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ÖZET
MEBÂNİ’L-İNŞÂ - CİLD-İ EVVEL
Fatma YILDIZ
Yüksek Lisans Tezi, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hasan Gültekin
2016, 235 sayfa
Osmanlı Devleti’nin dağılma dönemi olan XIX. yüzyılda yaşayan
Süleyman Hüsnü Paşa, birçok askerî görevde bulunmuş, askerlik hayatının önemli
bir kısmını, imparatorluğun hemen her tarafında ortaya çıkan isyan ve savaşlarda
geçirmiştir. Yüzyılın son çeyreğinde yaşanan Sultan Abdülaziz’in tahttan
indirilmesi, Doksan Üç Harbi, Meşrutiyet yönetiminin kabul edilmesi, Mebusan
Meclisi’nin açılması ve Kanun-i Esasi’nin kabul edilmesi gibi olaylarda yer
almıştır. 1877-1878 Türk-Rus Savaşı’nda Şıpka Geçidi’ndeki başarılarından dolayı
“Şıpka Kahramanı” olarak tanınmıştır. Askerî okulların ders programlarını ve
müfredatlarını yeniden düzenlemiş, bu programlara uygun tarih ve dil kitapları
kaleme almıştır. Ona asıl ününü kazandıran da Türk millî şuurunun ve dolayısıyla
Türkçülüğün uyanmasını sağlayan bu çalışmalarıdır. Kendi tarihimizi Batılı
eserlerden değil de kendi yazdığımız eserlerden öğrenmemiz gerektiğini savunan
Süleyman Paşa, bu çığırı açan bir tarihçi ve fikir adamıdır.
Süleyman Hüsnü Paşa tarafından 1871-1872 yıllarında yazılan Mebâni’lİnşâ adlı eser, Arap ve Fars belâgat eserlerindeki konuyla ilgili bilgilere ilave
olarak Fransız retorik kitaplarındaki belâgat konusuna dair bilgileri veren ilk
eserdir. Yazar, eserini yazarken Arapça Meselü's-Sâir ile İzâhü'l- Meânî ve Farsça
Menâzirü'l-İnşâ adlı kitapların yanında Fransızca retorik kitaplarından Emile
Lefranc’ın Literatür’ünden yararlanmıştır. Bu bakımdan, eser sayesinde edebiyat
nazariyemiz yönünü Batı’ya çevirir. Mebâni’l-İnşâ ’nın aynı devirde yazılan
belâgat kitapları arasında farklı ve önemli bir yeri vardır. Eserde, gramer
kurallarını açıklamak için kullanılan örnekler birçok farklı kaynaktan
yararlanılarak verilmiştir. Türkçe örnekler bakımından zengin olan eserde dil
bilgisi kuralları verilirken kısa açıklamalar yapılmış ve bol örnek kullanılmıştır.
Yaptığımız çalışmanın amacı, Süleyman Hüsnü Paşa’nın okullarda ders
kitabı olarak da okutulan belâgat ile ilgili eseri Mebâni’l-İnşâ ’nın
transkripsiyonunu yapmaktır.
ANAHTAR SÖZCÜKLER: XIX. yüzyıl, Süleyman Hüsnü Paşa, Belâgat,
Transkripsiyon.
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ABSTRACT
MEBÂNİ’L-İNŞÂ – FİRST VOLUME
Fatma YILDIZ
Graduate Thesis, Department of Turkish Language and Literature
Thesis Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Hasan Gültekin
Süleyman Hüsnü Pasha, who lived in 19th century, the break-up period of
Ottoman, had duty on many military missions and spent most of his life struggling
against riots and wars broken out in every side of the country. He involved in so
many events happed in the last quarter of the century such as dethronement of
Sultan Abdülaziz, the 93’ War, accepting the Constitutional Monarchy, opening
the First Parliament and enacting of The Ottoman Basic Law. Süleyman Hüsnü
Pasha is known as “Hero of Shipka” due to his great efforts in Shipka Pass during
1877-1878 Turkish-Russia War. He rearranged the academic programs and
curriculum of the military schools, wrote up history and language books for these
programs. In fact he earned reputation especially through these studies that inspire
Turkish national conscience and therefore Turkism. Defending the belief that we
should learn our history not from western books but from the books written by our
own Turkish authors, Süleyman Pasha is a pioneer historian and intellectual.
Mebânil-İnşâ, written by Süleyman Pasha in the years of 1871-1872, is the
first work which gives information about eloquence in French rhetoric books
besides the information about the subjects of Arabic and Persian rhetoric works.
Author benefited from the books named as Meselü's-Sâir and İzâhü'l- Meânî in
Arabic as well as Menâzirü'l-İnşâ in Persian and Literature of Emile Lefranc
among French rhetoric books while writing his books. In this respect, thanks to the
work, our literature theory leans to the West. Mebâni’l-İnşâ has a different and
significant role among the rhetorical books written in the same period. Samples
used in the work to explain the grammar rules were used by benefitting from many
different sources. In the work, which is rich in terms of Turkish samples, short
explanations were given and many examples were used.
The aim of this study is to make transcription of Mebâni-l İnşâ written by
Süleyman Hüsnü Pasha on rhetoric and taught as a course book in schools.
KEY WORDS: 19th century, Süleyman Hüsnü Pasha, Rhetoric, Transcription.
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ÖN SÖZ
Yüzyıllarca dünyaya hükmeden Osmanlı Devleti, XVI. yüzyılın sonlarına
doğru yozlaĢmaya baĢlayan toplum yapısı, lüks hayat cazibesi ve ulusçuluk
isyanları karĢısında eski gücü ve önemini yitirmeye baĢlamıĢtı. Deneyimsiz
padiĢahların tahta geçmesiyle bu çöküĢ daha da hızlanmıĢtı. Devletin çöküĢünü
engellemek isteyen devlet adamları XIX. yüzyılda Avrupa’yı, Avrupa
medeniyetlerini yakından tanımak istemiĢti. Bu amaçla Avrupa’ya elçiler
gönderilmiĢ, Avrupa’dan uzmanlar getirilerek askerî, sosyal alanlarda yeni
düzenlemeler yapılmıĢtı. Tanzimat Fermanı gibi padiĢahın yetkilerini kısıtlayan,
halka kanun önünde eĢitlik ve birtakım özgürlükler getiren kanunlar çıkarılmıĢtı.
Tanzimat döneminde batılılaşma hareketleri sonucu yeni eğitim öğretim kurumları
açılmıĢ, Batı tarzı eğitim yaygınlaĢtırılmıĢtı. Bu dönemde ilim dili olan Arapçanın
yerini yavaş yavaş Fransızca almaya başlamıştır.
Süleyman Paşa, birçok konuda milliyetçi özellikler gösterdiği gibi dil
konusunda da zamanına göre oldukça ileri görüşlü davranmıştır. Türkçülüğün
öncülerinden biri olarak kabul edilen Süleyman Hüsnü Paşa, Mebâni’l-İnşâ adlı
eseri ile araştırmacı ve yenilikçi düşünce sistemine sahip olduğunu kanıtlamıştır.
Mebâni’l-İnşâ’nın ön sözünde dilimizin kurallarını yabancı yazarların kitaplarından
değil de kendi yazarlarımızın kitaplarından öğrenmemiz gerektiğini dile getirmiştir.
Kendi lisanımızın kurallarını en doğru şekilde anlatmaya, bunu yaparken de pek
çok farklı kaynaktan yararlanarak örnekler vermeye çalışmıştır. Çalışmamızın eser
tanıtımı bölümünde, verilen bu örnekleri toplu halde gösteren bir tablo hazırlanmış,
yazarları ve sayfa sayıları ayrıca belirtilmiştir.
Çalışma başlıca dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde XIX.
yüzyılın siyasi ve edebî durumu ile Tanzimat Dönemi’nde yazılmış belâgat
kitaplarıyla ilgili bilgi verilmiştir. Birinci bölümde Süleyman Paşa’nın hayatı,
öğrenimi, hizmetleri, şahsiyeti ve edebî kişiliği, Türkçülük anlayışı ile eserleri
hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde Mebâni’l-İnşâ tanıtılmış ve
incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise eserin transkripsiyonlu metni verilmiştir.
Tez konusunun belirlenmesi aşamasından teslimine kadar değerli
bilgilerini benimle paylaşan, ışığıyla yolumu aydınlatan, desteğini hiç esirgemeyen
danışmanım Doç. Dr. Hasan Gültekin’e şükran borçluyum.
Fatma YILDIZ
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GİRİŞ
Osmanlı Devleti XIX. yüzyıl dağılma döneminde ayakta kalabilmek için
denge politikası izlemiştir. Çok uluslu bir yapıya sahip olduğu için Fransız İhtilali
ile yayılan milliyetçilik akımından çok fazla etkilenmiştir. Azınlık halklardan
özellikle Sırplar ve Yunanlılar bağımsızlık mücadelesi için büyük çaba
harcamışlardır. Devletin varlığını sürdürebilmek için askerlik, bilim, teknik,
maliye, eğitim, hukuk vb. pek çok alanda ıslahat yapılmıştır.
Islahat hareketlerinin uygulanmasında yaşanan zorluklar, II.
Mahmud (1808-1839) zamanında yeniçeriliğin kaldırılmasıyla (1826) aşılmaya
başlandı ve yenileşmenin önündeki engellerden en önemlisi ortadan kalkmış oldu.
II. Mahmud’un tahta çıkmasıyla başlayan süreç, klasik düzenin sona erdiği ve eski
kurumların kaldırılarak yeni kurumların oluşturulduğu yeniden yapılanma dönemi
olmuştur. Özellikle kültürel alanda büyük değişimler yaşanmıştır. Bunlardan biri
1839 yılında Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesidir. Tanzimat Fermanı,
Batılılaşma yolunda atılmış önemli bir adımdır. 1876’da ilan edilen Meşrutiyet
yönetimi hukuk ve rejim açısından köklü değişiklere neden olmuştur. Bu yüzyılda
eğitim alanında da yenilikler yaşanmış; yeni okullar açılmış, eğitim ve öğretim
işlerini yürütmek amacıyla yeni bir bakanlık kurulmuştur. II. Mahmud yeniçeri
ocağını kaldırdıktan sonra modern bir yapıya sahip olan Asakir-i Mansure-i
Muhammediyeyi kurmuş, mali ve idari alanda yeni bir yapılanma başlatmıştır.
Devlet için gerekli olan eleman ihtiyacını karşılamak için Tıbbiye (1827), Mızıka-i
Hümayun (1831), Mekteb-i Harbiye (1834) ve rüştiyeler gibi yeni okullar
açılmıştır. Ders programlarında değişiklikler yapılarak yeni açılan okullarda
kullanılması amacıyla telif ve tercüme eserler basılmıştır. Bu eserler 1832’de
kurulan Tercüme Odaları’nda hazırlanmıştır. Batı edebiyatından tercümeler
yapılmış, Türkçeye çevrilemeyen terimler için karşılıklar bulunmaya çalışılmıştır.
Osmanlı tarihinde ilk defa eğitim için yurt dışına öğrenci gönderilmiştir. İlk nüfus
sayımı yapılmış, pasaport sistemi getirilmiş, posta ve karantina teşkilatı kurulmuş
ve 1831’de ilk Türk gazetesi Takvim-i Vekayi çıkarılmıştır. Tanzimat ilan
edildikten bir yıl sonra devlet memuru olanlara ceket, pantolon ve fes giyme
zorunluluğu getirilerek halka Batılı bir görünüş kazandırılmıştır.

1

1. YAZARIN YAŞADIĞI DÖNEMİN SİYASİ VE EDEBÎ
DURUMU1
Mebâni’l-İnşâ ’nın yazarı Süleyman Hüsnü Paşa XIX. yüzyılda yaşamıştır.
Bu dönemde Osmanlı Devleti oldukça güçsüz bir durumdadır. Savaşlarda alınan
yenilgilerin ardından gelen toprak kayıpları ile devletin yüzölçümü küçülmektedir.
Ayrıca savaş ortamının getirdiği maddi zorluklar ve yükümlülükler halkın
yönetime olan bağlılığının giderek zayıflamasına ve birçok isyan çıkmasına neden
olmaktadır. Yöneticiler bu kötü gidişatı ve devletin çöküşünü durdurabilmek için
çareler aramışlar fakat bu çabalar sonuç vermeyince XVIII. yüzyılda başlayan
Batı’ya yönelişin gerekliliğini iyice anlamışlardır. Bir önceki yüzyılda başlayan
yenileşme hareketleri iki önemli engel ile karşılaşmıştır. Bu engeller yeniçeriler ve
medresedir. Yeniçeriler yapılmaya çalışılan yeniliklere karşı çıkmışlar, medreseler
ise kalıplaşmış yapı ve düşünceleriyle olumsuz bir tutum içinde olmuşlardır.
XIX. yy. başındaki padişah III. Selim (1807-1808)’dir. Yüzyılın diger
padişahları; IV. Mustafa, II. Mahmut, Abdülmecid, Abdülaziz, V. Murad ve II.
Abdülhamid’dir.
Islahat Fermanı (1856) ile Müslimler ve gayrimüslimler siyasî haklar
bakımından eşit hale gelmiştir. Bu fermanla ilk defa Osmanlı anayasası yabancı
devletlerce teminat altına alınmıştır. Bu düzenlemeler, iki topluluk arasında ve
imtiyazları zedelenen Hristiyanların kendi aralarında çatışmalara sebep olmuştur.
1856-1877 yılları, yabancı devletlerin körüklemesiyle artan ayaklanmalar, özerklik
arayışları, bunların sonucunda tanınan yeni imtiyazlarla geçmiştir. 1875’te ise ağır
borçlanmaların altından kalkamayacak hale gelen devlet, ilk defa hazinesinin iflas
ettiğini ilan etmiş ve devletin toprak bütünlüğünün garantisi ilk kez Avrupa
devletlerinin güvencesi altına alınmıştır. Ağır toprak kayıpları yaşayan idari
mekanizması bozulan ve parçalanma tehlikesi yaşayan Osmanlı Devleti için I.
Dünya savaşı sonun başlangıcı olmuştur (İsen, 2009: 156).
Osmanlı Devleti XIX. yüzyılın son çeyreğinde Sultan Abdülaziz’in halli,
Meşrutiyet yönetiminin kabulü, Meclis-i Mebusan’ın açılması, Kanûn-i Esâsî’nin
ilânı ve 93 Harbi gibi önemli olaylar yaşamıştır. Bu olayların hepsi üç yıl içinde
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19. Yüzyılın siyasi ve edebî durumu hakkındaki bilgiler Mengi, 2004; Ġsen, 2009;
Okuyucu vd, 2012 ’den yararlanılarak hazırlanmıĢtır. Diger kaynaklar ayrıca gösterilmiĢtir.
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gerçekleşmiş ve Süleyman Paşa bu olayların hepsinde yer almıştır (Özbilgen,
2006: 15).
Osmanlıda bu yüzyılda siyaset, edebiyat ve kültür ilişkisi önceki
yüzyıllara göre daha fazla hissedilmiş, nesir dili olarak sade, orta ve süslü nesir
üslupları kullanılmıştır. Ayrıca süslü nesir üslubunun daha anlaşılır hale
getirilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur.
Çeşitli alanlarda yapılan yeniliklerle aynı doğrultuda edebiyat alanında da
bazı yenilikler yapılmıştır. Edebi türler ve içerik bakımından yenilikler söz konusu
iken dil, nazım şekilleri ve vezin açısından büyük bir değişim yaşanmamıştır. Yeni
edebiyattan etkilenen bazı şairler eski edebiyatı öğrenerek yetiştikleri için eski
tarzda yazmaya devam etmişlerdir. Bu yüzden eski yeni ikiliği ortaya çıkmıştır.
XVII. yüzyılda başlayan Divan ve Halk Edebiyatı etkileşimi XIX.
yüzyılda da devam etmiş, bu etkileşime Batı’dan etkilenerek oluşan Yeni Türk
Edebiyatı da eklenince edebiyatta şekil ve içerik açısından yeni türler kullanılmaya
başlanmıştır. Eskiden farklı bir edebi anlayış ortaya çıkmış ve yüzyılın ikinci
yarısında eski anlayış etkisini tamamen yitirerek yerini Batı edebiyatı etkisinde
gelişen Tanzimat edebiyatına bırakmıştır.
Asrın ilk yarısı genellikle önceki asrın bir devamı olarak gelişimini
sürdürmüştür. Bu yüzyıl, yeni bir hamle yapacak güçten mahrum kalan ve kendi
içinde büyük isimler yetiştiremeyen klasik edebiyatın Geç Dönemidir. Sadece
İstanbul kütüphanelerinde divanı olan şairlerin sayısının 114’ü bulması bu
edebiyatı besleyen kaynakların hâlen canlılığını koruduğunu gösterir (İsen, 2009:
157).
Divan edebiyatının kuruluş yıllarında şiirde görülen dinî-tasavvufi etki bu
yüzyılda da görülür. Şairler arasında tekkelere mensup olmayanı yok gibidir.
Tekke geleneğine bağlı olanlara örnek olarak Kuddusî, Osman Şems, Safî, Edip
Harabî gibi pek çok isim sayılabilir.
Batı edebiyatının örnek alınmasının yanında eski büyük şairler özellikle de
XVII. yüzyılın usta şairleri örnek alınmıştır. Eski şiiri yeniden başlatma çabaları
Divan şiiri açısından en başarılı hareket olmuştur. Bu hareketi gerçekleştirmek
amacıyla 1861’de Encümen-i Şuara adında bir şairler topluluğu kurulmuştur. Bu
topluluk bir yıl boyunca çalışmalarını devam ettirmiştir. Encümen-i Şuara
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topluluğunda yer alan şairler arasında Hersekli Arif Hikmet, Osman Şems Efendi,
Recaizâde Celâl Bey, Yenişehirli Avnî, Üsküdarlı Hakkı, Leskofçalı Gâlib,
Koniçeli Kâzım Paşa, Manastırlı Hoca Nâilî yer alır. Bu toplantılara Ziya Paşa ve
Namık Kemal de katılmıştır. Toplulukta yer alan şairler bir araya geldiklerinde
şiirler okumuşlar, şiirle ilgili tartışmalar yapmışlar ve şiir eleştirilerinde
bulunmuşlardır.
Dönemin belli başlı temsilcileri; Enderunlu Vâsıf, Aynî, Keçecizâde İzzet
Molla, Şeyhülislâm Ârif Hikmet, Yenişehirli Avnî ve kadın şairlerden Leylâ
Hanım ile Şeref Hanımdır. Bu şair kadrosunun dikkat çeken özelliği kadın şair
sayısındaki artıştır. XIX. yüzyılda yetişen kadın şairlerin sayısı yirminin
üzerindedir. Adlî mahlasıyla şiirler yazan II. Mahmud dışındaki hükümdarlar iç ve
dış sorunlarla uğraştıkları için edebiyatla ilgilenememişlerdir.
XIX. yüzyılda nazım şekli olarak en az mesnevi kullanılmıştır. Mesneviler
bilindiği üzere yüzlerce beyit halinde yazılır. Bu dönem sanatçıları mesnevi
yazsalar bile kısa mesneviler yazmışlardır. Nazım şekli olarak daha çok terkib-i
bend ve terci-i bend ile tarih kıtaları ve şarkıyı kullanmışlardır. Belli başlı
mesneviler; Ref’î-i Âmidî’nin Cân u Cânân’ı, İzzet Molla’nın Gülşen-i Aşk’ı,
Yenişehirli Avnî’nin yarım kalmış Ateşgede’sidir. İzzet Molla’nın Mihnet-keşan’ı
ise realist mesnevilere örnektir.
Nedim ile başlayan mahalli üslubun XIX. yüzyıldaki temsilcisi Enderunlu
Vasıf’tır. Bu yüzyılda hece ölçüsü ile şiir yazma geleneği yaygınlaşmıştır.
Dönemin güçlü şairlerinden İzzet Molla hece ölçüsüyle bir Türkü yazmıştır.
Osman Nevres ise şarkılarıyla ve mersiyeleriyle tanınan bir başka isimdir ve
divanında yer alan kaside ve tarihleriyle önemli bir yer edinen şair, Fuzulî’den
etkilenmiştir.
XIX. yüzyılda nesir alanında daha çok biyografi türü eserler ön plandadır.
Biyografi eserleri arasında tezkirecilik geleneği önemli bir yer tutar. Önceki
yüzyıllarda yazılan şuara tezkirelerine benzer tezkireler yazılmasının yanı sıra bu
tezkirelerde eleştirel bakış ve üslûp yününden farklılıklar görülmektedir. Şefkat

Tezkiresi, Esad Efendi Tezkiresi, Tezkire-i Şu’arâ-yı Bağdâd, Bağçe-i Safâ-endûz,
Ârif Hikmet Bey Tezkiresi, Mecmu’atü’t-Terâcim, Kafile-i Şu’arâ, Semâhâne-i
Edeb, Hâtimetü’l-Eş’âr bu dönemin tezkirelerindendir (Mengi, 2004: 241).
Yazılan tezkirelerin birçoğu önceki tezkirelere göre nitelik ve nicelik olarak
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yetersizdir. Bunun yanında Mehmed Süreyya gibi bazı tezkire yazarları eserlerini
kütüphanelerden, mezar taşları ve resmî kayıtlardan yararlanarak meydana
getirmişlerdir (Okuyucu, Kartal ve Köksal, 2012: 108).
Bu tezkireler dışında XIX. yüzyılda yazılan başka biyografik eserler de
vardır. Bunlar daha çok önceki dönemlerde yazılan bazı biyografi eserlerini
tamamlamak amacıyla yazılan zeyillerdir. Ahmet Rıf’at, Müstakim-zâde
Süleyman Efendi’nin yazdığı Devhatü’l-meşâyih’e zeyl yazmış ve Osman-zâde
Tâ’ib’in yazdığı Hadîkatü’l-vüzerâ’sına zeyl olarak Verdü’l-hakâ’ik’i yazmıştır.
Ayrıca Ahmet Rıf’at Ravzatü’l-azîziye ve Devhatü’n-nukabâ eserlerinin de
yazarıdır. Mektûbî-zâde Abdülaziz, Taşköprî-zâde’nin yazdığı Şakayıķu’nnu’mâniyye eserini zeyilleriyle beraber Tabakât-i Terâcim veyā Terâcim-i Ahvâl-i
Ulemâ ve Meşâyıh ismiyle özetlemiştir. Mehmed Süreyya’nın Sicill-i Osmanî
yahud Tezkire-i Meşâhîr-i Osmâniyye adlı dört ciltlik eserinde Osmanlı’nın
kuruluşundan 1899’a kadar yaşayan hemen her meslekten tanınmış ve devletin bir
kademesinde görev almış kişilerin biyografileri alfabetik olarak yer almıştır. Diger
biyografi eserleri ise; Muallim Naci’nin Osmanlı Şairleri ve Esâmi’si, Recaizâde
Mahmud Ekrem’in Kudemadan Birkaç Şair’i, Faik Reşad’ın Eslâf’ı ve Terâcim-i
Ahvâl’i, Hacıbey-zâde Ahmed Muhtar’ın Şâir Hanımlarımız’ı, Bursalı Mehmed
Tahir’in Osmanlı Müellifleri’dir.2
Hicivlerin sayısında bir önceki asra göre nicelik bakımından azalma
görülürken Kâzım Paşa, Ziya Paşa ve Eşref gibi şairlerin elinde seviye daha
yükselmiştir. Tanzimat ve Meşrutiyet yıllarıyla ilgili hicivleriyle tanınan Mehmet
Eşref (1847-1912), edebiyatımızda hiciv türünün akla gelen ilk isimlerindendir
(İsen, 2009: 159).
Bu yüzyılda kaside şairi yetişmemiştir denebilir. Enderunlu Vasıf ve İzzet
Molla’nın hiciv türünde eserleri olsa da asıl ünlerini farklı türlerde elde
etmişlerdir. Şarkı türünde en çok eser veren Vasıf’tır. Edebiyatımızda en çok
kıt’ası olan şair Eşref Paşa iken, bu dönemde rubaî denince ilk akla gelen isim
Âsâf mahlaslı Mahmud Celâleddin Paşa’dır.

2

GeniĢ bilgi için bk. Cihan Okuyucu vd.(2012), “Klasik Dönem Osmanlı Nesri”, Ġstanbul:
s. 110-112.
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XIX. yüzyılda yazılan tarihlerin birçoğu vak’anüvis3 olarak atanmış kişiler
tarafından hazırlanmış olup dönemin olaylarına ışık tutan kaynaklar olarak
karşımıza çıkmaktadır. XVII. yy. tarihçisi Vâsıf Efendi bu dönemde görevine
devam etmektedir. Vâsıf Efendi’den sonra sırasıyla Mehmed Pertev Efendi, Ömer
Âmir Bey ve Mütercim Ahmed Âsım vak’anüvislik yapmıştır. Mütercim Ahmed
Âsım, Pertev Efendi ve Âmir Bey’in dağınık notlarını bir araya getirerek Âsım
Tarihi’ni hazırlamıştır. Âsım’dan sonra Şâni-zâde Mehmed Ataullah Efendi
vak’anüvis olmuştur. Şâni-zâde Ataullah tarafından yazılan Ataullah Tarihi ve
Ahmed Cevdet Paşa tarafından yazılan Tarih-i Cevdet dönemin önde gelen diger
tarih kitaplarıdır. Ayrıca Es’ad Efendi Üss-i Zafer adlı eserinde Vak’a-i Hayriyye
olarak adlandırılan yeniçeriliğin kaldırılması olayını anlatmıştır.
Mütercim Âsım yazdığı tarih kitaplarının yanı sıra lügatleriyle de ün
kazanmıştır. Farsça’dan çevirdiği Tıbyân-ı Nâfi der-Terceme-i Burhân-ı Kâtı,
Arapça’dan tercüme ettiği el-Okyanusü’l-basît fî-Tercemeti’l-kâmûsü’l-muhît ve
Tuhfe-i Lügat-i Arabiyye adlı önemli sözlükleri vardır. Hayrullah Efendi’nin
Lügat-i Tıbbiyye’si, Ahmed Remzî’nin Lügat-i Remzî’si, Mehmed Salâhî’nin
Kâmûs-i Osmânî’si, Muallim Nâcî’nin Lügât-i Nâcî’si, Şemseddin Sâmî’nin
Kâmûs-i Türkî’si önemli sözlüklerdendir. Şemseddin Sâmî’nin bir diger önemli
eseri ise altı ciltlik Kâmûsü’l-a’lâm’ı genel tarih, coğrafya ve meşhur adamlar
ansiklopedisi niteliğindedir.
Bir önceki yüzyılda yazılmaya başlanan sefaretname yazıcılığı bu yüzyılda
da devam eder. Elçiler daha çok Batı’ya, özellikle Fransa’ya, Doğu’da ise en çok
İran’a gönderilmiştir. Yazılan sefaretnamelerden bazıları Abdurrahim Muhib
Efendi’nin biri büyük biri küçük iki sefaretnamesi, Paris’e giden Mustafa Sâmî
Efendi’nin Avrupa Risâlesi, Mehmed Emin Vahid Paşa’nın Sefâretnâme-i
Fransa’sı, Seyyid Mehmed Refi Efendi’nin İran Sefaretnamesi, Londra’ya giden
Mehmed Namık’ın takrirleri, İtalya’ya gönderilen Mehmed Sadık Rıfat Paşa’nın
İtalya Seyâhatnâme’si ile Abdürrezzak Bahir Efendi’nin Risâle-i Sagîre’sidir.
İdadîler4 ile Dâru’l-fünûn’un edebiyat bölümlerinde okutulmak üzere bazı
edebiyat tarihleri de yazılmıştır. Abdülhalîm Memdūh’un Târîh-i Edebiyyât-ı
Osmâniyye’si, Şehâbeddîn Süleymân’ın Târîh-i Edebiyyât-ı Osmâniyye’si, Fâik
Reşâd’ın Târîh-i Edebiyyât-ı Osmâniyye’si, Köprülüzâde Mehmed Fuad’ın Türk
3
4
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YaĢanan günlük olayları eleĢtiri yapmadan yazan devlet görevlileridir.
Günümüzdeki lise dengi okullara verilen addır.

Târîh-i Edebiyyâtı Dersleri, Köprülüzâde Mehmed Fuad ile Şehâbeddîn
Süleymân’ın beraber hazırladıkları Yeni Osmanlı Târîh-i Edebiyyâtı, Mehmed
Hayreddîn’in Târîhi Edebiyyât Dersleri bu tip eserlerdendir. Bunların yanı sıra
Arapça ve Farsça kaynakların yanında Fransızca retorik kitaplarından da
yararlanılarak yeni açılan askerî-sivil okullarda okuyanlara güzel ve doğru yazı
yazmayı, hitabeti öğretmek amacıyla eserler yazılmıştır. Süleyman Paşa’nın
Mebâni’l-inşâ’sı, Ahmed Cevdet Paşa’nın Belâgat-i Osmâniye’si, Diyarbakırlı
Sa’îd Paşa’nın Mîzânü’l-edeb’i, Mehmed Celâl’in Osmanlı Edebiyatı Numuneleri,
Muallim Nâcî’nin Istılâhât-ı Edebiyye’si, Menemenlizâde Tâhir’in Osmanlı
Edebiyatı, Manastırlı Mehmed Rifat’ın Mecâmi’ü’l-edeb’i, Recaizade Mahmud
Ekrem’in Ta’lîm-i Edebiyat’ı, Süleymân Fehmî’nin Edebiyat ve Reşîd’in
Nazariyyât-ı Edebiyye’si bu eserlere örnek olarak verilebilir.
Şâni-zâde tıp ile ilgili yazdığı eserlerle Türk tıbbının yenileşmesinde
önemli katkılarda bulunmuştur. İç hastalıklarla ilgili Miyârü’l-etibbâ’yı
İtalyancadan tercüme etmiştir. Anatomi alanında Mir’âtü’l-ebdân fî-Teşrîhi
Azâü’l-insân’ı, farmakoloji alanında Mîzânü’l-edviye’yi, cerrahi alanında
Kânûnü’l-cerrâhîn’i ve fizyoloji alanında Usûlü’t-tabî’a’yı yazmıştır.
Yukarıda bahsettiğimiz mensur eserlerin dili çoğunlukla ağırdır. Nesir
dilinin anlaşılır olması için yapılan çalışmaların varlığına rağmen bu eserlerde
sanatlı söyleyiş hâkimdir. Tanzimat ile birlikte yeni türlerin edebiyatımıza girmesi
ve özellikle gazeteciliğin başlaması sadeleşme eğiliminde etkili olmuştur.
Dönemin sonlarına doğru yeni edebiyat anlayışı ağırlık kazanmıştır.
Önceki yüzyılda kendini hissettirmeye başlayan klasik edebiyat
geleneğindeki çözülme bu yüzyılın ikinci yarısından itibaren tamamen Batı’ya
yönelmeyle gelenekten kopuşa bırakmıştır. Klasik edebiyat kültürüyle yetişen Ziya
Paşa, Şinasi, Namık Kemal Yeni Türk Edebiyatının ilk temsilcileri olmuştur.

1.1. Tanzimat Dönemi Belâgat Eserleri5
Belâgat: Fransızca “rhetorique” (Tuğlacı, 1984: 96), İngilizce “rhetoric”
(Redhouse vd, 1999: 151) anlamlarında kullanılan, Türkçe Sözlük’te “iyi
konuşma, sözle inandırma yeteneği; söz sanatlarını inceleyen bilim dalı, retorik”,
5

