòı cennet-i vechüñ ùÀlibine mekÀrih-i (11) raúìbe taóammülden àayrı èilÀc 

yoúdur.’ dimiş olur. İútibÀs iki nevè (12) olup biri emåele-i meõkÿre ile ki muútebes-

i maènÀ-yı aãlìsinden naúl (13) olınmaz. Biri daòı bunuñ òilÀfı olup maènÀyı 

aãlìsinden naúl (14) olınur. İbnüér-rÿmì’nüñ (EbyÀt) 159 :  

 j�Y��ن اz_Bت ��   

� اz_Bت  )15( �!� ��  

   

 �,

5 ��ج7� iان                                   

 �2اد %�� ذى زرع 

úavli gibi. EbyÀt-ı (16) meõkÿre baór-i hezecüñ èaruż-ı ÿlÀsınuñ êarb-ı evvelinden 

mefÀèilün (17) mefÀèilün • mefÀèilün mefÀèilün veznine muùÀbıúdur. ŞÀèir (18) Óaúú 

TaèÀlÀ óażretlerinüñ cenÀb-ı İbrÀóìm èaleyhiéã-ãalÀvat veét-teslìmden (19) óikÀyet 

olmaú üzre 160 م�(�
   رب ان� اس	�5 & ذری7� �2اد %�� ذى زرغ ��� ��Y7 ا

[45a]    (1) úavl-i şerìfinden iútibÀs eyledi. ÚuréÀn-ı Kerìm’den  ذى زرغ )2(�2اد %��

dan murÀd mÀ ve kelÀé olmayan vÀdìdür. Bu maènÀyı şÀèir (3) kendüde óayr u nefè 

olmayan õÀta naúl eyledi. MeéÀli budur ki: Eger seni (4) medó eylemek sebebiyle 

òaùÀ eyledümse sen baña iósÀn u èaùÀ itmemek (5) òuãÿãında òaùÀ eylemedük. Lafô-ı 
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 ‘Abdünnâfî, s. 229. ; Zihnî, s. 615. ; ‘İsâmüddîn, s. 256. 

160
 İbrâhîm, 37. 
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muútebesde vezn ü taúfiye gibi şeylere (6) rièÀyet içün taèbìr-i yesìr itmekde beés 

yokdur. Baèż maàÀribenüñ aãóÀbı (7) vefÀtında (Beyt) 161 : 

� آ�ن �5�B ان ی	2(� � 

 ان�ا
� اf اج!2ن� 

úavli gibi. (8) beyt-i meõkÿruñ vezni “men rÀúebeén-nÀse mÀte hemmÀ” beyti 

gibidür. ÚuréÀn-ı Kerìm’de (9) 162   راج!2ن W�
 vÀúiè olmışdur. Beyt-i  ان� f وان� ا

meõkÿrda mevżiè-i żamìre (10) ism-i ôÀhir vażè itdiler. MeéÀli ol şey ki vuúÿèında 

iòtirÀz iderek (11) şimdi vÀúiè oldı. ……. Àòirüél-emr cümlemüz Óaúú’a ricèat (12) 

itmek üzereyüz dimekle nefsine tesliyet ider. (ET(ET(ET(ET----TAŻMÌN) : TAŻMÌN) : TAŻMÌN) : TAŻMÌN) : Tażmìnüñ taèrìfi: Bir 

şière (13) àayruñ şièrini tażmın itdirmekdür. Şol vech ü şarùla ki eger ol (14) àayruñ 

şièri èindeél-büleàÀ meşhÿr olmazsa kendü şièri olmadıàına (15) tenbìh eyleye. Bu 

şarùla tażmìn aòõ ve seriúadan mümtÀz olur. Óarìrì’üñ (16) Ebÿ Zeyd sürÿcı bir 

àulÀmı beyèe itdikde àulÀmuñ ùarafından olmaú (17) üzre (Beyt) 163 : 

 �!�� ��� �Aس�ن �ان ��� 

 اض��2ن� واّى �7ً� اض��2ا 

 úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni “iõÀlem testaùiè” beyti gibidür. áulÀm-ı meõkÿr 

(19) Ebÿ Zeyd’üñ kendüyi beyè ile iżÀèe itdigini taòùıée ãÿretinde dir ki: Beyèüm 

[45b] [45b] [45b] [45b] (1) vaútinde yaúında şu mıãrÀè-ı meşhÿrı inşÀd iderüm ki ol mıãrÀèuñ (2) 

                                                           
161

 ‘Abdünnâfî, s. 230. ; Zihnî, s. 618. ; ‘İsâmüddîn, s. 256. 

162
 Bakara, 156. 

163
 ‘Abdünnâfî, s. 231. ; Zihnî, s. 625. ; ‘İsâmüddîn, s. 256. 
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meéÀli budur ki: Beni żÀyiè itdiler. èAcebÀ benüm gibi bir àulÀm daòı var mıdur ki 

(3) úadrine rièÀyet itmeyüp żayiè itmişlerdür. MıãrÀè-ı åÀnì èArcì’nüñdür. TamÀm-ı 

beyt (4) 164 : 

   �ٍQاد ث�
�2م آ�ی�� س 

2ااض��2ن� واّى �7ً� اض��   

li-yevmi(5)deki lÀm tevfìú içündür. Kerìhe sÀmì-i óarbdür. SidÀd åaàr kesr-i sìn ile. 

(6) Òayl u ricÀl ile åaàruñ seddi maènÀsınadur. æaàr fürÿc-ı büldÀndan mevżiè-i (7) 

maòÀfeye dirler. MaènÀ budur ki: Vaút-i úıtÀl ve zamÀnı ceng ü cidÀlde (8) beni 

iżÀèat idüp óaúúuma rièÀyet itmediler. Böyle benüm gibi bir fetÀ var mıdur ki (9) anı 

żÀyiè ideler, diyü şÀèir bir úavmi tendìm ü taòùıée ider. Şöhretine binÀéen (10) 

tenbìhsüz bir mıãrÀèı tażmìne miåÀl şÀèirüñ (Beyt) 165 : 

 5!�kا ��
 5�� ��) 11 (W)ج��  

 �2ل ا
y��A ا
PQ روض� اس 

 

ا
!2Uل (���,ً� )12(ا�$ار: ا
'�رى    

��� و��2ً� س���ً  & اس  

                                                           
164

 ‘Abdünnâfî, s. 231. ; Zihnî, s. 627. ; ‘İsâmüddîn, s. 257. (Bu beytin mısraları Zihnî’de ve 

‘Abdünnâfî’de yer değiştirmiştir.) 