Tanzimat Dönemi Belâgat Eserleri hakkındaki bilgiler YetiĢ, 1992’den alınmıĢ olup diger
kaynaklar ayrıca gösterilmiĢtir.
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edebiyat terimi olarak “konuyu bütün yönleriyle kavrayarak, hiçbir yanlış ve eksik
anlayışa yer bırakmayan, yorum gerektirmeyen, yapmacıktan uzak, düzgün
anlatma sanatı”, mecazi anlamda “bir şeyde gizli olan derin anlam” (Eren vd.
1988: 165), Büyük Türkçe Sözlük’te “edebiyat kaideleri ile ilgili bilim, söz ve
yazıda düzgün, sanatlı ve tesirli ifade” (Doğan, 1990:103), Temel Türkçe
Sözlük’te “sözün ya da yazının etkili olacak yolda güzel, sanatlı olması”
(Demiray, 1982:116), Edebiyat Terimleri Sözlüğü’nde “sözün fasih olmakla
beraber mukteza-yı hal ve makama mutabık olmasıdır yani söylenen sözün
kusursuz olmakla birlikte duruma ve yere uygun düşmesidir. Belâgat, sözün güzel,
etkileyici bir biçimde, yerinde söylenmesi ve bunu konu edinen bilim dalıdır”
(Karataş, 2004: 64-65), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat’ta “iyi, güzel,
pürüzsüz söz söyleme, uzdillilik anlamında; edebiyat terimi olarak ise sözün
düzgün, kusursuz ve yerinde söylenmesini öğreten bilim” (Devellioğlu, 2010: 92).
anlamlarında kullanılmıştır.
Belâgat sözlükte “sözün fasih ve açık seçik olması” anlamında masdardır.
Bazı kaynaklar bunu “ulaşmak; olgunlaşmak, erginlik çağına varmak”
mânasındaki bulûğ kelimesiyle ilgili görüyorlarsa da bab ve masdar
değişikliğinden dolayı bu anlam isabetli görülmemektedir. Terim olarak ise biri
“meleke”, digeri “bilim” olmak üzere iki mânada kullanılmıştır. Batı dillerinde
meleke anlamında belâgata karşılık eloquence, bilim anlamında da rhetorique
kelimeleri kullanılmaktadır. Meleke (sanat) olarak belâgat, sözün fasih olmakla
beraber yer ve zamana da uygun olmasıdır. Diger bir söyleyişle bir fikrin sözlü
veyā yazılı olarak yerinde, yeterince ve zamanında ifade edilmesidir. Belâgat
insanda doğuştan var olan bir melekedir. Kur’an-ı Kerim’de, “O insanı yarattı ve
ona beyânı (düşündüğünü açıklamayı) öğretti” (Rahmân, 55/3-4) buyrulmaktadır.
Bilim olarak ise düzgün ve yerinde söz söyleme usul ve kaidelerini inceler (Kılıç,
1992: 380-381).
Belâgat, sözlükte ‘belâga’ kökünden, ‘ulaştı, nihayete erdi, idrak etti, kâfi
geldi, idare etti, te’kide, son hadde vardı, aksâ-yı muradına yetti’ manalarını ifade
eder. Terim olarak ise kısaca, sözün en doğru ve en güzel şekilde ifadesi demektir.
Bunun usulünden bahseden ilme belâgat ilmi, belâgatlı söze veyā söyleyene de
beliğ denir (İsen, 2001: 396). Sözün ve yazının açık, düzgün ve sanatlı olması ile
fikirlerin doğru, güzel ve yerinde anlatılmasını konu edinen bilim dalı, retorik.
Önceleri yalnızca beyân ile meânîyi karşılayan bir terim iken bedîyi de içine
alarak ilm-i belâgat (belâgat ilmi) adı altında bugünkü edebiyatın yerine
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kullanılmış ve bilim olmuştur. Edebiyat sözcüğünün kullanılmaya başlamasından
sonra da onun bir kolu olarak kalmıştır (Pala, 2004: 64). Belâgat, sözün fasih (ses
ve anlam kusurlarından uzak) olmak kaydıyla, yer ve zamana uygun olması; diger
bir deyişle bir fikrin yerinde ve zamanında en doğru ve etkili bir dille ifadesi
anlamında kullanılmaktadır (İsen, 2009: 25).
Sözün etkili, güzel ve hitap edilen kimseye, içinde bulunulan duruma
uygun düşecek şekilde söylenmesi; fasih ve hâle uygun söz söyleme. Etkili, güzel
ve yerinde söz söyleme yeteneği: Kalemini belâgatla ve üstün bir bilgi ile yürüttü
(Kâtip Çelebi Seç.). Fedâ şu anlaşılmayan/ Sürûduna/ Benim bütün fesâhatim/
Belâgatim/ Olanca şâiriyyetim (Tevfik Fikret). Edeb: Düzgün ve yerinde söz
söyleme yollarını gösteren bilim, retorik. Mec: Bir şeyin kendi özelliğini veye bir
gerçeği sadece varlığı ve durumu ile anlatılması, hal diliyle anlatma, sözsüz ifade
etme gücü (Ayverdi, 2006: 322).
Belâgatı, güzel yazma yollarını öğreten, yazma uğraşında güzelliğin ve
ustalığın ilkelerini gösteren bir disiplin olarak tanımlayanlar da vardır. Belâgat,
‘meram, en güzel, en etkileyici bir biçimde nasıl ifade edilir’ sorusuna cevap arar.
Eskiden “edebiyat” anlamında da kullanılan belâgat, bugün edebiyatın bir şubesi
konumundadır (Karataş, 2004: 65). Belâgat için ön şart, sözü meydana getiren
sözcüklerin ve söz diziminin “fasih” yani manasının açık, telaffuzunun akıcı
olmasıdır. Sözcüklerin dil kurallarına uygun olması ile o dilin ustası olan
edebiyatçılar tarafından kabul görerek kullanılması bunun iki kıstasıdır (Halman,
2007: 355).
Belâgat açıklanırken sanat ve bilim olmak üzere iki yönüne vurgu
yapılmaktadır (Güneş, 2009: 23).
Belâgatın üç kısmı vardır: Meânî, beyân, bedî
A) Meânî (Manalar): Yerinde söz söylemek (Pala, 2004: 65). Sözün, halin
gereklerine uyup uymadığından bahseder. Kelime ve söz dizimi ile anlatım
arasındaki ilişkiler üzerinde durur (Karataş, 2004: 65). İbarelerin tertibi ve
cümlelerin uygun olarak kullanılışı ile ilgili bilimdir. Sözün duruma uygun bir
şekilde nasıl ifade edileceğini gösterir (İsen, 2001: 397). Sözün yerinde
kullanılmasını, muhatap ve konuşanın durumuna uygun olarak ifade edilmseini
sağlayan ve cümlenin dil kuralları çerçevesindeki değişikliklerinden bahseden
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bilimdir (Halman, 2007: 355). Sözün söylendiği amaca uygun olması, bir başka
ifadeye göre kastedilen manayı ifadede hatasız olması yönüyle sözün içinde
söylendiği duruma ve yerine (mukteza-yı hâl) uygunluğunu inceleyen metod ve
kurallar ilmidir (Kablan, 2006: 9).
B) Beyân: Sözü en açık biçimde ifade etmek (Pala, 2004: 65). Bir düşünce veyā
fikrin muhtelif şekillerde ifadesini anlatan bilimdir. Bir maksadın birbirinden
farklı usûllerle nasıl dile getirileceğini gösterir (İsen, 2001: 397). Belâgat ilminin,
hakikat, mecaz, kinaye, teşbih, istiare gibi bahislerini öğreten kısmı (Devellioğlu,
2010: 106). Bir maksadı değişik yollarla ifade etmenin usul ve kaidelerinden
bahseder. Maksad, sözcüklerin gerçek anlamları ile ifade edilebileceği gibi
benzetmeler ile veyā gerçek anlamlarında kullanılmayan sözcüklerle de dile
getirilebilir (Halman, 2007: 355). Meramı (duygu, düşünce vb.) değişik yollarla
ifade etmenin metod ve kurallarından bahseder. Söyleyişle anlam arasındaki
ilginin niteliklerini araştırır. Bu çerçevede mecaz, istiare, teşbih ve kinaye gibi
anlam sanatlarını inceler (Karataş, 2004: 65).
C) Bedî: Sözü süsleyip söylemek (Pala, 2004: 65). Lafız ve anlam
sanatlarını inceleyen, sözün dış güzelliğini konu edinen, sözün süslenmesini
öğreten bir disiplindir. ‘Sözü güzelleştirme’ bilimi de denebilir (Karataş, 2004:
65). Edebî sanatlarla örülü ifadenin lafız bakımından kusursuz, mana bakımından
makul ve aynı zamanda bir ahenge sahip olmasının usûl ve kaidelerini inceleyen
bilim demektir (Hacımüftüoğlu, 1992: 320). Belâgat ilminin ifadeyi güzelleştirme
usûl ve kaidelerinden bahseden dalıdır. Edebî sanatların mahiyetlerini ve
kullanışlarını izah eder (İsen, 2000: 397). Manaya delaleti açık ve durumun
gereğine uygun sözü, ses ve mana yönlerinden güzelleştiren teknikleri ve
özellikleri konu edinir. Bedî alanına giren söz sanatları anlam yakınlığı ve
karşıtlığına dayalı olanlar (tenasüp, leff ü neşr ve tezat), sözcük ve metin
yinelemesi (tekrir), birden fazla anlamı olan sözcükleri kullanma (iham-tevriye,
tevcih), mübalağa gibi anlamla doğrudan ilişkili olanlar mana sanatları, ses
tekrarına ve benzeşmesine dayalı olanlar da (cinas, iştikak, seci, irşat gibi) lafız
sanatları olarak adlandırılmaktadır (Halman, 2007: 355).
Başlangıçta, doğru ve güzel konuşmanın kurallarını ortaya koymak
amacıyla eski Yunan’da doğan bu bilim dalı, Batı’da XVIII. yüzyıldan itibaren
büyük bir gelişim göstermiştir. Türk edebiyatında ise, belâgatla ilgili eserlerin
kaynağı Arap edebiyatına dayanmaktadır. Diger türlerden farklı olarak Fars
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edebiyatının bu konuda fazla etkisi olmamıştır. Arap edebiyatında belâgat,
başlangıçta Kur’ân-ı Kerim’in dilini daha iyi anlayabilmek amacıyla doğmuş, X.
yüzyıla kadar dil, edebiyat, edebî tenkit, tefsir ve kelâm ile birlikte gelişmiş; bu
yüzyıldan itibaren bağımsız bir bilim dalı haline gelerek en önemli temsilcilerini
yetiştirmeye başlamıştır. Abdulkâhir el-Cürcânî (ö.1078)’nin Esrârü’l-Belâga ve
Delâ’ilü’l-İ’câz; Sekkâki (ö.1229)’nin Miftahü’l-Ulûm’u, belâgat ilminin
klasikleşmesini sağlayan, daha sonraki kitaplara kaynaklık etmiş, türünün en
önemli eserleridir. XIV. Yüzyıldan XIX. asra kadar yazılan eserler, Sekkâkî’nin
eserine yazılan şerhler, bu şerhlerin özeti ve haşiyesi niteliğindedir. Kazvînî
(ö.1338)’nin, Miftâhu’l-Ulûm (Sekkâkî)’un belâgatla ilgili kısmının özeti ve şerhi
olan Telhîsü’l-Miftâh’ı; Teftazânî (ö.1390)’nin buna dayanarak hazırladığı ElMutavvel ala’t-Telhis ve Muhtasaru’l-Mutavvel’i, yüzyıllarca Osmanlı
medreselerinde temel kaynak olarak okutulmuştur. Mutavvel, Tanzimat
döneminde Abdünnafi Efendi tarafından da Türkçeye çevrilmiştir (İsen, 2009: 25).
Kaideleri tespit edilmeden ve bir düzene konulmadan önce de insanlarda
bir meleke olarak mevcut olan belâgatın bir bilim dalı olması ve kurallarının
etraflıca tespiti Kur’ân-ı Kerîm’i anlama çalışmalarının bir neticesidir. Belâgat
üzerinde Kur’ân dolayısıyla İslâmiyet’in ilk zamanlarından beri önemle duruldu.
Eski Arap şairleri de belâgata çok önem verdiler. Belâgat bilimini bütün bölümleri
birarada ve sistemli olarak ilk defa Sekkâkî (öl. 1299) ele aldı ve Miftâhu’l-Ulûm
(İlimlerin Anahtarı) adlı eserinin üçüncü kısmını belâgata ayırdı Hâtibü’l-Kazvinî
(öl. 1338) bu eseri, Telhîsü’l-Miftâh (Anahtarın Özeti) adı ile yorumladı. Daha
sonra yazılan belâgatla ilgili eserlere bu iki eser kaynaklık etmiştir (İsen, 2001:
397).
Osmanlı döneminde bu alanda kaleme alınan eserler, daha çok Arapça
belâgat kitaplarının basit bir tercümesi niteliğindedir. Anadolu sahasında,
Ahmedî’nin XIV. yüzyılda Farsça olarak yazdığı aruzla ilgili birkaç küçük eseri
bir kenara bırakılırsa, bu konudaki ilk Türkçe örnekler XVI. yüzyılda akleme
alınmıştır. Bunlardan Şeyh Ahmed el-Bardahî el-Âmidî’nin Kitabü Câmi’-i
Enva’ü’l-Edebi’l-Farisî adlı eseri, 907/1502’de yazılmış, aruz, edebî sanatlar,
teşbihler ve bazı edebî terimleri içeren küçük bir risaledir. Aynı yüzyılda yazılan
(956/1549), Muslihiddin Mustafa Sürurî’nin Bahrü’l-Ma’arif ’i, şiir ıstılahları,
aruz, kafiye, nazım-nesir münasebeti ve teşbihler üzerinde duran bir eserdir. Aynı
şekilde XVI. yüzyılda yazılan Mu’idî’nin Miftahü’t-Teşbih’i de, sevgiliyle ilgili
benzetme unsurlarını içeren küçük bir eserdir. Bunlardan sonra kaleme alınan
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eserler XVIII. yüzyıla aittir. Müstakimzade Şeyh Süleyman Sadeddin Efendi’nin
Istılahâtu’ş-Şi’iriyye’si, şiir ıstılahlarıyla ilgili kısa açıklamaları içeren eksik bir
eserdir. İsmail Hakkı Ankaravî’nin, Mevlevî dervişlere şiir ve inşa ile ilgili bilgi
vermek amacıyla kaleme aldığı Miftâhü’l-Belâga ve Mısbâhu’l-Fesaha’sı,
Osmanlı sahasında yazılan belâgatla ilgili ilk önemli eserdir. Tanzimat’tan sonra
ise bilhassa okullarda okutulmak amacıyla kaleme alınan belâgatla ilgili eserlerin
sayısı oldukça artmıştır. Bu eserlerde, bir taraftan eski belâgat anlayışı devam
ettirilirken, bir taraftan da Batı retoriğine yöneliş başlamıştır. Cumhuriyete kadar
yazılan bu tür eserlerin sayısı sekseni bulmaktadır (İsen, 2009: 25-26).
Belâgat türünde bilinen ilk Farsça eser, Muhammed b. Ömer erRâdüyânî’nin uzun zaman Ferruhî-yi Sistânî’ye ait gösterilen Tercümânü’l-Belâga
adlı eseridir (Yazıcı, 1992:384).
Türk belâgatı II. Mahmut zamanlarında (1808-1838) ilk defa hissedilmeye
başlanmışsa da Ahmed Cevdet Paşa’nın (ö. 1895) Belâgat-ı Osmâniye adlı eserine
dek henüz bir gelişme gösterememiştir. Cevdet Paşa’nın bu konuda yazılmış
Arapça eserlerden de faydalanarak Türk belâgatının kurallarını ortaya koyduğu bu
yıllarda, aynı konuya dair Ta’lîm-i Edebiyat adlı bir eser yazan Recâizâde M.
Ekrem (ö. 1914) de Fransızca eserlerden faydalanarak retorik ile Türk belâgatını
bağdaştırmaya çalışmıştır. Belâgat konusunda sonradan yazılan Süleyman
Paşa’nın (ö. 1892) Mebâni’l-İnşâ’sı ile Muallim Nacî’nin (ö. 1893) Istılahat-ı
Edebiyye’si ise daha da oturmuş ve yerlileşmiş bir Türk belâgatını anlatır (Pala,
2004: 65).
XIII-XIX. yüzyıllar arasında ve 1839 Tanzimat dönemine kadar uzanan
klâsik dönem, gramer yazarlığı bakımından son derece kısır bir dönemdir.
Bilindiği gibi, XIII-XIV. yüzyıllar, Türkiye Türkçesinin kuruluş dönemidir.
Osmanlı Devletinin kurulup gelişmesi ile birlikte, XV. yüzyıl ortalarından
başlayarak, Türkiye Türkçesi; Arapça, Frasça ve Türkçenin karışımından
oluşmuş Osmanlıca diye adlandırılan karma bir dil yapısına dönüşmüştür. Bu
değişimin ve o dönem anlayışının sonucu olarak gramer yazarlığı da Arapça,
Farsça temelinde sarf ve nahivlerle yol almıştır. Osmanlı Devletinde medrese
dilinin Arapça olması, bol bol Arapça gramerlerin yazılmasına yol açmıştır. XVIXIX. yüzyıllar arasında Türkçenin yapısı ile ilgili olarak, yalnız Bergamalı
Kadri'nin, Müyessiretü’l-Ulûm’u gibi tek bir eserin elde bulunması, genellikle
böyle bir ihmalin sonucudur (Korkmaz, 2002: 42).
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Tanzimat dönemi gramer çalışmaları ve gramer yazarlığı açısından
oldukça hareketli bir dönemdir. Tanzimat hareketi ile batıya yönelmiş olan
Osmanlı toplumu, siyasal ve sosyal yapısı yeni bir düzene sokulmaya
başladığından, bu durum, aynı zamanda dilde sadeleşme hareketine ve dolayısıyla
gramer çalışmalarına da ağırlık kazandırmıştır. Tanzimat ve onu izleyen
dönemlerde, dil konusunun-uygulama bir yana bilinçli bir düşünce olarak ortaya
çıkması, o güne kadar geri plana itilmiş olan Türkçenin de ele alınması ve
gramerinin yazılması gereğini gündeme getirmiştir. 1851 yılında Encümen-i
Daniş’in kuruluşu ile Osmanlı Türkçesi gramerlerinin yazılması karar altına
alınmıştır. Ahmet Cevdet ve Fuat Paşa’ların birlikte yazdıkları Kavâidi Osmaniyye (1851)’den başlayarak 1910 yılına kadar uzanan dönemde, birçok
gramerin ortaya konmuş olması, bu anlayış değişiminin sonucudur (Korkmaz,
2002: 43).
Tanzimat’tan İkinci Meşrutiyet (1908) sonrasına kadar uzanan dönemde
yazılan gramerlerin temel özelliği, genel olarak Türkçenin Arap grameri temelinde
ele alınıp işlenmesidir. Daha açık bir anlatımla, Türkçenin dil malzamesi, Arap
gramerinin kalıpları içine oturtulmuştur (Korkmaz, 2002: 43).
Türkiye Türkçesi ile ilgili gramerlerin başlangıcı 1908’e kadar uzanır. Bu
dönemin gramer yazarları, genel olarak üç dilin karmasından oluşan Osmanlı
Türkçesini değil, doğrudan doğruya Türkçeyi temel alan yeni bir anlayış ve yeni
bir görüşle işe koyulmuşlardır. Ancak, bu tutum yanında, 1908’den Cumhuriyet
dönemine hatta 1928 yazı devrimine kadar uzanan yıllarda, gramer anlayışına ve
yazılan gramerlere yöntem bakımından batı gramerlerinin örneklik etmesi gibi bir
tutum ve anlayışın da ağırlık kazandığı görülür (Korkmaz, 2002: 43).
Belâgatla ilgili kitapların daha çok Tanzimat’tan sonra yazıldığını hatta ilk
telif eserin Tanzimat’tan 28 yıl sonra 1867’de yayımlandığını biliyoruz. Bu
dönemde belâgat konusunda çalışmalar yapılması ve kitaplar yazılması,
medresenin yanında kurulan yeni tarz okullarda okuyan öğrencilere edebiyat
kurallarını öğretme amacını taşımaktadır. Yazılan kitapların tamamına yakınının
ders kitabı olması bu fikri doğrular niteliktedir.
Aşağıda Tanzimat döneminde yazılmış olan Türkçe belâgat kitaplarının
yanı sıra Türkçe’ye tercüme edilmiş eserler hakkında da bilgi verilmiştir.
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1. Mevlâna İsâmüddin, Terceme-i Mîzânü’l-Edeb, 1257/1841.
2. Ahmet Cevdet Paşa - Fuad Paşa, Kavâid-i Osmaniyye, 1281/1864.
3. İsmail Hakkı
1284/1867.

Ankaravî,

Miftâhu’l-Belâga

ve

Misbâhu’l-Fesâha,

4. Mehmet Nüzhet, Mugni’l-Küttâb, 1286/1869.
5. Selim Sâbit, Miyârü’l-Kelâm, 1287/1870.
6. Süleymân Paşa, Mebâni’l-İnşâ, 2 cilt, 1288-89/1871-72, ikinci baskı,
1291/1874.
7. Mehmet Mihrî, Fenn-i Bedi, Taş basma, 1289/1872.
8. Ahmed Hamdi, Teshîlü’l-Arûz ve’l-Kavâfî ve’l-Bedâyî, 1288-89/1872.
9. Ali Cemâleddin, Arûz-ı Türkî, 1291/1874.
10. Ahmed Hamdi, Belâgat-ı Lisân-ı Osmânî, 1293/1876.
11. Ahmet Cevdet Paşa, Belâgat-ı Osmâniyye, 1298-99/1881-82.
12. Recâizâde Mahmud Ekrem, Ta’lim-i Edebiyat, 1299/1882.
13. Abdurrahman Süreyya, Mizânü’l-Belâga, 1303/1885.
14. Muallim Naci, Istılahât-ı Edebiyye, 1307/1890.
15. Mehmed Rifat, Mecâmi’ü’l-Edeb, 1308/1891.
16. Menemenlizâde Tahir, Osmanlı Edebiyatı, 1310/1897.
17. Mehmed Celâl, Osmanlı Edebiyatı Numûneleri, 1312/1896.
18. Midhad Cemâl, Edebiyat Dersleri, 1326/1913.
19. Reşid, Nazariyyât-ı Edebiyye, 2 cilt, 1328/1915.
20. Şahabettin Süleyman, Sanat-ı Tahrir ve Edebiyat, 1329/1916.
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1. Terceme-i Mîzânü’l-Edeb: Mevlâna İsâmüddin’in, Diyarbakırlı Sait
PaĢa’dan tercüme ettiği bu eser klasik manada bir belâgat kitabıdır. Yazar
mukaddimede fesâhat ve belâgat konuları üzerinde durur. Sarf, nahiv, beyân ve
bedî bilimlerinden bahseden bu eser, bilhassa son üç kısmı ile bir belâgat kitabı
özelliğine sahip bulunmakla beraber, aslında Arapların ulûm-ı edebiyye dedikleri
bilimlerin beşini içine almaktadır. Önce belâgat ve fesâhat kavramları üzerinde
durulmakta sarf, nahiv konuları kitabın üçte ikisini meydana getirmektedir. Burada
söz konusu olan Arap sarf ve nahvidir. Mehmet Tahir Selâm’ın tercüme usûlü,
daha evvel bu sahanın pek çok eserinde görüldüğü gibi önce asıl metin verilmesi
sonra tercümenin yapılması şeklindedir. Son kısımdaki ilm-i beyân ve ilm-i bedî
için 35 sayfa ayrılmıştır. Kitapta Türk okuyuculara hitap eden bölüm de bu
kısımdır. Anlaşılır bir dil ve ifade ile tercüme edilmiş bir kitap olmakla beraber
pek fazla tanınmış değildir (Yetiş, 1992: 370-371).
Eser ile ilgili yapılan çalıĢmalar:
Saliha AYDOĞAN (2007). Sa'id Paşa Mîzânü'l-Edeb (İnceleme-Metin-Dizin),
Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Edebiyatı Bölümü / Türk
Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı / Yüksek Lisans
Tezi, 512 s.
Nuran BALTA (2009). Türk Edebiyatı Tarihi Edebiyat Nazariyesi Geleneğinde
Mîzânü'l-Edeb'in Yeri, Trakya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk
Edebiyatı Bölümü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Edebiyatı Bilim
Dalı/ Yüksek Lisans Tezi, 533 s.
2. Kavâid-i Osmâniyye: Dârülfünûn-ı Osmânî ve Mekteb-i İdadi'de görev
yapan iki öğretim elemanı olan Ahmet Cevdet Paşa ve Fuad Paşa tarafından
hazırlanmıştır. Kitabın ön yüzünde, "Mekâtib-i Rüşdiyyenin son seneleri ile
Mekâtib-i İdâdiyyenin ilk senelerinde ve Dârü’l-muallimînlerde tedris olunmak
üzere tertîb edilmiştir." şeklindeki bir açıklama ile eserin yazılış amacı dile
getirilmiştir. Oldukça hacimli olan eserin (416 sayfa) adı Kavâid-i Osmâniyye ise
de içeriği, dönemindeki "Türk" ve "Türkî" ünvanlı diger eserlerden daha çok
Türkçeye yöneliktir. Kitapta dilin kurallarını tespit eden düzgün bir anlatım
kullanılmıştır. Bu anlatımın güzel ve akıcı bir Türkçe ile yapılmış olması dikkat
çekicidir. Türkçeye verilen önem, kitabın örnek cümleler kısmında kendini
göstermektedir (Yetiş, 1992: 372).
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Eser ile ilgili yapılan çalıĢma:
Esra KARABACAK (1986). Ahmet Cevdet Paşa'nın Dilbilgisi Kitapları, Marmara
Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yüksek Lisans Tezi, 143 s.
3. Miftâhu’l-Belâga ve Misbâhu’l-Fesâha: İsmail Hakkı Ankaravî
tarafından yazılan ve XVII. yüzyıl mahsulü olan eser, Türk Edebiyatı’nda
neşredilen ilk Türkçe belâgat ve edebiyat bilgileri kitabıdır. Yazar, eserin
mukaddimesinde belâgat öğrenmenin Kur’ân-ı Kerîm’i, Hz. Muhammed’in
sözlerini ve Mevlânâ’nın Mesnevî’sini anlamayı kolaylaştıracağını vurguladıktan
sonra “söz”ü dört kısımda inceler. Bu girişten sonra eser dört bâba ayrılır.
a) Birinci Bâb: Kelime, kelâm, isnâd, belâgat ve fesâhatten oluşur.
b) İkinci Bâb: İlm-i beyân açıklanır.
c) Üçüncü Bâb: Aksâm-ı şiir ile ilm-i bedî konu edilir. İlm-i bedî kendi
içinde kısm-ı manevî ve kısm-ı lafzî olarak ikiye ayrılır. Ayrıca şiir, nesir, selâset,
metânet ve letâfet üzerinde durulur.
d) Dördüncü Bâb: İlm-i inşâ, hutbe ve mekâtib ele alınır.
Kitabın adına rağmen fesâhat ve meânî gibi belâgat konularına kitabında
yer vermeyen yazar, mektup çeşitlerine örnekler vererek, nazım çeşitlerine ve
inşaya ayrı bölümler ayırarak belâgatın konusu dışında edebiyat bilgileri, güzel
konuşma ve güzel yazı yazma kurallarını içeren bir kitap hazırlamıştır (Yetiş,
1992: 371).
Fesâhat ve meânî gibi belâgatın ana konularını dışarıda bırakmakla
birlikte, Osmanlı sahasında bu alanda yazılan ilk önemli eserdir. Eser, inşa
sanatına ait bilgileri de içermesi bakımından alışılmış belâgat kitaplarından
ayrılmaktadır (İsen, 2009: 26).
Eser ile ilgili yapılan çalıĢmalar:
Fatih ÜLKEN (1990). Şeyh İsmail Ankaravî’nin Miftâhu’l-Belâga ve Misbâhu’lFesâha’sı, Ege Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Yüksek Lisans Tezi, 87.s.
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Abdulkadir SUMMAK (1999). Miftâhu’l-Belâga ve Misbâhu’l-Fesâha, Harran
Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Yüksek Lisans Tezi, s. 221.
4. Mugni’l-Küttâb: Seyyid Mehmed Nüzhet’in oğluna hitaben yazdığı
mektupları içeren kitap, kalemde çalışanların başta kitabet olmak üzere uymaları
gereken kuralları, kitabet ve inşâ örneklerini, “ilm-i hesab”ı ve defter tutma
usulünü içine alır ve kâtib olmak isteyen gençlere tavsiye ve rehber niteliğindedir.
Eser, Sultan Abdülaziz devrinde, Edhem Pertev Paşa’nın maarif nâzırlığında
Darülmuallimin kitabet hocalığına tayin edilen müellifinin ikinci sene “levâzım-ı
tahsiliyeye, tehzîb-i ahlâk-ı etfâle ve âdâb-ı kalem ve usûl-i inşâ ve kitabete dâir”
mütâlaalarını dikte ettirmesinin sonucunda ortaya çıkmıştır. Yazar, kitabının
“Usûl-i İnşâ ve Kitabet” bölümünde “ulemâ-yı kirâmdan bazılarının inşâyı
müstakil bir fen itibar etmeyip meânî, beyân, bedî fenlerinin içinde semerât-ı
mensûreden mütâlaa ettiklerini; bazılarının da zikredilen bilimlerden gelişmiş
fakat ayrı bir fen” saydıklarını belirtir. Yazar, bu fennin daha iyi anlaşılmasını
sağlamak amavıyla, bu bilimler hakkında bilgi verme ihtiyacı duyar. Bu ihtiyaç
onu belâgatın kısımları olan meânî, beyân ve bedîden bahsetmeye sevkeder. Bu
bölümü “terşîh” dediği altı fasla ayırır. Birincide meânî, beyân ve bedînin tarifleri
yapılır; ilm-i inşâ üzerinde durulur ve bunun adı geçen konularla ilgisi açıklanır.
İkinci fasılda ilm-i inşâ konusundaki görüşlerini geliştiren yazar, üçüncü fasılda
kitabeti, dördüncü fasılda “ulûm-ı edebiyye”yi inceler. Beşinci fasıl “sanâyi-i
lafzıyye” ve “sanâyi-i maneviyye”ye ayrılmıştır. Burada belâgat ve fesâhat
kavramları üzerinde duran müellif, ilm-i beyânın konuları ile ilm-i meânînin bazı
mevzularını ele alır. Altıncı fasılda kitabetin zamanındaki usullerini açıklayan
yazar, kâtiplerin şiir ezberlemeleri gerektiği noktasından hareketle şiir üzerinde
durur. “Hutbe-i kelâm-ı mensur” bahislerinin de bulunduğu bu faslı “inşâat”
bölümü takip eder. Burada inşâ örnekleri vardır. Esere bakıldığında plansız gibi
görünse de amacı olan kâtiplere faydalı bilgiler sunma görevini başarıyla
gerçekleştirdiği söylenebilir (Yetiş, 1992: 371-372).
İnşa ve kitabet alanındaki boşluğu doldurmak üzere kaleme alınan bu
eserde, kitabet sanatında uyulması gereken usuller ele alınmış ve bunlarla ilgili
örnekler konulmuştur. Mehmed Nüzhet de, Ankaravî gibi belâgatı, nesri de içine
alacak şekilde ele almaktadır. Ona göre, inşa da ayrı bir bilim kabul edilmeli veyā
belâgata dâhil edilmelidir (İsen, 2009: 26).
Eser ile ilgili yapılan çalıĢma:
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Maksut BELEN (2010). Mehmet Nüzhet Efendi'nin Hayatı, Edebî Kişiliği ve
Eserleri Üzerine Bir İnceleme, Ege Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk
Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı / Türk Dünyası Edebiyatı Bilim Dalı /
Doktora Tezi, 566 s.
5. Miyârü’l-Kelâm: Selim Sâbit, eserinin mukaddime kısmında Türkçeyi,
kurallarının yazılı hale getirilmemesi sebebiyle, öğrenmenin ve öğretmenin
güçlüğünden, bundan dolayı çocuklarımızın okuyup yazmaktan yüz
çevirdiklerinden, uzun süre uğraşmalarına rağmen kendi dillerini
bilmediklerinden, başka dilleri öğrenmede başarılı olamadıklarından bahseder.
Daha önce gramer kitabı yazdığını dile getiren yazar, bu defa da dilimizin “usûl-i
terkibiyye ve muhassenât-ı lafzıyyesini müştemil” olmak üzere Miyârü’l-Kelâm’ı
yazdığını söyler. Eser, rüştiyelerde okutulmak üzere hazırlanmıştır. Giriş
bölümünün dışında üç fasıl ve bir hâtimeden oluşan Miyârü’l-Kelâm’ın birinci
faslında ifâde ve cümleden bahsedilir. Ayrıca icâz, ıtnâb ve fesâhat konularına da
değinilir. İkinci fasılda ilm-i beyânın konuları olan hakikat-mecaz, mecâz-ı
mürsel, kinâye ve istiâre açıklanır. Üçüncü fasılda nazım-nesir, vezin ve kafiye
gibi konular işlenir. Hâtimede ise edebî sanatlar hakkında bilgi verilir. Eser,
belâgatın bazı konularını Rüşdiye öğrencilerinin seviyesinde basitleştirmiş ve
nazım-nesir, vezin ve kafiye gibi konuları da içine alarak ibtidâi manada edebiyat
bilgileri vermeye çalışmıştır (Yetiş, 1992: 372-73).
Eser ile ilgili yapılan çalıĢmalar:
Halil ÖZEÇOĞLU (2004). Eğitimde Bir Öncü: Selim Sabit Efendi, Hayatı ve
Eserleri, Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim
Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı / Yüksek Lisans Tezi, 166 s.
Hasan GÖKÇE (2007). Selim Sabit (ölümü 1911) Mi'yâru'l-Kelâm (metininceleme-sözlük). Marmara Üniversitesi / Türkiyat AraĢtırmaları Enstitüsü / Türk
Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı / Yüksek Lisans
Tezi, 205 s.
Fatih UYAR (2014). İlk Türk Dili ve Edebiyatı ders kitapları üzerine inceleme
1870-1910 (Mi'yaru'l-Kelam - Tedrisat-ı Edebiye - Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye).
Karadeniz Teknik Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Sosyal
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Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bilim Dalı /
Yüksek Lisans Tezi, 99 s.
6. Mebâni’l-İnşâ: Süleyman Hüsnü Paşa tarafından yazılan eser, Arap, Fars
belâgat kitaplarının yanında Fransızca retorik kitaplarından da yararlanılarak
yazılan ilk eser olma özelliğini taşır. Edebiyat bilgilerini de içine alan, Türkçe
örnekler bakımından zengin bir eserdir (İsen, 2009: 26). Arapça, Farsça belâgat
kitaplarının yanında Fransızca rhetorique kitabından da faydalanan bu eserle
edebiyat nazariyemiz yönünü Batı’ya çevirir (Yetiş, 1992: 374). Eser inceleme
bölümünde ayrıntılı bilgi verilecektir.
Eser ile ilgili yapılan çalışmalar:
Kâzım YETĠġ (1984), Edebiyat Nazariyesi Sâhasında Batıya Açılan İlk Kitap:
Mebâni’l-İnşa, Mehmet Kaplan’a Armağan, Ġstanbul: Dergâh Yay.
Leyla ÇUHADAR (1989). Miralay Süleyman Bey, Mebâniü'l-İnşâ: Cild-i Sâni,
Bitirme Tezi, Ġzmir: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı,
85 s.
Ali KOÇ (1989). Miralay Süleyman Efendi’nin Mebâniü’l-İnşâ’sı:
Transkripsiyon, Bitirme Tezi, Ġzmir: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümü, 164 s.
7.Fenn-i Bedi: Mehmet Mihrî tarafından Mısır Hidivi İsmail Paşa’nın
Abdülaziz devrinde İstanbul’u ziyareti (1872) dolayısıyla basılmıştır. Eserin büyük
bir bölümü Türkçe ve Farsça manzum örneklerden oluşur. Örneklerin çoğu yazarın
kendine aittir ve bunlarda Hidiv İsmail Paşa methedilmektedir. Yazar, mukaddime
kısmında eseri yazma sebebini açıklar. Ona göre ölümden sonra yaşamanın
yollarından biri de güzel konuşmak ve güzel yazmaktır. Bunun için de belâgatın en
büyük şubesi olan “ilm-i bedî” öğrenilmelidir. Yazar bu yolda istidatlı kimselere
faydalı olmak ve Mısır Hidivi İsmail Paşa’yı methetmek için eserini kaleme
almıştır. Kitap, Fenn-i Bedi adını taşımakla beraber hem bu ilmin bütün kadrosunu
vermez hem de teşbih ve nazım çeşitlerini de kadrosuna alır. Bedîden kabul edilen
sanatları, çok defa görüldüğü gibi lafzî ve manevî diye bir ayrıma tabi tutmaz.
Bahis konusu ettiği edebiyat terimlerini ele alırken herhangi bir tasnif yapmaz
(Yetiş, 1992: 373).

19

8. Teshîlü’l-Arûz ve’l-Kavâfî ve’l-Bedâyî: Ahmed Hamdi tarafından
yazılan eser aruz, kafiye ve bilhassa edebî sanatlarla ilgili zengin bilgiler içerir
(İsen, 2009: 26). Kitabın birinci mukaddimesinde şiir üzerinde durulur ve şiirin
tarihi verilir. Onun şiir çevresindeki bu açıklamaları Araplar, İranlılar ve
Yunanlılarda ilk söylenen şiirlere ve şairlerine dair söylediklerinin
edebiyatımızdaki ender denemelerindendir. İkinci mukaddimede şiir yazmak için
gerekli bilgiler veren Ahmed Hamdi, bunlar arasında saydığı aruz, kafiye ve edebî
sanatlara kitabını tahsis eder. Sayfalarını bile ayrı ayrı numaraladığı kitabının ilk
kısmında aruz veznini ve bahirleri ele alınır. Bu bölüm kitabın en kabarık kısmıdır.
İkinci kısımda ve 52 sayfada kafiye geniş bir şekilde ele alınır. 59 sayfalık üçüncü
bölüm beş fasla ayrılmıştır. İlk dört faslında otuz altı edebî sanat açıklanır son
fasılda ise nazım çeşitleri ve şiirle ilgili terimlere yer verilir. Edebî sanatları bedî
ve beyân diye ayırmadan yer veren yazar, sanat kadrosu bakımından kendine
kadar yazılan kitaplar içinde en zengin olanıdır (Yetiş, 1992: 373-74).
9. Arûz-ı Türkî: Ali Cemâleddin’in bu kitabı, Ahmed Hamdi’nin Teshîlü’lArûz ve’l-Kavâfî ve’l-Bedâyî kitabı gibidir ve onun gibi üç bölümden oluşur:
Arûz-ı Türkî, İlm-i Kavâfi ve Sanâyi-i Şîriyye.
a) Arûz-ı Türkî: Bu kısımda mısra, şiir ve vezinler üzerinde kısaca
durulur. Aruzun bahirleri örnekler verilerek anlatılır.
b) İlm-i Kavâfi: Yedi sayfalık kısa bir bölümde kafiyeden bahsedilir.
c) Sanâyi-i Şîriyye: Şair olmak isteyen birinin öğrenmesi ve bilmesi
gerekli olan şeyler anlatılır. Edebi sanatların şiir açısından önemi belli bir
sınıflama yapmadan açıklanır.
Anlatılan konuların Türkçe örneklerle açıklanmaya çalışılması da eserin
bir başka özelliğidir (Yetiş, 1992: 376).
Eser ile ilgili yapılan çalıĢma:
Erdem Can ÖZTÜRK (2010). Alî Cemâleddin Arûz-ı Türkî, İlm-i Kavâfî, Sanâyi'İ Şi'riyye ve İlm-i Bedî' (İnceleme-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım). Bozok Üniversitesi
/ Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Edebiyatı Bölümü / Türk Dili ve Edebiyatı
Anabilim Dalı / Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı / Basılmamış Yüksek Lisans Tezi,
458 s.
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10. Belâgat-i Lisân-ı Osmânî: Ahmed Hamdi’nin yazdığı eser, klasik Arap
belâgatının fesâhat, meânî, beyân ve bedîden oluşan konularını edebiyatımızda
eksizsiz şekilde veren ilk matbu kitap olma özelliği gösterir. Yazar kitabın ders
kitabı olduğunu söylese de hangi okulda okutulduğunu açıklamaz. Yazar, eserin
girişinde belâgat, fesâhat, ilm-i meânî, ilm-i beyân, ilm-i bedî kavramları üzerinde
durur. Daha sonra garâbet, muhâlefet-i kıyas, za’f-ı telif, tenâfür, takîd ve kesret-i
tekrardan oluşan fesâhat ele alındıktan sonra kitap üç “mebhâs”a ayrılır. İlkinde
ilm-i meâniye, ikincisinde ilm-i beyâna, üçüncüsünde fenn-i bedîye yer verilir. Bu
mebhâslar kendi içinde de bölümlere ayrılır. Verilen örnekler ise sınırlıdır (Yetiş,
1992: 376).
Eser ile ilgili yapılan çalıĢma:
Kadriye YILMAZ (2009). Ahmed Hamdî'nin Belâgat-i Lisân-ı Osmânî'sindeki
Terimlerin Tanımları ve Tasnifi Üzerinde Bir Araştırma. Ege Üniversitesi / Sosyal
Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Eski Türk Edebiyatı
Bilim Dalı / Doktora Tezi, 383 s.
11. Belâgat-ı Osmâniyye: Ahmed Cevdet Paşa eserinin dibâcesinde, sarf ve
nahiv kaideleri bakımından Arapça, Farsça ve Türkçenin genel bir
degerlendirmesini yapar ve böyle bir kitabı niçin yazdığını açıklar. Belâgat-ı
Osmâniyye daha çok manzum Türkçe örnekleriyle, Ahmed Hamdi’nin Belâgat-ı
Lisân-ı Osmânî’sinden sonra bizde basılmış ve klasik belâgatı tam kadrosu ile
veren ilk ve önemli bir eserdir (Yetiş, 1992: 387-88).
Devrinde geniş bir yankı bulan bu eser tam bir belâgat kitabıdır. Yazar,
açıklamaları ve örnekleri Türkçe’den vererek, Türk dilinin belâgatını ortaya
koymaya çalışmıştır (İsen, 2009: 26). Cevdet Paşa’nın bu eseri Mekteb-i
Hukuk’taki belâgat derslerinin kitap haline getirilişidir ve ilk baskısı fasikül
fasikül çıkmıştır. Eser, bir mukaddime ve üç bâbdan oluşur. Ayrıca mukaddimeye
bir “lâhika” konulmuştur ve burada “kelâm”dan, şiir ve nesirden bahsedilir.
Mukaddimede ise fesâhat ve belâgat üzerinde durulur. Daha sonra sırasıyla meânî,
beyân ve bedînin ayrı ayrı bölümlerde işlendiğini görüyoruz. Bizdeki
benzerlerinden farklı olarak bedînin sonuna tarih düşürme ilave edilmiş;
“hâtime”de ise bir yazıdaki veyā konuşmadaki giriş, gelişme ve sonuç üzerinde
durulmuştur. Dokuz defa basılan kitap, bizde üzerinde münakaşa edilen ilk belâgat
kitabı olma özelliğini taşır (Yetiş, 1992: 377-78).
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Eser ile ilgili yapılan çalıĢmalar:
Halime ÇANDIR (1996). Ahmed Cevdet`in "Belagat-ı Osmaniyye" İsimli Eserinin
Günümüz Alfabesiyle Yazılması, Trakya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü /
Yüksek Lisans Tezi, 248 s.
Abuzer KALYON (1998). Ahmed Cevdet Paşa`nın Belagat-ı Osmaniyyesi (s. 1101) Transkripsiyonlu Metin-İndeks. Harran Üniversitesi / Sosyal Bilimler
Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı
/ Yüksek Lisans Tezi, 79 s.
Filiz KALYON (1998). Ahmed Cevdet Paşa’nın Belagat-ı Osmaniyyesi
Transkripsiyonlu Metin – İndeks (s. 101 - 203), Harran Üniversitesi / Sosyal
Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Eski Türk Edebiyatı
Bilim Dalı / Yüksek Lisans Tezi, 141 s.
Selim ALTINTOP (1999). Belagat-i Osmaniye`deki Edebi Terimlerin Tanımları
ve Tasnifi Üzerine Bir Araştırma (İnceleme - Metin). Ege Üniversitesi / Sosyal
Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Doktora Tezi, 467 s.
12. Talim-i Edebiyat: Recâizâde Mahmud Ekrem tarafından, klasik belâgat
kitaplarından farklı, Batılı anlamda ilk retorik kitap olarak kaleme alınan bu eser,
Türk edebiyatında bir dönüm noktası olarak kabul edilmiştir. Yazar, belâgat
konularına bile yeni bir bakış açısı getirmiş ve ilk defa üslup konusunu geniş bir
şekilde ele almıştır. Onun bu konudaki kaynağı Fransızca retorik kitaplarıdır (İsen,
2009: 26). Pek çok benzeri gibi ders kitabı olan Talim-i Edebiyat, “Kable’ş-şürû”
başlıklı ön sözden sonra dört fasla ayrılmıştır. Belâgat ve edebiyat nazariyesi
kitaplarımızda ilk defa Recâizâde edebî eserlerimizi tenkide tâbi tutmuştur.
Devrinde, üzerinde büyük münakaşaların da yapıldığı eser, Tanzimat’tan sonra
yeni teşekkül eden edebiyatın nazariyesini yapmış, kaidelerini tespit etmiştir.
Ayrıca kendinden sonra neşredilen pek çok esere de etkisi olmuştur (Yetiş, 1992:
380-81).
Eser ile ilgili yapılan çalıĢmalar:
Vedat YEġĠLÇĠÇEK (1996). Bazı Edebi Sanatların Belagat Kitaplarına Göre
Tanım ve Tasnifi. Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yeni Türk
Edebiyatı Anabilim Dalı / Yüksek Lisans Tezi, 369 s.
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Kâzım YETĠġ (1996). Talîm-i Edebiyât’ın Retorik ve Edebiyat Nazariyâtı
Sahasına Getirdiği Yenilikler, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını, XXV+685
s.
13. Mizânü’l-Belâga: Abdurrahman Süreyya, Ahmed Cevdet Paşa’nın Belâgat-ı
Osmaniye adlı eserine ilk tenkit kitabını yazan ve bu münakaşalarda kendisini
tanıtan bir belâgatçımızdır. Mekteb-i Hukuk’taki belâgat derslerini Mizânü’lBelâga adı ile bastırmıştır. Bu eser klâsik manada bir belâgat kitabıdır. Fesâhat,
meânî, beyân ve bedî konularını içine alır. Bütün bu konular otuz dokuz derste
işlenmiştir yani müellif kitabını “ders” başlıklarına ayırmıştır. Yazar, eserinin
mukaddimesinde talebelere hitaben, bahis konusu olan belâgatın Türkçenin
belâgatı olduğunu söyler ve gerçekten de fesâhat bahsine ilm-i bedîden fazla yer
verir. Çünkü fesâhat öncelikle bir dilde doğru yazmayı öğretir. Hatta belâgat
bahsine bağlı olarak dilin ve ifadenin pek çok meselesine, daha doğrusu gramer
konularına fazlaca açılan Abdurrahman Süreyya, kitabının 280 sayfasını ifadeye
ayırır. İlm-i meânî de aslında ifâde yani doğru yazma ile ilgilidir. Buna mukabil
125 sayfa beyân ve bedîye ayrılmıştır. Bu noktadan hareketle yazarın gramer
konularına fazlaca yer verdiğini söyleyebiliriz (Yetiş, 1992: 383).
Eser ile ilgili yapılan çalıĢma:
ġahin BARANOĞLU (1999). Abdurrahman Süreyya Mizanü`l-Belaga (2 cilt).
Ege Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Doktora Tezi, 649 s.
14. Istılahât-ı Edebiyye: Muallim Naci tarafından yazılan eser, adından da
anlaşılacağı gibi bir edebiyat lügatıdır. Yazar, Türk edebiyatının devrindeki ve
gelecekteki haline göre eserini hazırladığını, Arap ve Fars edebiyatlarının
Türkçe’de aynen kabulüne taraftar olmadığını belirtir. Muallim Naci, edebî
sanatları sıralarken herhangi bir tasnif veyā yol takip etmez. Bir lügat olması
hasebiyle kavramların ve terimlerin alfabetik bir sırada verilmesi beklenirken,
böyle bir sıralama yoktur. Fakat açıklamalarını bol nesir ve şiir örnekleriyle
besleyip tamamlaması üzerinde durulması gerekli bir husustur. Pek çok konuda
hala kendisine müracaat edilen Istılâhat-ı Edebiyye’de “kafiye”ye ayrı bir itina
gösterilmiş ve hemen en çok sayfa da ona ayrılmıştır. Cinas konusu da kafiye
kadar olmasa da en çok üzerinde durulan konulardandır. Yazar “ihtâr”da belirttiği
gibi, artık zamanla kullanılmaktan düşen bazı sanatlara eserinde hiç yer vermezken
bazılarına sadece temas eder (Yetiş, 1992: 384-85).
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Eser ile ilgili yapılan çalışmalar:
Celal TARAKÇI (1973). Muallim Naci Efendi Hayatı ve Eserlerinin Tedkiki.
Atatürk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Doktora Tezi, 721 s.
Nuriye ÇELEĞEN (1997). Muallim Naci Hayatı-Eserleri-Edebi Kişiliği ve
Sanihatü`l-Arab. Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yüksek
Lisans Tezi, 231 s.
15. Mecâmi’ü’l-Edeb: Mehmed Rifat tarafından kaleme alınan eser, bu
sahada yazılmış en hacimli eserdir. Belâgatın yanında aruz, kafiye, kitabet, hitabet
gibi konular üzerinde de durulmuştur. Yazar, klasik belâgata bağlı kalmakla
birlikte, bazı bölümlerde Batı retoriğine açılmıştır (İsen, 2009: 27). Eser, usûl-i
fesâhat, ilm-i meânî, ilm-i beyân, ilm-i bedî, ilm-i aruz, ilm-i kafiye, aksâm-ı şiir,
ahvâl-i tahrîr, usûl-i kitabet ve hitâbet, usûl-i tenkid adlarıyla 10 kitaptan
oluşmaktadır. Müellif eserini hazırlarken Arapça Telhîsü’l-Miftâh, İzâh, Mutavvel,
Muhtasar gibi kitapların yanında Farsça Menâzirü’l-İnşâ gibi eserlerle; o zamana
kadar Türkçe’de neşredilmiş olanlardan faydalandığını söyler. Mecami’ü’l-Edeb,
edebiyat bilgileri veren bir kitap durumundadır. Belâgatın aynında aruz, kafiye,
şiir, kompozisyon, kitabet ve hitâbet ve tenkit gibi bahisler de eserde yer almıştır.
Yazar, Arap ve Fars belâgatına öylesine bağlıdır ki kâideleri verdikten sonra bu
dillerden örneklere öncelik verir (Yetiş, 1992: 386).
Eser ile ilgili yapılan çalışmalar:
Fatma SAR (1994). Mecami'ül-Edeb Adlı Eserin Bazı Açılardan Tahlili, Gazi
Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yüksek Lisans Tezi, 145 s.
Yasemin DİNÇ (994). Mecami'ül Edeb'in Şiirde Ahenk Kavramı Açısından
İncelenmesi. Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yeni Türk Edebiyatı
Anabilim Dalı / Yüksek Lisans Tezi, 303 s.
Halit GÜNEġ (2009). Mehmet Rifat, Mecamiü’l-Edeb Birinci Cilt (İncelemeMetin), Trakya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yeni Türk Edebiyatı
Anabilim Dalı / Türk Edebiyatı Bilim Dalı / Yüksek Lisans Tezi, 526 s.
Aydın TÜNBEL (2010). Mehmet Rifat'ın Mecamiü'l Edeb İsimli Eserinde Mevcut
Olan İlm-i Maani'nin Latin Harflerine Aktarılması ve İncelenmesi, Trakya
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Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı /
Türk Edebiyatı Bilim Dalı / Yüksek Lisans Tezi, 246 s.
16. Osmanlı Edebiyatı: Kitabın yazarı Menemenlizâde Tahir, özellikle edebiyat
kavramı üzerinde verdiği geniş bilgi ve Recâizâde Ekrem ve onun kaynaklarını
tenkitleriyle dikkati çeker (İsen, 2009: 27). Menemenlizâde eserine “edebiyatın
mahiyet, maksad ve gayesini” açıklamak suretiyle başlar. Talim-i Edebiyat’tan
sonra ve ondan daha geniş bir şekilde edebiyat kavramı üzerinde duran ilk ve
önemli edebiyat nazariyesi kitabıdır (Yetiş, 1992: 386-87).
Eser ile ilgili yapılan çalışma:
M. Fatih KÖKSAL ve Vedat Ali TOK (2013). Osmanlı Edebiyatı “Belâgat”,
Ankara: Kurgan Edebiyat, 304 s.
17. Osmanlı Edebiyatı Numûneleri: Mehmed Celâl’in bu hacimli kitabı 9
kısımdan meydana gelir. Medhal başlıklı birinci kısımda yazar, Fuzûlî’den
Şinasi’ye kadar edebiyatımız hakkında çok geniş bilgiler verir. İkinci kısım,
Talim-i Edebiyat’ın kadro ve tasnif bakımından aynı, fakat işleyiş bakımından
küçülmüş bir örneğidir. Üçüncü kısımda yazar, “aksâm-ı muharrerât” başlığı
altında mektup, taziye, makale, tarih, hikâye, roman, takriz, tiyatro, nutuk ve
mensur şiir gibi nesir çeşitleri üzerinde durur. Dördüncü kısımda eski ve yeni şiir
nevileri ele alınır. Tevhid, münacaat, methiye, kaside, gazel, kıt’a vb. eski şiir
çeşitlerinin yanında yazar yeni şiirdeki çeşitlerden de bahseder. Beşinci kısımda
vezin incelenir. Altıncı kısım ise hikmetli sözleri içine alır. Yedinci kısım şiire,
sekizinci kısım nesre ayrılmış olup bu kısımlarda şiir ve nesirlerimizden örnekler
verilir. Dokuzuncu ve sonuncu kısımda şair ve ediplerimizden bazılarının alfabetik
bir sırada edebî hususiyetleri üzerinde durulur ve kendilerinden örnekler alınır.
Eser, sahasında herhangi bir yenilik getirmemekle beraber geniş manada –yeni pek
çok konuyu kadrosuna alan- bir edebiyat bilgileri kitabıdır (Yetiş, 1992: 387).
18. Edebiyat Dersleri: Midhad Cemâl, Mekteb-i İdâdi’de Süleyman Fehmi’nin
Edebiyat adlı kitabını okuturken talebelerine nazım şekilleri ile edebiyat tarihi
konusunda verdiği bilgileri sonradan kitap haline getirmiştir. Ona göre kaidelerin
yanında bu çeşit bilgilere de ihtiyaç vardır. Özellikle kendilerinden örnek alınan
şairler ile örneklerin çeşitleri hakkında açıklamalarda bulunan yazar,
Recâizâde’nin “edebiyat” ile Süleyman Paşa’nın “kitabet” tariflerini de tenkit
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eder; bu tarifler devri için yeterli olsalar bile, bugünkü devir için yeterli
gelmeyeceklerdir. Üzerinde durduğu şahsiyetler Sinan Paşa ve Nef’î’dir. Ayrıca
nazire, beyit, kıt’a gibi nazım şekilleri ile akıl, his ve hayalin edebî eserdeki
önemli yerini inceler (Yetiş, 1992: 391).
19. Nazariyyât-ı Edebiyye: Reşid tarafından yazılan eser, kurallardan ziyade
teoriye önem veren bir kitaptır. Klasik belâgatın konuları işlenmekle beraber,
onlara değişik, yeni anlamlar verilmiş ve daha önceki kitaplarda yer almayan yeni
konular ele almıştır (İsen, 2009: 27). Mekteb-i Sultânî için telif edilen Nazariyyât-ı
Edebiyye, Süleyman Fehmi’nin Edebiyat ’ından daha ilerde nazariyeye kayan ve
kâideciliğin gittikçe terrk edildiği bir kitaptır. “Dibâce”sinde eserinin adını ve bu
adın tedâî ettirdiği manaları açıklayan yazar “beyân” başlığının altına “kavâid-i
fesâhat”ı koyar. Sonra sırasıyla “muvâfakat-ı beyân”, selâse, letâfet ve âhenk
üzerinde durulmuştur. Nazım başlığından sonra hece ve aruz vezinlerini; kafiyeyi
ve nazım şekillerini bahis konusu eden Reşîd, mevzuunu “vezin ve kafiyenin
fevâidi” ile tamamlar. Bazı edebî sanatları da bu arada ele alan yazar, fesâhatın son
bahsi olarak “inşâd” üzerinde durur. Reşîd, “meânî” büyük başlığının altına “usûl-i
belâgat” ser-levhasını koyar. Belâgatın tarif ve açıklamasını yapan müellif, umûmî
ve husûsî usûlleri üzerinde ayrıca durur. Sonuncusuna ilâveten pek çok edebî sanat
sıralanır. Yazar, bu birinci ciltte klasik belâgatın “beyân” ve “meânî”
mefhumlarını kullanmış, onlara tamamen değişik ve yeni manalar vermiştir. Reşîd,
ikinci cilde üslûb ile başlar. Üslûbun meziyetlerini ayrı ayrı açıklar ve bunların
sonuna “üslûbun envâı” başlığı altında, üslûbun nevilere ayrılmasının tenkidini
yapar. Yazar bu kitabında okuyucusunu hem yeni Batılı kaynaklara götürmekte
hem de edebiyatın, edebî eserin üzerinde okuyucusunu düşünmeye
sevketmektedir. O, eski kalıplara yepyeni ve farklı manalar yüklediği gibi daha
evvelkilerde rastlayamadığımız bazı konulara da yer vermiştir (Yetiş, 1992: 39192).
Eser ile ilgili yapılan çalışma:
Nesrin ŞAŞ (2005). Ahmet Reşit Bey'in Nazariyât-ı Edebiyyesi Üzerine Bir
İnceleme, Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı
Anabilim Dalı / Yeni Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı / Yüksek Lisans Tezi, 486
s.
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20. Sanat-ı Tahrir ve Edebiyat: Şahabettin Süleyman tarafından, Reşîd ile
başlayan yeni anlayış doğrultusunda kaleme alınan eserde, belâgatın ana
konularıyla ilgili hiçbir başlığa yer verilmez. Kurallardan ziyade teori ağırlıklıdır.
Yazarın kaynakları, belâgat kitaplarından ziyade Fransızca sanat ve estetik
kitaplarıdır. Eser, sanat ve edebiyatla ilgili bir girişle başlar, sonra üslup üzerinde
geniş bir şekilde durur. Edebî sanatları tamamen farklı bir anlayışla ele alır. (İsen,
2009: 27).
Şahabettin Süleyman, eserine “sanat” başlığı altında, sanatın ne olduğunu
araştırarak girer. Sanatta şahsiyet, mektepler, muhit, tarih gibi konuların da ele
alındığı bu bahisde yazar, sanatın bir şubesi olan edebiyat, edebiyat tarihi, şiir-şair,
nazım ve nesir, şiirin ehemmiyeti, şiir ve fen gibi konularla sanatın felsefesini
yapar. Şehabettin Süleyman, Mekteb-i Sultânî muallimidir. Fakat gerek Reşid’in
Nazariyyât-ı Edebiyye’si gerek Sanat-ı Tahrîr ve Edebiyat yeni bir anlayışı ve
bakışı ifade ederler. Böylece belâgat ve edebiyat nazariyemizin ilk defa Şark
belâgatı ile Batı rhetorique’i de terketmeye yöneldiği görülmektedir (Yetiş, 1992:
393).
Eser ile ilgili yapılan çalışma:
Hatice GÜNDOĞAN (2005). Şahabettin Süleyman'ın “Sanat-ı Tahrir ve
Edebiyat”ı ve Tanzimat Sonrası Edebiyat Teorileri, Gazi Üniversitesi / Sosyal
Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Yeni Türk Dili ve
Edebiyatı Bilim Dalı / Yüksek Lisans Tezi, 387 s.

1.2. Süleyman Hüsnü Paşa (1838-1892)
1.2.1. Hayatı ve Ailesi6
Süleyman Hüsnü, 1838 tarihinde İstanbul’un Süleymaniye semtinde Molla
Gürani mahallesinde dünyaya geldi. Babası yeniçeri ağası torunu, şekerci
eşrafından Mehmed Halid Efendidir. Süleyman Paşa İstanbul’da doğmasına
rağmen soy olarak İstanbullu değildir. İstanbul’a Kastamonu’dan gelen bir ailenin
oğludur. Atalarından gelen “Seyyidlik” ünvanına sahip olduğunu dile

6

Süleyman Hüsnü PaĢa’nın hayatı hakkındaki bilgiler Özbilgen 2006, Tevetoğlu 1988’den
alınmıĢ ve diger kaynaklar ayrıca gösterilmiĢtir.
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getirmektedir. Ayrıca soyu, baba tarafından Bursa’daki Emir Süleyman’a, anne
tarafından ise Tosya’da mezarı bulunan Şeyh Pınar’a dayanmaktadır.
Süleyman Paşa’nın yaşamının en parlak dönemlerini anlatan Hiss-i
İnkilab, Umdetü’l-Hakâyık ve Süleyman Paşa Muhakemesi üçlü dizisi dışındaki
hayatını ancak çağdaşı yazarların anı ve mektuplarından ya da dönemindeki gazete
haberlerinden öğrenebiliyoruz (Özbilgen, 2006: 23-24).
Süleyman Paşa iki defa evlenmiştir. Birinci evliliğinden yaş sırasıyla:
Sabiha, Mehmed Sâmi ve Seniha adlı ikisi kız biri erkek olmak üzere üç çocuğu
dünyaya gelmiştir. Eşi 1876'da vefat edince Süleyman Paşa Bağdat'a validesi ve
iki kızıyla birlikte gelmiş, oğlu Sâmi Efendi'yi ise Beşiktaş Askerî Rüştiyesi'nde
yatılı öğrenci bırakmıştır. Süleyman Paşa Bağdat'ta beş yıl kadar bekar olarak
kaldıktan sonra ikinci eşi Sâriha Hanım ile evlenmiş ve en küçük kızı Mediha,
1889 yılında Bağdat'ta doğmuştur. Sâriha Hanım ise Süleyman Paşa'nın
ölümünden 13 yıl sonra 1905 yılında İzmir'de vefat etmiştir. İlk eşinden dünyaya
gelmiş üçüncü çocuğu olan Seniha Hanım ise henüz 17-18 yaşlarındayken
veremden ölmüştür.
Süleyman Paşa'nın en büyük çocuğu Sabiha Hanım'dan Semuhî adlı bir
erkek ve Meliha adlı bir kız torunu dünyaya gelmiştir. Mühendis olan Semuhî,
dedesinin Umdetü'l-Hakayık adlı eserinin Haziran 1928'de Askerî Mecmua'ya ek
olarak yayınlanmasını başarmıştır. Mühendis Semuhî'nin Suna adlı bir kızı vardır.
Süleyman Paşa'nın ikinci torunu Meliha Hanım'ın ise Gülbiz ve Rîzan adlı iki kızı
bulunmaktadır.
Türk Edebiyatı'nda, eğitimcilik ve pedagoji alanında ün kazanmış olan
Süleyman Paşazâde Mehmed Sâmi, Süleyman Paşa'nın tek erkek çocuğudur ve
Paşa'nın ilk eşinden dünyaya gelen üç çocuğunun ortancasıdır. 1866 yılında
İstanbul'da dünyaya gelmiş, 1917 yılında ölmüştür. Servet-i Fünûn'un ileri gelen
şairleri arasında babasının adını da alarak Süleyman Nesib takma adıyla şiirler ve
yazılar yayınlamıştır. Türk Edebiyatı’nda Sonne tarzını ilk defa kullanan şairdir.
Süleyman Paşa'nın ikinci eşi Sâriha Hanım'dan dünyaya gelen küçük kızı
Mediha Hanım, Devlet Demiryolları Ressamlığı'ndan emekli iken 1952 yılında
vefat eden Fazlı Gezgin Bey ile evlenmiş ve Âsûde adlı bir kızı olmuştur
(Özbilgen, 2006: 248-249; Tevetoğlu, 1988: 75-76 ).
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1886 yılında sürgün yeri olan Bağdad’da rahatsızlanan Süleyman Paşa,
1892 Ağustos’unda ölmüştür. Cenazesi Bağdad’da İmam Musa Kazım Camii
içindeki Ebu Yūsuf Mescid-i Şerifi’nin girişinde sol tarafa gömülmüştür.
1.2.2. Öğrenimi
İlköğrenimine mahalle mektebinde başlayan Süleyman Hüsnü, Arapça ve
Farsçayı Mudurnulu İsmail Efendiden öğrendi. 1853’te Maçka Askerî İdadisi’ne
girdi. 1856’da Harbiye Mektebine (bugünkü Harp Okulu) yazıldı.1860’ta mezun
oldu ve orduya katıldı.
İlk görev yeri Bosna Yenipazarı'ndaki İkinci Ordu’dur. Derviş Paşa’nın
gözetiminde Kazan’da görev yaptıktan sonra 1862’de mülazım-ı evvel oldu. Aynı
sene Ağustos ayında yüzbaşı, 1865 Eylülünde ise kolağası oldu. Mülâzımlık ve
kolağalığı görevlerinden sonra Mekteb-i Harbiye’de edebiyat öğretmeliği yapmaya
başladı. 1874’te Paşalık rütbesi ile Mekteb-i Harbiye ve Mekteb-i Askeriye Nâzırı
oldu. Binbaşılık, kaymakamlık, miralaylık7, mirlivalık8, feriklik9, müşirlik10
görevlerinde bulundu.
1.2.3. Hizmetleri
Süleyman Paşa’nın tarih sahnesindeki ünü 1876 yılında katıldığı Sultan
Abdülaziz’in tahttan indirilmesi olayındaki rolüyle başlar, 1877-1878 Türk-Rus
Savaşı’nda hızla terfi ederek Rumeli Cephesi’ndeki tüm Osmanlı Ordularının
başkomutanlığına kadar yükselir ( Özbilgen, 2006: 17).
Sultan Abdülaziz’in halli olayının ayrıntılı hikâyesi Süleyman Paşa
tarafından kaleme alınmış ve çok sonra oğlu Süleyman Paşazâde Sâmî (Süleyman
Nesib) Bey tarafından yayımlanmış (Hiss-i İnkılâb yâhud Sultan Abdülaziz’in
hal’i ile Sultan Murad-ı Hâmis’in cülûsu) adlı 64 sayfalık kitaptadır.
Tarihçi Yılmaz Öztuna, Ayvaz Gökdemir ile yaptığı araştırmasında şunları
söyler: “Süleyman Paşa, 38 yaşında bir Tümgeneraldi. Askerî Okullar ve Harbiye

Kumandanı idi. Sarışın, kurşunî mavi gözlü, yakışıklı, hem askerlik hem târih ve
7

Albaylık anlamındadır.
Tuğgenerallik anlamındadır.
9
Tümgenerallik anlamındadır.
10
Orgenerallik anlamındadır.
8
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edebiyat kültürüne sâhipti. İlk Türk milliyetçilerindendir. Bügünkü mânâda
milliyetçilik, Fransa’dan gelme bir fikirdir. Pek çok Avrupa ülkesine de
Fransa’dan sıçramıştır. Süleyman Paşa, Fransızca târih ve fikir kitapları, Fransız
İhtilâli’ne âid yayınlar okumuştu. Bunların arasında eski Türk târihine dâir
Fransızca kitaplar da vardır.
Zamanla Süleyman Paşa, Osmanlı Devleti’nin eski gücünü ve dünya
üzerindeki yerini kaybettiğini, gerilediğini anladı.
… 1876 sınırları, Süleyman Paşa için haysiyet kırıcı idi. Kırım gibi
Osmanlı Türk ülkeleri ayaklar altında kalmış, onu Kafkasya tâkip etmişti.
Süleyman Paşa’ya göre önce Meşrutiyet ilân edilerek devlet kalkınmalı idi. Zira
İngiltere ve Fransa böyle yapmışlardı. Bir taçlı demokrasi, seçilmiş meclisler ve
anayasa… İmparatorluğa şifa verecekti. Bugünkü padişahın bunlara yanaşacağı
çok şüpheliydi. Veliahd Murad Efendi ise Meşrutiyetçi olduğunu çoktan Yeni
Osmanlılara bildirmişti. O’nu tahta geçirmek gerekiyordu. Binaenaleyh Süleyman
Paşa, darbeye katılanlar arasında samimiyetle Meşrutiyeti isteyen tek kişi idi”
(Kartal, 2006: 127).
Süleyman Paşa’nın büyük hizmeti, Mekâtib-i Askeriyye Nâzırı (Askerį
Okullar Bakanı) olarak okul eğitimi ve öğretimine getirdiği “Türkçülük” ülküsü,
millî Türk tarihi anlayışı ve Türkçe üzerinde olumlu çalışmalarıdır. Yine aynı
görevde bulunduğu sırada Sultan Abdülaziz’in halline katılan askerî öğrencilerden
sorumlu olduğu için yönetim Süleyman Paşa’dan şüphelendi. Bu sebeple onu
1877’de Bosna-Hersek kumandanlığına tayin ederek İstanbul’dan uzaklaştırdı.
Tarihte 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın başlamasıyla
Şıpka mevzilerini korumakla görevlendirildi. Burada gösterdiği kahramanlıklar
nedeniyle kendisine “Şıpka Kahramanı” denmeye başladıysa da savaşı kazanmak
için bu başarılar yeterli olmadı. Cephe gerisinde Rauf Paşa’nın Sultan
Abdülhamid’e telkinlerinin etkisiyle Süleyman Paşa yenilginin sorumlusu ilan
edildi ve Gelibolu’da tutuklandı. Sonra İstanbul’a getirildi ve Taşkışla’da
hapsedildi. Bir yıl süren yargılama sonunda ölüm cezasına çarptırıldıysa da Sultan
Abdülhamit onu Bağdad’a sürmeyi uygun gördü ve hükümlülük süresi altı yıl
olarak belirlendi. Fakat bu süre on dört yıl yani Paşa’nın ölümüne kadar devam
etti. Eşi 1876 yılında vefat eden Süleyman Paşa Bağdad’a annesi ve iki kızıyla
gitmiştir. Beş yıl kadar bekar kaldıktan sonra ikinci eşi Sâriha Hanım ile evlenmiş,
en küçük kızı Mediha Hanım da 1889’da burada doğmuştur.
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Süleyman Paşa’nın sürgün hayatını inceleyen Uzunçarşılı şunları söyler:

“Süleyman Paşa, Bağdad’da ilk zamanlarda maişetçe biraz sıkıntı çekmiş, elindeki
üç bin altını faize vererek geçinmiş ve bir müddet sonra bu parası bitmiş ise de
Ekim 1882’de hükümetçe tahsis edilip zamanına göre mühim bir para olan 7.500
kuruş ma’zuliyet maaşı ile sıkıntısız yaşamıştır.”
1878 Şubat’ında başlayan sürgün hayatı 14 yıl devam etmiştir. Süleyman
Paşa bu 14 yıllık sürede birçok kişiyle mektuplaşmıştır. Bunların içinde en çok
yakın dostu Nâmık Kemâl ile haberleşmiştir. Birçok kez sürgün yerinin
değiştirilmesini isteyen mektubunu yetkililere gönderse de hiçbir sonuç
alamamıştır. En son 1891 yılının Ağustos ayında annesinin vefatı üzerine aynı
talepte bulunmasına rağmen bu isteğine de yanıt alamamıştır.
1.2.4 Şahsiyeti ve Edebî Kişiliği
Süleyman Paşa; ileri görüşlü, gözü pek, millî duyguları kuvvetli bir fikir
adamıydı. Askerî alandaki başarılarının yanında askerî okullarda uyguladığı eğitim
sistemi ile de büyük hizmetler yapmıştır. Bu okullar için kaleme aldığı eserleri ile
Türkçülük fikrinin uyanmasına öncülük etmiştir. Aşırı disiplinli, sorumluluk sahibi
olan bir komutan olmasının yanında cesaretli, merhametli ve kararlarının
arkasında duran bir yapıya sahiptir (Özbilgen, 2006: 275-282).
1.2.5. Türkçülük Anlayışı
Süleyman Paşa Tanzimat döneminin ilk bilinçli Türkçülerindendir. Büyük
Türk bilgini Fuad Köprülü, Süleyman Paşa hakkında şunları söylemiştir:

Şinâsî- Ziyâ Paşa- Nâmık Kemâl mektebi mensubları, Fransız fikirlerinin
tesiri altında, bilhassa eski edebî anânelere karşı bir aksül’amel (tepki) yapmak
için lisânın sâdeleşmesi fikrini münâkaşa ederlerken, meşhur Ahmed Vefik Paşa
başta olmak üzere, Süleyman Paşa, Ali Suâvî gibi birtakım mütefekkirler de –yine
Fransız filologlarının ve tarihçilerinin tesiri altında- Türk milliyetçiliğinin esâsını
kurmaya çalışıyorlardı (Tevetoğlu, 1988: 4).
27/28 yaşlarında Yeni Osmanlılar Cemiyeti’ne katıldı. Cemiyetin ilk
kurucuları Nuri, Reşad, Necib Paşa torunu Mehmed ve Subhî Paşazâde Âyetullah
Beylerdir. Ebuzziyâ Tevfik ve Nâmık Kemâl, kuruluşa daha sonra girmişlerdir.
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Cemiyete üye olanlar arasında vezirler, mülkiye âmirleri, yüksek rütbeli askerler,
memurlar ve halktan insanlar vardı.
Ali Suavî, Ahmet Vefik Paşa ve Süleyman Paşa Türkçülüğün kurucuları
olarak gösterilirler. Çünkü üçü de Batı kaynaklı etkiler altında kalmışlar ve yeni
arayışlara yönelmişlerdir.
Türk Tarihi ve Türk Dili üzerindeki ilk milli görüş ve ıslahatı ile haklı ve
yerinde olarak Türk milliyetçiliğinin, Türkçülüğün en önde gelenlerinden biri
sayılan Süleyman Paşa ile büyük vatan şairi Nâmık Kemâl aynı yıllarda
yaşamışlardır. Süleyman Paşa’nın hayattaki en eski ve en vefalı dostu Nâmık
Kemâl’dir. Süleyman Paşa, Nâmık Kemâl’den iki yıl önce doğmuş, dört yıl sonra
ölmüştür. Nâmık Kemâl öldüğünde 48, Süleyman Paşa ise 54 yaşındadır.
Süleyman Paşa’nın sürgündeki en büyük acısı, Nâmık Kemâl’in ölüm haberini
almasıdır. Hürriyet yolunda ikisi de çok zor mücadeleler vermişlerdir (Tevetoğlu,
1988: 4).
XIX. yüzyıldan günümüze kadar gelen Türk aydınlarının düşünceleri
üzerinde Süleyman Paşa’nın büyük rolü vardır. Türk milliyetçiliğinin
kurucularından olan Ziya Gökalp şunları söyler:
“Daha on beş yaşımda iken Ahmet Vefik Paşa’nın Lehçe-i Osmanî’si ile
Süleyman Paşa’nın Târîh-i Âlem’i bende Türkçülük temâyüllerini doğurmuştu”
(Tevetoğlu, 1988: 7).

1.3. Eserleri
1.3.1. Dinî Eserleri
A) İrâde-i Cüz’iye Risâlesi
Süleyman Paşa’nın ilk eseri, Sağ-Kolağası rütbesinde bulunduğu sırada
basılmıştır. Bu küçük kitap, kırk küçük sayfadan oluşur ve Mekke Kadısı
Akkermanî Mehmed bin Mustafa Efendi’nin aynı adı taşıyan Arapça eserinin
dilimize çevrilmiş şeklidir. Bu tercüme risâle sekiz fasıldır. Her fasılda tanınmış
şahsiyetlerin irâde-i cüz’iye (insanın elinde olan irâde) hakkındaki görüşleri yer
alır. Risale kırk küçük sayfadan oluşur (Tevetoğlu, 1988: 4).
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B) İlm-i Hâller - İlm-i Hâl-i Kebîr, İlm-i Hâl, İlm-i Hâl-i Sagîr, Muhtasar

İlm-i Hâl
Bu İlm-i Hâllerin ilki İlm-i Hâl-i Kebîr’dir. İlk kez 1286/1869 yılında
Süleyman Paşa Kolağası rütbesinde iken basılmıştır. Çok açık ve yalın bir Türkçe
ile kaleme alınmış olan eser, liselerde din bilgisi olarak okutulmak için yazılmıştır.
Yūsuf Akçura bu yapıt için “Sagir İlm-i Hâl’ini ben daha Rüşdiye-i

Askeriye’de iken ders olarak okumuş ve ezberlemiştim. Bu mini mini ilmihāl, çok
açık ve sade bir Türkçe ile yazılmıştır. Bu risâlede Arapça, Acemce kelimelerden,
bileşimlerden çekinilmiştir. Örneğin, Allahu Teâlâ’yı tārif ederken: Bir’dir,
kendisinin hiç ortağı ve hiç yardımcısı ve benzeri yoktur; dünyada gördüğümüz ve
bildiğimiz şeylerden hiçbir ona benzemez. Anadan, babadan, oğuldan, kızdan,
karıdan, uykudan, uyuklamaktan, yemeden, içmeden, gülmeden, ağlamadan,
sevinmeden, yerinmeden berîdir” der (Tevetoğlu, 1988: 4).
İlm-i Hâl-i Sagir ise 52 sayfalık bir risâledir. Bu nüsha, eserin dokuzuncu
baskısıdır ve 1889 tarihinde yayınlanmıştır (Tevetoğlu, 1988: 4).
Muhtasar İlm-i Hâl ise Paşa’nın ölümünden yirmi yıl sonra ilkokullarda
okutulmak için basılmıştır.
1.3.2. Ders Kitapları
A) Mebâni’l-İnşâ

Mebâni'l-İnşâ iki cilt olarak düzenlenmiş ve basılmıştır. Samsun Gazi
Kütüphanesi 6430 numarada kayıtlı bulunan 13X20 ebatındaki birinci cild 277
sayfa; ikinci cild ise son yaprağı eksik haliyle 288 sayfadır. Aynı eserin 1288
(1871) tarihinde basılmış 222 sayfalık ve 1289 (1872) tarihli 290 sayfalık başka
baskılarının olduğu da biliniyor (Orkun, 1944: 36). Bizim transkripsiyonlu metnini
hazırladığımız eserin birinci cildi 222 sayfadan oluşan basımıdır.
Tanzimat devrinde Batı edebiyatından da faydalanılarak yazılan ilk edebi
nazariyeler kitabı olması bakımından kendi devri için başarılı bir eser sayılır.
Mebâni'l-İnşâ ’nın üzerinde durulması gereken noktaları arasında, seçilen
örneklerin millî ve askerî özellikler taşıması ve askerî hitabet örneklerine geniş yer
verilmesi sayılabilir (Banarlı, 1988: 1070-1071).
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Kitabın özelliği Batı edebiyat alanındaki kuramsal ilk uygulamalardan
olmasıdır. Mebâni'l-İnşâ edebiyat kuramı alanındaki kitaplarımız içinde hem bir
basamaktır hem de bambaşka bir yere sahiptir. Batı edebiyatının kompozisyon
tekniği ve anlayışı Osmanlı eğitimine ilk defa bu eser ile girmiştir. Üstelik
örneklerinin bolluğu ve özellikle nesir örneklerinin zenginliği ile de Türk nesri ilk
defa Mebâni'l-İnşâ ile edebiyat kuramı kitaplarında yer alabilmiştir (Özbilgen,
2006: 363).

Mebâni’l-İnşâ adı “inşânın esasları” anlamındadır. Eserde Kanunî Sultan
Süleyman, Yıldırım Bayezid, Napolyon gibi büyük kumandanların nutukları yer
alır. Bu eser bize, Süleyman Paşa’nın yenilikçi ve araştırmacı düşünce sistemine
sahip olduğunu gösterir.
Süleyman Paşa'nın Mekâtib-i Askeriye Nezâreti sırasında kurduğu
"Menşe-i Muallimîn"in eğitim süresi iki yıl olan yüksek kısmında "Edebiyât-ı
Türkiye" sınıfında Mebâni'l-İnşâ özgün bir ders konusu olarak okutulmuştur. Yine
aynı dönemde Süleyman Paşa, Darüşşafaka Nezâreti'nde iken Darüşşafaka'nın
öğretim programlarında Mebâni'l-İnşâ ’nın birinci cildi "Yedinci Sene Dersleri" ve
ikinci cildi "Sekizinci Sene Dersleri" içinde yer almaktadır. Mekteb-i Harbiye'de
önceleri kitabet, münşeat gibi isimlerle okutulan Edebiyât-ı Osmâniye dersleri
daha sonra Süleyman Paşa'nın bu eserinin adıyla okutulmuştur (Özbilgen, 2006:
354-364).

Mebâni’l-İnşâ hakkında Namık Kemal, Ahmed Cevdet Paşa, Recâizade
Mahmud Ekrem ve İsmail Hakkı Uzunçarşılı gibi isimler çeşitli eleştirilerde
bulunmuşlardır.
Namık Kemal, eserde örnek olarak verilen makalelerden birinin yanlış
basıldığı için anlamının değiştiğini ve seçilen dizeleri de beğenmediğini dile
getirir. İlk kez kendi gazetesi olan İbret’te yayınlanan bir makalesinin aslının değil
de daha sonra Tasvir-i Efkâr’da yanlış basılan ikinci baskısından alınmış olmasına
kızmıştır. Fevziye Abdullah Tansel’in çalışmasında yer alan, Namık Kemal’in
Mebâni’l-İnşâ ile ilgili görüşlerini ve Süleyman Paşa’ya yazdığı mektubu aynen
veriyoruz.

Kemal'in Mebânî'l-İnşâ’ya dâir fikirleri, hususiyle “Misâl süretinde intihab
olunan beyitleri beğenmiyorum” cümlesi hariç, tamamiyle kendi eserlerinden
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alınan parçalar hakkındadır. Vaktiyle Tasvir-i Efkâr'da bir makalesinin hatalı
surette basıldığından, bu yüzden cümlesinin anlaşılmaz bir hâl aldığından,
cümleye “lüzumu kadar” ibaresi ilâve edildiğinden, “şehbal-i matbu” sözü,
“şehbal-i matbu'ü'l-endam” tarzına konulduğundan bahsediyor ve “şehbal” yerine
“nihal” yazıldığından şikâyet ediyor. Bahsettiği cümle Mebânî'l-İnşâ'da, hakikaten
“Pertev-i zekâ nevǾ-i beşerin başına konmuş bir nûranî humâdır ki, sâye-i saadetini
tâ'mim edecek vasıta bulamaz; illâ ki lüzumu kadar “nihal-i matbu'ü'l-endamı”
hükmünde olan sahayif-i matbû'anın vüs'at ve intişarıdır. Şehbal değil, o, berât-ı
ikbâldir ki herhangi millete mukarin olsa, refte-refte zülm ü cehaletin zencîr-i
esaretinden âzâdına hüccet olur” şeklindedir.
Kemal'in Mebânî'l-İnşâ'da beğenmediği ikinci cihet, kelâm-ı ulvîye misâl
olarak bundan daha güzel bir parçanın, meselâ İbret gazetesindeki bir bendinden
“uyan kî bir subh-i safâ-yi medeniyet” diye başlayan cümlesinin alınmamasıdır.
Bir de eserin tashih cihetinden itinasızlığı, seçilen parçaların biribirine
karıştığıdır. Hülâsa Kemal'in, Süleyman Paşa'ya aşağıdaki mektubunu yazarken
oldukça asabî bir ruh hâli içinde bulunduğu hissedilmektedir:
“Paşam Efendim, Mebâni’l-İnşâ'lar geldi; büyük teşekkürler ederim.
Okutmağa da başladım. Bir hayli muahezatım var. Ezcümle “mertebe-i ûlâ-yi
kelâm”a dair bizim Tasvir-i Efkâr’dan alınan misâl, aynen Tasvir’de olduğu gibi
alınarak, anda ise tertip sehvi, ibareyi hiç anlaşılmaz bir hâle getirmişti. İçinde
lüzumsuz olarak bir lüzumu kadar sözü var; “Şehbal” yerine “nihal” yazılmış.
Bendenizin yazışımda “şehbal-i matbu” olduğu halde, o zamanlar Tasvir’e devam
eden erbab-ı ma'rifetten biri, matbu' kelimesinin nihayetine bir de “endam”
koyarak, öyle Farsî bir kelimenin evveline “eliflâm” dahi ilâve etmiş idi. Madem
ki bu ibare alınacak idi, bari bir numaralı İbret'te tekrar olunan …………11
bendinden alınsa idi. İtikad-ı âcizanemce kelâm-ı ulvî'ye âsar-ı bendegânem
içinden misâl teharri olunacak ise, 20 numaralı İbret'in ifade-i meram bendinden
şu ibarecik belki o yolda misâl ittihazına sâlih olabilirdi: Uyan ki subh-i safâ-yi
medeniyet ... İlâ . . .
Bir de matbaaca kitabın altını üstüne getirmişler; Evrak-ı Perişan, Devr-i
İstilâ'ya; Devr-i istilâ, Telemak'a karışmış. Ekseriyet üzere muahezatım böyle
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Mektup metni neĢredilirken bu kısım açık bırakılmıĢtır.
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şeylere dairdir. Hususiyle misâl suretinde intihab olunan beyitleri beğenmiyorum.
Bakî dua ve selâmet” (Abdullah, 1954: 132-133).
Recâizâde Ekrem, kitapta verilen örneklerin bazılarının Batı edebiyatından
alınmış olmasını beğenir ve övgü dolu açıklamalarda bulunur. Uzunçarşılı’ya göre

“Mebâni’l-İnşâ ve Sarf-ı Türkî okullar için yazılmış küçük yapıtlardandır.”
Süleyman Paşa da eseri hakkında özeleştiride bulunmuştur. Eserini
tanınmış yapıtlara benzetmeye çalıştığını fakat örnek seçimlerinde pek başarılı
olamadığını dile getirir. Diger eleştirilerle paralel yönde özeleştiler yapması içten
olduğunu kanıtlar niteliktedir. Bunun yanında kitabının “yeni bir çığır açmış”
olduğundan dolayı edebiyatçılar tarafından ilgi görüp beğenildiğini söyler
(Özbilgen, 2006: 358-362).
Ahmed Cevdet Paşa, eserin birtakım siyasal amaçlarla yazıldığına inandığı
için olumsuz eleştirilerde bulunur. Cevdet Paşa, Süleyman Paşa’nın zekâsını kabul
etmekle birlikte eserde birçok yanlışa rastlamasını, Paşa’nın düzenli bir edebiyat
eğitimi almamış olmasına bağlar. Ayrıca kitabın üslubunu da beğenmez (Orkun,
1952: 29).
B) İlm-i Sarf-ı Türkî
Süleyman Paşa’nın “Türkçü” vasfının tamamlayıcısı, Arapça olarak
“Türkçenin Dilbilimi” ismini verdiği ve 1875 yılında yayımladığı bu yapıtıdır.
Süleyman Paşa’nın bu yapıtından önce yazılmış bütün dil bilgisi kitaplarındaki
örnekler Türkçedir fakat dil kuralları Arapça’nın dil kurallarına uydurulmuş, yine
bu geleneğe uygun olarak Türk dilinin yapısı, kuralları, özellikleri Arap
dilbilgisinin yöntemleriyle saptanmıştır. Aslında Türkçe’de yazılmış ilk dilbilgisi
kitabı Bergamalı Kadri’nin 1530 yılında yazdığı Müyessiretü’l-Ulûm’dur.
Tanzimat döneminde de basılan ilk Türkçe dilbilgisi de Ahmed Cevdet ve Fuad
paşaların Encümen-i Dâniş’in ilk yapıtı olarak yayımlanan Medhâl-i Kavâid’dir.
Bunu Abdullah Ramiz Paşa’nın Lisân-ı Osmânî’nin Kavâidini hâvî Emsîle-i Türkî
adlı yapıtı izler. Ancak Türk dilinin (Osmanlıcanın) yapısı temel olarak Ahmed
Cevdet Paşa’nın Kavâid-i Osmâniye ve Kavâid-i Türkîye isimli ve Abdullah
Râmiz Paşa’nın adı geçen yapıtları ile Süleyman Hüsnü Paşa’nın İlm-i Sarf-ı
Türkî’sinde göz önünde tutulmuştur (Özbilgen, 2006: 364-365).
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Süleyman Paşa, mekteplerde Türkçe öğretimini kolaylaştırmak ve
sistemleştirmek için yazdığı bu Türk dili gramerine Kavâid-i Osmaniye veyā Sarfı Osmanî gibi isimler vermemiş, Türkçeyi müstakil bir lisan olarak kabul ettiği için
onu Sarf-ı Türkî diye isimlendirmişti. Hatta Talim-i Edebiyat 'ın ön sözüyle ilgili
Recaizâde Mahmut Ekrem'e mektup yazmıştır (Banarlı, 1998: 1071).
İsim, sıfat ve fiil gibi gramere ait bilgilerin verildiği bu küçük gramer
kitabı 64 sayfadan oluşur. Birkaç baskısı yapıldığı anlaşılan eserin ikinci baskısı
1293/1876 tarihini taşır (Tevetoğlu, 1988: 95).
C) Târih-i Âlem
Türk subaylarının Türkçü duygu ve düşüncelerle yetişmelerini amaç
edinen Süleyman Paşa’nın Harp Okulu’nda okutulmak üzere yazdığı eserlerinin
Türk milliyetçiliği açısından en önem taşıyanı Târih-i Âlem’dir (Tevetoğlu, 1988:
98).
Eser, Süleyman Hüsnü Paşa’nın Başlangıç’tan gelen geniş bir zaman ve
mekâna yayılmış kapsamlı bir Tarih Ansiklopedisi ve Türk Tarihi’nin Osmanlılar
öncesini de inceleyen ilk yerli araştırma olması nedeniyle gerek okurlar ve gerekse
araştırmacılar arasında en tanınmış yapıtıdır (Özbilgen, 2006, 365).
Türklerin en eski atalarının Hunlar olduğu ve ünlü Türk hakanı Oğuz
Kağan'ın, Hun devleti hükümdarlarından Mete olması gerektiği ilk defa bu
sayfalarda söylenmiştir. Bu eserin farklı Doğu ve Batı tarih kaynaklarından
yararlanılarak ve Çin tarihlerinden haberdar olarak meydana getirilmesi, eserin
önemini ve degerini artıran sebeplerdendir. Müellif, geniş ölçüde hazırladığı bu
eserin ancak ilk çağlara ait kısmını tamamlayabilmiştir (Banarlı, 1998: 1071).
Kitap, önce "Yaratılış (Hilkât)"tan "Nuh Tufanı"na kadar olan zaman
dilimi içinde genel anlamdaki sekiz konuyu inceleyen bir "Fihrist (Giriş)" ve özel
konulara ayrılmış on üç bölümden oluşur (Özbilgen, 2006, 365-371).