165
 ‘Abdünnâfî, s. 231. ; Zihnî, s. 628. ; ‘İsâmüddîn, s. 258. (Kavlü’l-Ceyyid’de bu beyitler için şu 

açıklama yapılmıştır: “…ŞÀrió, bunı ÌżÀó’da buldıàı gibi alup Muùavvel ve Muòtaãar’a kayd itmişdür. 

ÚÀéili àayr-ı maèlÿmdur.) 
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úavli gibi. Bu beytlerüñ (13) vezni “úÀlÿ aúterió” beyti gibidür. MıãrÀè-ı Àòir Ebÿ 

TemmÀm’uñdur. Iùùalaèat (14) ebdet maènÀsınadur. VecanÀt vecennenüñ cemèidür. 

Vücne òadìnden (15) mürtefiè olan maóalle dirler. Şeúìú gelincik çiçegidür. áażż 

şedìdüél-ùarÀvet (16) maènÀsınadur. Ás mersìn didikleri nebÀtdur. ÁèiõÀrehudaki 

hemze nidÀ (17) içündür. MaènÀ böyledür ki: VaútÀ ki ol maóbÿbuñ şeúìú-i ùarrÀya 

müşÀbih (18) óaddini, eùrÀfında olan vecanÀtı ravża-i Àsı iôhÀr itdikde yaènì (19) 

ruòsÀrında mÿyı ôÀhir oldıúda sÀrì ve aècÿl olan èiõÀrına didüm ki[46a46a46a46a]    (1) èacele 

itme, rıfú eyle. Bir sÀèat tevaúúuf itmekde ne beés vardur? Veél-óÀãıl (2) yarın òaùù-

Àver oldıàına teéessüfini işèÀrdur. Aósen-i tażmìn şÀèir-i (3) evvelün şièri üzerine bir 

nükte ziyÀde ide, tevriye ve teşbìh gibi. İbn Ebiél-(4)iãbaè’uñ (Beyt) 166  : 


�� ه� وث�Qه�  �
 اذا ا
2ه� ا��ى 

 ��و��رق )5(�& ا
!$ی6 ($آ�ت   

 

 �!�ا�ه� و� & و($آ�ن� 

 y2ا�'
�U �2ا
���و�Uى ا 

(6) úavli gibi. Bu beytlerüñ vezni “ve şevhÀéa” beyti gibidür. MıãrÀè-ı åÀnìler ki 

(Beyt) 167 :     

     

                                                           
166

 ‘Abdünnâfî, s. 232. ; Zihnî, s. 631. ; ‘İsâmüddîn, s. 259. 

167
 ‘Abdünnâfî, s. 232. ; Zihnî, s. 633. ; ‘İsâmüddîn, s. 260. 
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���& �$ی6 و��رق )7 (($آ�ت   

 y2ا�'
2��Uاا
��� و�Uى ا 

beytidür. Ebuéù-ùayyib’üñ (8) bir úaãìdesinüñ maùlaèdur. èUõeyb ve BÀriú iki  

mevżiè-i maèrÿfuñ (9) ismidür. MaènÀ bu vechledür ki: ŞÀèir, úavmini medó 

siyÀúında anlaruñ ol (10) maèhÿd mevżièlere nüzÿl idüp muùÀrede-i fürsÀn èindinde 

òayl (11) üzre müsÀbaúat ve rimÀóların cerr ile ãavlet itdikleri òÀùıruma (12) geldi, 

dimek murÀd ider. EbyÀt-ı meõkÿrede lemÀ sümret-i şefeteyn maènÀsınadur. (13) 

æaàr esnÀna dirler. èAvÀlì èÀliyenüñ cemèidür, rumó maènÀsına. SevÀbık (14) 

sÀbıúuñ cemèidür. MüsÀbaúatda òuyÿli sebúat iden ferese dirler. Mecerr (15) 

maãdar-ı mìmìdür. ŞÀèir-i åÀnì èUõeyb ve BÀrik’üñ maènÀ-yı úarìbleri olan (16) 

maóÀll-i maèhÿdı murÀd itmeyüp belki maènÀ-yı baèìdlerini úaãd itdi. (17) Şöyle ki 

èUõeyb ile èaõbuñ taãàìrini murÀd ider. Bundan daòı àareż (18) şefe-i ceybedür ve 

BÀriú ile berúa şeybe olan åaàrını murÀd ider. MÀbeyn-hümÀ ile (19) rìúını murÀd 

ider ve maóbÿbenüñ tebaótur-ı úaddini daòı temÀyül-i rumóa [46b] [46b] [46b] [46b] (1) ve kendünüñ 

tetÀbuè-ı dümÿèını òayl-i sevÀbıúuñ cereyÀnına teşbìh idüp bu nüket-i (2) şìrìni beyt-i 

evvel üzerine ziyÀde ve feóvÀ-yı kelÀmı taósìn ü icÀde itmekle (3) óaúú bu kim beyt-i 

åÀnì iólÀ vü aèõeb ve beyt-i Ebuéù-ùayyib’den eùyebdür. MaènÀ-yı (4) kelÀma dÀòil 

olmaú içün tażmìni úaãd olınan şeyde taàyìr-i yesìrüñ (5) żararı yoúdur. ŞÀèirüñ dÀé-ı 

ãaàleb ki şaèr-ı insÀn andan …… olur bir èillet-i (6) maèrÿfadur. Ol èillete mübtelÀ 

bir Yahÿdì óaúúında (EbyÀt) 168 : 
                                                           
168

 ‘Abdünnâfî, s. 232. ; Zihnî, s. 634. ; ‘İsâmüddîn, s. 261. (Mutavvel ve Muhtasar’da kayıtlıdır.) 
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و%2Jا )7(ا�2ال ا
�!�A %�_2ا    

& ا
�A| ا
�ش�� اون	�و:  

  

 ه2ا�& ج� و �kع ا
=��ی� 

 )8( :���!) � ��!
7� یJ� ا  

úavli gibi. Bu beytlerüñ vezni “iõÀlem testaùiè” beyti (9) gibidür. Beyt-i meõkÿr 

Sehìm bin Veåìl’üñdür. Aãlı ùarìú-i tekellüm üzre enÀ ibnü (10) celÀdur. ŞÀèir-i åÀnì 

maúãÿda dÀòil olmasıyiçün ùarìú-i àıybete taàyìr (11) eyledi. İbnü celÀ (12) ibnü 

recülin vÀøıhun emruhu dimekdür. æeniyye ùarìú-i èaúabeye dirler; senÀyÀ cemèidür. 