Tarih-i Âlem ile ilgili Namık Kemal Süleyman Paşa’ya bir mektup
göndermiştir. Fevziye Abdullah’a ait Süleyman Hüsnü Paşa ile Namık Kemal’in
Münasebet ve Muhaberatı adlı çalışmada geçtiği şekliyle bu mektubu veriyoruz.
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Namık Kemal'in Süleyman Paşa'ya, Tarih-i Âlem hakkında yazdığı bir
mektubu da mevcuttur. Bu mektup Tarih-i Âlem’in de Namık Kemal’e
gönderildiğini anlatmaktadır:
“Paşamız, İltifatnâmenizi aldım. Meşagil-i mâlûmenin kesretine diyecek
yok; fakat zannederim ki bendenizin meşguliyetim daha galibtir. Meşguliyetin
nedir diye sual buyurur iseniz, evvelâ otuz sekiz dereceye mütekarib sıcak, saniyen
herbiri arı kadar milyon sivrisinek, salisen mesamatın herbirinde bir isilik veyā
eski Türkçeye göre ısılık mevcud olduğundan, su içmek, çamaşır değiştirmek
lâyenkati' kaşınmak, nişadır ruhu koklamak, uyuyacak bir zaman ve mekân
aramak, postamın mektublarını yazmağa bile güç vakit bırakıyor; ma'amafih şayi'a
mümkin olduğu kadar ilerledi. Buna dair Rifat'ın mektubuna bâzı tafsilât yazdım;
andan anlarsınız.
Tarih-i Âlem pek güzel olmuş. Şübhelendiğim bazı yerlerini tatbik ettim.
Siniyn ve şuhûr ve eyyam ve esamî gibi te'lifin maksad-ı aslîsi olan hususlarda
mürettib hatâsı bile göremedim. Bakî ne diyeyim. Kemal”
Bu mektubun nereden ve hangi tarihte gönderildiği kaydedilmemekle
beraber, muhteviyatı Magosa'da yazıldığını gösteriyor; esasen Kemal'in Magosa
mektuplarının hemen hepsinde tarih yoktur; ifadesi de, başkalarının eline geçer
endişesi yüzünden mübhemdir. Mektubun ifadesindeki samimiyet, her ikisinin
biribirine yakınlık derecesini de aydınlatmaktadır; bundan sonraki yıllar,
hayatlarındaki müşterek hâdiseler sebebiyle samimiyet bağlarını daha çok
kuvvetlendirecektir (Abdullah, 1954: 134-135).
1.3.3. Hatıra Türü Eserleri
A) Hiss-i İnkılâb

Hiss-i İnkilâb, Sultan Abdülaziz’in halli ile Sultan V. Murad’ın cülusu
konusunda birinci elden kaynak sayılan bir yapıttır (Özbilgen, 2006, 410). Eser
İstanbul’da Tanin Matbaasında oğlu Sâmi Bey tarafından yayınlanmıştır. 64
sayfalık kitabın yazılış tarihi kesin değildir.
Yapıtın en ilginç özelliği Süleyman Hüsnü Paşa’nın yaşadığı olayları
başkasının ağzından anlatmasıdır. Böylece alçakgönüllülük yapmaya gerek
kalmadan kendisini istediği gibi över, yüceltir. Diger taraftan Sultan Abdülaziz
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başta olmak üzere devlet ileri gelenlerini çok ağır sözlerle eleştirir. Bu nedenle
taşkın ve dışa dönük ama egemen bir anlatım biçimi hemen kendini gösterir
(Özbilgen, 2006: 410-411).
Bu eserde Süleyman Paşa, Türk milletinin zekâ, fazilet ve kabiliyeti
hakkında derin inancını belirtir ve tüm çalışmalarının böyle bir inançtan
doğduğunu düşündürür. Ona göre Türk milleti, Avrupa'daki her türlü yeni ve
medeni hareketleri kolayca kabul edecek ve bu alanda örneklerini seçebilecek
yeteneğe sahiptir. Bu millet ilerlemek için sadece hükümetinin teşvikine muhtaçtır
(Banarlı, 1998, c.2, 1071-1072).

Hiss-i İnkılâb daha sonra Süleyman Paşa'nın küçük kızı Mediha Gezgin
Hanım tarafından dili sadeleştirilmiş olarak Latin harfleriyle ve İnkılâb Hissi
Yâhud Sultan Abdülaziz'in Tahttan İndirilmesi ile V. Murad'ın Tahta Çıkarılması
adı altında iki kez bastırılmıştır. İkinci baskısı 1953'te İstanbul'da Berksoy
Matbaasında yapılmıştır (Tevetoğlu, 1988: 104).
B) Umdetü’l-Hakâyık
Süleyman Hüsnü Paşa bu eserini Namık Kemal’in isteği üzerine yazmıştır.
Kitapta harp hatıralarını anlatmıştır. Eser altı ciltten oluşur. 61 sayfadan oluşan
birinci cilt, Mecmûa-i Askerî'nin Tarih Kısmı olarak 1928 Haziranında
yayımlanmıştır (Sayı:10). İkinci cild aynı mecmuanın Eylül 1928 tarihli 11. sayısı
olarak yayımlanmıştır ve 187 sayfadan oluşur. Üçüncü cilt, Erkân-ı Harbiye-i
Umûmiyye Onuncu Şubesi tarafından yine 1928'de yayımlanmıştır ve 460
sayfadır. Dördüncü cilt 492; beşinci cilt 493; altıncı cilt ise 483 sayfadır ki böylece
eserin tamamı 2176 sayfayı bulmaktadır (Tevetoğlu, 1988, 106-108).
Eser ile ilgili yapılan çalışmalar:
Ahmet TETİK (1993). Umdetü'l-Hakayık: Süleyman Paşa, Marmara Üniversitesi /
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Yüksek Lisans Tezi, 162 s.
Hanefi ÇATAL (1995). Umdetü'l Hakayık (4. cilt 350 - 399), Atatürk Üniversitesi
/ Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Doktora Tezi, 69 s.
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Birsen KARAMAN (2015). Umdetü'l - Hakayık Birinci Cilt Transkripsiyon,
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı
/Yüksek Lisans Tezi, 167 s.
C) Hûlâsâ-i Vukûat-ı Harbiye
II. Meşrutiyet'i izleyen günlerde Topçu Mümtaz Binbaşılarından Necmi
Raci Bey tarafından "1293 Türk-Rus Muharebesi Hakâyıkından: Hûlâsâ-i Vukûatı Harbiye" kapak ismiyle taşbaskısı olarak yayımlanmıştır. Kitabın yazarı “Sâhib-i
Eser Sâbık Rumeli Harb Orduları Baş Kumandanı Merhûm Süleyman Paşa”
şeklinde tanıtılmıştır. Kitap Umdetü’l-Hakâyık’ın çok kısa bir özeti sayılabilir
(Özbilgen, 2006, 420-421).
1.3.4. Mektupları
Namık Kemal, Behram Ağa, Kadri Paşa, Mahmud Celâleddin Paşa,
Recâizâde Mahmud Ekrem, Maraş Meb'usu Sû'dî Efendi, Hüseyin Râci Efendi,
Bedri Bey ve Ebuzziyâ Tevfik Bey'e mektuplar yazmıştır (Özbilgen, 2006, 422452).
1.3.5. Basılmamış Eserleri
A)Temellük-i Arâzi Lâyihası
B) Hıtta-i Irakiye Lâyihası
C) Genel Tarih, Ortaçağlar
D) Devlet-i Aliyye Tarih-i Askerisi
E) Dünyanın Beş Anakara Coğrafyası.
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2. MEBÂNİ’L-İNŞÂ’NIN BİRİNCİ CİLDİNİN TANITIMI
Süleyman Paşa edebiyat ve özellikle belâgat konusundaki bu eserini
Harbiye Mektebi’nde kitabet12 hocalığı yaparken yazmıştır. Edebiyatımızda bu
eser, o dönemde nesir tarzını detaylı olarak inceleyen eserlerin başında gelir.
Arapça, Farsça ve Fransızca edebiyat kitaplarından yararlanılarak oluşturulan eser,
edebi sanatları ve edebi bilgileri birçok farklı örnekle gösterir.
Mebâni’l-İnşâ’da tespit ettiğimiz bölümleri, bu bölümlerde yer alan
başlıkları ve konuları tanıtmaya çalışacağız.
Mekteb-i Fünûn-ı Harbiye-yi Şâhâne Matbaası’nda basılmış olan birinci
cilt, 9 Ramazan 1291 (1874) tarihini taşır. Birinci cildin başında Mekteb-i Fünûn-ı
Harbiye-yi Şâhâne Münşeat Hocası Miralay Süleyman Bey'in eseridir kaydı
vardır.
Süleyman Paşa, "Hüsnî" mahlasını ilk kez bu yapıtında kullanmış ve
“seyyid”liğiyle ilgili ilk bilgiyi eserinin dibâce/ön söz kısmında vermiştir: “…
Cenâb-ı mülûkâne Kitabet Hocası es-Seyyid Süleymân Hüsnî kulları…”
Süleyman Paşa, kitabının dibace bölümünde kitabet biliminin bilinmesi
gerektiğinden bahseder. Ama bizde bu bilimi öğreten telif bir kitap yoktur ve
böyle bir kitabın olmayışı eksikliktir. Konuyla ilgili Arap, Fars ve Batı
edebiyatından birtakım tercümeler yapılmıştır. Fakat bu eserler Osmanlı dil
kurallarını değil, tercüme edildikleri edebiyatın kurallarını içermektedir.
Ediplerimiz kendi edebiyatımızın kurallarını içeren bir telif eser yayınlamamıştır.
Harbiyenin kitabet hocası olduğundan, talebesini okuturken dilimizin
edebiyatına özgü böyle bir kitabın eksikliğini duyduğundan söz eder. Eserini
yazarken Arapça edebiyat kitaplarından Meselü's-Sâir ile İzâhü'l- Meânî ve
Farsçadan Menâzirü'l-İnşâ adlı kitaplardan yararlanır. Ayrıca Mebâni’l-İnşâ’nın
kaynakları arasında Emile Lefranc’ın Literatür’ünü de gösterir. Bu bakımdan
Fransız retorik kitaplarındaki belâgat konusuna dair bilgileri veren ilk eserdir.
Eserini Hüseyin Avni Paşa’ya takdim ettiğini belirtir. Telif bir eser yayınlamayı
amaçladığı için büyük bir işe kalkıştığını ve bu sebeple hatalarının olabileceğini

12

Yazı yazma, bir maddeyi kaidelerine uygun Ģekilde kaleme alma. bk. Devellioğlu, 2010,
s.601.
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belirttikten sonra amacının bu alanda bir çığır açmak olduğunu söyleyerek ön söz
bölümünü tamamlar.
Ön söz kısmından sonra “İlm-i İnşâ” başlığı altında nesir yazmanın usul ve
kurallarından bahseder. İnşa ilminin âlimler tarafından lügat, sarf, iştikak, nahv,
meânî, beyân ve bedî gibi alt başlıklara ayrıldığını söyler. Kâtip olan kişinin kendi
diline ait edebiyat hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini dile getirir. Ona göre iyi
yazmanın ilk şartı iyi düşünmektir. Yazıcı olan kimse diline özgü edebiyat ile
bilimleri ve fenleri biraz da tarihi ve faydalı bilgileri öğrenmelidir. Sözünde
sağlamlık, fikrinde eminlik, niyetinde bolluk olmalıdır. Tüm bunları zevk güzelliği
ve marifet cevherleriyle süslemelidir.
Yazarlar kelâmı dört kısma ayırmışlardır. İlk kısım görünüş ve anlam
bakımından sözün akıcı olması, ruha canlılık katması, sevinç vermesi ve parlak
olmasıdır. İlk mertebeye Mecmûa-i Fünûn ve Tasvir-i Efkâr’dan birer örnek
verdikten sonra ikinci kısmı açıklar. İkinci kısımda yer alan sözün özelliği ise,
görünüş olarak güzel ve süslü olması, söz sanatlarından yararlanılmış olmasıdır.
Buna örnek olarak Şefik-nâme’den bir parça verir. Üçüncü kısımdaki sözün
anlamı açıktır, söz sanatlarından ve şiir sanatından uzaktır. Örnek olarak da
Mustafa Reşid Paşa ve yine Mecmûa-i Fünûn’dan birer parça verir. Dördüncü
kısım söz de belli bir tarzı ve anlamı olmayan boş laf ve sayıklamalardır. Bu
mertebe kelâm için örnek verilmemiştir.
“İnşa biliminin tarifi bir mukaddeme ve iki makale ile yapılacaktır”
şeklinde açıklamada bulunur. İlk makale sanâyi-i lafziyye ikinci makale sanâyi-i
maneviyyedir. Mukaddeme bölümünden sonra “Makâle-i Ûlâ” başlıklı ilk makale
olan sanâyi-i lafziyye yer alır. Sanâyi-i maneviyyeye ise kitabın ikinci cildinde yer
verir. “Şiir ve şiirin kısımlarını, vezinlerini ve bahirlerini içeren faydalı bir ilave
eklenecektir” açıklamasını yaptıktan sonra mukaddemeyi yedi bölüme ayırır,
kitabının tamamına yakınını (170. sayfaya kadar) bu tasnife göre hazırlanacaktır.
Yedi bölüm sırasıyla Fasl-ı Evvel, Fasl-ı Sânî, Fasl-ı Sâlis, Fasl-ı Râbi, Fasl-ı
Hâmis, Fasl-ı Sâdis, Fasl-ı Sâbî isimlerini alır. Sözü edilen fasılları kendi içinde
bâblara da ayırır. Bunlar aşağıda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.
“Fasl-ı Evvel”, kelime ve kelâmı içerir. Alt başlıklar halinde kelime, lafz
ve vaz açıklandıktan sonra örnek verilir. İsm-i işaret, zamir, cins isim, müfred,
müterâdifân, elfâz-ı müterâdife, menkul, hakikat-i örfiyye-i hâssa, mürtecil
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kavramları açıklanır ve örnekler verilir. Kelâm; kelâm-ı ihbârî ile kelâm-ı inşâî
olarak ikiye ayrılır, kelâmın bu bölümleri açıklanır ve örnekler verilir.
Örneklerden biri de Nâbî’nin iki beytidir.
“Fasl-ı Sânî” bölümünde havâss-ı kelâm ve havâss-ı umûmiyyeyi
açıklanır. Vuzûh-ı kelâma Terceme-i Telemak’tan, Süleymân-nâme’den, Târîh-i
Azmî’den ve Târîh-i Âsım’dan örnekler verilir. Hâliset-i kelâm açıklanır,
Tabsıra’dan ve Devr-i İstilâ’dan örnekler verilir. Husûsiyyet-i kelâm ve insicâm-ı
kelâm açıklanır, bunlar hakkında örnekler verilir.
İnsicâm
a) İnsicâm-ı kelime
b) İnsicâm-ı cümle
c) Mutâbakât-ı kelâm
olarak üçe ayrılır ve ayrı ayrı örnekler verilir.
Münşi olan kişi, anlatmak istediğini düşünerek sözcükleri bu amacına
uygun olarak kullanmalıdır.
Havâss-ı husûsiyye
a) Kelâm-ı basit
I- Sedâcet-i kelâm
II- Îcâz u ihtisâr-ı kelâm
III- Safvet-i kelâm
b) Kelâm-ı mutedil
c) Kelâm-ı âlî
Kelâm-ı basit açıklanır, Figân-nâme’den, Itlâku’l-Efkâr’dan ve Terakki
’den örnekler verilir.
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Sedâcet-i kelâm açıklanır, Mustafa Reşid Paşa’dan ve Azerî’nin Nakş-ı
Hayâl’inden örnekler verilir. Îcâz ve ihtisâr-ı kelâm açıklanır, Terceme-i
Telemak’tan örnek verilir. Safvet-i kelâm açıklanır, Tasvir-i Efkar’dan örnek
verilir.
Kelâm-ı mutedil açıklanır ve onunla ilgili olan havâss u evsâf, servet,
rikkat ü letâfet, nezâket ü zerâfet, talâvet-i kelâm tek tek açıklanıp örnekler verilir.
Kelâm-ı âlî açıklanır; tehyic-i rikkâte, şiire, trajediye, tarihe, hikemiyata,
şiddet-i kelâma, hiddet-i kelâma ve ihtişâm-ı kelâma örnekler verilir. Ulviyyet-i
hususiyye, ulviyyet-i suverî, ulviyyet-i tefekkür ve ulviyyet-i hiss açıklanır ve
örneklenir.
“Fasl-ı Sâlis” bölümüne geçilir. Şerâit-i kelâm ve selâset-i kelâm tanıtılır,
örnekler verilir. Kelime-i vâhideye ve kelimeteyne örnekler verilir. Metânet-i
kelâm, letâfet-i kelâm tanıtılır bolca örnek verilir. İnşa eden kişi, bilgisizlerin
dilindeki kelimeleri yazı yazarken kullanmamalıdır. Cümlelerinin bozukluğunu
gidermek için durumu tetkik ettikten sonra sözcükleri kullanmalıdır. Bu bölümde
sayılan şartlara uymalı, meramını düzgün ve tertipli olarak anlatanların,
konuşanların terkiplerini inceleyerek nazım ve nesirde sözün mertebelerine
ulaşmaya çalışmalıdır. Kendinde düzgün fikir, yaratılışında doğruluk ve çabuk
anlama gibi insana özgü seçkin hassalar bulunmalıdır.
“Fasl-ı Râbi” bölümünde hakikat ve mecaz, mecâz-ı mürsel ve istiâre
tanıtılır. İstiâre dört kısımdan oluşur.
a) İstiâre-i Musarraha
I- İstiâre Mutlaka
II- İstiâre Mücerrede
III- İstiâre Muraşşaha
b) İstiâre-i Mekniyye
c) İstiâre-i Tahyîliyye
d) İstiâre-i Temsîliyye
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Yine aynı bölümde kinaye ve teşbih anlatılır, örnekler verilir. Teşbihin
esasları sıralanır. Bunlar: Müşebbeh, müşebbehün-bih, vech-i şibh ve teşbih
edatıdır. Bu kavramların ayırt edilebilmesi için örnekler verilir, kavramlar ayrıca
irdelenir. Buna göre vech-i şibh kendi içinde dörde ayrılır. Hepsi ayrı ayrı
açıklanarak örneklendirilir.
a) Vech-i şibh-i hissî
b) Vech-i şibh-i aklî
c) Vech-i şibh-i hayâlî
d) Vech-i şibh-i vehmî
“Fasl-ı Hâmis” bölümünde fesâhat uzun bir şekilde açıklanır, fesâhat-i şifâhiyye ve
fesâhat-i tahrîriyye olarak iki kısma ayrılır.
1- Fesâhat-i Şifâhiyye
a) Fesâhat-i hitâbiyye vü politikiyye
b) Fesâhat-i askeriyye
2- Fesâhat-i Tahrîriyye
a) Fesâhat-i tarihiyye
b) Fesâhat-i âdâb
c) Fesâhat-i mektubat
d) Fesâhat-i şiiriyye
İlm-i kelâm üzerinde durulur ve ilm-i kelâmın kısımları hakkında bilgi
verildikten sonra Fasl-ı Sâdis bölümüne kadar fesâhatin bölümleri tek tek
incelenir. Bâb-ı evvelde vicdan başlığı altında vesâit-i iknâiyye açıklanır ve üç
kısma ayrılır.
Vesâit-i iknâiyye:
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a) Telkîn ta’lim: Akyise ve edillenin bulunması şarttır.
b) Mergûbiyyet: Hüsn-i ahlâkın bulunması şarttır.
c) Tehyîc ve tahrik-i rikkat: İnfiâlât-ı nefsâniyyenin bulunması şarttır.
Akyise vü edille
a) Akyise-i husûsiyye
I- Kıyâs-ı hamlî
II- Kıyâs-ı matvî
III- Kıyâs-ı mukassem
b) Akyise-i umûmiyye
Ayrı ayrı açıklanan bölümler ayrıca örneklendirilir. Mergûbiyyet açıklanır
ve uzun örneklerle bu açıklama desteklenir. Güzel ve düzgün konuşan kimse bilim
ve faziletleriyle birlikte ahlak güzelliğine sahip olmalı ve meramını ifade ederken
usta olmalıdır. Sözleri dinlenir ve kabul edilir bir kişidir ki sözlerini, fikirlerini
ifade etmek için ve fikrini de doğruluk ve fazilet için kullanır. Konuşmacı
muhataplarının öğrenim derecesini, bulundukları durumu ve gelenek göreneklerini
bilmeli ve onların durumuna göre söyleyeceği sözleri seçmelidir.
Hz. Ebu Bekir’in, Tasvir-i Efkâr’da da yayınlanan, halifelik makamına
geldiği gün minbere çıkarak yaptığı konuşmadan bir parça verilmiştir. Halife
konuşmasında; “Hükümeti idare etme görevi bana emanet edildi bunu gizlemek
ihanettir. Eger size iyilik edersem bana yardım edin eger kötülük edersem beni
uyarın. Bana göre zayıflar da sağlam ve kuvvetli olanlar da eşittir. Herkese adaletli
davranmak isterim. Bir hükümetin görevi her durumda vatandaşlarının serbestlik
hakkını korumaktır. Bir idare, adalete ne kadar yakınsa o kadar görevini yerine
getirmiş olur. Ne çok zorba bir hükümet olmalı ne de herkesi yaptıklarında serbest
bırakmalıdır. Acizlerin sığınacağı bir kapı olmalıdır yoksa hükümet kapısı
değildir. Hükümet kapısı olmasının yanında adalet kapısı da olmalıdır. Ahalinin
serveti ve memleketin bayındır halde olmasıyla tüm vatandaşlarının hukukunu tam
anlamıyla koruyabilir. Eskiden beri memleketin idaresinde kullanılan tüm
kuralların meşru olmasına dikkat edilmiştir. Her sınıf halktan insanların
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oluşturduğu bir meclis oluşturulmuş ve can, mal, ırzı koruyabilmek için adli
hükümler divanı adıyla ayrı bir meclis kurulmuştur. Bu meclislerde yer alan
halkımız samimi ve uyumlu bir şekilde çalışmalıdır ki isteğimiz böylece ahalinin
refahını tamamlamaktır. Medeni bir memleket olabilmek için bu kurallar şarttır.
Allah herkesi muvaffak eylesin” sözlerine yer vermiştir.
Tehyîc ve tahrîk-i rikkat açıklanır ve örneklenir. Ardından kuvve-i
muhayyile, kuvve-i hâssa ve kuvve-i mümeyyize kavramları üzerinde durulur,
örneklendirilir.
Kuvve-i muhayyile bütün varlıkları uygun bir bakış ile fikirde hayal
etmektir. Kuvve-i hâssa keder, sevinç, merhamet gibi hisleri algılamaya kalbin
açık olması demektir. Bu kalp açıklığı konuşmacıda bulunmazsa konuşması fasih
olmaz. Söylediği işaretler ve deliller inandırıcı olsa da soğukluk olduğu için
duyguyu karşısındakine hissettiremez. Hüzünlü bir konuşma esnasında dinleyiciye
gözyaşı döktüremez. Belki içinden gelmese de ağlar ama anlattıklarını tam olarak
hissetmediği için söyledikleri normal bir konuşma olarak kalır. Kuvve-i
mümeyyize, hissedilen şeyleri birbirinden ayırma kuvvetidir. Duygulara uygun
kelamı bilmek ve bahsedilen hisleri duyurmak için gerekli aletleri kullanmak
lazımdır. Bir hatipte kuvve-i muhayyile, kuvve-i hâssa, kuvve-i mümeyyize
bulunmazsa ikna vasıtalarından üçüncüsü olan tehyîc ü tahrik-i rikkat şartı yerine
getirilmemiş olur.
Ayrıca kadın haklarından bahsedilir. Kadınlar savaşa gidip şehit edilen
eşlerinin ve evlatlarının arkasından yas tutmaktadır. Çocuklar yetim kalmaktadır.
Kadınların, çocuklarına küçük yaştan itibaren barışı anlatmaları, savaşın
kötülüklerinden uzak tutmaya çalışmaları gerekmektedir. Erkekler de kadınların
haklarına saygı duymamakta, kadınları halkla ilgili işlerden uzak tutmaya çalışarak
vahşet işlemektedir. Kadınların da bu konudaki düşünceleri sorulmalıdır çünkü
savaş meydanlarında öldürülenler onların evlatları, eşleri, kardeşleri ve babalarıdır.
Haksızlık sona ermeli, kadınlarla erkekler eşit olmalıdır. Kadınlar, vatanı idare
etme hakkından uzak tutulmamalıdır. Kadınlar bu konuda hakkını aramalıdır,
şanını yüceltmelidir, erkeklerin müdahalesinden kurtulmalıdır. Kadınlar vatan
idaresi konusunda söz sahibi olurlarsa savaş olmaz ve medeniyet yolunda adım
atılırsa bilim, öğrenim ve sanat konusunda büyük gelişmeler yaşanacak, insanlar
arasında kavgalar çıkmayacak ve din, mezhep, milliyet farkı olmadan herkes
birbirini sevip kardeş olacaktır.
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Bâb-ı Sânîde hüsn-i tertîb açıklanır, nutkun şartları açıklanır. Bunlar:
Mukaddime, beyân, sûret-i ifâde, kabul, redd ve neticedir. Mukaddime kendi
içinde dörde ayrılır.
a) Mukaddime-i âdiyye
b) Mukaddime-i hâdia
c) Mukaddime-i muhteşeme
d) Mukaddime-i müheyyice
Mukaddimenin kısımları açıklanıp örneklendirildikten sonra beyâna
geçilir. Beyân açıklandıktan sonra sûret-i ifâde açıklanır ve Terakki ’den bir metin
örnek olarak verilir. Kabul veyā isbat açıklanır, Târîh-i Napolyon’dan örnek
verilir. Netice de açıklanır ve Nutkun Usûl ve Havâss-ı Mühimmesi’ne geçilir.
Îrâd Olunmuş Bir Nutkun Ecza-yı Mürekkebesi, Beyân, Taksîm, Tasdîk-i Cüz-i
Evvel, Taksîm-i Mükerrer (Taksîm-i Mükerrerin Cüz-i Evveli, Taksîm-i
Mükerrerin Cüz-i Sânîsi, Taksîm-i Mükerrerin Cüz-i Sâlisi), Cüz-i Evvelin
Netîcesi, Cüz-i Sânî (Taksîm-i Mükerrer-i Sânînin Cüz-i Evveli, Taksîm-i
Mükerrer-i Sânînin Cüz-i Sânîsi, Taksîm-i Mükerrer-i Sânînin Cüz-i Sâlisi),
Netîce-i Cüz-i Sânî, Cüz-i Sâlis, Taksîm-i Mükerrer, (Taksîm-i Mükerrer-i Sâlisin
Cüz-i Evveli, Taksîm-i Mükerrer-i Sâlisin Cüz-i Sânîsi, Taksîm-i Mükerrer-i
Sâlisin Cüz-i Sâlisi), Netîce-i Cüz-i Sâlis açıklandıktan sonra Nutkun Netîce-i
Umûmiyyesiyle bu konu tamamlanarak “Bâb-ı Sâlis”e geçilir.
Bâb-ı Sâliste Sûret-i Takrîr, Bâb-ı Râbi’de Hâl ve Tarz konusu ele alınır.
Bundan sonra büyük başlık altında fesâhat konusu ele alınmaya başlanır.
Nev-i Evvel - Fesâhat-i Şifâhiyye
Bâb-ı evvel - Fesâhat-i hitâbiyye vü politikiyye
Başlıklarından sonra hutbe ve fesâhat açıklanır, örneklendirilir.
Bâb-ı Sânî’de Fesâhat-i askeriyye bölümü yer alır. Terceme-i Fütûhu’şŞâm’dan, Malûmât-ı Nâfia’dan, Desâyis-i Harbiyye’den, Terceme-i Târîh-i
Napolyon’dan ve Hüseyin Avni Paşa’dan bolca örnek verilir.
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Yine hatip olan kişinin sahip olması gereken özelliklerden burada da
bahsedilmiştir. Hatip olan kişi karşısındakini bir konuda ikna etmeye çalışıyorsa
anlattığı şeye öncelikle kendisi inanmalıdır. Amacını gerçeğe yakın bir noktada
düşünmezse veyā ne söyleyeceğinde tereddüd eder, kararsız kalırsa maksadını ve
meramını layıkıyla ortaya koyamaz. Dinleyenler de aldırmaz bir tavır takınırlar.
Nev-i Sânî – Fesâhat-i Tahrîriyye
Bâb-ı Evvel – Fesâhat-i Üdebâ veyāhud Fesâhât-i Âdab
Bâb-ı Sânî – Fesâhat-i Târîhiyye
bölümleri yer alır. Fesâhat-i Târîhiyye’ye Risâle-i Devr-i İstilâ’dan örnek verilir.
Tarih sınıflandırması yapılır.
a) Târîh-i siyâsî veyā medenî
I- Târîh-i âlem
1- Târîh-i kadîm
2- Târîh-i kurûn-ı üstüâ
3- Târîh-i cedîd
II- Târîh-i umûmî
III- Târîh-i husûsî
b) Târîh-i ulûm-i âdâb
c) Târîh-i tabîi
Târîh-i husûsîden sonra kütük ve tezkire açıklanır, tarih sınıflandırması
kaldığı yerden devam eder. Böylece fasl-ı hâmis bölümü tamamlanmış olur.
“Fasl-ı Sâdis” bölümünde terkîb açıklanır. Terkîb, fikirleri biraraya
getirerek anlatılmak isteneni layıkıyla anlatabilmektir. Bunun için dört şey
gereklidir: Önce amacın derinlemesine düşünülmesi, ikinci olarak akla ansızın
gelen şeyi vakit harcamadan yazma, üçüncü olarak yazılanları kendi kendine
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düzenleme, dördüncü olarak yazılanlarla ilgili bu işi daha iyi bilen birinin fikrini
almak. Bir yazıcı yazdığı şey hakkında kaç tane amaç güdüyorsa bunları bir araya
getirmesinin de o kadar çeşidi vardır. Fakat kitapta terkîb; tavsîf, rivâyet ve
mekâtîb olarak üçe ayrılmaktadır. Öğretmen bunlardan biriyle ilgili öğrencilerine
yazı yazdıracağı zaman öncelikle öğrenciye bilgi vermeli, yazım kurallarını
tahtaya yazmalı ve bunu yaparken anlaşılır bir dil kullanmalıdır. Yoksa verdiği
bilgiler öğrenciler için yararlı olmayacaktır. Öğretmen, öğrenciler yazılarını
bitirdikten sonra hepsini tek tek ve dikkatle incelemelidir.
Bâb-ı Evvel – Tavsîf
Bâb-ı Sânî – Rivâyet
Bâb-ı Sâlis – Mekâtîb
Bâb-ı Evvelde tavsîf, tezâd ve muvâzât incelenir, örneklendirilir. Bâb-ı
Sânîde rivâyet, Rivâyâtın Sûret-i Umûmiyyesi başlıkları yer alır. Bâb-ı Sâlis –
Mekâtibde, mektûb açıklanır ve bu mektûba Nüzhet Efendi’nin Mugni’l-Küttâb’ı
örnek gösterilir.
“Fasl-ı Sâbi” bölümünde Usûl-i Mükâtebât ve Erkân-ı Kitabet ü Şerâit-i
Müteferria-i Sâire başlığı altında mektuplaşma usulleri, yazı yazmanın temelleri ve
buna benzer kurallar dile getirilir. Mektup açıklandıktan sonra Yūsuf Kâmil
Paşa’dan konuyla ilgili örnek verilir.
Erkân-ı kelâm: Kelâm için üç temel unsur sıralanır.
a) İbtidâ
b) Tahallüs
c) İntihâ
Kelâmın unsurlarından sonra yine mektupla ilgili on tane şart alt alta
sıralanır. Böylece kitabın mukaddeme kısmı tamamlanır ve kitabın başında
belirtilen makalelerden ilki olan makale-i ûlâ yer alır. Sanâyi-i lafziyye (Cinas ve
sâire gibi şekil hünerleri) pek çok kısımdan oluşur.
Nev-i Evvel: Seci ve Tasrî
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Seci açıklandıktan sonra başlıca yedi şartı açıklanır. Sami Paşa’dan örnek
verilir ve üç kısma ayrılır.
a) Seci-i Muvâzî: Risâle-i Mükâtebât ’tan örnek verilir.
b) Seci-i Mutarraf: Nâbî ’den, Gülbūn-i İnşâ ’dan ve Münşeât-ı Nâbi ’den
örnek verilir.
c) Seci-i Mütevâzin: Münşeât-ı Nâbî’den örnek verilir.
Tasri, mısralamak olarak açıklanır. Dilimizde beş kısma ayrılır.
a) Tasri-i Kâmil: Nâbî’’den ve Ragıb Paşa’dan örnek beyitler verilir.
b) Tasri-i Mürtebit: Fitnât ’tan ve Nâbî’den örnek beyitler verilir.
c) Tasr-i Müvecceh: Râgıb Paşa’dan, Sâmî’den ve Nef’î’den örnek beyit
verilir.
d) Tasri-i Nâkıs: Râgıb Paşa’dan ve Nâbî’den örnek beyit verilir.
e) Tasri-i Mükerrer: Vâsıf’tan örnek beyit verilir.
Tasrînin tasrî-i muallak ve tasrî-i meştûr diye iki kısmı daha vardır.
Onların söylenmesi Türk dilinde ayıp karşılanacağı için onları açıklamaktan
vazgeçilmiştir.
Nev-i Sânî: Tecnîs
Tecnîs açıklandıktan sonra yedi kısma ayrılır.
1- Tecnîs-i tâmm
2- Tecnîs-i nâkıs
3- Tecnîs-i zâid
4- Tecnîs-i mükerrer
5- Tecnîs-i mürekkeb
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6- Tecnîs-i mutarraf
7- Tecnîs-i hatt
Ayrı ayrı açıklanan kısımlar hakkında örnekler de verilir. Diger
sanatlardan da terdîd, iştikâk ve şibh-i iştikâk, kalb, aks ü tebdîl ve reddü’l-acüz
‘ale’s-sadr açıklanarak örnekler verilir.
Tarsî, lüzum mâ lâ yelzem, muvâzene, teşrî veyā tevşîh de cinâs ve sâire
gibi şekil hünerlerindendir. Tarsî ile ilgili Tasvîr-i Efkâr’dan, Münşeât-ı Nâbî’den
ve Keşfî’den örnekler verilir. Lüzûm mâ lâ yelzem hakkında açıklama yapıldıktan
sonra bu sanatla ilgili Gül-bün-i İnşâ dâhil pek çok örnek verilir. Muvâzene
açıklandıktan sonra Münâzara-i Gül ü Mül’den, Sâmî’den ve Nef’î’den örnek
verilir. Teşrî açıklanır; Fâzıl’dan, Tasvîr-i Efkâr’dan ve Selîm’den örnekler verilir.
Lüzûm mâ lâ yelzem: Fasıla ya da kafiye harfinden önce gerekli olmadığı
halde bir veyā daha fazla harfin aynısının getirilmesidir. Buna iltizam veyā i’nât,
tazyik, teşdîd de denir. Bu sanat, sanatların en zorlarındandır. Çünkü gerekmediği
halde musikiyi artırmak için ilave bir harf daha getirme sanatıdır (Karamollaoğlu,
2014: 181).
İhtilâf-ı Sıyag-ı Elfâz ve Muâzala-i Lafziyye açıklanır. Muâzala-i Lafziyye
beş kısımdır.
a) Kısm-ı evvel açıklanır ve örneklendirilir.
b) Kısm-ı sânî açıklanır ve örneklendirilir.
c) Kısm-ı sâlis açıklanır ve örneklendirilir.
d) Kısm-ı râbi açıklanır ve örneklendirilir.
e) Kısm-ı hâmis açıklanır ve örneklendirilir.
Münâferet-i Elfâz ve fıkra açıklanarak kitap tamamlanır.
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Süleyman Paşa kitabının sonunda bir de ihtar metni yazar.
İħŧārü’l-Evveli’l-İnžār
Bi-Ǿavnillāhi TeǾāla cemǾ ve tertįbine muvāffaķ oldıġımız işbu (Mebāni’lİnşā ) da źikr ü beyān olunan ķavāǾidi įżāĥ ve teşkįl ve żabŧını tehvįn ve teshįl için
įrād ve įtyān olunan emŝile-i manžūme ve menŝūreniŋ mümeŝŝilü’l-lehe
muvāfaķatı aşikār ve bunlarıŋ müteǾaddid ve müzdād olmasında istifāde daha
ziyāde olacaġı bedî-dār ise de böyle müteǾaddid miŝālleriŋ istiħrācı ķudemā-yı
küttāb-ı źįşān ve büleġā-yı Ǿaśr u zamānıŋ āŝār-ı nefįsesini tamāmıyla tetebbuǾa
muĥtāc ve Ǿācizleri ise keŝret-i iştiġāl sebebiyle buŋa muvāffaķ olamayacaġım
āzāde-i ķayd-ı eşkāl ve iĥticācdır. Bināǿen Ǿalā-haźā bu ķadre’ŧ-ŧaķa bulmuş
oldıġım emŝile ile iktifā olınmışdır. Ĥālbuki bu maķūle yeŋiden açılacaķ bir yoluŋ
tevsįǾine ancaķ aśĥāb-ı fażl u hüneriŋ müşareketiyle baķılacaġı ve böyle yapılacak
müsellem teraķķiye erbāb-ı ġayret ve himmetiŋ muǾāvenetiyle çıķılacaġı nezd-i
evvelü’n-nihāda müsellem ve hüveydādır. İşte bu ŧarįķ-i kitābetiŋ tevsįǾ ve terĥįbi
ve bu mirkāt-ı inşānıŋ terfįǾ ve taśvįbi niyyet-i ħayriyyesini icrā ħuśūśuna Ǿaŧf-ı
nigāh-ı raġbet ve iǾtinā eden źevātıŋ arayıp bulduķları ķavāǾid-i mühimme
veyāħūd bulmuş oldıġımız miŝāllere muŧābıķ olaraķ görüp yazdıķları emŝile-i
vāżıĥa luŧfen taĥrįr ve ŧaraf-ı Ǿācizānemize tesyįr buyurulur ise maǾa’lmemnūniyye ķabūl ve taĥsįn ve bunlarıŋ Ǿilāvesiyle cild-i ŝānį tezyįn olunacaġı
iħŧār olunur.
Hatırlatma metninde Süleyman Paşa, Mebâni’l-İnşâ ’yı Allah’ın
yardımıyla bitirdiğini, kitapta yer alan lisan kurallarını daha anlaşılır hale
getirebilmek için nazım ve nesir parçalarından örnekler kullandığını, bu örneklerin
ne kadar çok olursa o kadar faydalı olacağını bildiğini, fakat örneklerin âlimler
tarafından incelendikten sonra anlaşılabileceğini, bilgisi daha az olanların
anlamaya çalışmasının uğraştırıcı bir iş olacağını düşündüğünden verilen
örneklerle yetindiğini söyler. Hazırlanan kitabın yeniden açılacak bir yolu
genişletme görevi üstleneceğini fakat bunun yapılabilmesi için fazilet ve hüner
sahiplerinin ortaklaşa görev üstlenmesi gerektiğini dile getirir. Kitabın yazılma
amacının yazı yazma yolunun genişletilmesi ve bu konuda insanın bir basamak
yukarıya taşınması olduğunu dile getirir. “Bizim buradaki amacımıza önem veren
ve katkıda bulunmak isteyen kişilerin misallerimize uygun yeni örnekler bulması
ve bizlere ulaştırmasını memnuniyetle karşılarız, yeni örneklerin ikinci kitabımızı
süsleyeceğini hatırlatırız” diyerek sözlerine son verir.
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Kitapta yer alan tüm örneklere daha kolay ulaşılmasını amaçlayarak
oluşturduğumuz tabloyu aşağıda veriyoruz.
Tablo 1.1. Mebani’l-İnşâ’da verilen örneklerin alındığı Şahıslar ve Eserler
Yazar-Şair

Eser

Sayfa

Adı

Adı

Numarası

ǾAbdü’l-Ǿazįz

Süleymān-nāme

73

Āhį

Beyit

206

ǾĀkif Paşa

Beyit

93

ǾĀkif Paşa

Śahbā-nāme

94

ǾĀkif Paşa

Tabśıra

75, 96,173

ǾĀlį Paşa

Beyit

102, 91, 95

ǾArif

Beyit

210

ǾĀśım

Beyit

222

ǾĀśım

Tārįħ-i ǾĀśım

74

ǾAzmį

Tārįħ-i ǾAzmį

73

Azerį

Beyit

119

Azerį

Naķş-ı Ħayāl

81

Beyitler

206, 208, 209, 212

Risāle-i Mükātebāt

82

Beyitler

220, 223

Belįġ

Ĥamām-nāme

109

Belįġ

Keşfger-nāme

109

Cemāleddin Efġānį

Metin

135

Cinānį

Beyit

194

Cevrį

Beyit

193

Erzį

Beyit

205

Fātiĥ Sulŧān Meĥmet

Beyit

95

Fāżıl

Beyitler

95, 110, 190, 196, 213, 216

Beyitler

94

Fiġān-nāme

78

Fıŧnat

Beyit

186

Fuǿad Paşa

Teraķķi

134

Fużūlį

Beyit

199, 220, 222

Fużūlį

Ĥadįķatü’s-SüǾedā

189

Bāķį
Bālį
Belįġ

Fażlį
Fehįm-i Ķadįm
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Tablo 1.1. Mebani’l-İnşâ’da verilen örneklerin alındığı Şahıslar ve Eserler
(devamı)
Ħˇace-i Cihān

Menāžirü’l-inşā

96, 97, 98

Ħˇace SaǾdeddįn

Beyit

74

Ħˇace SaǾdeddįn

Tācü’t-Tevārįħ

198, 204

Ħāķānį

Şemāǿil-i Şerįf

115,164, 167

Ħālid İbn-i Velįd

Terceme-i Fütūĥu’ş-Şām

155

Ħalįlį

Beyit

197

Ĥasan Çelebi

Metin

203

-

Ħˇace Tārįħi

215

-

Hümāyun-nāme

200, 213

ĤüseyinǾAvni Paşa

Metin

153

Ĥüsnį

Beyit

105, 106

İftāyį

Beyit

206

Ǿİzzet Mollā

Beyit

112

Ǿİzzet-i Ķadįm

Beyit

104

Kāmį

Beyit

215

Kānį

Beyit

108

Kāžım

Beyit

117

Keşfį

Beyit

214

Keźā

Beyit

195, 196, 200, 210, 211, 213,
217

Lā-edrį Kāǿile

Beyit

118,194, 204

Laŧįfį

Beyit

199

-

Mümeyyiz

128

Maĥmūd Celāleddįn

Şefiķ-nāme

67, 95, 205, 221

Meĥmed Selim Paşa

Üss-i Žafer

133, 222

Moliyer

Metin

93

Mösyö Şınayder

Teraķķi

79, 134-136

Muśŧafa Reşįd Paşa

Metin

68, 80, 131

Münįf

Beyit

119, 217, 224

Münįf

MecmūǾa-i Fünūn-İltifātnāme-i

68, 100

ǾAli Paşa
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Tablo 1.1. Mebani’l-İnşâ’da verilen örneklerin alındığı Şahıslar ve Eserler
(devamı)
Nābį

Beyitler

71, 85, 88, 104, 110, 118,
120, 181, 183, 186, 188, 190,
197, 201, 202, 205, 206, 207,
208, 209, 210, 212, 218

Nābį

Ħayriye-i Nābį

113, 115

Nābį

Münşeǿat-ı Nābį

203, 233, 237

NāǾilį

Beyit

117

Nāķį

Metin

211

Nāmıķ Kemāl

Risāle-i Devr-i İstilā

75, 89, 155, 168

Napolyon Bonapart

Tārįħ-i Napolyon

85, 137, 147, 148, 149, 150,
151

Nazįm

Beyit

205

Nedįm

Beyitler

112, 215

NefǾį

Beyitler

85, 102, 105, 109, 113, 114,
116, 187, 189, 213, 216

Nergisį

Beyitler

100, 101, 103, 108, 190, 207

Nergisį

Ħamse-i Nergisį

134, 190, 191, 193, 197

Neşāt

Beyit

118

Neşǿet

Beyit

118

Oķçuzāde Meĥmed Şah

Metin

183, 197

Pertev

Beķā-yı Şaħśį

83

Pertev

Beyit

103, 105, 203, 220, 222, 224

Pertev Paşa

Iŧlāķu’l-Efkār

79

Rāġıb Paşa

Beyitler

104, 116, 118, 119, 186, 187,
188, 205, 208, 209

56

Rāsįn

Terceme-i Şināsi

89

Rābį

Beyit

194

Rıżā

Beyit

116

RıfǾat Paşa

Gül-bün-i İnşā

182, 183, 191, 198, 215, 217

Śābit

Beyitler

107, 207, 210, 217

Śafvet

Beyitler

117

Sāmį

Beyitler

115, 187, 210, 216

Sāmį Paşa

Beyitler

192, 184, 195

Tablo 1.1. Mebani’l-İnşâ’da verilen örneklerin alındığı Şahıslar ve Eserler
(devamı)
Sāmį Paşa

Rumūzü’l-Ĥikem

89, 91

Selįm

Beyitler

218

Serverį

Beyitler

104, 206

Serverį-i Ķadįm

Beyitler

202

Seyyįd Vehbį

Beyit

104, 223

Śıdķį Paşa

Risāle-i Berf ü Bahār

99, 113

Sulŧān Süleymān

Desāyis-i Ĥarbiyye

147, 167

-

Terceme-i Junadiv

184

-

Münāžara-i Gül ü Mül

216

Şinasi

Taśvįr-i Efkār

72, 82, 83, 86, 91, 93, 102, 171,
191, 213, 218

Tācį

Beyit

207

Vāśıf

Beyitler

77, 105, 111, 114, 120, 188, 190,
194, 195, 208, 210, 221

Vehbį-i Ķadįm

Beyit

86

Vehbį-i Keçecizāde

Beyit

106

Vehbį-i Sünbülzāde

Beyitler

84, 96, 208, 209, 210, 212, 222

Veysį

Letāǿif-i İnşā

09

Veysį

Siyer-i Veysį

76, 115

Veysį

Şehādet-nāme-i Veysį

190, 191, 192, 198

Yāver

Beyit

202

Yūsuf Kāmil Paşa

Terceme-i Telemaķ

73, 81, 92, 94, 161, 162, 163, 164,
176, 185, 198

Ĥażret-i ǾÖmer

MaǾlūmāt-ı NāfiǾa

145

Terceme-i Fütuĥū’ş-Şām

144

Terceme-i Fütuĥū’ş-Şām

146

Ǿİyāż İbn-i Ġanem

Terceme-i Fütuĥū’ş-Şām

146

Müyessere rađıyallāhuǾanh

Terceme-i Fütuĥū’ş-Şām

145

EbūǾUbeydetü’l-Cerrāĥį

Terceme-i Fütuĥū’ş-Şām

145

rađıyallāhuǾanh
Ĥażret-i Ebū Bekir
rađıyallāhuǾanh
Ħālid İbn-i Velįd
rađıyallāhuǾanh

rađıyallāhuǾanh
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2.1.

Eserin Kendinden Önceki Eserlerden Etkilenmesi ve Kendinden
Sonraki Eserlere Etkisi

19. yüzyılda Batılılaşmanın etkisiyle eski tarz medreselerin yerine yeni
okullar açılmış ve yeni bir eğitim sistemi faaliyete geçmiştir. Yeni açılan okulların
ders müfredatlarıyla eski tarz eserler arasında uyumsuzluk meydana gelmiş ve eski
medreselerde okutulan belâgat müfredatları ile yeni okulların ders müfredatları
örtüşmemiştir. Yeni açılan bu okullarda yeni usul inşâ, yazma ve hitabet kurallarını
öğreten kitaplara ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla yazılan kitaplardan biri de
Süleyman Paşa’nın Mebâni’l-İnşâ adlı eseridir.
Tanzimat’tan II. MeĢrutiyete kadar neĢredilen eserlerde Fransız retorik ve
literatür kitaplarının önemli bir etkisinin olduğu gözlemlenmiĢtir. Süleyman PaĢa
ve Recaizade Mahmud Ekrem ile baĢlayan bu etkilenme sürecinin devrin diğer
müelliflerini de kuĢattığı görülüyor (Koç, 2012: 29-30).
Tanzimat döneminde Süleyman Paşa’nın Mebâni’-İnşâ’sı ile birlikte Batı
retoriğinin konuları Türk edebiyatına girmiş ve bu sahada yazılan eserler iki farklı
koldan devam ederek ya eski belâgat anlayışını izlemiş, ya da onun yanında Batı
retorik kitaplarından da faydalanmışlardır. Bu iki ucu en iyi yansıtan eserler ise
Ahmed Cevdet Paşa’nın Belâgat-i Osmaniyye’si ile Recaizâde Mahmud Ekrem’in
Ta’lîm-i Edebiyat’ı olmuştur (Saraç, 2004: 131–136).
Batılı kaynakların etkisi açıkça görülen ilk kitaplardan biri olma
özelliğine sahip olan Mebâni’l-İnşâ ’nın Batılı kaynaklara dayanarak yazılması
daha sonraki eserlerde de aynı tesirin devam etmesine neden olmuştur. Batı retoriği
ve edebiyat nazariyyesinden faydanma kendinden sonra yazılan eserleri de
etkilemiştir. Klâsik belâgat anlayışı gittikçe etkisini yitirir; fesahat daha çok hitabet
ve kitabet yönünden değerlendirilir.
1865 yılında harbiye ve askerî idadilerin programlan yeniden
düzenlenmiş ve 1875 yılında Menşe-i Muallim adı verilen askerî öğretmen okulu
da hizmete girmiştir. Bu okulun idadi kısmının birinci sınıfında kitabet ile Kavâid-i
Osmaniyye, ikinci ve üçüncü sınıflarda kitabet, beşinci sınıfta da Mebâni’l-İnşâ
okutulmuştur. İki yıllık olan yüksek kısmının programında ise Edebiyat-ı Türkiyye,
usul-ı inşâ, âsâr-ı müntehâbe, Mebâni’l-İnşâ okutulmuştur. Bu okul daha sonra
kapatılır. Aynı tarihte açılan Menşe-i Küttâb-ı Askerî’de de Türkçe kitabet, kavâid
ve belâgat okutulmuştur. 1877 yılında yapılan düzenlemede askerî idadilerin
mahreç sınıfında İmlâ-yı Osmanî ve Kavâid-i Osmaniyye, birinci sınıfta kitabet,
ikinci sınıfta kitabet, üçüncü sınıfta kitabet ve ders kitabı olarak da Mebâni’l-İnşâ
okutulmuştur.
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Kendinden önce yazılan belâgat kitapları daha çok Doğu edebiyatından,
Arapça ve Farsça kurallardan etkilenmiş, Batı edebiyatı ile bir etkileşime
girmemiştir. Tanzimat döneminde her anlamda yaşanan batılılaşmanın etkisiyle
Mebâni’l-İnşâ ve o dönemde yazılan pek çok belâgat kitabı da Batı edebiyatından
etkilenmiş ve bu eserler askerî okullarda ders kitabı olarak okutulmuştur. Mebâni’lİnşâ bu alandaki ilklerden olduğu için eser, edebiyat tarihimiz açısından önemli bir
yere sahiptir. Kendinden sonra yazılan kitapları da Batı edebiyatından yararlanma
konusunda etkilemiştir.
Sonuç olarak Süleyman Paşa'nın bu kitabı ile birlikte ilk defa Avrupa
retoriğinden üslûp (style), terkip (composition), fesahat ve hitabet gibi konuları
edebiyatımızda görürüz. Paşa, eserinde Doğu kaynaklarından faydalansa da Batılı
anlayış ile klasik anlayışı birarada yürütür. Ayrıca eserdeki örneklerin bolluğu ve
nesir misâllerine geniş ölçüde yer verilmesi de bu kitabın edebiyat bilgileri
sahasında önemli bir mesafeyi kat ettiğini gösterir. Ayrıca Mebâni'1-İnşâ, edebî
sanaat kadrosu bakımından da oldukça zengin bir kitaptır.

Mebâni’l-İnşâ edebiyat kuramı alanındaki kitaplarımız içinde hem bir
basamaktır hem de bambaşka bir yere sahiptir. Batı edebiyatının kompozisyon
tekniği ve anlayışı Osmanlı eğitimine ilk defa bu eser ile girmiştir. Ayrıca
örneklerinin bolluğu ve özelliği, özellikle nesir örneklerinin zenginliği ile de Türk
nesri ilk defa Mebâni’l-İnşâ ile edebiyat kuramı kitaplarında yer alabilmiştir.
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2.2. Transkripsiyon İşaretleri

Ā-ā

ﺁ

Ŝ-ŝ

ﺚ

Ĥ-ĥ

ﺠ

Ħ-ħ

ﺥ

Ź-ź

ﺬ

Ś-ś

ﺺ

Đ-đ-Ż-ż

ﺾ

Ŧ-ŧ

ﻃ

Ž-ž

ﻆ

Ǿ

ﻉ

Ġ-ġ

ﻍ

Ķ-ķ

ﻕ

Ŋ-ŋ

ﮔ

ǿ

ﺀ

Transkripsiyonu yapılan metinde yukarıdaki transkripsiyon işaretleri
kullanılmıştır
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2.3. Metin Teşkilinde İzlenen Yol
1. Metin çevirisinde alıĢılagelen transkripsiyon sistemi kullanılmıĢtır.
2. Metinde ayet ve hadisler italik olarak gösterilmiĢ, anlamları dipnotta verilmiĢtir.
3. Metin içinde bulunan ayetlerin çevirisi Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı’nın
http://kuran.diyanet.gov.tr/ sitesinden alınmıĢtır.
4. Bölüm baĢlıkları metin içerisinde koyu renk ile gösterilmiĢtir.
5. Asıl metinde yer alan sayfa numaraları transkripsiyonlu metinde [ ] içinde
gösterilmiĢtir.
6. Metnin transkripsiyonu yapılırken müellifin imlaları esas alınmıĢtır.
7. Bağlaç olan “ve” yi karĢılamak için metnin nesir kısımlarında “ve”, nazım
kısımlarında “u”, “ü” ve “vu”, “vü” kullanılmıĢtır.
8. Nesir bölümlerinde “et-” Ģeklinde kullanılan fiil, nazım bölümlerinde “it-”
olarak kullanılmıĢtır.
9. Müellif tarafından “yoksa” ve “yohsa” Ģeklinde kullanılan bağlaç
transkripsiyonlu metinde de aslına sadık kalınarak iki Ģekliyle kullanılmıĢtır.
10. Ġçerisinde kalın ünlülerin bulunduğu sözcüklerdeki “g” harfleri “ġ” ile
karĢılanırken, içerisinde ince ünlülerin yer aldığı kelimelerde “ğ” harfini
karĢılamak için “g” kullanılmıĢtır. Bu açıdan metin içinde “ğ” kullanılmamıĢtır.
11. Metnin orijinaline bağlı kalınarak “hangi” sözcüğünün yerine “kangı” sözcüğü
kullanılmıĢtır.
12. Verilen örneklerden sonra veya misâl yazıldıktan sonra örnek verilmeden
geçilen yerlerin bazılarında müellif “ ”الحyazmıĢtır. Orijinaline sadık kalmak
amacıyla çalıĢmamızda bu aktarılırken “ilĥ” Ģeklinde yazılmıĢ, kelimenin uzun
hâli ve anlamı dipnotta ayrıca gösterilmiĢtir.
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2.4. Metinde Tespit Edilen Dil Özellikleri
1) Bulunma durumu eki (lokatif)’nin ötümlü (tonlu, yumuĢak) Ģekilleri olan “da,
de” kullanılmıĢ, ötümsüz (tonsuz, sert) Ģekilleri kullanılmamıĢ. Bu bakımdan
Türkçedeki ünsüz benzeĢmesi kuralına uyulmamıĢtır. Örnek: sûret-de,
2) Ayrılma durumu ekinin tonlu Ģekilleri olan “dan, den” Ģekilleri kullanılmıĢ,
ünsüz uyumuna dikkat edilmemiĢtir. Örnek: taraf-dan (s. 43)
3) Görülen geçmiĢ zaman ekinin tonlu Ģekilleri olan “dı, di” ekleri kullanılmıĢ,
ünsüz uyumuna dikkat edilmemiĢtir. Ayrıca ekin yuvarlak Ģekillerine de yer
verilmemiĢtir. Örnek: et-di, bul-dı, iĢit-diyse de (s. 41), buyur-dı-k, git-di-m,
ak-dı, yap-dı, ol-dı
4) Sıfat fiil eklerinden “dık, dik” kullanılmıĢ, ünsüz uyumu kurlına uyulmamıĢtır.
Örnek: et-dik-den (s. 49).
5) Bildirme eki olan “dIr, tIr,” ın sadece tonlu hâli kullanılmıĢtır. Örnek: yok-dur,
demiĢ-dir.
6) Küçültme eki olan “ca, ce, ça, çe”nin sadece tonlu Ģekilleri kullanılmıĢtır.
Örnek: olmadık-ca,
7) Zarf-fiil eki olan “dıkça, dikçe, tıkça, tikçe” ekleri tonlu Ģekilde “dıkca, dikce”
kullanılmıĢtır. Örnek: at-dıkca (s.40), et-dikce (s. 40), ol-dıkca.
8) Zarf fiil eki olan “p” korunmuĢtur. Örnek: olu-p, edi-p, gör-üp, tanı-y-ıp
9) Zarf fiil eki olarak “mız vaktde” de kullanılmıĢtır. Örnek: dedigimiz vaktde
10) Fiilden fiil yapım eki (ettirgenlik) olan “dır, dir” tonlu Ģekilde kullanılmıĢ,
ünsüz uyumu kuralına uyulmamıĢtır. Örnek: bırak-dır-dınız (s. 120), karıĢ-dırmaksızın (s. 106).
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(Transkripsiyonlu Metin)

MEBĀNİǿL-İNŞĀ
CİLD-İ EVVEL
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Mekteb-i Fünūn-ı Ĥarbiye-i Şāhāne Münşeǿat Ħˇacesi Miralay Süleymān
Beyiŋ Eŝeridir.
3.1. Dįbāce
Ĥurūf-ı bedāyiǾ-i ĥamd ü ŝenā ve žurūf-ı meǾānį-i sipās-ı bį-iĥśā ol münşįi esālįb-i meşāǾir ve ĥavāss ve mürettib-i śaĥāyif-i tekvįn ve esās celle şānühü
ĥażretleriniŋ dergāh-ı Ǿažamet-penāhlarına Ǿarż-ı ferāǿid-i Ǿubūdiyyet ve įfā-yı
vecįbe-i rıķķıyyete mevżūǾ ve maħśūśdur ki bu cerāǿid-i mümkināt anıŋ midād-ı
kilk-i ķudretiyle śūret-yāb-ı sevād ve imlā ve şu evrāķ-ı ĥikmet-ħāne-i kāǿināt
benān-ı śunǾ-ı rubūbiyetiyle meǿal-ārā-yı terkįb ve inşā eyledi ve elfāž ve mebānį-i
śalat ü selām ol meşįme-i şįme-i belāġat ve śadefçe-i leǿalį-i feśāĥat olan ħātime-i
risāle-i risālet ĥażretleriniŋ bār-gāh-ı şefāǾat-destgāhlarına nuǾūt-i lāyiķa śarf u
edāsına münĥaśır ve maķśūrdur ki nüsħa-i fāħire-i fıŧratları vesįle-i esįle-i kevn ü
įcād ve Ǿibāre-i bāriǾa-i nübüvvetleri istiŧlāǾ-i ġavāmıż-ı ĥaķķ u ĥaķįķate faślüǾlĥiŧāb-ı hidāyet ve irşād oldu ve taǾbįrāt-ı tarđiyye ve tekrįm ve telmįĥāt ve
temlįĥāt-i taĥiyye ve tefħįm ol āl ü aśĥāb-ı ħayrüǾl-beriyyeye maǾrūż ve maǾŧūfdır
ki her birerleri nice nice daķāyıķ-i dįniyye ve ĥaķāyıķ-ı şerǾiyyeyi nāŧıķa-i dürerbār-ı saǾādetden gūşvāre-i sāmiǾa-i ümmete vāsıŧa-i ķarǾ ve įśāl oldılar. BaǾdeźā
beyāna ĥācet olmadıġı üzere fenn-i celįl-i kitābet tedāvül-i muǾāmelāta ħıdmet ve
esbāb-ı mūcibe-i temeddünü istiĥżāra vesāŧat eyledigi cihetle taĥśįl ve iktisābı
cümleye lāzım ve Ǿale’l-ħuśūś ĥükūmet-i seniyyeniŋ ķuvve-i icrāǿiyyeleri demek
olan eśnāf-ı meǿmūrįne elzemdir. Lakin Ǿilm-i mezbūr umūr-i vicdāniyyeniŋ taśvįr
ve tertįbinden bāĥiŝ bulındıġı ĥasebiyle tederrüs ve teǾallümünüŋ bir ķāǾide-i
esāsiyye üzerine ibnāsı vażǾ-ı ŧabįǾisi iķtiżāsınca mümkinsiz gibidir. Faķaŧ
bunuŋla berāber birŧaķım ķavāǾid vardır ki onlara riǾāyet sāyesinde terākįb-i
kelāmiyyeniŋ saķāmetden selāmeti ve ıŧŧırād-ı ifādeniŋ ħalelden ĥıfž ve viķāyeti
cihetleri mümkin ve ĥāśıl olur. Ĥatta gerek ǾArab ve Fars ve gerekse milel-i
Efranciyye lisānlarınıŋ ŧabįǾat ve şįvesine taŧbįķe bu maķśada ħıdmet ārzūsıyla
birçoķ kütüb-i mütenevviǾa teǿlįf ve tedvįn ve mübāĥaŝ-ı keŝįre derc ü tebyįn
eylemişlerdir. Ne çāre ki lisān-ı ǾOŝmānį üzere o yolda bir eŝer vażǾ ve ibķāsına
her ne sebepden ise şimdiye dek üdebā-yı eslāf ŧarafından raġbet ve himmet
olunmamış ve edebiyātımızıŋ bu ķısmı ki maśdar-ı intişārı olacaķ idi naśılsa
meskütü’n-Ǿanh bıraķılmışdır. İşte Ǿācizleri yaǾni Ǿasākir-i şāhāne ķāǿimmaķāmlarından Mekteb-i Fünūn-ı Ĥarbiyye-i Cenāb-ı Mülūkāne Kitābet Ħˇacesi
Es-seyyid Süleymān Ĥüsnį ķulları eŝnā-yı tedrįste lisānımız edebiyātına maħśūś
böyle bir kitābıŋ lüzūm-ı vücūdunca der-kār olan iĥtiyācı ĥiss ve müşāhede ederek
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tertįbi taśavvurunda bulundum ise de fiķdānį-i biżāǾa bir aralıķ bāǾiŝ-i tereddüd
oldı idi. Lakin muaħħaran o miŝillü taśavvurātıŋ ķuvveden fiǾle bürūzu velev cüzǿi
olsun ibnā-yı vaŧanı müstefįd ķılacaġı cihetle erbāb-ı kemāl ŧarafından naśıl olsa
mažhar-ı ŧaǾn ve taķbįĥ olmayacaġı ve Ǿaleǿl-ħuśūś āŝār-ı edebiyyeniŋ naķāyiś ve
ķuśūrunu üdebā-yı Ǿaśrıŋ iķdāmāt-ı mütevāliyyesiyle mürūr-ı zamān istikmāl
edebilecegi müŧālaǾaları yine efkārımda ŝebātımı tavśiyye ve istilzām ederek
iķtidār-ı Ǿācizānemiŋ fevķinde bulunan emr-i Ǿažįm-i meźkūru Ǿuhde-i bįkifāyetime almaġa cesāret ve kemālāt-ı insāniyyeye lāzım olan Ǿulūm u maǾārifiŋ
esbāb-ı sühūletini istiĥżāra maķśūr demek olan böyle bir zamān teraķķį-i nişāndaki
nüsħa-i nefįse-i şān u şevket ve dįbāce-i risāle-i şükūh ve salŧanat şevketlü
mehābetlü pādişāh-ı fārūķį-şiyem ve şehen-şāh-i İskender-ĥaşem Sulŧān ǾAbdü’lǾazįz Ħān ĥażretleriniŋ eyyām-ı fāħire-i salŧanatlarıdır ķulları da Ǿācizāne bir eŝer
irāǿe ve iĥdāŝını ārzū etdim ve kütüb-i edebiyye-i ǾArabiyyeden Meŝelü’s-Sāǿir ve
Įżāĥü’l-MaǾānį ve Fārsį’den Menāžirü’l-İnşā nām kitāpları ve lisān-ı Fransevįden
de Emįl Lefranķ’ıŋ Literatür’ünü me’ħaź ittiħāź ederek vesāǿir müǿellifāt-ı
edebiyyeden de baǾżı mebāĥiŝ aħź ve derc eyleyerek işbu “Mebāni’l-İnşā” nām
risāle-i Ǿācizānemi bi’t-tertįb ser-Ǿasker Ǿadd ü tedmįr ve sipeh-salār-ı Arisŧotedbįr devletlü Ǿaŧūfetlü Ĥüseyin ǾAvnį Paşa ĥażretleriniŋ ĥużūr-ı maǾārifnüşūrlarına Ǿarż ve taķdįm eyledim. Lakin gerek cemǾ ve tertįbi ve gerek emŝile-i
müfteżiyyesiniŋ tetebbuǾ ve taŧbįķi ħuśūślarında vāreste-i taǾrįż bulunan
müşkilātına noķśānį-i iķtidār-ı Ǿācizānem daħı inżimām ederek birçoķ ħabŧ ve ħaŧā
vāķiǾ olmuş ise de imāleǿ-i nigāh-ı raġbet buyuracaķ źevātdan ıślāĥ ve taśĥįĥini
ricā eder ve hem de aśıl maķśad-ı Ǿācizānem şu vādįde bir çıġır açmaķ oldıġından
artıķ ikmāl-i nekāyiśini aśĥāb-ı biżāǾanıŋ tehzįz-i ħāme-i edįbānesine terk ve iĥāle
eylerim.
[2]

Mebāni’l-İnşā
Bismi’llāĥirraĥmāni’rraĥįm

3.2. Ǿİlm-i İnşā
Belįġ ve faśįĥ olmaķ ve Ǿibārāt-ı müstaĥsenesi ehl-i ķalem Ǿindinde
muǾteber ve merǾį olan ādāb ve edāyı şāmil ve maķāma munŧabıķ bulunmaķ
şarŧıyla kelām-ı menŝūr yazmanıŋ uśūl ve ķavāǾidinden baĥŝeden Ǿilme derler ki
Ǿilm-i meźkūr efkārıŋ muǾarrifi ve taśavvurātıŋ śūret-i ħāricįsi ve eźhānıŋ vāsıŧa-i
teǾāŧįsidir. Ebvāb-ı Ǿulūm ve fünūna medħal ve miftāĥ ve aśĥāb-ı ĥall ve Ǿaķde
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hādį ve mıśbāĥdır. Anıŋla müdāvele-i taśavvur olınır ve teǾāŧį-i efkār ķılınır. Nutķ
benį beşere Ǿaŧiyye-i ķudret ise inşā da āŝārını irāǿe ve ibķā için hibe-i ŧabįǾatdır ve
Ǿilm-i edeb ki lafž u kitābet cihetiyle ħalel ve ħaŧādan tevaķķį eylemekligiŋ
minhāc ve minvālini irāǿe ve taǾyįn eden envāǾ-ı mebāĥiŝi şāmildir ve mezāyā-yı
maķāliŋ selāset-i meǿaliyle terākįb-i śuver ve emŝālini muǾlin bir fenn-i kāmildir.
TaǾrįf-i śadedinde oldıġımız uśūl-i [3] inşānıŋ ĥayŝiyyet-i kemāl ve tenāsüb-i
endām ve ĥāline vāsıŧa ve dālldir. Şu cihetle o aķsām-ı fünūnada ıŧŧılāǾ lāzımdır ki
Ǿilel-i ġāǿiyesinden olan āŝār-ı kelāmiyye memdūĥ ve merġūb olsun.
Aķsām-ı meźkūreyi Ǿulemā-yı fenn şu vech-i ātį üzere taķsįm etmişlerdir;
Lüġat, Śarf, İştiķāķ, Naĥv, MaǾānį, Beyān ve BedįǾ, ǾArūż ve Ķavāfį.
İşte fünūn-ı edebiyye-i meźkūre kitābet ve inşānıŋ taĥśįline ālet ve Ǿulūm-i
şerǾiyye ve fünūn-ı Ǿaķliyye ve siyer ve ķıśaś emŝāli Ǿulūm ise ikmāl ve
teraķķįsine medār ve Ǿilletdir.
El-ĥāśıl kātib ve münşį olan kimse lisānına maħśūś edebiyāt ile Ǿulūm ve
fünūn-ı mütedāvileye ve biraz da tevārįħ ve muĥāđarāta vuķūf ve ıŧŧılāǾ ĥāśıl
ederek lāzım gelen biżāǾayı edinmelidir ki ķavlinde metānet, fikrinde selāmet,
sözünde reśānet, ķarįĥasında vüsǾat ĥāśıl olsun da māliki oldıġı ĥüsn-i ŧabįǾatıŋ
mevżūǾında ħıdmet etsin. Demek isterim ki ĥüsn-i ŧabįǾat cevāhir-i maǾrifetle de
tezyįn ve taĥliyye ķılınmalıdır.
Bu bedįhįdir ki iyi yazmanıŋ şarŧ-ı evveli iyi düşünmekdir. Faķaŧ bu
düşünüş mādde ve meǾaliŋ güzelce ĥıfž ve telaķķįsine mütevaķķıf ve o da ĥāvį
oldıġı eczā-yı muħtelife ile istinās ve iǿtilāfa menūŧdur. Böyle teferruǾāt-ı
mevādda ıŧŧılāǾ ise ancaķ maǾlūmāt-ı mebsūŧayı iktisāb ile olur.
Üdebā-yı eslāf kelām için dört nevǾ merātib iǾtibār ve iŝbāt etmişlerdir ki
ķarįĥa ve maǾlūmātıŋ derecāt-ı mütefāvite-i ittisāǾiyyesi bu inķisāmı istilzām
etmişdir.
[4] Mertebe-i ūlāyı iĥrāz eden kelām oldur ki śūret ve maǾnā ve mebāĥiŝ-i
müǿeddāyı cāmiǾ ve selāset-i ifāde ile berāber rūĥ-efzā ve neşǿe-baħşā olaraķ
śafĥa-i maķālinde envār-ı meǾānį lāmiǾ buluna.
Miŝāl: “Māǿide-i fāǿidesi gürisnegān-ı Ǿilm ve edeb-i millete şāmile ve
Ǿāǿide ve Ǿalet-i ġāǿiye-i teǿsįsi beytü’ş-şeref-i teshįl intişār-ı maǾārife esās ve
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ķāǾide denmege bāyeste ve her türlü medĥ ve sitāyişe şāyeste olaraķ bu defǾa
menfaǾat-baħş-ı žuhūr olan MecmūǾa-i Fünūn lisān ve milletimizde bu cins āŝār-ı
nāfiǾa ve resāǿil-i müfįde-i muvaķķatanıŋ birincisi oldıġından” (MecmūǾa-i Fünūn
- İltifāt-nāme-i ǾAli Paşa ).
Miŝāl: “Pertev-i źekā nevǾ-i beşeriŋ başına ķonmış bir nūrānį hümādır ki
sāye-i saǾādetini taǾmįm edecek vāsıŧa bulunmaz. İllā ki lüzūmu ķadar nihāl-i
maŧbūǾü’l-endāmı ĥükmünde olan śahāyif-i maŧbūǾanıŋ vüsǾat ve intişārıdır.
Şehbāl degil o bir berāt-ı iķbāldir her ķanġı millete muķārin olsa refte refte žulm-i
cehāletiŋ zencįr-i esāretinden āzādına ĥüccet olur” (Taśvir-i Efkār ).
İkinci mertebede bulunan kelām oldur ki žāhiri ĥüsn-i elfāž ve Ǿibārāt ile
meşĥūn ve tecnįsāt ve terśįǾat ile müzeyyen ve lakin maǾnāca bį-rūĥ ve cān
buluna.
Miŝāl: “Sulŧān-ı heft-iķlįm-i zerrįn-dįhįm āfitāb-ı şebistān-ı Ǿanberįn tutuķı ĥarįm ġurūba şitāb göstermiş idi. [5] Śāĥib-ķırān-ı nev-tesħįr-i cihān ki śubĥ-ı
bāhirü’l-bürhāndan kināyetdir. Śadr-ı ufuķda CemǾ gibi murabbaǾ-nişįn-i pāygāh-ı
istiķlāl olıncaya dek ol rū-be śıfatān-ı feyfā-yı ħiźlān ruķūd ve Ǿuķūdu terk edip
imżā-yı Ǿazme sāǾi oldıķları mesāǾį-i fāside-i mühimmine iķāmet esbāb-ı iĥtiyāl
ile taķviyet vererek taķdįm-i mühimmāt-ı kār-zārda iştiġāl gösterdiler (Şefiķnāme).
Üçüncü mertebede bulunan kelām oldur ki kendisinden maǾnā ve metānet
ola lakin śuver-i elfāžı zįnet-i edebiyātdan Ǿārį ve sanāyiǾ-i şiǾiriyyeden berį
buluna.
Miŝāl: “ǾĀlemde Ǿilm ve maǾrifet gibi bir şeref ve meziyyet olamaz ve
insānıŋ meŧālib-i źātiyyesiniŋ esbāb-ı taĥśįliyyesi śanāyiǾ ve maǾārifden başķa bir
şeyle ĥuśūl bulamaz ve neye dāǿir olur ise olsun ve her nerede bulunur ise
bulunsun hüner ve maǾrifetiŋ ķadr ü ķıymeti inkār olunamaz. Bu gördigimiz
sāmān ve intižām aĥvāl-i enām ĥüsn-i muǾāşeret-i ħavāśś ve Ǿavām hep hüner ve
maǾrifetle ĥuśūle gelmiş bir eŝer degil midir ve meşhūdımız olan bunca meĥāsin-i
Ǿumūr ve śūret-i āsāyiş ve ĥużūruŋ nažar-ı imǾān ile baķılıp mįzān-ı diķķat-i
ĥaķįķat Şinasiye uruldıķda dāniş ve maǾārifden başķa bir sebebi var mıdır?”
(Muśŧafa Reşįd Paşa)
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Emŝāl: “Bir şeyǿin fesādı bilinmedikce ıślāĥı taśavvur olunmadıġı miŝillü
[6] bir kimesne cehlini iǾtirāf etmedikce taĥśįl-i Ǿilme ibtidā eylemeyecegi ķażāyāyı müsellemedendir. Bināǿen Ǿaleyh iktisāb-ı kemāl ve istiĥśāl-i vesāǿil-i ĥüsn-i
ĥāl etmek isteyenler evvel emrde kendi noķśān ve ķuśurlarını taĥarrį ederler. Faķaŧ
ekŝeriyā insān ĥįn-i ŧufūliyyetinden beri meǿlūf oldıġı Ǿādāt ve aħlāķıŋ ĥüsn ve
ķubĥunu temyįzden Ǿāciz oldıġından erbāb-ı rüşd ve rūyet bu keyfiyyetiŋ ĥaķįķat-ı
ĥāle ıŧŧılaǾa perde-keş-i ĥaylūlet oldıġını bilerek bu bābda sāǿirleriniŋ iħŧirāt-ı
ħayr-ħˇāhānesini ġaraż ve ĥaķārete ĥaml etmeyip bir kelām-ı ĥaķįķāt ittisām her
kimiŋ lisānından śudur eder ise etsin “Lā tenžuru ila men ķāle bel unžuru ila māķāle” ķaǾidesince ķāǿile baķmayaraķ maķūlü sencįde-i diķķat ve iǾtibār eyleyeler”
(Münįf - MecmūǾa-i Fünūn).
Dördüncü mertebede bulunan kelām oldur ki kendisinde śūret ve maǾnā
bulunmayıp belki herze ve hezeyāndan Ǿibāret ola.
Miŝāl: … İlĥ13
ŚınāǾat-ı teǿlif-i kelām ki baĥŝinde oldıġımız fenn-i inşānıŋ mevżūǾından
Ǿibāretdir. Şu mecellede bir muķaddeme ve iki maķāle ile taǾrįf ve tebyįn ķılınacaķ
ve maķāle-i ūlā śanāyiǾ-i lafžiyye ve maķāle-i ŝāniyye śanāyiǾ-i maǾneviyyeden
Ǿibāret olup şiǾir ile şiǾiriŋ mevżūǾ ve aķsām ve evzān ve ebĥārını beyān eder bir
de lāĥiķā-i teźyįl ve baǾżı fevāǿid-i şettā daħı Ǿilāve olunacaķdır.
[7] Muķaddeme:
Muķaddeme yedi faślı müştemildir.
1- Kelime ve kelām ve anlara müteferriǾ śuver ve aķsāmı bildirir.
2- Ħavāśś-ı kelāmı beyān eder.
3- Şerāǿiŧ-i kelāmı taǾdād eder.
4- Ĥaķįķat ve mecāz ve aķsām-ı mecāz ile kināye ve teşbįhden baĥŝeder.
5- Feśāĥat ve belāġati taǾrįf ile aķsāmını beyān eder.

13

Ġlâ-âhirihi: sonuna kadar
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6- Terkįb ile envāǾı müştemilesinden baĥŝeder.
7- Erkān-ı kitābet ile uśūl-i inşāyı taǾrįf ve tebyįn eyler.

3.3. Faśl-ı Evvel
3.3.1. Kelime ve Kelām
Kelime: MaǾnā-yı müfrede vażǾ olunan lafža derler. Etmek, śu, gülmek
gibi.
Lafž: İnsānıŋ aġzından nuŧķ ŧarįķiyle çıķan veyāħūd çıķmış ĥükmünde
bulunan şeyǿe derler. Ŧaġ, baġ, gördi kelimeleriyle o, sen, ben żamāǿir-i bārizesi
ve ke-źālik maǾānį-i meźkūreyi ifāde eder żamāǿir-i müstetire gibi.
VażǾ: Bir şeyǿi bir şeyǿe taħśįś etmege derler. Faķat şeyǿ-i evvel ıŧlāķ
veyāħūd iĥsās olındıġı vaķitde andan şeyǿ-i ŝānįniŋ fehm olunması lāzımdır.
Meŝelā: Ķırmaķ denildikde andan ķırmaķ maǾnāsı veyāĥūd fiǾl-i maħśūś
münfehim olmalıdır. Eger bir kelime žāhir olup bir şeyǿe delālet ķılarsa ve vażǾ ile
mevżūǾu’n-lehde ħāśś olur ise aŋa Ǿilm derler; Mūsā, CaǾfer, İstanbul, Ŧuna gibi.
[8] Eger vażǾ-ı Ǿāmm ve mevżūǾu’n-leh ħāśś olur ise aŋa ism-i işāret ve
mevśūl derler; Şu, bu, öyle ki, şöyle ki kelimeleri gibi.
Eger ol kelime žāhir olmayıp da efǾālde taķdįr olunan o, sen kelimeleri
gibi mestūr olur ise aŋa żamįr derler ve eger bir kelimeniŋ maǾnāsı şaħś-ı vāĥide
münĥaśır olmayıp bir nevǾiŋ efrādına Ǿāmm ve şāmil bulunur ise aŋa cins ve
mütevāŧį derler; insan, ķoyun, aġaç gibi.
Müfred; bir lafždır ki ol lafžıŋ cüzǿį maǾnāsınıŋ cüzǿü üzerine delālet
eylemeye; İlyās, orman, śu gibi.
Eger iki kelime bir maǾnā için mevżūǾ olur ise anlara müterādifān derler;
śıcaķ-ısı, aydınlıķ-ışıķ, köpek-it, muĥabbet-meveddet gibi.
Eger ikiden ziyāde kelime bir maǾnā için mevżūǾ olur ise aŋa elfāż-ı
müterādife derler; muşmula-döngel-beşbıyıķ, muǾāyene-müşāhede, ruǿyet-baśāret
gibi.
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Ve eger bir kelime maǾānį-i keŝįreye delālet eder ise yaǾni birķaç maǾnā
için mevżūǾ olur ise ve ol maǾnālarından her birine vażǾ-ı ūlā üzere delālet ķılar
ise ol lafžen maǾānįden beherine nisbetle mücmel ve cemįǾisine nisbetle müşterek
taǾbįr ederler. Śormaķ, bitmek, göz, yemenį, kelimeleri gibi ki śormaķ hem
emmek ve hem de suǿāl etmege ve bitmek hem neşv ü nemā ve hem de intihā
bulmaġa ıŧlāķ olunur ve ke-źālik göz kelimesi çeşm ve śu pıŋarı ve terāziniŋ bir
ķıŧǾası [9] ve daha sāǿir maǾnāları şāmil oldıġı gibi yemenį hem başa śarılan renkli
beze ve hem de maǾhūd ayaķ ķabına denir.
Ve eger bir lafž vażǾ-ı evvelden mehcūr olaraķ āħir maǾnāya delālet eder
ise aŋa menķūl derler. Kelime gibi ki lüġatde cerĥa demek olup fakat muǿaħħaran
lafža-i vāĥideye ıŧlaķ olunmuşdur.
Ve eger nāķl-i Ǿörf ħāśś olur ise ve bir lafžı vażǾ-ı evvelinden kendi
ıśŧılāĥlarına naķlederler ise aŋa ĥaķįķat-i Ǿörfiyye-i ħāśśa denir. Denk, buğday gibi.
Ve eger naķl bir cemāǾate maħśūś olmayıp da Ǿāmmeye mensūb olur ise
aŋa ĥaķįķat-i Ǿörfiyye-i Ǿāmme denir. Maymuncuķ, dönem gibi.
Eger naķl-i elfāž bir Ǿalāķa ve münāsebete mübtenį olmaz ise o kelimeye
mürtecil derler. Demir ve dursun kelimeleri gibi ki biri maǾden-i maǾhūd ve digeri
durmaķ fiǾiliniŋ emr-i ġāǿib śıġası iken ikisi de iǾlām-ı eşħāś olmuşdur. Kelām-ı
isnād ile muttaśıf şol iki kelimeye derler ki kelimeteyn-i meźkūreteyn muħāŧaba
bir śaĥįĥ-i sükūt ifāde eyleye. Yūsuf geldi, sen git cümleleri gibi.
İsnād muħāŧaba fāǿide-i tāmme ĥāśıl olup kelām-ı āħire muntažır
olmayacaķ śūretde cüzǿünden birini āħire nisbet etmege derler. Kitabı al, İbrahim
oturuyor cümleleri gibi.
Kelām iki ķısımdır birine inşāǿį ve digerine iħbārį derler.
1- Kelām-ı iħbārį: Ezmine-i ŝelāŝeden birinde ya nisbet-i ŝübūtiyye veyā
nisbet-i selbiyye ile ħārice nisbeti olan kelāma derler. İster [10] ol ħārice
muŧābaķatı olsun ister olmasın. CaǾfer duruyor, sen Baġdād’a git cümleleri gibi.
Bu kelām-ı iħbārįniŋ śıdķa ve kiźbe iĥtimāli vardır ve kelām-ı iħbārįden
muħbiriŋ maķśūdu ya bir ĥükmü veyāħūd kendiniŋ bir ĥükme Ǿālim oldıġını
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muħāŧaba iǾlām ve ifāde etmekdir ve eger nisbet-i kelāmiyye nisbet-i ħāriciyyeye
muŧābıķ olur ise kelām śādıķ ve eger muŧābıķ gelmez ise kāźib olur.
2- Kelām-i inşāǿį: Ħārice nisbeti olmayan kelāma derler ister ise ol
nisbetiŋ ħārice muŧābaķatı olsun isterse olmasın ve kelām-i inşāǿįniŋ ħārice nisbeti
olmayınca śıdķ ve kiźbe de iĥtimāli olmaz. Gider misiŋ, sen Üsküdar’a geç gibi.
İşbu kelām-ı inşāǿį daħı bir şeyǿi ŧaleb etmek üzere delālet eder ise iki
ķısımdır. Eger maķśūdātdan źihinde bir şeyǿiŋ ĥuśūlü maŧlūb olunur ise aŋa
istifhām derler; fülan ādem iyi midir gibi ve eger maķśūdātdan bir şeyǿiŋ źihinde
ĥuśūlü maŧlūb olmaz ise ol vaķt kelām-ı meźkūr ya maķśūdātdan bir şeyǿiŋ
ħāricde ĥuśūlünden veyāĥūd Ǿadem-i ĥuśūlünden Ǿibāret olur. Eger maķśūdātdan
bir şeyǿiŋ ħāricde ĥuśūlü maŧlūb olup da bu ŧaleb istiǾlā ile olur ise aŋa emr derler;
fülan ādemi getir gibi ve eger ŧaleb-i meźkūr tesāvį ile olur ise aŋa iltimās derler;
bu bābda luŧf u himmetiŋizi isteriz gibi.
Ve eger ŧaleb-i meźkūr ħużūǾ ve Ǿacz ve niyāz ile olur ise [11] aŋa duǾā
derler; şunu ķuluŋa iĥsān ve Ǿināyet eyle gibi ve eger maķśūdātdan bir şeyǿiŋ
ħāricde Ǿadem-i ĥuśūlü maŧlūb olup da bu ŧalepde istiǾlā ile olur ise aŋa nehy
derler; oraya gitme gibi.
Ve eger ŧaleb-i meźkūr tesāvį ile olur ise yine iltimās ve Ǿacz ve ħużūǾ ile
olur ise duǾā taǾbįr olunur; bu muǾāmelede bulunmaŋızı ricā ederim gibi.
ĶıŧǾa:
Bed-ħˇāhlara İlāhį rifǾat virme
Bed-aśl eline rişte-i furśat virme

Bi’ŧ-ŧabǾ maǾārif ehline düşmen olur
Erzāl-i fürū-māyeye devlet virme
Nābį
Ve eger kelām-ı inşāǿį bir şeyǿiŋ ŧalebi üzerine delālet-i vażǾiyye ile
delālet etmez ise aŋa tenbįh tesmiye ķılınır ve ķasem ve nidā daħı bu ķısımdandır:
Bir daha görmeyim vallāhi ey Yūsuf gibi.
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İsnād da gerek iħbārį olsun ve gerek inşāǿį olsun iki ķısma münķasımdır.
Birine isnād-ı ĥaķįķį ve digerine isnād-ı mecāzį derler.
İsnād-ı ĥaķįķį ol fiǾili ya maǾnā-yı fiǾli kendi fāǾiline isnād eylemekdir.
Fülan ādem fülan ādemi öldürdü yāħūd falan kimse ħasta oldu gibi.
İsnād-ı mecāzį fiǾili kendi fāǾiline isnād etmeyip mülābisine isnād
etmekdir ve ol fiǾil ya maǾnā-yı fiǾil anıŋ için vażǾ ve binā ķılınmamış olmaķdır.
Fülan padişah buraya bir ķalǾa yapdı ve Terceme-i [12] Telemaķ’ta mevsim-i
rabįǾiŋ tehyįǿe edip vaķt-i ħarįfiŋ beźl eyledigi mįvelerle dendigi gibi ki pādişāha
ķalǾa inşāsını ve ke-źālik mevsim-i rabįǾa mįve tehyįǿesini isnād isnād-ı
mecāzįdir. Çünkü ķalǾayı Ǿamele yaptıġı gibi mįveyi de degil faśl-ı rebįǾ belki
ķudret-i bāliġa-i śamedānįye ħalķ ve tehyįǿe eder.