ÙallÀèüéå-åenÀyÀ umÿr-ı èÀliyeye (13) sÀmì kimesne óaúúında êarb olınur. MeéÀli 

budur ki : ben ol Şeyò Reşìd’üñ (14) óaúúında rièÀyet itmeyen úavme dirüm ki : 

‘Anuñ pederi bir recül-i muèteber ve kendünüñ (15) daòı umÿr-ı èaôìmeyi ìúÀèa 

úudreti eôher iken óaúúına rièÀyet itmeyüp (16) óaúÀret iderseñüz …… zamÀn-ı 

èammÀmesini yire vażè iderse (17) ne gÿne Şeyò Reşìd oldıàını bilürseñüz, diyü èalÀ 

vecheét-tehekküm veél-hezl (18) şÀèir Yahÿdì-i maèhÿdı vaãf ider. (EL(EL(EL(EL----İİİİSTİèÁNE) :STİèÁNE) :STİèÁNE) :STİèÁNE) : 

Tażmìñ olınan şey beyt yÀ beytden (19) ziyÀde olursa aña istièÀne tesmiye olınur ve 

(EL(EL(EL(EL----ÌDÁè) : ÌDÁè) : ÌDÁè) : ÌDÁè) : eger mıãrÀè yÀ mıãrÀèdan [47a47a47a47a]    (1) dÿn olursa aña ìdÀè ve refv tesmiye 

olınur. ÌdÀè tesmiyesine sebeb (2) gÿyÀ şièrine şièr-i àayrdan şeyé-i úalìl ìdÀè eyledi. 

Revf tesmiyesi daòı (3) gÿyÀ şièrinüñ yırtıàını şièr-i àayr ile ıãlÀó eyledigindendür. 

(EL(EL(EL(EL----èAÚD) : èAÚD) : èAÚD) : èAÚD) : èAúduñ taèrìfi budur (4) ki: Gerek ÚuréÀn gerek óadìå ve gerek meåel 
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yÀòÿd bunlaruñ àayrı olsun (5) neåri naôm itmekdür. LÀkin iútibÀs ùarìúi üzre 

olmaya. Şöyle ki: Eger neår ÚuréÀn (6) yÀ óadìå olursa anuñ naômı èaúd olmaz. İllÀ 

taàyìr-i keåìr ile taàyìr olınup (7) ÚuréÀn yÀ óadìåden oldıàına daòı işÀret olına. 

AmmÀ neår ÚuréÀn’dan yÀ (8) óadìåden olmazsa anuñ naômı bu vechle olursa olsun 

èaúddur. Ebuél-(9)èatÀhiye’nüñ (Beyt) 169 : 

���ل & او
W ن_��  

 �Cی� :�Bوج��� ا 

úavli (10) gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni “emmeltühüm” beyti gibidür. Óażret-i èAliyy 

MurtażÀ, èaleyhi rıêvÀnaéllÀhu (11) TaèÀlÀ, efendümüzüñ :  ��و�@�& ادم وا
�� وا

��او
W ن_��  و ا�B:  ج�  (12) úavl-i şerìflerin èaúd eyledi. BÀl óÀl maènÀsınadur. 

MeéÀl: Ol kimsenenüñ (13) óÀl ü şÀnı nedür ki evvelÀ nuùfe ve Àòiri cìfe ola ve yine 

faòr ider. Veél-óÀãıl (14) benì Àdem ki bu óÀlet ile muttaãıfdur. Nice iftiòÀr ve Àòir-i 

kÀr üftÀde-i zìr-i òÀk (15) olup àıdÀ-yı mÿr mÀr olacaàı ÀşikÀr iken ne zuèmla 

tecellüd ü istikbÀr (16) ider, dimekdür. (EL(EL(EL(EL----ÓALL) : ÓALL) : ÓALL) : ÓALL) : Óallüñ taèrìfi naômı neår 

itmekdür. Bu maúbÿl olmaz. İllÀ sebki (17) muòtÀr olup naômuñ sebkinde kÀãır 

olmaya. Baèż maàÀribenüñ W18 (��ّن( (����

� یiل س2ء  W)@�C5 ن�h�Bو W)@�!� 5

(2ه�W ا
$ى ی!�7د: )19(ا
h& ی,�7د: ی��ق   úavli gibi. Òanôelet naòÀletühü 

naòÀletünüñ åemÀrı merÀretde [47b47b47b47b]    (1) òanôal gibi oldı, dimekdür. YaútÀdühü 

                                                           
169

 ‘Abdünnâfî, s. 233. ; Zihnî, s. 635. ; ‘İsâmüddîn, s. 262. 
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taòayyülÀt-ı fÀside ve tevehhümÀt-ı bÀùılaya (2) úavd ider, dimekdür. YaètÀdühü 

iètiyÀddandur. Ebuéù-ùayyib’üñ (Beyt) 170 :  

+�2ن5jW ا
��ء س� )3(اذا س�ء �!"    

 و��ق � ی!�7د: & (2ه� 

úavlini baèż maàÀribe (4) bu veckle óall itdi. Beyt-i meõkÿruñ vezni “ve şevhÀéa” 

beyti gibidür. MeéÀli : (5) Bir kimsenüñ fièli úabìó olursa ôannı daòı úabìó olur ve 

kendüye muètÀd olan (6) vehmi taãdìú ider, dimekdür. (ET(ET(ET(ET----TELMÌÓ) : TELMÌÓ) : TELMÌÓ) : TELMÌÓ) : Telmìóüñ 

taèrìfi budur ki: feóvÀ-yı kelÀmda bilÀ-õikrin (7) bir úıããaya yÀ bir şière yÀ bir meåele 

işÀret eylemekdür. Telmìó yÀ naômda yÀ neårde olur. (8) Her birinde daòı meşÀrün-

ileyh yÀ úıããa yÀ şièr yÀ meåel olur. Bu ãÿretde gerçi (9) altı úısma münúasım olup 

lÀkin Muãannif-i meróÿm yalñuz naômda úıããa ile (10) şière telmìóe miåÀl ìrÀd 

itmekle tetmìmen liél-fÀéide emåele-i sÀéire daòı Muùavvel’den (11) istiórÀc ile 

maóalline åabt u idrÀc olındı. Naômda úıããaya telmìó Ebuét-temmÀm’uñ (Beyt) 171 : 

م2�jاf @ادرى اا��م ن�   

 �A!آ6 ی�
 ا
�5 ��� ام آ�ن �� ا

(13) úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni “ve şevhÀéa” beyti gibidür. AólÀm óulmüñ 

cemèidür. (14) Óulüm ruéyÀdur. Elemmet nezlet maènÀsınadur. ŞÀèir eóibbe-i …. …. 

lÀóıú olup (15) ôulmet-i leylde ceybinüñ şems ve vechi ùulÿèını vaãf ider. Bundan 

ãoñra (16) bu óÀli istièôÀm u istiàrÀb ile taóayyüren ve tedellühen tecÀhül idüp dir ki: 

                                                           
170

 ‘Abdünnâfî, s. 233. ; Zihnî, s. 639. ; ‘İsâmüddîn, s. 262. 