3.4. Faśl-ı Ŝānį
3.4.1. Ħavāśś-ı Kelām
İnşā için Ǿale’l-ıŧlāķ iki nevǾ ħāśśa düşünülür ki biri Ǿumūmį ve digeri
ħuśūśįdir. ǾUmūmį olanlar fenn-i inşāyı teǿsįs ve ibdāǾ etdigi cihetle ŝābit ve
ħuśūśį olanlar maķśada tābiǾ bulındıķları cihetle müteġayyirdir.
3.4.2. Ħavāśś-ı ǾUmūmiyye
Ħavāśś-ı Ǿumūmiyyeden birincisi vużūĥ-ı kelāmdır. YaǾni beyān ve ifāde
olınacaķ māddeniŋ muħāŧabıŋ teklifsizce aŋlayacaġı śūretde bulunmasıdır. Bu da
maǾānį-i mübheme įrādından ve fehmi taśǾįb ve taǾkįd eder istiǾārāt-i
istiǾmālinden ve merātib-i kelāmiyyeyi taķdįm ve teǿħįrden ve cümleleri taŧvįlden
mücānebet ile olur.
Vużūĥ-ı kelāma miŝāl: “Nezd-i Ħudā’da yalan merdūd ve mürtekibi
menfūr ve maŧrūddur. Ŧarįķ-i istiķāmetden ķabūl-i inĥirāf ve tefevvüh-i ħilāf
edemeyecegimden bį-hūde ilĥāĥı ziyāde etmeyiŋiz. Terbiye oldıġım meslekde
gider ve bu yolda fedā-yı nefs eder isem emŝālime Ǿibret-baħş olurum (Yūsuf
Kāmil Paşa - Terceme-i Telemaķ).
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[13] Miŝāl: “Efrād-ı beşere göre bedeni dāǿire-i insāniyet oldıġı için
viķāye lāzım ise vaŧanı merkez-i medeniyyet bulındıġı için ĥimāye elzemdir
(Taśvįr-i Efkār).
MaǾānį-i mübheme įrādı münāsebetiyle vużūĥ-ı kelāmıŋ müntefį oldıġına
miŝāl: “Peyām-ı dürūġ ve kelām-ı bį-fürūġu semǾ-i rıżā birle ıśġā buyrulmadı”
(ǾAbdü’l-Ǿazįz - Süleymān-nāme).
Fehmi teśǾįb ü taǾķįd eder istiǾārāt istiǾmālinden nāşį vużūĥ-ı kelāmıŋ
müntefį oldıġına miŝāl: “Ceng-azmāyān-ı ħuceste-misāliŋ güzįde rū-be-firįb-i
iĥtiyāle sālik olup mukaddemā taśmįm olunan reǿy-i müstaķįm üzere iki şaķķ olup
farįķ-i küfre bį-tevfįk araķ deryāsına ġarįķ oldu. Ser-bāzān-ı sipāh ol güm-rāhlarıŋ
ardın alıp inǾikās-ı keǿs-i taħayyülleriŋ görmek için nevk-i sinān-ı cān-sitān ve
ħadeng-i mücellā-peykān ile ķafalarından revzene açdılar” (ǾAbdü’l-Ǿazįz Süleymān-nāme).
Merātib-i kelāmiyyeniŋ taķdįm ve teǿħįri münāsebetiyle vużūĥ-ı kelāmıŋ
müntefįǾ oldıġına miŝāl: “Bu muķaddime-i dil-pesendden maķśūd Ǿabd-i śadāķatmend mücerred taĥdįŝ-i niǾmet żımnında devlet-i Ǿaliyye-i ebed-müddetiŋ śadāķat
ve istiķāmeti şiǾārı olan bendeleri ĥaķķında Ǿale’d-devām kerem ve Ǿināyet
minǾām-ı müteǾāķibü’l-vuķūǾ oldıġını iǾlām ve ifhām niyetiyle imtidād-ı Ǿömr-i
devlet ve izdiyād-ı şān ve şeküh salŧanat-ı şehen-şāhį için isticlāb-ı daǾavāt-ı
icābet-āŝāra vesįle ümniyyesinde [14] oldıġım bį-şāǿibe-i reyb ve riyā ve bįmülāĥaža-i meǿmūl ve mütemennā oldıġı cenāb-ı Dānā’yı Serāǿir-i Żamāǿir celle
şānühu ĥażretlerine maǾlūm ve hüveydādır (Tārįħ-i ǾAzmį ).
Cümleleriŋ taŧvįli münāsebatiyle vużūĥ-ı kelāmıŋ müntefį oldıġına miŝāl:
“Ĥikmet-i ĥaķla bir ŧarafdan Mosķovlu ħāric-i bārā-yı ķudret tekālįf-i bāride ile
aǾśāb-ı śabra mūriŝ-i reħāvet ve bir ŧarafdan Nemçeli daħı müżāfāt-ı Bogdan’dan
bu Ķāniye (Avusturya’da kāǿin Erdel eyāleti) ķıŧǾasına medd-i eyādį-i ŧamaǾ-ı vāz
ve Ŧuna’nıŋ öte yaķasında olan emākin ve biķāǾa dįde-i ĥırś ve şerehi bāz ve
Mosķovlu gibi baĥrinde icrā-yı safāǿin daǾvāsına āġāz eyledigi endām-ı sükūn ve
ārāma tezelzül-nümā-yı ĥayret olmaġla erkān-ı devlet aķd-i encümen-i meşveret
edipNemçeli ile Rusya müttefiķ ve her ķanġısına iǾlān-i ĥarb olunsa āħeriŋ refǾ
livā-yı ħuśūmet edecegi müteĥaķķıķ olup böyle iki düşmene birden cevāb-ı
tedārikāt-ı ķaviyyeye muĥtāc idigi bį-irtiyāb olmaġla tertįb-i levāzım-ı seferiyye
ve techįz-i ŧavāǿif-i Ǿaskeriyyeye vefā edecek nüķūduŋ mevcūd olmadıġı meşhūd
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oldıġından ķaŧǾ-ı nažar vefādārį-i Ǿasker aķdem levāzım-ı sefer olup sefer-i
sābıķda ise Ǿaskeriŋ ĥāli mażbūŧ ve pāy-ı muķābele ve ŝebātları silsile-i ķarār ile
merbūŧ olmadıġı maǾlūm ve düşmenleriŋ ecnād-ı iŧāǾat-i Ǿtiyādları günden güne
fenn-i ĥarbįde iktisāb-ı mahāret eyledikleri meczūm olmaġla şimdilik semt-i
müdārā meslūk ve bį-Ǿināyetillāhi teǾālā aħź-ı intiķām ħuśūśu tekmįl-i Ǿidde ve
tanzįm-i [15] nižām edinceye ķadar metrūk olmasını baǾżı Ǿuķalā tercįĥ ve bu
noķśāniyyetle sefer mūcib-i ħāŧır oldıġını taśrįĥ eylediklerinde śadražāmıŋ
zuǾmuna göre iǾlān-ı ĥarb ve ķıtāl vesįle-i iǾtilāyı derece-i istiķlāl oldıġından
vuķūǾ-ı sefere tehālükü Ǿinān-rubā-yı tevsen-i temālükü olup ħilāfında olanlara
śūret-nümā-yı iġbirār ve belki nāħun-ı Ǿitābla çehre-ħırāş-ı āzār oldıġından herkes
ħāǿif ve tersān ve żarūrį ser-fürū bürde-i girįbān-ı keff-i lisān eylediklerinden
muķteżā-yı şįve-i ķadr iki ŧarafa sefer muķarrer olmaġla biŋ iki yüz bir senesi
źilhiccesiniŋ ġurresinde Nemçe elçisine irāǿe-i ŧarįķ-i ĥaŧŧ ve tirĥāl ve Rusya elçisi
daħı ber-muǾtād-ı ķadįm Yedi Ķule’ye irsāl olındıķdan śoŋra tanžįm-i edevāt ve
tetmįm-i mühimmātla ikmāl-i levāzımāta iştiġāl olundu” (Tārįħ-i ǾĀśım).
Vużūĥ-ı kelāmıŋ intifāsı iki nevǾ ħaŧādan münbaǾiŝ olur ki anıŋ birini fikre
ve digerini taǾbįre isnād edebiliriz. YaǾni biri seķāmet-i efkārdan ve öbürü de
idāre-i kelāma Ǿadem-i iķtidārdan neşǿet eder. Fikriŋ ĥaŧāsı ya yazılacaķ şeyǿi
aŋlayamamadan veyā nezāket edeyim ve kelimāt-i raķįķa ķullanayım hevesiniŋ
esās ve maķśada ġalebesinden veyā efkār-ı Ǿamįķa göstereyim zuǾm ve sevdāsına
inhimākdan veyā yazılan şeyǿi herkes aŋlamasın mülāĥaža-i nā-hemvārına
źehābdan veyāħūd Ǿavāma maǾrifet ibrāzı ārzū-yı ħāmına düşerek birŧaķım
tekellüfātı iltizāmdan žuhūr ve tevellüd eder. ŦaǾbįriŋ ħaŧāsı ķażāyā-yı süĥanıŋ
ķāǾide-i manŧıķiyyeye münāfį ve merātib-i [16] kelāmiyyeniŋ yaŋlış ve nesaķ ve
intižāmsız bulunmasından ve kelimeleriŋ maǾnā-yı mā-vażǾun-lehlerinde
ķullanılmamasından ve nesc-i kelāmda taǾķįdi bāǾiŝ taǾbįrāt-ı mecāziyye bulunup
baǾżı mertebede ķapanıķ ifādeler derc ve istiǾmāl edilmesinden ĥāśıl olur.

3.5. Ħāliśet ve Ħuśūśiyyet-i Kelām
Ħāliśet-i Kelām: Doġru ifāde etmek yaǾni ķāǾide veyā şįve-i lisānıŋ
müsāǾid oldıġı kelimāt ve cinās ve taǾbįrāt ile tebyįn-i merām eylemekdir.
Miŝāl: “Bu maǾlūmdur ki manśıb ve meǿmūriyyet emānet Ǿāriyet olmasa
elden gitmez ve beķāsı olsa peşįn baŋa intiķāl eylemezdi ve bir de evvelce
ĥadesiyyāt-ı sābıķa ile tavŧįn-i nefs etmiş oldıġımdan ġayrı baǾżı cihetlerle
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kendimde yeǿs ve fütūr buldıġımdan infiśālimden ġam-nāķ olmamaķ lāzım gelirdi.
Lakin devlet-i Ǿaliyyeye boşu boşuna Ǿārıż olan źüll ve naķįśeden daġ-ı ber-dil
oldıġımdan māǾadā sürūr ü keder ve ħumār ve neşǿe ne olur ise olsun her şeyǿiŋ
eŋ ibtidā görülüp bilineni nüfūs-ı beşeriyyede vāķiǾ ve teǿŝįr ve teǿeŝŝürü eblaġ
olup ħuśūśanǾazl ü infiśālim ĥıķd ü ĥased ve dāǾiyye-i teferrüd belāsıyla maślaĥatı
bu pereseye getirinceye ķadar çalışıp hem ħaśm ve hem ĥākim olan ve sāmiǾa-i
Ǿālem seyyiǿāt-ı Ǿažįmesiyle dolan… Yādigārınıŋ sözüyle vuķūǾ buldıġından
teźkire-i sāmiyeniŋ vürūdundan maġmūm ve mükedder olmadım desem yalan
olur” (ǾĀkif Paşa - Tabśıra).
[17] Ħāliśet-i kelāmda ıŧŧırād-ı ifādeyi ħalelden viķāye ve ħaŧā-yı
terkįbden ictināb ile olur. Iŧŧırād-ı ifāde ise lisānıŋ ülfet etmedigi kelimāt-ı
ecnebiyyeyi ķullanmaġla ve kelimeleri vażǾ olunduķları maǾnālarıŋ ħilāfına
almaġla ve įrādı şįve-i lisāna muħālif bulunan kelimātı bir yere cemǾ etmekle ħalel
bulur. Ħaŧā-yı terkįbde ķāǾide-i śarfiyye ve naĥviyyeye diķķatsizlikden mütevellid
olur.
Kelāmda ħāliśet bulunmaķ için cümleler bir ŧarz-ı müstaķįm üzere tanžįm
olunmalıdır. YaǾni silsile-i efkār birbirini teǾāķub eder śūretde neseķ-i vāĥide rabŧ
edilmeli ve her fıķra-i kelāmiyye-i mā-sabaķınıŋ mülāyim ve tābiǾi bulunmalı ki
maǾnā-yı maķśūda intiķāl için fehme sühūlet gelsin.
Miŝāl: “Meǿāŝir-i celādetde ferįd olan Şehzāde Yıldırım Bāyezįd’iŋ
bāriķa-i şimşįr-i ġayreti düşmen alaylarınıŋ eŝer-keŝįf-i tasalluŧunu pāreleyerek
mužafferiyyeti bizim ŧarafa teǿmįn eyledi. Faķaŧ İslāmıŋ silāĥ žaferinden
cerįĥadār-ı kįn olmuş bir Ǿadū-yı ser-be-kemįniŋ ħançer-i iĥtiyāli milletiŋ murād-ı
müşaħħaśı olan ħüdāvendigār-ı ġāzįyi şehįd etmişdir. Müǿessislerimiz ifnā-yı
vücūd ile iĥyā-yı devlet etdiler. Mülkümüzüŋ her ķabża-i ħāki bir şehįdiŋ eczā-yı
vücūdundan bedel ķalmışdır denilebilir. Düşmen ise bu ħıyānetle ǾOŝmanlıları
dāġ-dār-ı teǿessüf etmekden başķa bir fāǿide göremedi zįrā murād-ı evvel şehįd
oldu ama Pādişāh Yıldırım Bāyezįd öldü” (Devr-i İstilā).
[18] Ħuśūśiyyet-i Kelām: Kelāmı kendisine maħśūś kelimeler ile ifāde
etmekdir ve böyle kelimāt-ı ħuśūśiyye ile ifāde olunan kelām efkārı tamāmıyla
aŋlatdırır. Eger kelime-i yemini maħśūś olur ise efkār da yarım aŋlaşılır. Eger
kelimeniŋ o kelāma iħtiśāśı olmaz ise efkār da hiç aŋlaşılmaz ve böyle kelimāt-ı
maħśūśayı bulmaķda śuǾūbet daħı ekŝeriyā kelimeleriŋ maǾnālarınıŋ birbirlerine
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müsāvį gibi görünmesinden neşǿet eder ki nefsü’l-emrde bir lisānda ĥaķįķaten
müterādif kelime yokdur. Fi’l-vāķiǾ elsinede öyle kelimeler vardır ki birbirine
beŋzer ve maǾnāları farķ olunmaz gibi görünerek biri digeriniŋ yerine baǾżı kere
istiǾmāl bile olunur faķaŧ yine beheriniŋ kendisine maħśūś maķām ve maǾnāsı
vardır.
Miŝāl:Ķorķaķ-ürkek-ödek, alıķ-çalıķ-deli-çılgın, hiç ŧınmadım-hiç
aldırmadım-hiç ķulaķ aśmadım, meveddet-muĥabbet-Ǿaşķ-Ǿalāķa, temelluķ-buġżǾadāvet, ĥubb-vedād-ħullet, ibtihāc-ĥubūr-feraĥ, ferah-sürūr-ŧarab-ferec-rāĥ-neşāt,
şefāǾat, teşeffüǾ-đarāǾat, tażarruǾ-ibtihāl-temennį-recā-niyāz-istirĥām-istiǾŧāftereccį-iltimās-emel gibi.
Ve münşį olan kimesne maǾnā-yı maķśūdu mülāĥaža ederek elfāž-ı kelāmı
o maǾnā-yı edā żımnında įrād etmelidir ve her kelimeyi maķām-ı münāsibinde
istiǾmāl eylemelidir:
Lāġar-sısķa-zebūn, cevf-baŧn, şehd-Ǿasel, ķalb-fūǿad, tilāvet-tertįl-ķırāǿat
[19] gibi bunlar gerçi bir maǾnāya delālet ederler faķaŧ maĥall-i istiǾmālleri
ayrıdır.

3.6. İnsicām ve İntisāķ-ı Kelām
İnsicām-ı Kelām: SemǾe mülāyim ve ħoş gelecek ve ĥüsn-i tertįbinde
leŧāfet bulunacaķ vechle tenāsüb-i kelimāta riǾāyet etmege derler. Bu insicām-ı
kelām, kelimātıŋ intiħābındā olmayıp belki tanžįmindedir.
Miŝāl: “Ol māh-ı münįr-i baŧĥā müsįr mānend şemǾ-i dil-fürūz bir gūşede
oturmuş ve meşşāŧa-i cereb-dest-i ŧabįǾat ruħsāre-i melek-sūzuna gül-gūne-i
teġayyür sürmüş. Āf-tāb-ı nūr-baħş-ı Ǿālem aŋa bir pertev-i diger śalmış ki kem-ter
nežžāresine daġlar mecnūn olmuş ve āhū-yı perį-gįr-i merdüm, şikārı deşt ve derį
āvāre ķılmış nergis-i dūr-bįnlerin baġçe-i ħıred-fersā-yı āsmāna dikmiş. Ben ve
şevherim bį-vaķfe-i iħtiyār ħāķ-pāy-i meymenet iĥtivāsına düşüp ol ħātem-i yümni saǾādeti öpdük ve sįnemize baśdıķ ve dāǾiyye-i teġayyür-i beşereden suǿāl etdik”
(Siyer-i Veysį ).
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Miŝāl-i diger:
O yılan ķāvili fermāyişi dün ben aldım
Tāze semmūr içün eŧrāfa ħaberler śaldım

İşte bayram da gelüb çatmada şaşdım ķaldım
Ne yapayım ay efendim a benim sulŧānım
Śabāĥ olsun bulunur itme sitem bį-hūde
Hele yarın baķalım bizde olan mevcūda

[20]

Yoķ seniŋ istedigin Ǿentarilik çarşıda
Ne yapayım ay efendim a benim sulŧānım
Vāśıf
- İnsicām da üç nevǾdir:
1- İnsicām-ı kelime
2- İnsicām-ı cümle
3- Muŧābaķat-ı kelām

İnsicām-ı Kelime: Kelimeyi semǾe mülāyim gelecek vechle tanžįm ve
intiħāb demekdir. Bu da ĥurūf-ı ŝaķįleyi ĥāvį kelimeleri cemǾden ve ĥurūf-ı ŝaķįlei meźkūreyi yan yana įrād ve ilśāķdan ve edātları tevfįr ve tekŝįrden ve Ǿaynı
kelimeyi tekrįrden ictināb ile olur. YaǾni bu daķāyıķa ĥaśr-ı nažar ķılınır ise
ŧabįǾiyyetle semǾe ĥalāvet ve leŧāfet-baħş edilmiş olacaġı cihetle maŧlūb olan
insicām-ı kelām ĥāśıl edilmiş olur.
İnsicām-ı Cümle: Cümleleriŋ insicāmı kelimātıŋ insicāmına merbūŧ ve o
da taǾbįrātıŋ ĥüsn-i tertįb ü intisāķına menūŧdur.
Muŧābaķāt-ı Kelām: Kelāmıŋ śūret-i ħāriciyyesine tevfįķ ve taŧbįķi ve
mevāddıŋ ĥadd ve ĥāl-i ŧabįǾisiyle taķlįdi demekdir ki bu da ĥavāss-ı ŧabįǾatıŋ ve
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ĥarekāt ve efkār ve ĥissiyyāŧ ile tevelluǾāt-ı nefsāniyyeniŋ taķlįdleri iǾtibāriyle
aķsām-ı Ǿadįdeye münķasımdır. YaǾni bunlar taķlįd olunmalıdır ki insicām-ı kelām
vücūd bulsun.
[21] 3.7. Ħavāśś-ı Ħuśūśiyye
Kelāmıŋ ħavāśś-ı ħuśūśiyyesi taśvįr olunan māddeniŋ ŧabįǾatine göre
teħallüf eder yaǾni maķśada ŧābiǾdir. Maķśad da üç nevǾ üzere teħālüf eder ki biri
basįŧ biri muǾtedil biri de Ǿālįdir demek ki kelāmıŋ üç nevǾi vardır.
A) Kelām-ı Basįŧ:
Kelām-ı basįŧ, taǾbįrāt ve ifādāta baŧş ve şiddet ve ĥissiyyāta Ǿulviyyet ve
fikre revnaķ ve şeŧāret vermeksizin teklifsizce yazılan kelāma derler. Demek ki
kelām-ı basįŧ zįnetden Ǿārį ve śanǾat-ı kitābetden berį olaraķ mühimsemeksizin
ŧabįǾatdan tevārüd ve sünūĥ etdigi gibice yazmaķdan Ǿibāretdir.
Kelām-ı basįŧ, teklifsiz mükāleme ve müħāberede ve baǾżı vuķūǾāt-ı
Ǿādįye mübāĥiŝinde ve miŝillerde ve mektūblarda ĥāśılı maĥżā-i maǾlūmāt iǾŧāsına
maķśūr olan maĥallerde müstaǾmeldir.
Miŝāl: “Nihāyet böyle bį-hūde āh u fiġāndan bir şey ĥāśıl olamayacaġını
derk ederek bir gün kendimi ŧopladım ve ķāmet-i ŝebātıma maħśūś kemer-i
ġayretimi,
Beyt:
İnsāndır memerr-i vuķūǾāt-ı nįk ü bed
Śabr it kemāl-i minete įn-nįz-be-güźered
ĥablüǾl-metįn-i ĥikmet ile taĥkįm eyledim. Şimdiye ķadar bir mektūb
alamadım ise elbette bunuŋ bir sebebi olup muŧlaķā bį-vefālıķ degildir dedim ve
bugünki maĥrūmiyyetimiŋ yarınki ümįdden ferāġati istilzām etmeyecegini cezm
ile ŧarįķ-i śabr u taĥammülden Ǿudūl etmemege Ǿazmetdim” (Fiġān-nāme).
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[22] Miŝāl:
Suǿāl: İnsānıŋ aķdem ve vežāyifi beķā-yı şaħśį ve nevǾįsine ħıdmetdir
diyorsuŋ bu śūretde tezkiye-i nefs için iħtiyār-ı tecerrüd ve Ǿuzlet eyleyen merdānı bāhirü’l-Ǿirfāna ne dersiŋ ħaŧāda mıdırlar?
Cevāb: Bį-şekk ve bi’l-vücūh.
Suǿāl: ǾAcāyib ne śūretle?
Cevāb: Ħālıķıŋ murādı terk ve taǾŧįl olsa idi kimseyi cihāna getirmezdi.
Suǿāl: Anlar terk ve taǾŧįl aśĥābından mıdırlar?
Cevāb: Važįfe-i tenāsül ve tenāśürüŋ tāriki vāśıl-ı ŧarįķ tehźįb-i aħlāķı
görmeyip girįve-i ħavāb ve ħayāl sālikidirler.
Suǿāl: Aśıl ŧarįķ tehźįb-i aħlāķ nedir?
Cevāb: Fetavāyı ŧabįǾatden alıp herĥālde vicdān-ı śaĥįĥ üzere Ǿamel ve
ĥareket eylemekdir” (Pertev - Iŧlāķu’l-Efkār).
Miŝāl: “ǾAcabā kendisini görmek mümkin olabilir mi dedim ħafifçe bir
ħande ile maĥbūsiyyet śıfatıyla getirilmemiş olsaydı dedi. Ya sen maĥbūs degil
misiŋ naśıl görünebiliyor ve böyle istedigiŋ ile ķonuşuyorsuŋ dedim. Bir āh-ı dilsūz çekip ben bu belāyı muķāvemet-güdāzā dū-çār olalı doķuz senedir Ǿufūnet-i
hevā ve žalām ve ĥayvānāt-ı mūźįye ile meşhūr olan Senjorej ĶalǾasınıŋ
zemįninde bulunan zindānı teħį yedi sene mütemādiyen feryād ve fiġānımla lerzān
eyledikden śoŋra nihāyet ĥaķķımda bir lüŧf-i maħśūś olmaķ üzere buraya
naķlolundum… İlĥ” (Teraķķi ).
Miŝāl: “Dört gündür görüşülememesi şu sebebden mebnįdir. Geçen pazar
günü ħānemde oturmaķda iken dāǿire-i żābıŧa ŧarafından [23] serįǾan çaġrılmaķda
bulındıġımı bir polis iħbār ve muŧlaķā berāber götürecegini beyān ile ıśrār eyledi.
Gitmezden evvelsini görmegi pek ziyāde ārzū eyledim lakin mümkin olamadı ki
beş daķįķa ruħśat alayım. Ne ise gitdik. Polis dāǿiresiniŋ alt ķatında bir odaya
ķoydular. İki gece orada hiç kimseyi görmemek üzere ķaldım. Śoŋra istinŧāķ
dāǿiresine çaġırdılar. Gitdik. İstinŧāķımızı bi’ź-źāt umūr-ı żābıŧa müdürü icrā
etmege ve aślā ħaberim olmayan şeylerden suǿāller tertįb etmege başladı. MevzuǾi suǿāl olan ħuśūśātdan žannımca berāǿat źimmetimi iŝbāt eyledim. Faķaŧ ġālibā
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bir iki mesǿelede pek doġru ve ħoşa gitmeyecek yolda idāre-i kelām
eyledim….İlĥ” (Teraķķi )
3.7.1. Kelām-ı basįŧ daħı üç śanǾat ile bulunabilir.
a- Sedācet-i Kelām
Sedācet-i Kelām: Kelāmıŋ sadeligi demek olup o da taǾbįrātıŋ leyyin ve
mülāyim olmasından ve nezāketiyle berāber ŧabįǾi bir ĥālde bulunmasından
Ǿibāretdir.
Miŝāl: “Devlet-i Ǿaliyye daħı bu vechle iǾlān-ı ĥāl etmekliğe mecbūrdur ki
bu ķadar vuķūǾāt cereyānından śoŋra imtiyāzāt-ı meźhebiyye māddesinden dolayı
devlet-i Ǿaliyye ŧarafından Rusya devletine her ķanġı şekl ü śūrette olur ise olsun
teǿmįnāt vermek değil Ǿādetā ol ħuśūśtan ĥikāye ŧarįķiyle baĥŝetmek bile Rusya
devletiniŋ nāmusunu ve ķadr-i menāfiǾini muĥāfaža edip bi’l-Ǿakis [24] salŧanat-ı
seniyyeniŋ ĥuķūķunu ve şān u iǾtibārını fedā etmek demek olacaġına bināǿen
bundan böyle Rum imtiyāzāt-ı meźhebiyyesine dāǿir ne taķrįrde ve ne Ǿahdnāmede ve’l-ĥāśıl hiçbir ķaġıdda bir ĥarf yazmaķ salŧanat-ı seniyyece mümkün
olamayacaġından ve devlet-i Ǿaliyyeniŋ muśālaĥaya meyli işbu imtiyāzāt sözünüŋ
külliyen ortadan ķaldırılmasına müteveķķıf olacaġından buŋa dāǿir her ne türlü
teklįfāt vuķūǾa gelecek olursa ķabūl olunamayacaķdır” (Muśŧafa Reşįd Paşa).
Miŝāl:
Var idi bir şāh-ı ŝüreyyā-maķām
MaǾdelete māǿil idi śubĥ u şām

Cürm eden Ǿadlle idüb cezā
Ķılmaz idi Ǿadle müġayyer cefā

ĶāǾide-i Ǿadl idi endįşesi
Böyle idi ķāǾide vü pįşesi
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Ehl-i cerāyim gelicek der-gehe
Gönderüb anları siyāset-gehe

Kendi alub destine bir ķaç varaķ
Her birine yazar idi bir sebeķ

Kimisine ķatl ve kimine Ǿıķāb
Kimisine ġayri cefā vü Ǿaźāb

Kimisine ķahr ile đarb-ı eşedd
Kimisine zecr ile nef-i beled

[25] CemǾ idüb evrāk-ı perįşānı heb
Ķullarınıŋ yerin ederdi ŧaleb

Cümlesini gönderir idi hemįn
Ķanda ise cāy-geh-i mücrimįn
Azerį - Naķş-ı Ħayāl
Ve eger bir kelāmıŋ sādeligi ĥālinde Ǿulviyyet bulunur ise aŋa necābet-i
kelām denir ve Ǿibārāt ve ifādāt-ı basįŧede bażen öyle bir Ǿulviyyet bulunur ki
ĥaķįķaten kelām-ı Ǿālį ile aŋa nažįre įrādı müşkil olur.
b- Įcāz ve İħtiśār-ı Kelām
Įcāz-ı Kelām: Tezyįnāt-ı bedįǾiyyeden Ǿārį olaraķ mūcez birāz kelimāt ile
basŧ ü temhįd-i efkār etmekdir ve az kelime ile olan ifāde-i merām ile lāzım olan
kelime ile ifāde-i merām bir degildir.
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Miŝāl: “Amān berāber götürmek zaĥmet olur ise de terkiŋizde Ǿaybdır.
Geminiŋ sintinesine rāżıyım dedigimde” (Yūsuf Kāmil Paşa - Terceme-i
Telemaķ).
Miŝāl-i meźkūrda terkiŋizde Ǿaybdır cümle-i iħbāriyyesinde įcāza riǾāyet
ķılınmış ve lāzım gelen kelime įrād olunmaķ iltizām olındıġı ĥālde beni burada
terkiŋizde Ǿaybdır demek įcāb edecegi vāreste-i tavżįĥ bulunmuşdur.
[26] c- Śafvet-i Kelām: Ķalbiŋ ve fikriŋ sādeliginden münbaǾiŝ bir śıfatdır
ki iħtiyārį olmayıp ŧabįǾidir ve buŋa ħāliśet-i efkār derler. Bu bir nevǾ-i taǾbįr ve
ifādedir ki bilā-intiħāb tevārüd eder ve öyle bir ĥissdir ki irādesizce śudūr eyler ve
öyle bir fikirdir ki mülāĥažaya maĥall ķalmaķsızın kendi kendine mütevellid ve
sāniĥ olur. Ħāliśet-i efkār şiddet-i kelāmıŋ intifāsını istilzām etmez çünkü
ĥissiyyāt-ı şedįd olunca aŋa vāsıŧa-i mufāheme olan taǾbįrāt daħı şedįd olur. İşte
bu sebepden bażen ħāliśet-i efkār ile çok teǿŝįrli sözler söylenir ki śudūru ķāǿiliniŋ
iħtiyārıyla degildir.
Miŝāl: “Girid’de felāket-zede olan ķardeşlerimiz cezįreniŋ ķarışıķlıġına
baķaraķ emlākını śatıp başķa yerlere hicret etmek ellerinde iken vaŧanlarını vaŧan-ı
Ǿumūmįniŋ dāǿire-i ittiĥādında ŧutmaķ niyetiyle śabr u ŝebāt etdiler. ǾĀķıbet
şimdiki felāketlere uġradılar. Millet uġrunda ĥāśıl olan bunca yaralar merhemsiz
ķalmış ve muĥāfaža-i vaŧan için gece ve gündüz idāre-i silāĥ eden nice vücūdlar
açlıķdan bį-tāb ve tüvān olmuşdur. Feryādlarını bizden başķa kim işitsin. Anlar
vaŧanımıza elden gelen ħıdmeti įfā etdiler biz de anlara elimizden gelen
muǾāveneti icrā edelim. Ĥamiyyet ve insāniyyet böyle günde belli olur. Biz Ǿāciznevāzlıķla dünyāda şān almış bir milletiz lāyıķ mıdır ki Ǿünvān-ı mefħaretimiz
leke-dār olsun” (Taśvįr-i Efkār).
[27] Ve baǾżı daķāǿyıķ ve ĥaķāyıķı ve nüket ve ħurdeleri beyān daħı
ħāliśet-i efkārdan münbaǾiŝ olup şu nevǾ ħāliśetde muħliś ve selįmü’l-ķalb
müverriħ ve müǿellifleriŋ āŝārında görülür. Tārįħ-i NaǾįmā ve Tārįħ-i Feźleke-i
ǾOŝmānį vesāǿir gibi.
3.7.2. Kelām-ı MuǾtedil
Kelām-ı MuǾtedil: Kelām-ı Ǿālį ile kelām-ı Ǿādį beyninde bir śūret-i ifāde
olup birinden az ķuvvetli ve digerinden az müzeyyendir. Bu nevǾ kelām
oķunurken Ǿaźūbet ve leŧāfet baħşetdigi gibi semǾįde istilźāź eder.
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Miŝāl: “Benį beşeriŋ mažhar oldıġı meśāǿibi taǾdad ve utanmayaraķ
birŧaķım müzeħrafātı kerreten baǾde uħrā yād ve įrād ediyorsuŋ ve niǾmet-i ĥayāta
belā ve muśįbet diyorsuŋ. Lakin bir kere nažar-ı imǾān ile baķ ki tertįb-i eczā-yı
Ǿālemde ħayr-i şerr ile ve nefǾį-i żarar ile maħlūŧ bulabilir. … insānıŋ ĥayāt-ı
müsteǾārı lā-şeyǿ maķūlesinden olup taǾalluķu ancaķ ĥaķįķat-i insāniyyeniŋ
yaķıncacıķda śıyrılıp çıķacaġı şu cisme maħśūś oldıġını kendiŋ daħı iķrār ve iǾtirāf
eylediŋ” (Pertev - Beķā-yı Şaħśį ).
Kelām-ı muǾtedile münāsebet alır ħavāśś ve evśāf, ŝervet, riķķat ve leŧāfet,
nezāket ve žerāfet, ŧalāvetdir.
Ŝervet
Ŝervet-i Kelām: Efkār-ı münįre ve taħayyülāt-ı şedįde ve nikāt-ı
müǿeŝŝireniŋ [28] ĥüsn-i imtizācına denir ki bu da kelāmda ittisāǾ ile şeŧāretiŋ
ittiĥādından Ǿibāretdir.
Miŝāl: “Türkçemiz bir lisāndır ki bi’l-ķuvve şāmil oldıġı muĥassenāta göre
dünyāda eŋ birinci lisānlardan ǾaddolunmaǾa şāyāndır. Çünkü zemįn-i ifādesi
menāķıb-ı ŧabįǾiyyāt için tertįb olunmuş bir nümūne-ħāne gibi üç iķlįm-i cesįmiŋ
maĥśūl-i ŧabįǾatını cāmiǾ bulındıġı için derūnunda cilve-sāz-ı tenezzüh olan efkār-ı
endįşe ǾArab bādiyeleriniŋ eŝmār-ı efkārıyla Rūm ve Įrān çemen-zārlarıŋ ezhār-ı
āŝārını cemǾ ederek gül-deste-i beyānına begendigi gibi zįnet verebilir. Anıŋla
mütekellim olan ħalķ ise rūy-ı arżıŋ öyle bir Ǿarż-ı iǾtidāli içinde yaşamaķda der ki
āfāķındaki leŧāfetiŋ gökķubbesinde aślā nažįri olmaz. Megerki deryālarınıŋ Ǿaks-i
māǿįsi śabāĥ-ı nev-bahārıŋ semāǿį-i cevherden maśnūǾ bir āyįne-i ābdārı aŋdıran
ebr-i hevāǿisine inǾiŧāf ile ŧabįǾatıŋ böyle enfüsį ve āfāķį iki bedįǾa-i rengįni bir
yerde iǿtilāf eyleye. Ya edebiyātımızda böyle üç büyük lisānıŋ muĥassenātı
mümtezic ve zamānımızıŋ fikr-i kemāli mekānımızıŋ bikr-i ħayāliyle müzdevic
iken āŝārımız ĥüsn-i śūretde ne derece fāǿiķ olmalıdır ki bize göre zāde-i ŧabįǾat
denmege lāyıķ olabilsin (Taśvįr-i Efkār).
Riķķat ve Leŧāfet
Riķķat ve leŧāfet-i kelām: Źihniŋ terākįb-i kelāmiyyede icrā olunur bir
śıfatıdır. Bu da eşyā-yı Ǿavāmıŋ fevķinde bir dirāyetle aŋlamaķ [29] ħāśśası demek
olur. Riķķat ya fikirde veyā kelimede olur. Efkārda olan riķķat eşyāyı ziyāde
Ǿamįķ ve žarįf ve daķįķ bir görüşden Ǿibāretdir.
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Miŝāl: “Müdāhene-i naķįśeniŋ fażįlete eger ümįddir.
- İbrāz-ı maĥviyyet defǾaten medĥ olunmaġa bir ārzū göstermekdir.
- İstiĥķāķ nümāyişleriniŋ mažhar oldıġı mükāfāta pek çoķ defǾa istiĥķāķ-ı
ĥaķįķi nāǿil olamaz.
- Aġaçlarıŋ mįvesi gibi insānlarıŋ degeri daħı bāǾżı mevāsım ve evķāta
maħśūśdur.
- Nisyānından şikāyet eden çoķ bulunur ise de maĥkeme-i fikriyyesiniŋ
noķśānından baĥŝeden nādir görülür.”
Kelimede olan riķķat māddeniŋ bir ŧarafını gösterip digerlerini oluruyla
terk etmekdir.
Miŝāl: “Ķraliçe Elizabet’e başvekiline meclisde ne geçdigini suǿāl
eyledikde cevāben:
- Dört sāǾat geçdi, demiş.”
Nezāket ve Žerāfet
Nezāket ve žerāfet-i kelām: ǾAvāmdan ziyāde efǾāl-i ĥissiyyede
mütebeśśir bulunmaķdır ve nezāket görmek olmayıp belki ĥissetmekdir ki bu da
istiǾdād ile sürǾat-i ĥissden münbaǾiŝ riķķat ve leŧāfet demekdir ve kelāmda
mesbūķ-i mevādd raķįķa-i zihniyyeniŋ taǾbįr ve ifādesinden Ǿibāretdir.
Žerāfet-i ĥissiyye: İdāre-i kelāmiyyede olan ĥissiyyātımıza göre birķaç
merātibe taķsįm olunur. Biri tekdįrde olan žerāfetdir ki kelāma bir başķa śūret
verilerek tekdįr-i meźkūr taħfįf edilir.
Meŝelā: XIV. Lui maġlūb olan ceneraliniŋ [30] birine maķām-ı tekdįrde
olaraķ “Bizim yaşımızda bulunan bir ādem mesǾūd olamaz” demiş ve biri tesellįde
olan žerāfetdir ki idāre-i kelāmiyyede ġumūm ve ekdārı taħfįf edecek ŧaraflar
gösterilir.
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Olma dehriŋ cefāsına maĥzūn
Gel emr bu ķata merhūn
Seyyid Vehbį

Ehl-i tecrįdiŋ külāhı tāc-ı istiġnāsıdır
Salŧanat didikleri ancaķ cihān ġavġasıdır
Ħˇace SaǾdeddin