171
 ‘Abdünnâfî, s. 232. ; Zihnî, s. 639. ; ‘İsâmüddîn, s. 263. 
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(17) èAcebÀ bu óÀlet ruéyÀ mıdur ki nevmde müşÀhede eyledüm. YÀòÿd        

beyneér-rekb (18) Óażret-i YÿşÀè en-nebì èaleyhiés-selÀmı mı var ki şems ièÀde vü 

redd olındı. (19) Beyt-i meõkÿrda Óażret-i YÿşÀè äalavÀtaéllÀh TaèÀlÀ èalÀ nebìnÀ ve 

èaleyhüñ [48a48a48a48a] ] ] ] (1) úıããasına şemsi istìúÀúına işÀret ider. RivÀyet olınur ki YÿşÀè (2) 

èaleyhiés-selÀm cumèa güninde CebbÀrìn ile muúÀtele idüp vaútÀ ki (3) aúşam úarìb 

oldıúda cengden fÀrià olmazdan evvel àaybÿbet-i şemsden (4) òavf itdiler. ZìrÀ 

yevm-i sebtde úıtÀl kendülere helÀl degül idi. Ol zamÀn (5) CenÀb-ı Óaúk’a niyÀz 

idüp Óaúú TaèÀlÀ óażretleri daòı ceng ü muóÀrebeden (6) ferÀàat idinceye dek şemsi 

tevúìf eyledi. Ve mÀ õÀlike èaleéllÀhi bi-èazìz naômda şière telmìó Ebuét-temmÀm’uñ 

(Beyt)172:  

 �h7�) ر��
�Jء وا�

!��و � ا 

ارق ا��� �Y �� س��� ا
	�ب )8(   

úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni (9) “taraddÀ” beyti gibidür. Leèamrÿdaki lÀm 

ibtidÀ içündür. RamêÀ arż-ı óÀreye (10) dirler. Telteôì iltiôÀddandur; iltiôÀ iltihÀb 

maènÀsınadur. MeéÀl-i beyt budur ki : (11) èAmr ve arż-ı óÀre ve nÀr-ı mültehibe 

vaút-i şiddetde senden eróam u eşfaúdur. (12) ŞÀèir bunuñla beyt-i meşhÿra işÀret 

ider. Ol beyt budur 173 :  

 ��U7'�
�!��و��� آ��W7 )13 (ا  

�Jء ��
��ر �
� ا ��U7'�
 آ�

                                                           
172

 ‘Abdünnâfî, s. 235. ; Zihnî, s. 643. ; ‘İsâmüddîn, s. 264. 

173
 ‘Abdünnâfî, s. 235. ; Zihnî, s. 643. ; ‘İsâmüddîn, s. 264. 
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Beyt-i meõkÿruñ vezni (14) “mÀ aóseneéd-dìne” beyti gibidür. Müsteócìr müsteàìå 

maènÀsınadur. MeéÀl-i beyt: (15) èİndüéş-şedde èAmr’dan istiàÀåe itmek arø-ı óÀre-i 

mültehibede nÀrdan istiàÀåe (16) itmek gibidür, dimekdür. Maèlÿm ola ki èAmr 

CestÀs bin Mürre’dür. VaútÀ ki èAmr (17) Küleyb nÀm kimseneyi remy idüp 

düşdikde yÀ èAmr aàıånì bi,şürbeti mÀéin (18) diyü nidÀ ider. èAmr daòı üzerine 

sürèat idüp úatl ider. Ol vaút beyt-i (19) meõkÿrı inşÀé itmişler. Naômda meåele 

telmìó èAmr bin Kulåÿm’üñ (MıãrÀè) 174 : 

 و& دون [48b48b48b48b] (1) ذ
�B Yط ا
,�7د: 

úavli gibi. MıãrÀèı meõkÿruñ vezni “êarÀéib” beyti gibidür. (2) Òarù aàacuñ yapraàını 

ile aèlÀsından eslefine varınca ãıyırmaàa (3) dirler. ÚatÀd fetóateynle dikene dirler. 

Bu mıãrÀè ile şÀèir �7د,
 meåel-i meşhÿrına işÀret ider. Bu meåeli (4)  دون�B Wط ا

emr-i şÀúda ìrÀd iderler. Yaènì àÀyet mÀfiél-bÀl budur. Bundan ötesi müşkildür 

diyecek maóalde istièmÀl olınur. (6) Neårde úıããaya ve şière telmìó Óarìrì’nüñ :  5��

)7 ( ����� ن����Q ا�Bان �!�,���2 úavli gibi. Fıúra-i ÿlÀ ile NÀbiàa’nuñ (Beyt) 175 :  

�5 آ�ن� س�ور(��  �jی��ض  

 &)8( ���N �� ان����� ا
'� ن��
ا  

                                                           
174

 ‘Abdünnâfî, s. 242. ; Zihnî, s. 644. Bu beyit Mutavvel şevâhidindendir. Beytin tamamı Kavlü’l-

Ceyyid’de şöyle verilmiştir: 

  و ض�ب و k!& ی,� ا
!�2ن� 

175
 ‘Abdünnâfî, s. 242. ; Zihnî, s. 645. (Bu beyit Mutavvel şevâhidindendir.)  
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Úavline ve fıúra-i åÀniye ile daòı Óaøret-i (9) Yaèúÿb, salavÀtaéllÀhi TaèÀlÀ èalÀ 

nebiyyinÀ ve èaleyhiñ, úıããa-[i] meşhÿresine (10) işÀret ider. Beyt-i meõkÿruñ vezni 

“ve şevhÀéa” beyti gibidür. Bitte gicelemek (11) maènÀsına olan beytÿtetdendür. 

ëaéìle ince óayyeye dirler. Ruúş raúşÀnuñ (12) cemèidür. RaúşÀ şol óayyeye dirler ki 

üzerinde siyÀh noúùaları ola. (13) EnyÀb Àøì dişi maènÀsına olan nÀbuñ cemèidür. 

NÀúiè úavì maènÀsınadur. (14) Semmün nÀúièün dirler, úavì bÀliàün dimekdür. Şàèir 

dir ki : Bir maóalde beytÿtet itdüm ki (15) gÿyÀ dişlerinden semÿm-ı úaviyevÀr bir 

óayye müsÀfir olmış idi. ÓÀãılı ol (16) maóalde ıøùırÀbdan óikÀyet ider. Neårde 

meåele telmìó èßùbì’nüñ :  ��
& ه�ة y!) او@ده� 17((���      úavli gibi.  Bunuñla 

& ا
��ة (zآ"  او@ده� yا� meåeline işÀret ider. Aèaúú èuúÿúdan ism-i tafêìldür. 

…. øıddıdur. Hirre (19) kediye dirler. Baèø hirre bì-raóm olup evlÀdını ekl ider. 

BinÀéen-èaleyh kendüde [49a49a49a49a]    (1) ÀåÀr-ı meróamet olmayan kimsene óaúúında 

meåel-i meõkÿr êarb olınur. (2) (EL(EL(EL(EL----FAäL)FAäL)FAäL)FAäL):::: Faãl-ı òÀtimeden bu faãl óüsn-i ibtidÀ ve 

taòalluã ve intihÀ beyÀnındadur. (3) Gerek şÀèir gerek kÀtib olsun kelÀmından üç 

mevżiède taéannuú (4) yaènì aósen olanı tetabbuè lÀzımdur. ÓattÀ işbu mevÀżiè-i 

åelÀåe lafôen ve sebken (5) aósen ü ecmel olup cezÀlet ü metÀnet ve diúúat ü selÀsete 

müteúÀrib (6) ve maènÀ daòı ìrÀd olınan elfÀza mülÀyim ü münÀsib olmaàla asaóó (7) 

u ekmel ola. (EL(EL(EL(EL----İBTİDÁ) :İBTİDÁ) :İBTİDÁ) :İBTİDÁ) : MevÀżiè-i åelÀåenüñ biri ibtidÀdur. ZìrÀ evvelÀ semèi 

karè iden (8) oldur. Eger èaõb olup óasenüés-sebküñ ve ãaóìóüél-maènÀ olursa sÀmiè  

(9) ola. KelÀma ikbÀl idüp cümlesini iãàÀ vü istimÀè ve böyle olmadıàı (10) ãÿretde 
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ne úadar bÀúìsi àÀyet óüsninde olsa daòı andan ièrÀż u (11) imtinÀè ider. teõkÀr-ı 

eóibbada ibtidÀ óüsn İmriéüél-úays’uñ (Beyt) 176 :  

  ���& ذآ� ���6 و �iل )12(  

 �,'�"�2Bل �)2
  ا
�2ى ��& ا

úavli gibi. (13) Beyt-i meõkÿruñ vezni ve maènÀsı biél-münÀsibe lüzÿm mÀ-lÀ 

yelzem baóåinde (14) õikr olınmış idi. Feél-yuèracaè ileyhi vaãfu dÀrda óüsn-i ibtidÀ 

Eşcaèuñ (Beyt)177: (15) 

��� ���W ()�� و س�م  

 W��� 5!�B ج��
�� ا@ی�م 

úavli gibi. (16) Beyt-i meõkÿruñ vezni “úÀlÿ aúterih” beyti gibidür. Òalaèat aèaùat 

maènÀsınadur. (17) MaènÀ-yı beyt: Bu bir úaãrdur, üzerine taóiyyet ve selÀm olsun, 

öyle úaãr ki (18) aña eyyÀm-ı óüsn ü cemÀl òalaèatını ièùÀ vü inèÀm eyledi, dimekdür. 

ŞÀèir (19) beyt-i meõkÿrı bu vechle óüsn-i ibtidÀ üzre binÀ úılmaàla nefsüél-emr 

[49b] [49b] [49b] [49b] (1) úuãÿr-ı elfÀô u maènÀsı bì-úuãÿr u müsteånÀdur ve medìóde taùayyür (2) 

olınan şeyden iótirÀz itmek lÀzımdur. İbn MuúÀtil ëarìr’üñ (MıãrÀè) 178 : 

  ��2)3( % ����
�� Y����ا�  

                                                           
176

 ‘Abdünnâfî, s. 237. ; Zihnî, s. 650. ; ‘İsâmüddîn, s. 265. 

177
 ‘Abdünnâfî, s. 238. ; Zihnî, s. 652. ; ‘İsâmüddîn, s. 266. 

178
 ‘Abdünnâfî, s. 238. ; Zihnî, s. 655. ; ‘İsâmüddîn, s. 266. 
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úavli gibi. MıãrÀè-ı meõkÿruñ vezni “èalimtü yÀ mücÀşiè” (4) beyti gibidür. Mevèid 

vaút-i vaèddür. Biél-fürúatdeki bÀ mevèide müteèallıúdur. (5) MeèÀli: AóbÀbınuñ 

fürúatle mevèidi yarınki gündür, dimekdür. MıãrÀè-ı meõkÿr (6) İbn MuúÀtil ëarìr’üñ 

bir úaãìdesi maùlaèıdur. ÓulefÀ-yı Mıãr’dan DÀèì (7) el-èAlevì’nüñ óużÿrında inşÀd 

itdikde DÀèì’nüñ èaleél-èamiyyen bu maúÿle teşaééumından (8) muàberrüél-fuèÀd 

olup   2ء'
=" ا Y
�2� ا����Y ی� ا��� و    diyü (9) meclisinde ùard u ibèÀd ider. 

Aósen-i ibtidÀ maúãÿda münÀsib olandur. (10) Yaènì kelÀmuñ sevú olındıàı şeyée 

işÀrete müştemil ola. (BERÁèATÜéL(BERÁèATÜéL(BERÁèATÜéL(BERÁèATÜéL----İSTİHSÁL) :İSTİHSÁL) :İSTİHSÁL) :İSTİHSÁL) : İbtidÀnuñ maúãÿda (11) münÀsib 

olmasına berÀèatüél-istihlÀl tesmiye olınur. Ebÿ Muóammed el-ÓÀzin’üñ (12) 

tehniye siyÀkında (Beyt) 179 : 

  iUان ���ل �و��ا��Aى �,�ا@  

  �� �U�
�ا )13(وآ2آ6 ا!� ��!
ا�y ا  

úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni “ mÀ aóseneéd-dìne” beyti (14) gibidür. BüşrÀ 

müjde maènÀsınadur. Encez incÀzdandur. İncÀz vaèdeye vefÀ (15) itmege dirler. äuèd 

irtikÀ maènÀsına olan suèÿddandur. MeéÀli: Ne müjde ki (16) iúbÀl ü devlet vaèdine 

ve kevkeb-i mecd ü saèÀdet ufú-ı èalÀdan ãuèÿd (17) u irtiúÀ eyledi, dimekdür. Ebuél-

farac’uñ meråiye żımnında (Beyt) 180 : 

 

 

                                                           
179

 ‘Abdünnâfî, s. 238. ; Zihnî, s. 658. ; ‘İsâmüddîn, s. 267. 