Taśaddur itse ne ġam rinde cāhil ħod-bįn
Gehį tefevvuķ ider baĥre keştį-i ser-gįn
Nābį
Ve biri de medĥde olan žerāfetdir. Çünkü Ǿādį medĥlerden cevdet-i
źihniyyesi bulunan žerāfet-nefer ederler.
Śafā-yı cāvidānįdir neşāŧ lüŧfį aĥbāba
Belā-yı nāgihānįdir ħayāl etdigi aǾdāya
NefǾį
Ŧalāvet-i Kelām
Ŧalāvet-i kelām: Sühūlet ve ittisāǾ ile olur ve sürǾat-i inǾiŧāf ve mülāyemet
ve maŧbūǾiyyet ve maķbūliyyet münāsebetiyle tenevvüǾ eder ve ŧalāvet-i kelāmda
ĥüsn ü şeŧāret ile śırr-ı ümmet ve ĥiddetiŋ ictimāǾı demekdir.
Miŝāl: “Ey Ǿasākir on beş gün žarfında vāķiǾ olan altı muĥārebede
düşmene ġālib olduŋuz ve düşmenden otuz bandıra ile elli beş ŧop ve birķaç ķalǾa
ve on beş biŋ esįr alıp on biŋ düşmen daħı iǾdām ve ifnā etdiŋiz ve Sardinya
ülkesiniŋ bilād-ı maǾmūresini żabŧ ve tesħįr etdiŋiz. Muĥārebāt-ı meźkūrede [31]
ŧopsuz ibrāz-ı şecāǾat ederek ġalebeye nāǿil olduŋuz ve köprüsüz nehirler geçip
pā-bürahane yürüdüŋüz ve geceyi gündüzü ħayme ve ħar-gāhsız geçirip germ ü
serd rūzgāra taĥammül etdiŋiz ve bir loķma nāna muĥtāc olup aç ü bį-ilāc imrār-ı
leyl ü nehār etdiginiz vaķitler oldu” (Napolyon Bonapart - Tārįħ-i Napolyon).
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3.7.3. Kelām-ı ǾĀlį
Kelām-ı Ǿālį ol bir kelāmdır ki kendisinden efkārıŋ ve taħayyülātıŋ ve
ĥissiyyātıŋ Ǿažameti görülür ve taǾbįrāt-ı metįne ve śaĥįĥa ile maķāśıd-ı
Ǿāliyyeden baĥŝeder. Bu nevǾ kelām-ı trajedilere ve riķķati tehyįc eder mübāheŝāta
ve eşǾār ve tevārįħe ve cenāb-ı Ĥaķdan ve insān ve tabįǾatdan baĥŝeden
ĥikemiyyāta ve āŝār-ı ħuŧabāya ve nihāyet belāġat ıŧlāķına şāyān śuver-i
kelāmiyyeye sezā ve münāsipdir.
Tehyįc-i riķķate miŝāl: “TeǾāvenū aǾla’l-birri 14 fermānına uħuvvet-i
İslāmiyyeniŋ ĥāl ve şānına vāķıf olanlar için bir felākete uġrayan vaŧandaşları
ĥaķķında elden gelen muǾāmele-i muĥsineyi icrā etmek birinci derecede
ferāǿiżden Ǿaddolunur. Ecdādımızıŋ bu farįża-i ħayriyyeyi įfāda gösterdigi maǿŝer
dillerde dāǿir nice nice dāstān-ı mefāħir peydā eylemişdir. Ĥatta veķāyiǾ-i
sālifeden aŋlaşılır ki ĥasenāt uġrunda aķçe degil naķd-i ĥayāt beźledecek ķadar
fütüvvet milletimizde Ǿādāt-ı cāriyyeden Ǿaddolunacaķ derecede idi. İşte bu civānmerdānıŋ aĥfādı olan ǾOŝmanlılara [32] ırŝen ve fıŧraten ĥāǿiz oldıķları śıfat-ı
seħāvet bir važįfe-i Ǿuzemā taĥmįl eylemişdir ki o da Girid’de bulunan
ķardeşlerimize elden gelen muǾāvenetiŋ icrāsıdır. Bunlar iħtilāliŋ žuhūrundan beri
evlād ü Ǿiyāl ve sermāye-i ĥayātlarını milletiŋ ĥıfž u ittiĥādı yoluna fedā ile
ǾOŝmanlılarıŋ seciyye-i mefħareti olan şān-ı celādeti ķahramanlıķ mertebesine iǾlā
etdiler. Bu śırada bį-çāreleriŋ emvāl-i mevcūdesini ehl-i şeķāvet ve maĥśüllerini
āteş-i ħasāret ifnā etdigi için şimdiye ķadar meǿlūf oldıķları nāz ve naǾįm renc-i
elįme taĥavvül ederek maǾįşetleri vaŧandaşlarınıŋ iǾānesine ķalmışdır. Peder ve
birāder vesāǿir aķrabalarınıŋ şehādetiyle yürekleri pārelenmiş birŧaķım eytām ve
nisvān kimi aç kimi Ǿuryān soķaķ ortalarında nālān oldıġı işitiliyor. Anlar da bizim
gibi insānlardır” (Taśvįr-i Efkār).
ŞiǾire Miŝāl:
Naķş göstermek içün ħāme-i śunǾ üstād
Oldı śayķal-zede bu nüh varaķ-ı kevn ü fesād

14

Kur’an 5/2: Ġyilik ve takva (Allah’a karĢı gelmekten sakınma) üzere yardımlaĢın.
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Nā-mükerrer śatılur çārsū-yı Ǿālemde
Nev-be-nev emtiǾa-i kār-geh-i sunǾ-ābād

Zārdır ķabżla basŧıŋ dü-ser-engüştünde
VażǾ-ı ĥikmetle bu bāzįçege best ü güşād
Bestedir birbirine çenber-i dolāb-ı vücūd
Mürtebiŧ birbirine āb ile ħāk āteş ü bād

[33]
İdüb āmįħte ħuşk ü ter ü germ ü serdi
Çār rükn üstüne yapmış bu bināyı üstād

Śadme-i ĥikmetle ħāmları puħte eder
Terbiyet-ħāne-i kevn oldu dükkān-ı ĥaddād

Hep serā-pāy-i cihān mezraǾa-i Ǿibretdir
Cereyān itmededir ķāǾide-i zerǾ ü ĥaśśād

Lūtf ile ķahrı biri birinin āyinesidir
Ālemiŋ nažm-ı ķıyāmına sebebdir eżdād

Śāni’-i dād ü sited çārsū-yı imkāna
Eylemiş ĥikmet ile vażǾ-ı terāzū-yı teżād

Telħ olur źāǿiķa-i nažm-ı umūr-i Ǿālem
Olmasa ser ki fürūşa müteķābil ķanād
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Dįne vü devlete śūretde nažm olmaz idi
Yimese hāven źilletde lett eczā-yı midād

Eyle bāzār-ı cihāna bir alur gözle nažar
Kimi hem-dest-i revāc ve kimi hem-gerd-i kesād

Ħoş nigāh it bu ħažān-gāh-ı bahār-ālūde
Kimi bülbül gibi maĥzūn kimi gül gibi küşād

Ne bu tertįb-i ĥikem cümle benį ādem iken
Birisi ħāne yapar birisi olmuş ırġād

Bu niǾam-ħāne-i ĥikmetde Ǿaceb ĥāletdir
Biri sulŧān-ı cihān biri gedā-yı bį-zād
Nābį

[34] Trajediye Miŝāl
Eylerler Ǿibādāt u duǾā Teŋriye her ān
Kim devletidir sebķ-gin-i ħilķat-i ezmān
Bį-hūde ider ĥāmidįn-i iskāt-i žalūmān
Olmaz ebeden nāmı anıŋ ķābil-i fıķdān
Kevn itmededir ķudret-i şānın kevne tibyān

Lebrįzdir üşkūhu ile cümle-i ekvān
Āheng idelim eyleyelim lüŧfunu iǾlān
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Rengįn-i nüķūşun ider ezhāra Ǿināyet
Hem tāliǾ u nāżıc ķılar eŝmārı nihāyet
Miķyās ile olmaķta bütün anlara ķısmet
Eyyām u leyālįde olan ĥarr u ŧarāvet
Śaĥrā daħı aldıķça anı eyler ifāżet

Lebrįzdir üşkūhu ile cümle-i ekvān
Āheng idelim eyleyelim lüŧfunu iǾlān

Ħurşįdi ider Ǿālemiŋ iĥyāsına meǿmūr
Yek-baħşişidir dest-i rubūbiyyetiniŋ nūr
Ammā ki anıŋ şerǾi olup ŧāhir ü mebrūr
Bercestesidir bil bunu ey merdüm-i maġrūr
Ol mevhibeniŋ kim beşere eyledi maķdūr

Lebrįzdir üşkūhu ile cümle-i ekvān
Āheng idelim eyleyelim lüŧfunu iǾlān
Rāsįn - Terceme-i Şināsį
[35] Tārįħe miŝāl: “Vaķtā ki muķaddemā iķlįm-i ǾArabdan münteşir olan
farķ-ı İslāmiyyeniŋ pertev-i iķbāli maşrıķ ŧaraflarında gird-bād iħtilāl ile perde-dār
olmaķta ve maġrib cāniblerinde ehl-i śalįb-i müteǾaśśıblarınıŋ žulmet-i žulmüne
ķarşı gelerek ġurūba ĥażırlanmaķda idi. Māverāü’n-nehir’den seyl gibi… İlĥ”
(Devr-i İstilā ).
Ĥikemiyyāta miŝāl: “Zer-beft-i nigāh-ı źevi’l-ebśārdan Ǿarį ve ĥafį ve
idrāk-ı māhiyyet ve ĥaķįķati Ǿuķūl-i efhām-ı ulu’n-nihāye setįr ve ħafį bir varķā-yı
ulvį-serįret ki besātįn-i Ǿālem-i bālā-yı rūĥānįden berįde ve Ǿāķıbeti lāne-i būm ve
ġurāb olan ser-bām-ı beden-i insāna resįdedir. EşiǾa-i perr ve bāl-i Ǿizzeti ve
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bāriķa-i yāl ve bāl-i rifǾati ālāyiş-i āzāde-i çir-kāb-ı Ǿalāyıķ pertev-i āf-tāb
ĥaķįķatü’l-ĥaķāyıķdır” (Sāmį Paşa - Rumūzü’l-Ĥikem).
Kelām-ı Ǿālįniŋ evśāf ve ħavāśśı şiddet, ĥiddet, iĥtişām ve Ǿulviyyet bi’lħāśśadır.
Şiddet
Şiddet-i Kelām: Az kelime ile ĥiss ve fikri kemāl-i ķuvvet ve ĥiddet ile
ifāde ve birŧaķım efkār ve ĥissiŋ ķuvve-i müterākimesini bir iki kelime üzerine
münĥaśır ķılmaķdır.
Miŝāl: “Tedmįr (İspanya Cenerali) ise İslāmı Afriķiyyeye reddeylemek
sevdāsıyla Ǿaskerini ŧoplayıp ķuvve-i vafįre ile ķuşatmış iken Ŧārıķ [36] (serǾasker-i mücāhidįn) derĥāl sāĥilde olan safāyinini iĥrāķ edip Ǿaskerine ħiŧāben:
- Ey ġāziyān-i maġrib-zemįn ve ey şücǾān-ı müslimįn nereye gidersiŋiz
ve ġāfilāne ķanġı maĥalle firār etmek istersiŋiz. Zįrā önüŋüz düşmen ve arķaŋız
deryādır. Size lāzım gelen nuśret-i mevǾūde-i ilāhiyyeden istimdād ve şecāǾat-i
fıŧriyyeŋize istinād ve iǾtimād ile ŝābit-ķadem-i meydān-ı kār-zār olmaķdır.
- Ey süvārįler ĥareketime taķlįd eyleyiŋiz, demişdir” ve yine Fransız
ķrallarından IV. Henri muĥārebede Ǿaskerine ħiŧāben:
- Ben siziŋ ķralıŋızım ve siz de Fransızsıŋız düşmeniŋiz ise işte,
demişdir.”
Ĥiddet
Ĥiddet-i Kelām: Ĥissiyyāt ile taĥrįk olunmuş bir şiddet demekdir ve bunda
kelāmdan ziyāde tekellüm ve ĥareketde baŧş ve ķuvvet olur.
Miśāl: “Ĥākim insān degil cenāb-ı Ĥaķdır. Zįrā yaķįnen maǾlūmdur ki
ĥareketimiŋ esbābı ister yollu ister fenā olsun şimāllileriŋ ĥükmü dāǿimā
Ǿaleyhimde olacaķdır. Āsāyişi ĥayātımdan ziyāde severim. İttiĥāda muĥabbetim
daħı taǾrįf olmaz derecedeydi. Dört seneden beri bu ittiĥādıŋ ĥuśūlüne müntažır ve
ümįd-vār oldum bundan ziyāde beklemek bir ķabāĥatdir. Āsāyiş ümįdi bütün
bütün mahvoldu. İntižār-ı ümįdim bį-hūdeymiş cenāb-ı Ĥaķķıŋ irādesi elbette
žuhūr eder. Dāǿimā cenūbluları ĥaķlı buluyorum. Abraĥam Linķoli’niŋ riyāsete
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intiħābı cenūblularıŋ ĥuķūķ ve idāreleri Ǿaleyhinde bir iǾlān-ı ĥarbdir. Bir
muǾāmele-i tecāvüze [37] ta esįr ve ħarāb oluncaya ķadar dayanıŋız deniliyor. Bu
ne cinnetdir cenūblular dahaǾaķıllıdır ki iş kendilerine düşünce muķāvemet ve
taĥammül efkārında bulundular. Ey şimālliler žalameye ihānet ve serbestlikle
ĥaķķāniyyete muĥabbet etmek ve müttehemlerle Ķonstitüsiyunu iħlāl edenleri
urmaķ ābā ve ecdādımızıŋ uśūlüdür. Tārįħimiz bu uśūlü baŋa iħŧār eder ve hiçbir
vaķit unutdurmaz. Ĥākim cenāb-ı Ĥaķdır. Ĥaķķāniyeti vaŧanımdan ziyāde
severim. Eger ħaŧāda isem cenāb-ı Ĥaķ affetsin. Muĥabbetim cenūblulara
münĥaśırdır” (Mösyö Vilaķbut - Taśvįr-i İnkār).
Miŝāl: “Reǿįs-i vükelā ĥażretleri ĥaķķımızda ekŝeriyā mülāĥažasız
muǾāmele ediyorsuŋuz biz bu maĥkemede pek büyük Mansterüler gördük ki
fażįletleri Ǿālem Ǿindinde müsellem idi ve pek ziyāde ĥayŝiyyet-i źātiyyeleri var
idi. Bunuŋla berāber yine bize riǾāyet ederler ve evvelki gün siziŋ dedigiŋiz gibi
(bu teklifiŋize herkes güler) demezler idi. Ĥareketimde size taķlįd etmem çünkü
ĥayŝiyyet-i źātiyye mažhar-ı ĥürmet olmaķda degil įfā-yı ĥürmet etmekdedir.
Yalŋız şurasını beyān ederim ki herkesiŋ gülecegi bir şeyi var ise şu muĥāll olan
ıślāĥ-ı źātü’l-beyn māddesidir” (Mösyö Tįr - Taśvįr-i Efkār).
İĥtişām
İĥtişām-ı Kelām: Kelāmda Ǿažamet ile zįnetiŋ ittiĥād ve ictimāǾı [38]
demekdir ki taśavvurāt-ı Ǿazįme ile vücūd bulmuş birŧaķım efkār-ı Ǿāliyyeyi
bildirir. İĥtişām-ı kelāmda ġulüvv cāǿiz degildir ve ġulüvvüŋ menǾ-i vuķūǾuna
çalışmalıdır. Çünkü ġulüvv daġdaġalı kelimāt ile yaŋlış bir fikri ortaya ķoymaķdır
ki iĥtişāmdan murād o degildir.
Miŝāl: “Cevher-i insānį Ǿavālim-i Ǿulviyye-i rūĥāniyyeden güźer ve ķābil
śuver-i cismāniyye olan heyūlāya sefer edip andan terākįb-i eczā-yı Ǿunśūriyyeye
intiķāl ile śūret-i beşeriyyet üzere taǾayyun eder ve ŧabįǾat muķteżāsınca ķuvā-yı
iġtidā ve nümüvv ve tevlįd ve ĥiss ve ĥareket-i iħtiyāriyye ile mizāc-ı nebāt ve
ĥayvāna müşārik olup aĥkām-ı teķallübāt-ı kevn ve fesāda giriftār olur. Lakin
tecellį-i envār-ı kibriyā olan ķuvvet-i Ǿāķile-i müdrike ile mümtāz ve śıfat-ı
muķaddese-i melekiyyetle ser-efrāzdır. Eger çerāġ eşiǾa-i kelimāt-ı insāniyye ile
įķād ve žulmet-kede-i Ǿālemde aśl u ĥaķįkatini istiķśā ve istifķād ederse mažhar-ı
žuhūr-nūr-ı tevfįķ olup śıfāt-ı rezįle-i behįmi ve sebviǾįden ķurtulur ve aħlāķ-ı
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neyyire-i ilāhiyye ve envār-ı saǾādet-i sermediyye ile ĥāǿiz derecāt-ı kemāl olur”
(Sāmį Paşa - Rumūzü’l-Ĥikem).
Miŝāl-i diger: “Aśıl insān-ı kāmil enhār-ı Ǿukūl-i beşeriye baĥr-i muĥįŧ-źātı eĥadiyyetden münşaǾib ve dönüp dolaşıp oraya Ǿāǿid ve muĥtecib oldıġını
idrākle taśavvurāt-ı efkār-ı ħayriyyeyi ķulūb-i Ǿibādına ilhām ve efǾāl-i seyyiǿeyi
nāǿil ve icrāda muǿāħeźe ve ithām eden ĥażret-i māliküǾl-mülk [39] ve’lmelekūtuŋ Ǿizzet ve Ǿažametine Ǿilm ve vuķūfu muĥįŧ ve şāmil olanlardır” (Yūsuf
Kāmil Paşa - Terceme-i Telemaķ).
ǾUlviyyet-i Ħuśūśiyye
ǾUlviyyet-i ħuśūśiyye: ǾUķūl-i beşeriyyeniŋ yetişebildigi mertebe vüsǾat
ve Ǿāžamet ve rifǾat ile ifāde-i kelāma derler. Bu ise bi’ŧ-ŧabǾ nādiren sāniĥa-i zįb-i
śudūr olur ve Ǿulviyyet-i ħuśūśiyye bir kelime bir nükte bir ĥareketden Ǿibāret olup
teǿŝįri ise berķ gibidir ve bu kelāmıŋ münşįlere iħtiśāśı olmayıp Ǿādį bir ādemden
bile śudūru cāǿiz ve vāķiǾdir. Faķaŧ öyle bir ādem ki śaĥįĥen meǿyūs ve münfaǾil
ķalmış veyāħūd ķuvve-i rūĥāniyyesi aķśā-yı merātibi bulmuş ola. Ħātunuŋ biriniŋ
ŝemere-i fūǿadı olaraķ ŧūbį bir evlādı olup o da ĥālet-i nezǾde ve ĥasbe’l-beşeriyye
kendisi dād-ħˇāhāne cezǾ ve fezǾde iken ĥāżır-ı bi’l-meclis olan ħˇace (Siz
evlādıŋızı cenāb-ı Ĥaķķa ķurbān gönderiyorsuŋuz. Nitekim Ĥażret-i İbrahim de
oġlu Ĥażret-i İsmāǾil ’i gönderdi idi) diyerek zuǾmunca teselli eder ve mümā-ileyh
daħı cevāben:
- Allah TeǾālā ĥażretleri böyle bir emri hiçbir vaķitde vālidelere teklįf
etmez, der.
Ve cenāb-ı MuǾāviye’niŋ zamān-ı salŧanatında sevāĥil-i Afriķiyye’ye
meǿmūr ķılınan zümre-i mücāhidįniŋ ser-Ǿaskeri ǾUķba bin NāfiǾ, Fas
ĥükūmetiniŋ cenūb-ı ġarbįsi ve Sinġanbiya’nıŋ ŧaraf-ı şimāl-pisinde ve Ķanarya
Adaları’nıŋ [40] ķarşısında kāǿin ķadįm Sus vilāyetine ve baĥr-i muĥįŧ-i ġarbį
sāĥiline ķadar giderek ve süvār oldıġı Esbi baĥr-i muĥįŧ-i meźkūra sürerek:
-Yā Rāb şāhid-i nāžırsıŋ ki işbu deryā-yı Ǿummān māniǾ-i mesnā u seyrān
olmasaydı ism-i celālini daha ileri götürürdüm, demişdir.
ǾUlviyyet-i ħuśūśiyye; śūretde, efķārda, ĥissiyyātda olur.
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ǾUlviyyet-i Taśavvur
ǾUlviyyet-i śuverį: Mūceb-i taĥayyür olacaķ vechle umūr-ı Ǿāliyyeyi
şiddetle śuver-i ĥaķįķįleri üzere taśvįr etmege derler.
Miŝāl: “Merĥabā ey ķabristān-ı muķaddes, ey ħarābe-zār-ı tenhāyį, ey
dįvār-ı beht ü ĥayret; mürācaǾat-gāhım sensiŋ ĥaķįķatde saŋa nigāh eden Ǿavām-ı
manžara-i ĥüzn-ālūdunda müħtefį hevl ve dehşetden giriftār-ı ıżŧırāb olur. Ama
ben seni temāşā etdikce göŋlüm birçoķ ĥayāt-ı mestūre ve efkār-ı Ǿulviyye ile
źevķ-yāb olur… Merĥabā ey sengistān-ı ĥayret, ey maǾmūre-i ħarābiyyet, ey
Ǿuzlet-serā-yı vaĥşet, ey dehşet-ābād-ı Ǿibret bu fenā kişveriniŋ ser-ĥadd-i ħitā
mısıŋ bilmem ne cāźibe-i muķāvemet-güdāza mažhar olmuşsuŋ ki ebnā-yı beşer
her adımını senden firāra yol bulmaķ için ātārına bį-çāre her ayaķ atdıķca saŋa bir
adım daha taķarrüb eder. Ey cihān-ı sükūnet (Moliyer).
Miŝāl: “Ey śāĥib-ibtiśār! Bu mezārı imāle-i nigāh-ı iǾtibār etmeden güźār
eyleme kim başı ucunda gördügüŋ nişān [41] degil fenā-yı Ǿāleme bir müteĥaccir
miŝāl-i ĥāǿildir. Derūnunda ġünūde-i sükūt olan merĥūmuŋ rūĥunu bir fātiĥa ile
şād eyle ki seniŋ de Ǿāķıbet-i ķarār-gāhıŋ bu ħāk-i siyeh-dildir. Dest-i cellād-ı
ecelden ne cüvān-ı ķavį ħalāś olur ne pįr-i zebūn. İnnā lillāhi ve innā ileyhi
rāciǾūn15”.
ǾUlviyyet-i Tefekkür
ǾUlviyyet-i tefekkür: Bir fikr-i Ǿālįyi kemāl-i iħtiśār ile beyān etmekdir.
Miŝāl: Kün-fe-yekün16 Beşerde dāǿim olan kemāldir, cemāl müteĥavvel
olur. Eŝerde ķāǿim olan maķāldir, meǿal müntaķil olur (Taśvįr-i Efkār).
ǾUlviyyet-i Ĥiss
ǾUlviyyet-i ĥiss: ŦabįǾat-ı beşeriyyeniŋ mā-fevķinde olaraķ ķuvve-i ķāśırai mefŧūre ile ķudret-i bāliġā-i fāŧıra göstermekdir.

15

Kur’an 2/156: Biz muhakkak ki Allah içiniz (O’na ulaĢmak ve teslim olmak için
yaratıldık) ve muhakkak O’na döneceğiz (ulaĢacağız).
16
Kur’an 2/117; 3/47; 3/59; 6/73; 16/40; 19/35; 36/82; 40/68: O Ģeye sadece “Ol!” der. O,
hemen olur.
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Miŝāl: “Aġlayaraķ bir śadā-yı ĥazįn ile “Kaşki (Siros’tan) çıķmamış
olaydım” dedigi anda pederiŋiz gözüme ilişdiyse de bilemedim. “Bu kimdir?”
dedim, “Ulis’im” dedikte cehennem ķapılarını açılmış gördügümden efzūn
dehşetlenip;
-“Ey ġār işitiyorsuŋ ve ey şems sen de görüyorsuŋ” diyerek mežālimini
taǾdād eyledim” (Yūsuf Kāmil Paşa - Terceme-i Telemaķ).
Miŝāl-i diger:
Ber-murād olmayıcaķ bin yere geçsün Ǿālem
Necm-i mihr ü mehi olsun eŝer-pāy-ı Ǿādem
ǾĀkif Paşa

[42] Miŝāl-i diger:
Yıķıl ey ŧārem-i sipihr-i berįn
Soyuŋ ey şemǾ-i ķubbe-i zerrįn

Bozul ey imtizāc-ı Ǿanāśır-ı çār
Üzül ey Ǿaķd-i Ǿuķde-i pervįn

Daġıl ey cünd-i bį-şümār-ı nücūm
Doluŋ ey māh sürǾat ile hemįn

Aġla ey ebr ķıl yaşıŋ bārān
İŋle ey raǾd edip fiġān u enįn

Ey seher-i çāk ķıl girįbānıŋ
Ey şefiķ ile baġrıŋı ħunįn
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Bürüŋ ey şeb libās-i mātemiŋi
Ķararıp eyle ħāŧırıŋ gam-gįn
Fażlį
Miŝāl-i diger:
Ĥayf ol mest-ĥayāta ķaydıŋ ey sāķį-i çerħ
Cām-kāma ķanmadan dolmuş ecel peymānesi

Ey zemįn ħoş ŧut nevāziş ile ey rūĥü’l-emįn
Kim bu gevher-pāre bir şāh-ı cihān cānānesi
Fāżıl

3.8. Faśl-ı Ŝāliŝ
3.8.1. Şerāǿiŧ-i Kelām
Şerāǿiŧ-i kelāmiyye iki nevǾdir. NevǾ-i ūlā lafža ve nevǾ-i ŝānįsi maǾnāya
taǾalluķ eder.
3.8.1.1. NevǾ-i evvel:
Elfāža taǾalluķ eden şerāǿiŧ beyānındadır.
1- Elfāž-ı ġarįbe istiǾmālinden ictināb etmelidir.
Miŝāl: “Ĥāśılı meśāyid-i śayyād, kesā-yı zühhād, ridā-yı taķvā, ķınāǾ-ı
ġarānįķ, burķaǾ-i veraǾ, bernūs-ı cāŝlıķ, ķandįl-i cevāmiǾ, śavāǾ-ı ġāret, ķandįl-i
śavāmiǾ, rifāǾ-i ħasāret, minber-i mesācid, anbār-ı Ǿesācid, abār-ı maǾābid, menār-ı
evābid, zebān-ı murtāż, ŝuǾbān-ı tıķnāż, lisān-ı edįb, ĥüsām-ı ķađįb, şemşįr-i ħaŧįb
[43] tįġ-i Hülāgu, sancaķ-ı sāǿil, rāyet-i Mengü cerrār-ı leşker, leşker-i cerrār,
Dādār-ı Dāver, Dāver-i Dādār oldu” (Şefiķ-nāme).
İşte şu terkįbdeki lüġatleriŋ pek çoġu lüġat-ı ġarįbedîr.
2- Lisān-ı evbāşa muħtaśś olan kelimāt ve taǾbįrāt derc edilmemelidir.
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Miŝāl: …
3- “Ķalem fużalāsınıŋ istiǾmāl ettikleri taǾbįrāt ķullanılıp fużalā-yı sāǿire
ıśŧılā ĥattıyla yazılmamalıdır. Faķaŧ bu şarŧ olaraķ resmiyye içindir yoķsa ġayr-i
resmį olaraķ mūsiķį-i ıśŧılā ĥattı veyāħūd śarf ve hendese taǾbįrātıyla bir ķaġıd
yazılabilir ve belki de bu vādi memdūĥ ve muǾteberdir lakin ibtidāsından beri
Ǿādį-i zemįn ifāde ile yazılmış bir cümle-i kelāmiyye miyānına hiç mülāyemet
veyā ber-vech-i münāsebet gözetilmeyerek öyle Ǿale’l-Ǿumyā Ǿamūd, ķavs,
üsŧüvāne, idġām, lefįf, ecvef veyā bu miŝillü baǾżı taǾbįrāt-ı Ǿilmiyye derc ü įrād
ediliyorsa ol vaķt kelām-ı meźkūr maķdūĥ ve menfūr olur.
Miŝāl: “Avrupa’ya yayıldı ve zevāyā-yı müŝelleŝe-i vāķıǾanıŋ nisbet-i
śaĥįĥa ile aǾžam-ı iżlāǾı olan żilǾ-i ŝāliŝ Ǿacįbü’l-aŝār her ne ķadar žıll-efgen şekl-i
inkār olsa daħı mürtesim-i saŧĥ-ı ŝübūt olan miķyās-ı aĥvāl Ǿamūd-ı eśbaĥ gibi
berāhįn-i hendese ile vāśıl-ı merkez yaķįn olmaġla aśĥāb-ı isāǿetiŋ ħebāyā-yı
śudūr ve ħafāyā-yı şürūru her ŧarafdan duyuldu (ǾĀkif Paşa - Tabśıra).
4- BaǾżı lüġatlar vardır ki her beldede śuver-i telaffužiyyesi muħtelifdir.
Bu miŝillü lüġat fużalā-yı ķalem nezdinde ne śūretle mażbūŧ ise ol vechle [44]
istiǾmāl edilmeli ve her kelimeniŋ śūret-i imlā ve taĥrįri kütüb-i lüġatde merǾį ve
mütteħaź-ķarār ĥadd ve dāǿiresini tecāvüz etmemelidir.
5- Kelāmıŋ śuver-i terkįbiyyesi şu umūr-ı ŝelāŝeden biriyle muttaśıf olmalı
o da selāset-i metānet-i leŧāfetdir.
Selāset-i kelām: Lisān üzere sühūletle kelāmıŋ cereyānını iķtiżā eden
keyfiyete derler.
Miŝāl: “Bu bende-i sāfį’ü’l-vedād ki terkįb-i lisān ve cenānım o ħāneđānıŋ
māǿide-i cūd u keremidir. Şu cihetle kisve-i ŝenāları sūzen-i ŧabǾ-ı tįz ve rişte-i
can-dūz ile” (Menāžirü’l-İnşā).
Kelāmıŋ lisānda Ǿadem-i cereyānına yaǾni ŝıķletine sebebiyet veren şeyler
evvelā ĥa, ħı, śad, đađ, ayın, ġayın, fe, ķaf, he ĥarfleriniŋ kelime-i vāĥidede cemǾ
olması naħǾ, rażǾ, laǾķ vesāǿire gibi.
Ŝāniyen āħirinde ĥurūf-ı meźkūreden biri bulunan kelimeniŋ yine
evvelinde ol ĥarfden olan kelime-i diger ile iltiśāķ etmesi. Çünkü bu nevǾ ĥarfler
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nefesiŋ cereyānını māniǾ olup bu da kelāmıŋ lisānda vuķūfunu istilzām eder ve bu
vuķūf ise Ǿadem-i selāseti mūceb olur.
Ŝāliŝen bir cinsden olan iki ĥarfiŋ gerek kelime-i vāĥidede gerekse iki
kelimede cemǾ olması.
Kelime-i vāĥideye miŝāl: İnciler maǾnāsına olan dürer ve sebeb ve Ǿases ve
dede ve ķaķūm vesāǾire gibi.
Kelimeteyne miŝāl: Leb-be-leb cām-ı mey ķış şalvarı, Ĥalep balı vesāǾire
gibi.
Metānet-i kelām: Kelāmıŋ ĥāvį oldıġı kelimelerde cezālet yaǾni [45]
rekāketiŋ żıddı bulunan feśāĥatiŋ vücūdunu meźkūr kelimeleriŋ müfraġ ve dökük
yaǾni tekellüfden āzāde bulunmasını iķtiża eden keyfiyyete derler ve kelāmıŋ
tekellüfden āzādeligi de edevātıŋ azlıġına ve inśıbāb-ı kelāma māniǾ olan edātlarıŋ
bulunmamasına mütevaķķıfdır ve metānet demek femde Ǿuźūbet ve semǾde
leźāźet üzerine metįn olmalı demekdir yoķsa vaĥşiyyet degildir.
Metānet evśāf-ı ĥurūb ve müşācerede ve ķavāriǾ-i tehdįd ve taħvįfde ve
buŋa mümāŝil maķāmlarda įrād ve istiǾmāl olunur ve elfāž-ı cezįle ve metįne
mehābet ve vaķār śāĥibi eşħāś gibi taħayyül olunur ve kelimāt-ı metįneniŋ ekŝer
ĥurūfu mechūreden ziyāde müstaǾliye ve şedįde olmalıdır. Çünkü metānet-i
kelāmda cezālet maŧlūb oldıġından ve ĥurūf-ı müstaǾliye ve şedįdeniŋ cezālet-i
kelāmda daħl-i küllįsi bulındıġından o cihetle ĥurūf-ı müstaǾliye ve şedįde en
ziyāde bulunmalıdır. Ĥurūf-ı müstaǾliye “ħı śad đađ ķaf ŧı ġayın žı” ĥarfleri ve
ĥurūf-ı şedįde “elif ŧı be ķaf te cim dal kef” ĥarfleridir.
Miŝāl: “Vaķta ki aǾdād-ı eĥibba merreten baǾde uħra tecārib-i beyān ve
muĥārib-i imtihānlarında gördüler ki bu ķalįlü’l-biđāǾa ve ķaśįrü’l-bisāǾanın
ĥurūb-ı ibdāǾ ve đurūb-ı iħtirāǾı muǾcize-i Mūsā gibi ķalem ile aśā-asā ĥussād-i
cemād-fuǿād ve śaħre-nihādıŋ yenābiǾ-i taĥsįnini mecārį-i lisān üzere cārį etdi ve
mānend-i elĥān-ı Dāvud śadā-yı āferįn-i her-żıdd ve ĥasūd gūş-ı hūş-ı śıddįķ ve
ĥuķūda gitdi” (Menāzirü’l-İnşā).
[46] Leŧāfet-i kelām şol bir keyfiyyetdir ki kendisinde neşāŧ-ı ķalbį mūceb
maǾnālar bulındıġı gibi kelimeleri de leyyin ve ħoş ola ve elfāž-ı laŧįfe ve raķįķa
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aħlāķı leyyin ve ħoş-mizāc eşħāś gibi taħayyül olunur ve leŧāfet-i evśāf-ı Ǿaşķ u
şevķde ve isticlāb-ı ĥüsn-i nažar u iħlāśda ve istiǾŧāfda müstaǾmeldir.
Leŧāfete miŝāl: “Anıŋ selāmı ki nefħa-i nesįm-i müsteŧābı sįne-i lāle-i sįrāba āteş-i ĥasret-ātār ve şemme-i fevāyiĥ bahārı nāf-ı āhūyu tatār-ı müşk-i nāba
ħūn-ı müźāb ķatar (Menāzirü’l-İnşā).
6- Fıķra-i ŝāniyye kelimeleri fıķra-i ūlā kelimātınıŋ vezni üzere olmalıdır
ve bunuŋla berāber eger kelimeleriŋ baǾżısı yāħūd hepsi mütecānisetü’l-ĥurūf olur
ise daha güzel olur ve lafž-ı ǾArabį muķābiline ol vezinde lafž-ı Farsį getirilir ise
münāsibce düşer.
Meŝelā: Cebįn ile zemįn ĥayrān ile ħandān vesāǿire gibi ve baǾżen olabilir
ki kelimeler vezinde muŧābıķ bulunur da keŝret ħurūfda olmaz.
Meŝelā: Ħˇān ile nān bir vezindedir. Faķaŧ ħˇān dört ĥarfli ve nān üç
ĥarflidir. İşte böyle mütevāzin olup faķaŧ Ǿaded-i ĥurūfu ziyāde olanları fıķra-i
ŝāniyye etmelidir ve bir de kelimeleri ħafįf olan fıķraları muķaddem ve ŝaķįlleri
ŝānį etmelidir.
Meŝelā: Cihān-ı cihāt-ı kerem ve Ǿālim-i Ǿulüvv-himem gibi ve fıķra-i
ŝāniyye ķıllet ve keŝret-i elfāžda fıķra-i ūlāya müsāvį olmalıdır veyāħūd müsāvį
olmaz ise fıķra-i ŝāniyye fıķra-i ūlādan aŧvel olmalıdır ve lisān-ı Türkįde fıķralarıŋ
ĥāvį [47] oldıġı kelimātıŋ ikiden sekize ķadar olması müstaĥsendir ve nihāyet on
iki kelimeye ķadar cāǿizdir. Ziyādesi maķdūĥdur ve her iki fıķra-i kelāmiyyeden
biriniŋ lafžı selįs ve digeri maǾnā-yı ħūb olsa o selāset-i lafžiyyesi bulunanı evvel
ve leŧāfet-i maǾneviyyesi olanı fıķra-i ŝāniyye Ǿaddetmelidir.
Miŝāl: “Geçende dü-dest iftiħār ile aldıġım ve naķş u nigār maǾānįsine
ĥayretde ķaldıġım taĥrįrāt-ı seniyyeleriniŋ ĥāvį oldıġı taśvįr-i dil-pezįri ile ve gülberg-i müfekkirede mürtesem olan ħayāl-i Ǿālįlerini dile alaraķ bir aŋa ve bir buŋa
Ǿaŧf-ı nigāh-ı iştiyāķ etdikce ħayāli Ǿayn-i ŧarāvet ve miŝāli maĥż-ı mekānet
bulduġumdan ħayāliŋ miŝāle muŧābaķat-ı Ǿayniyyesi ĥaķķında müsellem olan
ķażiyye-i ĥikemiyyeyi bu ħuśūśda eşkāl-i aķįme śırasında gördüm” (Leŧāǿif-i
İnşā).
Miŝāl-i diger: “Lisān-ı ħāme-i muǾciz-peyāmından yenābįǾ ĥikmet-cārį ve
kelām-ı müǿeŝŝeri mānend-i gül-āb ve redd-i aĥvāl-i Ǿāli-mesāri fenn-i ĥikmetde
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mesǿele-āmūz loķmān ve śanāyiǾ-i bedįǾiyyede üstād-ı ħˇāce cihān olup dürer-i
ġurer ıŧnāb u įcāz ve cevāhir ü zevāhir ĥaķįķat u mecāzı silk-i mülküne dizmiş bir
üstād ħıred-pįşe ve bir mestūfį-i śāĥib-endįşe idi” (Śıdķį Paşa - Risāle-i Berf ü
Bahār).
7- Terkįblerde edevāt pek az ķullanılmalı ve olmaġla bulmaġla miŝillü
revābıŧ-ı kelāmiyye iķtiżāsız ityān olunmamalıdır.
[48] Miŝāl …
7- Her iki fıķra arasında śanǾat-ı secǾ-i merǾį bulunmalıdır.
Miŝāl: “Merķūm-ı meźmūm kendi ķavli üzere ser-ĥadd-i İslāmda ifnā-yı
Ǿömr ve tażyįǾ-i evķāt ve cemǾ-i meǾāyib ve taĥśįl-i seyyiǿāt eder iken Ǿasker-i
maǾāśį ĥıśn-ı vücūdunu muĥāśara edip maĥśül-i mezāriǾ-i dil ü cānı olan ħūşe-i
śelāĥ u įmānı pā-māl oldıġından ġayrı çārsū-yı ħilķatde olan erzāķı daħı yaġma ve
zevāyā-yı dükkānçe-i dimāġında bulunan źaħāyir-i Ǿaķl u idrākı tārāc kerde-i
sipāh-ı şeķā ve hevā olmaġla…” (Veysį - Leŧāǿif-i İnşā )
Ve bālāda yazılan miŝālleriŋ hepsinde śanǾat-ı meźkūre merǾįdir.
9- Kelimāt-ı mezįdün fih lisān-ı ǾArabda ķanġı maǾnāya istiǾmāl olunur
ise orada ķullanıb ķāǾide-i śarfiyyeye ķıyās ile sāǿir maĥallde įrād etmemeli.
Meŝelā: İstiķlāl kelimesi gibi ki ŝülāŝįsi ķıllet oldıġı cihetle maǾnāsı ķılleti
ŧaleb demek olur ĥālbuki kelime-i meźkūre beyne’n-nās bu maǾnāda įrād ve
istiǾmāl olunmaz.
10- Aķlām ve elsine-i cühhālde şāyiǾ birŧaķım elfāžı taķrįr ve taĥrįrde
münşį olan kimesne įrād ve istiǾmāl etmemelidir.
Meŝelā: Bir lafž olabilir ki cemǾi müstaǾmel ve meşhūrdur lakin müfredi
istiǾmāl olunmaz. Ķıyās ve ķāǾideye ķalķışıb da anıŋ müfredini ķullanmamalı.
Eŧrāf maǾnāsına olan ircā kelimesi gibi ki müfredi nā-müstaǾmeldir ve bunuŋ Ǿaksi
ŧayf (uyķuda ħayāl görmek) [49] kelimesi gibi ki müfreddir cemǾi müstaǾmel
değildir bunu süyūf ve żuyūf kelimelerine taŧbįķ edip de cemǾ etmemeli ve münşį
olan kimesne Ǿibāresi ħalelden maśūn olmaķ için lāyıķıyla tetebbuǾ-i aĥvāl
etdikden śoŋra istiǾmāl-i elfāž etmeli.
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Meŝelā: Ŧayr kelimesi ki ŧāǿiriŋ cemǾidir. Ĥālbuki herkes anı müfred
žannedip o maķāmda istiǾmāl ederler ve ŧuyūr ile eŧyār-ı ŧayrıŋ cemǾidir derler ki
anlar ise cemǾü’l-cemǾdir ve baǾżı lafž vardır ki cemǾ olaraķ ķullanılır ve o
lafždan müfredi yoķdur.
Meŝelā: Oķ maǾnāsına olan nebl kelimesi ki anıŋ müfredi belki sehmdir ve
cemǾü’l-cemǾi nibāl ve enbāl gelir ve ke-źālik ķadınlar maǾnāsına olan nisā
kelimesi ki müfredi emriǿedir.
11- Kelimeleriŋ ĥarekāt ve sekenātı kütüb ve lüġate muvāfıķ vechle
olmalıdır.
Meŝelā: Kihāne kāfıŋ kesriyledir faķaŧ ekŝeriyā fetĥ-i kāf ile söylenir ve
ķındįl kesr-i kāf ile ve filāĥet kesr-i fā ile oldıġı ĥālde ikisi de fetĥa ile źikrolunur
ve żamm-ı cim ile cumāźiyye’l-evveli ve cumāźiyye’l-āħiri denmek lāzım iken
fetĥ-i cim ile cumāźiyye’l-evvel ve cumāźiyye’l-āħir denilir.
12- Evvelinde ĥarf-i vav olan lafžıŋ ibtidāsına vav-ı Ǿātıfa getirmemelidir.
ǾĀlem-i serāǿir ve vāķıf-ı żamāǿir gibi.
3.8.1.2. NevǾ-i Ŝānį
MaǾnāya taǾalluķ eden şerāǿiŧ beyānındadır.
1) Maķśad ve murādı dāǿimā selįs ve açıķ taǾbįrāt ile beyān ve ifāde
etmeli ve merām ve maŧlabıŋ aŋlaşılmasını taśǾįb [50] veyā iħlāl eder śūret-i
ifādeleri iltizāmdan tevaķķi eylemelidir.
Miŝāl: “Şu zamānda muĥārebe sefāhatleriŋ eŋ mażarratlısıdır demek isrāf-ı
kelāmdır” (Münįf - MecmūǾa-i Fünūn).
Beyt:
Ķapuŋda ħaste göŋül münceźib hemįşe meger
O keh-rübādır işiniŋ ŧaşı geh gāh ķapar
Nergisį
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İşbu iki miŝālde merām ve maŧlabıŋ aŋlaşılması taśǾįb ve taǾķįd
ķılınmışdır.
2) Elfāžı maǾānįye tābiǾ ķılmalı. Çünkü kelām maǾnānıŋ ifādesini ġayr-i
müsevviķ olur ise ŧabįǾatıyla o maǾnāda rekāket ve delāletinde ħafā ĥādiŝ olur.
Miŝāl: …
3) Ķaleme alınacaķ şey murād ve merāmdan Ǿibāret olup ħāric ez-maķśad
birŧaķım terşiĥāt ile imlā-yı süŧūr etmemelidir.
Miŝāl: …
4) Elfāž-ı müştereke ķullanıldıġı vaķitde maǾnā-yı maķśūd her ne ise anı
beyān eder ķarįne getirmeli.
Meŝelā: KaǾāb kelimesi ki bir recül maǾnāsına olan ķiǾabıŋ ve bir de
kaǾbeniŋ cemǾidir ve rāĥ kelimesi bir ħamr maǾnāsına ve bir de keff (el ayası)
maǾnāsına [51] gelen rāĥeniŋ cemǾidir. ǾUķāb ke-źālik cezā maǾnāsına ve bir de
Ǿaķabeniŋ cemǾi olaraķ gelir ve Türkçede daħı ķul, ķır, gedik ve uçmaķ kelimeleri
ke-źālik elfāž-ı müşterekedendirler ve ikişer maǾnāya gelirler. İşte kelimāt-ı
meźkūre siyāķ-ı kelāmda įrād olunduķlarında maǾnā-yı maŧlūb ķanġısı ise aŋa
delālet eder ķarįneler daħı berāberce źikrolunmalıdır.
Beyt:
Zāhid o deŋlü ŝıķlet-i tāc u ķabā ile
Uçmaķ ümįdin etmez idi ebleh olmasa
Nergisį
Beyt-i meźkūredeki uçmaķ kelimesi ki cennet ve bir de ŧayerān etmek
maǾnāsına gelir. Žāhiren maǾnā-yı maķśūd ŝıķlet ķarįnesiyle ŧayerān demek
oluyor. Lakin diķķat olunur ise cennet maǾnāsınıŋ taķdįri de cāǿiz ve hem de
mażmūn-ı beyte şeŧāret veren cevāz-ı meźkūrdur. Demek ki elfāž-ı müşterekede
böyle ķarįneniŋ vücūdu da muhtemeldir ve ātiü’ź-źikr ķıŧǾada bulunan naśūĥ
kelimesi ki yine böyle iĥtimāleyni şāmildir.
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ĶıŧǾa:
Bülend-mertebe yaǾni Naśūĥ Paşa kim
Kemine himmeti ıžhār-ı śad-fütūĥ etdi
Görünce ĥadd-i şerįǾatda saǾy-ı mevfūrın
Şeķāyā ehl-i hevā tevbe-i naśūĥ etdi
NefǾį
[52] ki biri Ǿalem-i maħśūś olan naśūĥ ve digeri maǾzūf tövbe-i naśūĥdur.
5) Selāset ve metānet-i lafžiyye maǾnā-yı cemįle maķrūn olmalı. Eger
yalŋız śuver-i lafžiyyeye münĥaśır ve muħtaśś olur ise mā-bihi’l-iltizām olan ĥüsn
ü şeŧāret bulunmaz ve ĥüsn-i maǾnā ĥüsn-i kelāmıŋ matbūǾı olacaķ iken tābiǾi
bulunmaķ lāzım gelir.
Miŝāl: “Ĥatta ķuvve-i ġālibānemiz berren gāh Almanya ve gāh Yemen
śaĥrālarında milletiŋ iǾlām-ı ĥaşmetini iǾlā ve baĥren gāh İspanya ve gāh ǾAden
deryālarında devletiŋ aĥkām-ı saŧvetini icrā etdigi zamānlarda bile salŧanat-ı
seniyye mücāvirlerinden hiçbiriniŋ bilā-sebeb ĥuķūķuna taǾarruż etmemişdir ki
ķahramanlar ħaśāǿilinden olan böyle bir śıfat-ı fütüvvet ecdādımızıŋ eŋ büyük bir
medįĥa-i iftiħārı Ǿaddolunabilir. …17 Faķaŧ ne çāre ki çiçek Ǿilleti gibi devletiŋ
bünye-i vücūdunu raħne-dār eden lāle sefāhatiniŋ aǾśāb-ı iķtidārımıza verdigi żaǾfı küllį cihetiyle İbrahim Paşa devrinden śoŋra silāĥ-ı saŧveti lāyıķıyla idāre etmek
için milletde iķtiżā eden zūr-ı bāzu ķalmamış idi. …18 Nāǿire-i fesād ki bir ķavmiŋ
derūnunda iltihāb ide āb-ı şemşįr olmadıķca ĥüsn-i tedbįr anı naśıl iŧfā eylesin.
Ĥummā-yı muĥriķe bir vücūduŋ Ǿurūķ ve aǾżāsını istiǾāb ide ķan aķıdılmadıķca
aŋa tedāvi neylesin” (Taśvįr-i Efkār).
İşte münşį olan kimesne şerāǿiŧ-i mebsūŧaya riǾāyetle berāber büleġā [53]
ve fuśaĥānıŋ terākįbini tetebbuǾ ederek nažm u neŝrde merātib-i süħana vuķūf
kesb etmeli ve kendisinde fikr-i ķavįm ve ŧabǾ-ı müstaķįm ve sürǾat-i intiķāl gibi
ħavāśś-ı mümtāze-i beşeriyye bulunmalıdır.