180
 ‘Abdünnâfî, s. 238. ; Zihnî, s. 659. ; ‘İsâmüddîn, s. 267. 
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�ن��  
(,2ل ��"ء ����  )18( ه� ا  

 �$ار �$ار & �_A� و�7	� 

úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ (19) vezni “iõÀlem testaùiè” beyti gibidür. bi-miléi fìhÀ 

bi-tamÀmi femihÀ dimekdür. ÓaõÀrı ióõÀr [50a50a50a50a] (1) maènÀsınadur. Baùş aòõ-ı şedìde 

dirler. Fetek baàteten úatl maènÀsınadur. MeéÀl-i (2) beyt budur ki: İşte bu dünyÀ 

herkese lisÀn-ı óÀl ile dir ki: äaúınup (3) óìle vü òudèama firìfte olup müsterìóüél-bÀl 

olmañ. Belki dÀéimÀ baùş (4) ve fetekümden òıõr idüñ ve her bÀribinden teòÀşì üzre 

gidüñ. Veél-óÀãıl (5) iúbÀlüm ile mesrÿr u teveccühüm ile maàrÿr olmañ, dimek 

murÀd ider.  (ET (ET (ET (ET----TAÒALLUä) : TAÒALLUä) : TAÒALLUä) : TAÒALLUä) : MevÀżiè-i (6) åelÀåeden ikincisi taòalluãdur. Taèrìfi: 

Şol şey ki anuñla kelÀm teşbìb ve (7) ibtidÀ olınmış idi. MeåelÀ nesìb yÀòÿd edeb yÀ 

iftiòÀr yÀ şikÀyet (8) yÀ bunlaruñ àayrı gibi andan maúãÿda òurÿcdur. Ol şarùla ki (9) 

beynlerinde mülÀyemete rièÀyet olına. Taòalluãda teéannuúuñ lüzÿmı ol (10) 

vechdendür ki iftitÀódan maúãÿda intiúÀl içün sÀmiè müteraúúib (11) olur. Eger óüsn 

olup ùarafını mütelÀyim olursa mÀ-baèdını iãàÀya (12) mübÀşeret bu ãÿretde olmadıàı 

óÀlde istimÀèından nefret ider. Taòalluã (13) Ebÿ Óasan et-TemmÀm’uñ (Beyt) 181 :  

� اB$ت �2� و� b2� (,2ل 

��Aى 
و B_� ا
��ی� ا
,2د )14 (�� ا  

 

 

                                                           
181

 ‘Abdünnâfî, s. 240. ; Zihnî, s. 663. ; ‘İsâmüddîn, s. 268. 
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�Q� ان (�م ��� ) b�A
 ا_�� ا

_�� ا
2Uد )15 (�," آ�و  &	
  

úavli gibi. Beyt-i meõkÿruñ vezni “mÀ aóseneéd-dìne” (16) beyti gibidür. Úÿmes bir 

mevżièüñ ismidür. ÒuùÀ òaùvenüñ cemèidür. (17) Mehriyye ile murÀd Ebÿ Úabìle 

Mühret bin ÓaydÀn’a mensÿb olan nÀúedür. [Úÿd] ôuóÿr ve aènÀúì ùavìle maènÀsına 

eúvaduñ cemèidür. MeéÀl-i beyt budur ki : (19) Úavm-i Úÿmes didikleri maóalde 

baña didiler ki: Bizümle úaãduñdan murÀd [50b50b50b50b]    (1) İskender gibi maùlaè-ı şemsi 

istersin. ÓÀlbuki gice seyri ve òaùve-i (2) mehriyye vücÿdumı biél-külliye itèÀb itmiş 

idi. Ben daòı úavmi radè idüp (3) didim ki: Ben maùlaè-ı şemsi istemem. Belki 

maùlaè-ı cÿdı isterüm. (EL(EL(EL(EL----İÚTİŻÁB)İÚTİŻÁB)İÚTİŻÁB)İÚTİŻÁB) : Baèżen kelÀmuñ (4) teşìb olındıàı şeyden 

mülÀyimi olmayan şeyée intiúÀl olınur. Bu (5) intiúÀle iútiżÀb tesmiye iderler. 

Luàatde iútiżÀb iútiùÀè ve irticÀl (6) maènÀsınadur. Bu ancaú èArab-ı CÀhiliyye ve 

Muòaêramìn’üñ meõhebidür. Maèlÿm (7) ola ki şuèarÀ dört ùabaúadur : Biri 

cÀhiliyyÿndur : İmriéüél-úays, Zuheyr  (8) Ùarafe gibi. Biri daòı muòaêramÿndur ki 

vaút-i cÀhiliyyet ile İslÀmı (9) idrÀk idenlerdür: Óażret-i ÓassÀn Velìd, raêiyaéllÀhu 

TaèÀlÀ èanhümÀ, gibi. NÀúetün (10) muòadrametün dirler. Nıãf-ı üõbi müceddaè 

olursa muòaêram daòı bundandur. (11) Biri daòı ehl-i İslÀmdan müteúaddimÿndur. 

Ferezdaú ve Cerìr ve Õüér-rümme gibi. (12) Bunlaruñ kelÀmıyla istişhÀd olınur. Biri 

daòı ehl-i İslÀmdan muóaddeåÿndur ki (13) İslÀmdan … oldıúdan ãoñra neşéet 

idenlerdür. Buòturì ve Ebuéù-ùayyib (14) gibi. Bunlaruñ kelÀmıyla istişhÀd olınmaz; 
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ancaú úavlleri, rivÀyetleri menzelesindedür. (15) racaènÀ ilÀ mÀ naónu fìhi iútiżÀba 

miåÀl Ebuét-temmÀm’uñ (Beyt) 182 : 

ا
��B 6�Aًا) 16(
2رأى اf ان ��    

 ��� ش��C
 ج�ور(� ا@��ار �� ا

 

�ى �� �
� )17( وف آ" ی2م (���
ا  

 ��& ا�� س!�� %�ی �,�B 

úavli gibi. Bu beytlerüñ vezni “keél-úısıyyi” (18) beyti gibidür. Şeyb eşyebüñ 

cemèidür, úocalar maènÀsına. Mefóÿm-ı (19) beyt budur ki: Eger şeyòÿóetde òayr 

olaydı ãuleóÀ cennetde şüyÿò oldıúları [51a51a51a51a]    (1) óÀlde AllÀh’uma mücÀvir olurlar 

idi. ŞÀèir bundan ãoñra õikr itdigi kelÀma (2) mülÀyim olmayan şeyée intiúÀl idüp 

“külle yevmin” beytini ìrÀd eyledi. MeéÀli : (3) Küll-i yevm óavÀdiå-i leyÀli Ebÿ 

Saèìd’den bir seciyye-i àarìbe iôhÀr ider, (4) dimekdür. ÕÀtında bu iki beytde rişte-i 

mülÀyemet biél-külliyye … ve (5) beynlerinde münÀsebet beyneéå-åüreyyÀ veés-

semek bir maènÀ idügi bì-reyb ü şekdür. (6) Bu iútiżÀbuñ meõheb-i èArab u 

muòaêramìn olması ehl-i İslÀm’uñ ol (7) meslege ittibÀèına münÀfì degüldür. ÓattÀ 

õikr olınan beytler Ebuét-temmÀm’uñdur. Maè-hÀõÀ (8) Ebuét-temmÀm devlet-i 

èAbbÀsì’de şuèarÀ-yı İslÀmiyyedendür. İútiżÀbdan (9) taòalluãa úarìbdür. 

(FAäLÜéL(FAäLÜéL(FAäLÜéL(FAäLÜéL----ÒİÙÁB) :ÒİÙÁB) :ÒİÙÁB) :ÒİÙÁB) : “El-óamduliéllÀh” úavlinden ãoñra “ammÀ baèdu” lafôı bu 

                                                           
182

 ‘Abdünnâfî, s. 240. ; Zihnî, s. 666. ; ‘İsâmüddîn, s. 269. 
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lafô-ı óamd (10) u åenÀdan mülÀyemetsüz kelÀm-ı Àòire intiúÀl cihetiyle iútiżÀ ider. 

LÀkin taòalluãa daòı (11) müşÀbihdür. Ol óayåiyyetle ki mÀ-úabline taèlìú u irtibÀù 

úaãd olınmadan baàteten (12) kelÀm-ı Àòir ìrÀd olınmadı. Belk nevè-i irtibÀù úasd 

olındı. Şol maènÀ (13) üzre ki “ammÀ baèdu” dimek  ��(
��� ی	& & ش�ٍ  �!�ا

 dimekdür. èUlemÀ-yı fenn didiler ki: Óamddan ãoñrÀ  وآ$ا)14(واث��ء ��نW آ�ن آ$ا 

“ammÀ baèdu” lafô- faãlüél-(15)òiùÀbdur. ÓattÀ İbn Eåìr dir ki èulemÀ-yı beyÀndan 

ehl-i taóúìúüñ icmÀèı (16) bunuñ üzerine dir ki : Faãlüél-òiùÀb “ammÀ baèdu”dur. 

ZìrÀ mütekellim her emr-i õì-(17)şÀnda kelÀmını CenÀb-ı BÀrì óażretlerinüñ õikr ü 

taómìdiyle iftitÀó ider. (18) VaútÀ ki bundan àareże òurÿcı murÀd ide. Óaúú 

TaèÀlÀ’nuñ õikriyle àareżinüñ (19) beynini “ammÀ baèdu” ile faãl ider. (HÁÕÁ)HÁÕÁ)HÁÕÁ)HÁÕÁ) : 

Kelime-i hÀõÀ daòı taòalluãa úarìbdür. Óaúú TaèÀlÀ [51b51b51b51b]    (1) óażretlerinüñ ehl-i 

cenneti õikrden ãoñra 183  بz �A
 &�%�_�
 úavli şerìfi gibi bunda daòı (2)   ه$ا وان 

nevè-i irtibÀù olmaàla taòalluãa úarìbdür. ZìrÀ (3) vÀv óÀl içündür. kelime-i hÀõÀ yÀ 

mübtedÀé-ı maóõ ve fekk-i òaberìdür,  ه$ا �وا
)�ل آ$ا )4(ا@      dimekdür; yÀòÿd 

òaber-i maóõÿf-ı mübtedÀdur, ه$ا اآ�� ذآ�  dimekdür (5) ve daòı Óaúú TaèÀlÀ 

óażretlerinüñ enbiyÀdan bir cemèi õikr idüp baèdehÿ cenneti (6) ve ehlini õikri irÀde 

buyurup 184 به$ا ذz &'(
 &�,7��
آ� و ان    (7) úavli şerìfi gibi iåbÀt-ı òaber ile ki 

hÀõÀ mübtedÀ òaberi õikründür. İbn Eåìr (8) dir ki: Bu maúÀmda faãldan oldıàı óÀlde 

                                                           
183

 Sâd, 55. 

184
 Sâd, 49. 



 259

kelime-i hÀõÀ vaãldan aósendür. (9) ZìrÀ kelime-i meõkÿra bir kelÀmdan kelÀm-ı 

Àòire òurÿc beyninde bir èalÀúa-i veúìdedür. (10) Nefsüél-emr Eåìr’üñ işbu úavl-i bì-

naôìri zer úalemle taórìre óarì vü cedìrdür. (11) (ÚAVLÜ(ÚAVLÜ(ÚAVLÜ(ÚAVLÜéLLLL----KÁTİB) : KÁTİB) : KÁTİB) : KÁTİB) : Úavl-i kÀtib 

daòı taòalluãa bunda kÀtib şÀèirüñ muúÀbilidür. Bir óadìåden (12) óadìå-i Àòire intiúÀl 

itdikde “hÀõÀ bÀbu” úavli zìrÀ bunda daòı nevè-i (13) irtibÀù vardur. Ol cihetle ki 

baàteten óadìå-i Àòire intiúÀl yoúdur. (EL(EL(EL(EL----İNTİHÁ) :İNTİHÁ) :İNTİHÁ) :İNTİHÁ) : MevÀżiè-i (14) åelÀåenüñ 

üçincisi intihÀdur. Bunda daòı taéannuú lÀzımdur. ZìrÀ semèüñ (15) óıfô itdigi şeyéüñ 

Àòiridür ve nefsde mürtesem olur. Eger óüsn ü muótÀr olursa semè anı telaúúì ve 

andan istilõÀd ider ve fìmÀ sebúda (17) bir taúãìr daòı olup ol kelÀmda óüsn-i iòtitÀm 

óÀãıl olmaz. İntihÀé-ı (18) óüsn Ebÿ NuvÀs’uñ (Beyt) 185 : 

 ���
�� Y7Q�� ی� اذا� و ان� ج

�Y ج�ی� 5�  [52a52a52a52a] (1) وان5 ��� ا

 

���Y ا
��U" ��ه�Wن ��
2)  

وش	2ر )2 (و@ ��� ��ذر  

úavli gibi. Bu beytlerüñ vezni “eyÀ şecereél-ÒÀbÿr” beyti gibidür. Cedìr (3) lÀyıú ve 

sezÀ-Àver maènÀsınadur. MeéÀli budur ki: Eger senden murÀduma nÀéil (4) olursam 

müsteóaúum. Sen daòı benüm emelümi ièùÀya lÀyıú u cedìrsin. Eger (5) baña iósÀn 

idersen ol iósÀnuñ ehli sensin ve eger iósÀn (6) itmezsen ben yine èöõr ü èaùÀyÀ-yı 

sÀbıúaña teşekkür iderüm. Aósen-i (7) intihÀ intióÀ-yı kelÀm oldıàını işèÀr u ifhÀm 
                                                           
185

 ‘Abdünnâfî, s. 241. ; Zihnî, s. 668. ; ‘İsâmüddîn, s. 271. 
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itmekdür. ÓattÀ nefs içün (8) mÀverÀsına teşevvuú u intiôÀr úalmaya. Ebuél-èalÀ 

Muèarrì’nüñ (Beyt) 186 : 

 5�,�) 9( Wاه� eه� ی� آ��
�,�ء ا  

 " و ه$ا د��ء 
���ی� ش�

úavli gibi. (10) Beyt-i meõkÿruñ vezni “ve şevhÀéa” beyti gibidür. Kehf ãıàınacak 

mekÀna dirler. (11) Beriyye òulú maènÀsınadur, cemèi berÀyÀ gelür. MeéÀl-i beyt: 

Ey, èÀlemüñ melÀõ (12) u melceéi dehr-i bÀúì oldıúca sen daòı bÀúì ol. Bu bir 

duèÀdur ki cümle nÀsa (13) şÀmildür. ZìrÀ senüñ beúÀñ cümlenüñ umÿrına vesìle-i 

intiôÀm (14) ve zerìèa-i ãalÀó óÀl-i òÀãã u èÀmdur, dimekdür. Fiél-óaúìúa şÀèir (15) 

úaãìdesin óüsn-i intihÀ üzre tamÀm ve duèÀ-yı òayr ile miskiyyüél-òiùÀm (16) 

itmişdür. İşbu mevÀżiè-i åelÀåe-i meõkÿrede taéannuú itmekde müteéaòòirÿn (17) 

mübÀlaàa iderler. LÀkin müteúaddimÿnuñ bu vÀdìlere èinÀyetleri úalìldür. Maèlÿm 

(18) ola ki bu èilm-i şerìfden àareż-i muùlaú ancaú Óażret-i ÚuréÀn-ı Kerìm’üñ 

belÀàat (19) ve feãÀóatda rütbe-i èulyÀda oldıàına ÀşinÀ olmaúdur. Òafì olmaya ki 

[52525252bbbb]    (1) Óażret-i ÚuréÀn ve cümle fevÀtió ü òevÀtim süver-i ÚuréÀniyye 

belÀàatdan ekmel ve aósen-i (2) vucÿh üzre vÀridedür. ZìrÀ her birinde tefennün ve 

envÀè-ı işÀretden nice şeyler (3) vardur. MeåelÀ: Edèiye ve veãÀyÀ ve mevÀèiô ve 
                                                           
186

 ‘Abdünnâfî, s. 241. ; Zihnî, s. 669. ; ‘İsâmüddîn, s. 271. (Kavlü’l-Ceyyid’de : “… èAbbÀsì : ‘Bu 

beyti baèżlar Mütenebbì’ye (Ebÿ TemmÀm) ve baèżlar Muèarrì’ye èazv u nisbet itmişler ise de ben 

bunı anlarun ikisinüñ de DìvÀn’ında görmedüm.’ dimişdür. Bu beyt, áazzì’nüñdür kiEbÿ İsóaú 

İbrÀhìm bin YaóyÀ bin èOåmÀn bin Muóammed el-Kelbì isminde bir şÀèirdür.”)   
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taómìdÀt ve bunlaruñ àayrı (4) gibi ki her biri maóalline iãÀbet itmişdür. Bir 

ãÿretdedür ki güneh vaãfında (5) èibÀrÀt-ı úÀãır ve ancaú öyle kelÀma ÕÀt-ı ecell ü 

aèlÀsı úadir olup (6) şöyle ki kelÀm-ı BÀrì be-her óÀl belÀàatda rütbe-i ulyÀ ve 

fesÀóatda (7) àÀyet úuãvÀdedür. LÀkin baèż fevÀtió ü òevÀtimde efzÀè ve aóvÀl ve 

küffÀre (8) dÀéir aóvÀl ve buña müşÀbih baèż şeyler õikr olınmaàla bu òafÀ fünÿn-ı 

åelÀåede (9) meõkÿre úavÀèidi teéemmül ü teõekkür ile zÀéil olur. ZìrÀ úavÀèid-i 

meõkÿreyi  (10) èindüét-teõekkür fevÀtió ü òevÀtimüñ cümlesi muúteżiyÀt-ı aóvÀle 

naôaran mevúièinde (11) vÀúiè ve süverden her biri mütażammın oldıàı maènÀya 

nisbetle luùf-ı fÀtióa (12) ve óüsn-i òÀtimeyi müştemile vü münteviyye olup vucÿhla 

envÀè-ı muóassenÀtı (13) cÀmiè idügi keéş-şems fiél-meùÀliè sÀtiè ü lÀmièdür. El-

óamduélillÀhi èaleél-òitÀm (14) veéã-ãalavÀtu veéselÀmu èalÀ seyyidinÀ 

Muóammedin şefìè yevmüél-úıyÀm ve èalÀ (15) Àlihi ve aãhÀbihi mÀ kerraraél-leyÀlì 

veél-eyyÀm. Vaúaèaél-ferÀğ min tebyìøi hÀõihién-nüsòa (16) fiél-èaşriéå-åÀnì mineél-

èaşriéå-åÀnì mineél-evvel min iånÀ èaşera mineél-èaşriét-(17)tasièmineél-èaşriél-

èÀşiriéå-åÀnì mineél-elfiéå-åÀnì mineél-hicretin nebeviye (18) èaleyhiéã-ãalÀtu veét-

taóiyye.       
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