17
18

Metinde bu kısım boĢ bırakılmıĢtır.
Metinde bu kısım boĢ bırakılmıĢtır.
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3.9. Faśl-ı RābiǾ
3.9.1. Ĥaķįķat ü Mecāz ve Kināye vü Teşbįh
3.9.1.1. Ĥaķįķat ve Mecāz:
Ĥaķįķat, maǾānį-i mevżūǾada müstaǾmel elfāža derler. Arslan denip
maǾhūd yırtıcı ĥayvān murād olındıġı gibi.
Mecāz, bir maǾnāyı vażǾ olındıġı lafždan lafž-ı āħiriŋ medlūlü olan
maǾnā-yı digere naķletmege derler ki maǾnā-yı mā-vażǾun lehiŋ Ǿadem-i irāđesi
ķarįnesiniŋ vücūdu da şarŧdır. Ay deyip de bir güzel yüz murād olındıġı gibi.
Al cāme ile o meh-pāre ķaçan kim śalınur
Ŧutuşur ħalķ-ı cihān şehre bir āteş śalınur
ǾĀlį Paşa
Ve ĥaķįķatden mecāza da kelāmda tevessuǾ ĥāśıl etmek için Ǿudūl olunur.
MıśraǾ: Bir iki ġonçe-sız ķopmaz yirinden verd-i ħandānım (Nergisį )
Beyt:
Pertev-endāz olıcaķ bezme didim Ǿuşşāķa
Āf-tābım yire inmiş hele māşāallāh
Pertev Paşa
İşte bu iki miŝālde verd ve āf-tāb kelimeleri maǾnā-yı mecāzįleri demek
olan maĥbūb veyā maĥbūbede müstaǾmeldir. Faķaŧ kelimeyi maǾnā-yı ĥaķįķįden
maǾnā-yı mecāzįye naķl için iki maǾnā arasında münāsebet ve Ǿalāķa bulunması
şarŧ olup eger Ǿalāķa-i meźkūre [54] bulunmaz ise aŋa mecāz ıŧlāķı śaĥįĥ olmaz
demek ki maǾnā-yı ĥaķįķįniŋ maǾnā-yı mecāzįde istiǾmāli için birŧaķım Ǿalāķalarıŋ
mevcūdiyyeti şarŧdır. Eger ol Ǿalāķa teşbįhiŋ ġayri olur ise mecāz-ı mürsel
demekdir.
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3.9.1.2. Mecāz-ı Mürsel
Mecāz-ı mürsel oldur ki maǾnā-yı mecāzį ile ĥaķįķį arasında vech-i şibh
ve müşābehet olmaķsızın Ǿalāķa tamām ola. Bu Ǿālāķanıŋ envāǾı çoķ ise de biz
yalŋız lisānımızda keŝįrü’l-istiǾmāl olanlarını źikr ile iktifā ederiz.
1) Źikr-i küll, irāde-i cüzǿidir. YaǾni maǾnā-yı küllįye mevżūǾ bir kelimeyi
źikredip de ol kelimeniŋ müştemil oldıġı maǾnā-yı cüzǿįyi maŧlūb etmekdir.
Meŝelā: Ĥicāz’dan gelirim deyib de Mekke’den geldigini murād etmek
gibi.
Şeyħ Efendi de Ĥicāzdan gelür
Dergeh-i Ĥaķķa niyāzdan gelür
Ĥüśnį
2) Źikr-i cüzǿ irāde-i külldür. YaǾni maǾnā-yı cüzǿįye mevżūǾ bir kelimeyi
źikredip de ol kelimeniŋ müteǾalliķ oldıġı maǾnā-yı küllįyi maŧlūb etmekdir.
Meŝelā: Napolyon Bonapart’a bozuldu deyib de andan Fransa ordusunuŋ
münhezim oldıġını murād etmek gibi ki Napolyon ordusunuŋ bir cüzǿįdir.
Bonaparta pįş ez in yan çizdi kāfir gördi kim
Öŋü aśĥāb-ı cihād vü ardı erbāb-ı ġazā
Serverį
[55]
Hüner erbābı görse ser fedā eyler bu tārįħe
Morayı ceng ile aldı ǾAli Paşa-yı bį-hem-tā
Ǿİzzet-i Ķadįm
3) ǾAlāķa-i maśdariyyetdir. ǾAlāķa-i maśdariyyet; bir ismi źikredip de o
ismiŋ maśdar-ı fiǾilįsini murād etmekdir.
Meŝelā: Fülan ādemiŋ eli var deyib de o işte ol ādemiŋ daħl ü ķudreti
bulındıġını murād etmek gibi.
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Egerçi fitnede ol sįm-sāǾidiŋ eli var
Bülende ħançer ser-tįziniŋde medħali var
Rāġıb Paşa

Eger ħazįne-i sįm ü zere yetişmez ise
Hele ħazāne-i maǾnāya bārį el yetişür
Nābį

Boşadı rūzgār anı çoķdan
Gördi her fitnede eli görinür
NefǾį - Sihām-ı Ķażā
4) Źikr-i sebeb irāde-i müsebbibdir. Şu dükkān veyā şu vapurlar iyi para
ķazandı gibi.
Ħayli para ķazandı bu dükkān
Müşterisi idi bütün iħvān
Ĥüsnį
5) Źikr-i müsebbib irāde-i sebebdir. Raĥmet gelir deyib de andan yaġmur
yaġdıġını murād eylemek gibi ki yaġmur cenāb-ı Ĥaķķıŋ ķullarına [56] mebźūl
Ǿaŧāyā-yı bį-pāyānına sebeb ve vesįle oldıġından raĥmet ıŧlāķına şāyāndır.
Baş açub didi ki raĥmet geliyor
Ebr-i nįsān-ı Ǿināyet geliyor
Ĥüsnį
6) Źikr-i ĥāl irāde-i maĥalldir. Ava gitdim, nişāna gitdim, seyre gitdim gibi.
Genc iken evde tenhā oturduŋ mu bį-sebeb
Gitdi Ǿaraba ile ķonu ķomşu seyre heb
Vāśıf
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7) Źikr-i maĥall irāde-i ĥāldir. Nevāĥį-i Ǿāśiye ve çeşme aķıyor gibi ki Ǿāśį
olan nāĥiye degil ahālį ve aķan çeşme degil śudur.
Beyt:
Kilk-i terden aķdı śu gibi tārįħ-i tām
Śadr-ı devrān eyledi icrā bu dil-cū çeşmeyi
Pertev Paşa
8) İsnād Ǿalāķasıdır. Fülan ādem bir çeşme yapdı veyā bir cāmiǾ yapdı
denildigi gibi ki çeşmeyi aśıl iǾmāl eden Ǿamele ve dülger olup ol ādeme ĥaml-i
Ǿalāķa isnād ķabįlindendir. Beyt:
Ol şehriyār-ı zer-niŝār beźl itdi naķd-i bį-şümār
Yapdı sebįl-i çeşme-sār meǿcūr ola rūz-ı cezā
Vehbį-i Keçecizāde
[57] Beyt:
Zihį sedd yapdı ĥaķķa ħān Aĥmed mecmaǾ-māye
Aķan śular ŧurur bu bend-i bālā ŧaķ-ı zįbāya
Vehbį-i Ķadįm
9) ǾAlāķa-i mażįdir. Fülan ķatil öldürüldü gibi ki ĥālbuki tārįħ-i meźkūre
ol daħı maķtüldür. Beyt:
Ķaŧırcı ķatili karbansarāy-ı dūzaħa göçdi
Ŧanįn-i kūs-ı Ǿudvān-ı eŝer ķoydı bu illerde
Ĥüsnį
10) ǾAlāķa-i istiķbāldir. Fülan evde şarap śıķıyorlar denildigi gibi ĥālbuki
śıķtıķları üzüm olup ileride şarap ĥāline girecekdir.
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Beyt:
Bir aġızdan olup terāne-perdāz
Şarab śıķardı birķaç duħter-i nāz
Ĥüsnį
11) ǾAlāķa-i āliyyedir.
Meŝelā: SāǾat ķaç diye suǿāl edip de andan vaķt murād etmek gibi ki sāǾat
vaķtiŋ taǾbįrine āletdir.
Beyt:
Şeb-i yeldāyı müneccimle muvaķķit ne bilür
Mübtelā-yı ġama śor kim giceler ķaç sāǾat
Śābit
[58]
12)ǾAlāķa-i ĥaźfiyyetdir.
Meŝelā: O maślaĥatı fülan köyden taĥķįķ ediŋiz derler ki köy ķābil-i ħiŧāb
olmadıġı cihetle murād ahālidir.
MıśraǾ: Geçdi ķılıcdan fiten-i rūzgār
İstiǾāre: MaǾnā-yı ĥaķįķį ile maǾnā-yı mecāzį arasında vücūduna iĥtiyāc
görünen Ǿalāķa müşābehet ķabįlinden olur ise aŋa istiǾāre derler. YaǾni istiǾāre
demek teşbįh-i mużmerü’l-edāt demekdir gibi miŝillü, nitekim, gibi edāt-ı teşbįh
ile olur ise aŋa teşbįh denir ki ātįde gelecekdir.
Erķān-ı istiǾāre de üçdür: Bir müsteǾār, bir müsteǾārün-minh bir de
müsteǾarün-lehdir. YaǾni müşebbehün-bihiŋ lafžına müsteǾār ve maǾnā-yı
müşebbehün-bihe müsteǾārün-minh ve maǾnā-yı müşebbehe müsteǾārün-leh denir.
Meŝelā: Bir cesur kimesneye arslan dedigimiz vaķtde ol yırtıcı ĥayvan
müşebbehün bih oldıġı için müsteǾārün minh ve ol şaħś-ı cesūr müşebbeh oldıġı
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için müsteǾarün-leh ve arslan lafžı daħı şu ĥālde müsteǾār olur ve bu lafžıŋ
ķāǿiline de müsteǾįr derler.
İstiǾāre lüġatde egreti bir şey almaķ demek olup Ǿāriyet bir şeyde muŧlaķa
muǾārefe ve münāsebeti olan kimesneden alınabileceginden bunuŋ için
müsteǾārün-minh ile müsteǾārün-leh beyninde Ǿalāķa ve rābıŧā-i maǾneviyyeniŋ
vücūdu şarŧdır. İstiǾāreyi Ǿulemā-yı fenn birçoķ aķsāma taķsįm eylemişler ise de
biz burada taŧvįlden mücānebet ederek dört ķısım üzere taķsįm ederiz. [59]

3.10. İstiǾāre-i Muśarraĥa:
İstiǾāre-i muśarraĥa oldur ki müsteǾārün-minh źikrolunub ķarįne-i māniǾa
delāletiyle müsteǾārün-leh murād oluna.
MıśraǾ: İltifāt etmez güźār eyler ħırāmān-ı şįr-i ner (Nergisį )
İşte mıśraǾ-ı meźkūrda iltifāŧ ķarįne-i māniǾası delāletiyle şįr-i nerden
murād maǾhūd yırtıcı ĥayvan olmayıb bir merd-i şecįǾ idigi aŋlaşılır. İstiǾāre-i
muśarraĥa-i meźkūrede muŧlaķa ve mücerrede ve muraşşaĥa iǾtibāriyle üç nevǾe
münķasımdır.
3.10.1. İstiǾāre-i muŧlaķa
Eger istiǾāre-i müsteǾārün-leh ve müsteǾārün-minhe mülāyim bir şeyǿe
muķārin olmaz ise aŋa muŧlaķa derler fiǾliŋ ekula ve tilkiniŋ ĥilekāra ve arslanıŋ
şecįǾe ve öküzüŋ aĥmaķa ve eşegiŋ cāhil-i bį-iźǾāna isnādı gibi.
Sen yine eski ħar ve eski palan
Ķaçan ādem olacaķsın ĥayvān
Kānį
3.10.2. İstiǾāre-i mücerrede
Eger istiǾāre-i müsteǾārün-lehe mülāyim bir şeyǿe muķārin olur ise
aŋa mücerrede derler şu öküz de birŧaķım münāsebetsiz münāsebetsiz söylendi
gitdi dendigi gibi ki burada müsteǾār olan şaħśıŋ mülāyimi söylenmek
źikrolunuyor.
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Ġarażım cehlini taĥķįķdir anıŋ yoķsa
Sen ķadar ħar olayım kendim ögersem a köpek

Saŋa nisbetle ħar ender ħar iken Veysį yine
Yaraşır dense ħar ǾĮsā-yı Meryem a köpek

Sen ķadar ħar da olur mu Ǿacaba dünyāda
Ħarsıŋ amma ħar-i Deccālle tevǿem a köpek
NefǾį - Sihām-ı Ķaża

[60]
İtdiler fāǿidesiz müşterįyanı taǾźįb
ǾAķıbet ķalmadı ol mehde bu evżāǾa şekįb
Belįğ - Keşfger-nāme
İşte burada müsteǾārün-minh olan mehiŋ hiçbir mülāyimi zikrolunmayıp
ancaķ müsteǾārün-leh olan śabr u şekįb gibi ħaśįśa-i beşeriyyesi įrād olunmuşdur.
3.10.3. İstiǾāre-i müreşşaĥa
Eger istiǾāre-i müsteǾārün-minhe mülāyim bir şeyǿe muķārin olur ise aŋa
da müreşşaĥa derler.
Meŝelā: Birisine ħiŧāben artıķ senin ŧazı tüyü ŧusu dökmüş denilib de bir
şaħś-ı maǾhūd murād olunduķda müsteǾārün-minh bulunan ŧazınıŋ mülāyimi olan
tüy, tūs kelimeleriniŋ źikredildigi gibi.
Śarılub fuŧayı müşgįn beline vefķ-i merām
Münħasif oldı yine nıśfına dek māh-ı tamām
Belįğ - Ĥamāmnāme
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Beytinde müsteǾārün-minh olan māhıŋ mülāyimi olan ħusūfuŋ yād u įrād
olındıġı gibi ve istiǾāreleriŋ memdūĥu bu müreşşaĥa ķısmıdır.

3.11. İstiǾāre-i Mekniyye
İstiǾāre-i mekniyye müşebbehden ġayri erkān-ı istiǾāreden hiçbir şeyi
taśriǾ olunmaķsızın nefsde mużmer olan teşbįhe delālet etmek üzere müşebbehünbihiŋ ħavāśśından biriniŋ müşebbehe iżāfeti şarŧıyla bir şeyǿiŋ şeyǿ-i āħere’nnefsde teşbįhine derler.
[61] Ecel pençesi denildigi gibi ki burada ecel müşebbehdir ve yırtıcı
ĥayvāna teşbįh olunmuşdur ve ĥayvān-ı meźkūr da müşebbehün-bihdir. İşte ecel
pençesi dedigimiz vaķtde müşebbeh ve müsteǾārün-leh olan ecelden başķa erkān-ı
istiǾāreden hiçbir şey źikrolunmamış ve nefsde mużmer olan teşbįh ki ihlākdır aŋa
delālet eden ve müşebbehün-bihiŋ ħavāśśından bulunan pençe-i lafžįde getirilib
ecele mużāf ķılınmışdır.
Beyt:
Ki henüz ġonce-i ne-şüküfte iken
Anı dest-i ecel itdi pā-māl
Fāżıl
Beyt-i meźkūrda ecel bir şaħś-ı ziyān-kāra teşbįh olunmuş ve şaħś-ı ziyānkār müşebbehün-bih olmuşdur.

3.12. İstiǾāre-i Taħyįliyye
İstiǾāre-i taħyįliyye, müşebbehün-bihe muħtaśś olan emri müşebbehe
iŝbāt eylemege derler.
Meŝelā: İstiǾāre-i mekniyyede getirdigimiz miŝālde ecel pençesi dedigimiz
vaķtde eceliŋ yırtıcı ĥayvāna teşbįhine istiǾāre-i mekniyye dedikleri gibi ecele
pençe iŝbātına da istiǾāre-i taħyįliyye derler.

110

Beyt:
Bād-ı ecel zemįne nihāl vücūdını
Śaldı şikest eyledi ol serv ķāmeti
Nābį
[62] İşte beyt-i meźkūrda ecele bād iŝbātı istiǾāre-i taħyįliyyedir.

3.13. İstiǾāre-i Temŝįliyye
İstiǾāre-i temŝįliyye mevādd-ı Ǿadįdeniŋ śūretlerini alıp teşbįh ŧarįķiyle
śūret-i āħere istiǾāre etmege derler.
Meŝelā: Bir ādem için śaman altından śu yürütdü dedigimiz vaķtde ol źātıŋ
kimesneye duyurmaķsızın bir iş yapdıġı aŋlaşılıb bu śaman altından śu yürütme
ĥālinden alınan śūreti gizlice iş yapma śūretine naķleylemiş olur ve istiǾāre-i
temŝįliyye yapmış bulunuruz.
Beyt:
Aślı yoķdur bilürüm vaǾde-i vaśl-ı deheniŋ
Nāfile bal çalub aġzıma yalandırdı beni
Vāśıf
Ke-źālik beyt-i meźkūrda daħı aġza bal çalınma māddesi istiǾāre-i
temŝįliyye ŧarįķiyle įrād olunmuşdur.

3.14. Kināye
Kināye: Lafžıŋ maǾnā-yı ĥaķįķįsiniŋ levāzımından birini murād edip faķaŧ
maǾnā-yı ĥaķįķįniŋ irādesi daħı cāǿiz olmaġa derler.
Meŝelā: Fülan ādemiŋ ķapısı açıķdır demekle ol ādemiŋ cūd ü saħāvetini
murād etdigimiz gibi ħānesi ķapısınıŋ śaĥįĥen açıķ oldıġını da murād etsek bir
beǿis yokdur. Faķaŧ bālāda da söyledigimiz vechle mecāz böyle degildir ve
kendisinden maǾnā-yı ĥaķįķį murād olunamaz.
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Meŝelā: Arslanımı bugün ĥamamda gördüm yıķanıyordu deyib andan bir
recül-i şücāǾ murād olındıġı gibi maǾnā-yı ĥaķįķįsi [63] bulunan aśıl arslanıŋ
ĥamama girib de yıķanma maǾnāsı da irāde ve tecvįz olunamaz.
Beyt:
Kişi yorġana göre lāzım uzatmaķ ayaġın
Beli dest baħlen geh uzanur geh ķısalur
Beyt-i meźkūrda daħı ayaġıŋ yorġana göre uzanması kināye demek olur.

3.15. Teşbįh
Teşbįh: Bir şeyǿiŋ başķa bir şeyǿe bir maǾnāda müşāreket etmek üzere
delālet etmesine derler ki ol delālet kināye ŧarįķiyle olmamalıdır.
Meŝelā: Şu ādem arslandır denildigi vaķtde arslan ile maǾnā-yı şecāǾatde
ve ke-źālik fülan yere gidecek ādemiŋ gözü kör kulaġı śaġır olmalı denildigi
vaķtde kör ile maǾnā-yı Ǿamāda ve śaġır ile maǾnā-yı eśammiyyetde iştirāk
maķśūddur yoķsa śaĥįĥen arslan kör śaġır olmaķ maŧlūb degildir.
3.15.1. Erkān-ı Teşbįh
Erkān-ı teşbįh dörtdür.
1- Müşebbeh
2- Müşebbehü’n-bih
3- Vech-i şibh
4- Teşbįh edatı
Meŝelā: Yuķarıki miŝālde fülan ādem müşebbeh ve arslan müşebbehü’nbih ve şecāǾat vech-i şibhdir. Teşbįhiŋ envāǾ-ı Ǿadįdesi vārid ya müşebbeh ile
müşebbehü’n-bihiŋ ikisi daħı ħissį olur. Yanaġın güle ve ķoķunuŋ Ǿanbere ve
yumuşaķ bir vücūduŋ pamuġa teşbįhi gibi çünkü yanaķ-gül, ķoķu-Ǿanber,
yumuşaķlıķ-pamuķ hepsi ĥavāss-ı iǾānesiyle maĥśūśdurlar. Beyt:
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Baġda zülf ü ruħuŋ aŋdıķca bu kimdir diyü
Sünbül ü gül biri birinden suǿāl eyler beni
Nedįm

[64]
Bir gülüş var anda kim ħavf eylerim ey ħāl-i yār
Baśdırır bir gün ħaŧŧ-ı müşgįn-i Ǿānber-būsunı
Ǿİzzet Molla
Yāħūd müşebbeh ile müşebbehü’n-bihiŋ ikisi de Ǿaķlį olur. Ǿİlmiŋ ĥayāta
ve cehliŋ mevte teşbįhi gibi.
Ǿİlm bir lücce-i bį-sāĥildir
Anda Ǿālim geçinen cāhildir

Cehle Ĥaķ mevt didi Ǿilme ĥayāt
Olma hem-ĥāl gürūh-ı emvāt

Olma maĥrūm ĥayāt-ı ebedį
Ǿİlmle farķ ide gör nįk ü bed
Ħayriyye-i Nābį
Yāħūd ŧarafeyniŋ biri Ǿaķlį ve digeri ĥissį olur. Ecel pençesi dedigimiz
vaķtde eceliŋ arslana teşbįhi gibi zįrā mevt Ǿāķlį ve arslan ĥissįdir veyāħūd Ǿıŧrıŋ
ħulķ-ı kerįme teşbįhi gibi ki Ǿıŧr maĥsūsātdan ve ħulķ-ı kerįm maǾķūlātdandır.
Beyt:
Behre-yāb olsa śabā nükhet-i ħulķından eder
Ŧable-i rįze-i müşk uġradıġı śaĥrāyı
NefǾį
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Yāħūd bir ŧarafı ħayālį ve diger ŧarafı ĥissį olur.
Miŝāl: “Cāme-i dırāħtān dükkān-ı ĥallācda atılmış penbe gibi [65] maĥlūc
ve her biri tār u pūd-ı ŝelc ü maŧar ile mensūc dervişāne birer ħırķa-i sefįde muĥtāc
ve sįneleri ħadeng-i cān-sitān-ı yaħ fürūş-āne āmāc olmuş olur (Śıdķį Paşa - Berf ü
Bahār).
Miŝāl-i meźkūrda münderic cāme, dıraħt, dükkân, ŝelc, maŧar, ħırķa-i
sefįd, ħadeng, yaħ vesāǿire maĥsūs iseler de vażǾ ve isnād olunduķları maǾānį
degil maĥsūs belki ħayālįdir. Çünkü dıraħta cāme ŝelc ü maŧara, tār ü pūd, isnād-ı
śaĥįĥ ve ĥaķįķį olmayıb belki ķuvve-i muħayyile anı böyle taħyįl eylemişdir.
Degildir lāle yer yer žāhir oldı andan āteşler
Zamāne ŧutdı çerħ-i āf-tāba tįġ-i küh-sārı

Döner gird-āb-ı baĥr-i ħūna her gül lāle-zār içre
Dolaşdırmaķda keştį-i ķarār bülbül-i zārı
NefǾį
Yāħūd bir ŧarafı ĥissį olur. Ġulyabānį gelir denib de bir mera-i muħavvef
murād olındıġı gibi. Çünkü ġulyabānįniŋ ħāricde vücūdu olmayıb belki anı ķuvvei vāhime kendiliginden iħtirāǾ eylemişdir.
Beyt:
O ķudretden mükaĥĥal çeşmiŋe dil-beste āhūlar
Nigāhından oķurlar nüsħa-i efsūnı cādūlar
Vāśıf
Vehm ile ħayāliŋ farķı odur ki ĥayālį ķuvve-i müteħayyile ĥavāśś-ı žāhire
ile idrāk eyledigi umūrdan terkįb eder, vehmį ķuvve-i vāhime kendi nefsinden
ibdāǾ ve iħtirāǾ eder. Ĥālbuki ikisi de maǾdūmdur. [66] Erkān-ı teşbįhden biri de
vech-i şibhdir.
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Vech-i şibh: Taħayyül veyā taĥķįķ cihetiyle ŧarafeyne ziyāde-i iħtiśāśı olan
emr-i müştereke derler. Faķaŧ vech-i şibhde ŧarafeyne olacaķ iştirākıŋ ķaśdı şarŧdır.
Vech-i şibh ĥissį, Ǿaķlį, ħayālį, vehmį olur.
1- Vech-i şibh-i ĥissį: Dişiŋ inciye ve ķāmeti mevżūn bir civānıŋ serve
teşbįhi gibi ki birinde vech-i şibh śāfiyyet ve berrāķlıķ ve digerinde doġruluķdur ki
ikisi de ĥissįdir.
Beyt:
Dişleri śāf idi hem seyrek idi
Rişte-i dāne-i dürrden yeg idi

Şöyle efrāŧla berķ eyler idi
Meclisi maŧlaǾ-i şarķ eyler idi
Dişleri iki dizi incü-miŝāl
LaǾline vermiş idi ĥüsn-i cemāl
Ħāķānį - Şemāǿil-i Nebevį

Güzeller içre mümtāz-cihān serv-i bülend misin
Müsellem ŧarz u ŧavrı dilber-i Ǿālem-pesend misin
Gönül ĥāliŋ bilür şūħ-ı žarįf ü şeh-levendimsin
Benimsin nūr-ı çeşm ü dil-sitānımsın efendimsin
Sāmį
2- Vech-i şibh-i Ǿaķlį: Gözüŋ dürbüne teşbįhi gibi ki vech-i şibh rüǿyetdir
ve Ǿāķlįdir.
Miŝāl: “Nergis-i dūr-bįnlerin baġçe-i ħıred-fersā-yı āsmāna dikmiş”
(Siyer-i Veysį ).

115

[67] 3- Vech-i şibh-i ħayālį: Cehliŋ žulmete teşbįhi gibi ki taħyįlidir.
Çünkü žulmet ile cehl kerāhetde ve Ǿadem-i ihtidāda müşterekdir ve cehliŋ Ǿademi ihtidāya iżāfe ve isnādı taħyįlidir.
Beyt:
Cehldir māye-i şerm ü ħaclet
Cehldir mūriŝ-i źıll ü nekbet

Cehldir ādeme zindān-ı belā
Ki düşenler göremez rūy-ı rehā
Ħayriyye-i Nābį
4- Vech-i şibh-i vehmį: Bu da umūr-ı mütevehhimeden münteziǾ olandır.
Hümā ve simurġ ve Ǿanķā ve kūh-ı kāf ve ahimeleri gibi ki bunlar da yükseklikde
veyā sāǿir bir umūrda cihet-i müşāreket isnād etmekdir.
Beyt:
O murġum kim hemįşe kākül-i dilber-mekānımdır
Hümā-pervāz-ı aşķım evc-i fitne āşiyānımdır
Rāġıb Paşa
Şimdi beyt-i meźkūrda şāǾir müşāirü’n-ileyh kendisini hümā ķuşuna emr-i
ŧayerānda teşbįh eylemiş. Çünkü hümā ķuşu ġayet yüksekden uçar imiş ve gölgesi
her kimiŋ başına düşer ise o padişah olur imiş ve yuvası gökde imiş. Böyle ġāyet
yüksekden uçar ve gökyüzünde yuva yapar bir hümā taśavvuru vehmį oldıġı
ĥasebiyle cihet-i müşāreket Ǿaddedilen ŧayerān daħı vehmįdir.
[68] Beyt:
Nola evc-i felekde āşiyān etse hümā-āsā
Benim ol nāzenįnim şimdiden mehpārelenmişdir
Rāġıb Paşa
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Serįr-i devletine Ǿarş-ı rifǾat nerdibān-pāye
Külāh-ı cāhına bāl-i hümā-yı salŧanat şeh-per
NefǾį

Bį-vücūd olmaķ gibi yoķdur cihānıŋ rāĥatı
Gör ki simurġuŋ ne damı var ne de śayyādı var
Rāġıb Paşa

Ķalmasa ger bir şāhin-i ħayālinde mecāl
Tār-endįşe ile dāma çeker Ǿanķāyı
NefǾį

Ķażā-yı ķāf dilde şeh-per-i Ǿanķā-yı Ǿuzletdir
ǾAcāyib gūşe-i źįşāndır ebrū-yı istiġnā
Rıżā

Ķāf-ı iķbālde Ǿanķā iken āh
Avlıyor şimdi seng yāresi yoķ
Śafvet
Erkān-ı teşbįhden biri de ādāt-ı teşbįhdir. O da lisānımızda gibi ve miŝillü
ve nitekim kelimeleridir ki bażǾı maĥallerde įrād ve istiǾmālini ķāǿide-i belāġat
istiĥsān eder. Faķaŧ ol maĥalleriŋ taǾyįni buraca kābil olmayıb siyāķ u sibāķ yinesi
şāǾir ü münşįyi oraya sevķ eyler. [69]
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Beyt:
Mütekebbirlere kibr itme taśadduķ śayılur
Žālime cevr ü eźā ķılma Ǿibādet gibidir
Nāǿilį
Merdüm āzārı nevāziş-i siteme raġbetdir
Žālime merĥamet efǾi-yi śiyānet gibidir
Kāžım
Fehm ider neşǿesini encümen-ārā-yı ġazā
Ħūn- rengįn ü Ǿadū bāde-i misket gibidir
Śafvet
Ve teşbįhden ġaraż müşebbehiŋ Ǿāǿidātını beyān olup o da müşebbehe bir
şeyǿin imkānını bildirir. ŞāǾir-i meşhūr Ebu’ŧ-Ŧayyib’iŋ beyt-i meşhūrunda oldıġı
gibi meǿal-i beyt her ne ķadar sen nāsa tefevvuķ ettiŋ ise de yine anlardansın
çünkü miskde ġazālın ķanında baǾżdır. İşte burada müşebbehi olan muħāŧabı
miske teşbįh eyledi ve kendisiniŋ ħalķdan maǾdūd oldıġına miskin de ġazālın
deminden baǾż bulındıġınu delįl getirerek vücūh-ı imkān gösterdi.
ǾIşķ dursun ķo mecāzį ise de ķalbiŋde
Āb-ı engūr ħum içre ŧuraraķ bāde olur
Rāġıb Paşa

Sįnede olsa nola cezbe-i Ǿışķ-ı ħūbān
Ĥürrem cāmǾi olur şuǾbede gāh-ı śıbyān
Neşǿet
[70]
İtmez kibāra mā-melekin śarf iden żarar
Yirden sipihr şebnem alursa maŧar virür
Nābį
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Veyāħūd müşebbehiŋ ĥālini beyān u śıfatlardan ķanġı śıfat üzere oldıġını
Ǿayān eder. Meŝelā: ǾArab yavrusuna dönmüşsün denildigi gibi ki siyahlıķ
śıfatından cihet-i müşāreket beyān etme demek olur.
Ķıl nažar ĥāline eşkini revān eyleyeniŋ
Dem olur affolunur śuçları ķan eyleyeniŋ
Lā-edrį

Nām-āver itdi ker ü fer erbāb-ı žāhiri
Semmūruŋ iştihārına bāǾiŝ derisidir
Neşāt
Meźkūr beyitlerde daħı eşk ķāna ve semmūr erbāb-ı žāhire teşbįh
edilmişdir veyāħūd müşebbehiŋ ĥālini sāmiǾiŋ nefsinden muķarrer ķılmaķ nefs-i
sāmiǾa taķviyet vermek içindir bį-hūde çalışan ādem için buz üstünde yazı yazar
denildigi gibi.
Benimçün mümteniǾdir çarħa refǾ-i riķǾa-i ümįd
Çi-nāķǾar-ı yāb-ı yeǿsden bālāya ses çıķmaz
Münįf
Nāķıś olmaz feyż-i źātı telħį-i eyyāmdan
Bāde telħ oldıķca artar neşǿesi ķutlanur
[71]
Lāl olur elbet zebān-ı ħāme-i pįçįde mūy
Ķılcaġımdan ŧabǾ-ı erbāb-ı süħan Ǿilletlenür
Rāġıb Paşa
Veyāħūd müşebbehi Ǿayn-ı sāmiǾada tezyįn için olur. Vech-i cemįliŋ nūra
teşbįhi gibi.
Ey güher-i lücce-i bahr-i kemāl
Ħāzin-i genciniyye-i ĥüsn ü cemāl
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Burc-i leŧāfetde ruħ-i āfitāb
Dürc-i melāĥatde lebi laǾl-i nāb

Serv ü ķaddi naħl-i behişt-i çemen
LaǾl-i lebi reşk-i Ǿaķįķ-i Yemen
Gülşen-i ĥüsnüŋ gül-i nev-restesi
Ġamzesiniŋ ħalķ-i cihān ħastesi
Azerį
Veyāħūd müşebbehi taķbįħ için olur. Bir düşkün kimesne için ķuzgunu
ķulaġı düşürmüş denildigi gibi.
Zāhid şehriŋi cübbeler itmiş peydā
Eşkinden çulı yeg eski meŝeldir gūyā
Nābį

İķtirān itmiş raķįb-i naĥs o nāzik-meşrebe
Seyr iderken uġramış ħurşįd burc-i Ǿaķrebe
Vāśıf
Ve teşbįh demek bir emre mübālaġa getirme demek olup bu da
müşebbehiŋ medĥi murād olunduķda andan aĥsenine ve ķubĥı murād olunduķda
andan aķbeĥine ve įżāĥı murād olunduķda andan evżaĥına temŝįl ile olur ve
ķāǾide-i Ǿumūmiyye de budur. [72]
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3.16. Faśl-ı Ħāmis
3.16.1. Feśāĥat ve Belāġat ve Ǿİlm-i Kelām
3.16.2. Feśāĥat
Bį-ĥasebi’t-terkįb lafž ve maǾnāda olan ĥüsne ve belāġat-ı kelāmı nažm
eden maǾnā-yı müfįde derler ki birincisi Ǿāmm ikincisi ħāśśdır. Feśāĥat kelāmda
da olur müfredde de. Kelāmda feśāĥat ol kelāmıŋ żaǾf-ı teǿlįfden ve tenāfür-i
kelimātdan ve taǾķįd-i lafžį vü maǾnevįden ħāliś olmasıdır. Müfredde feśāĥat ol
müfrediŋ tenāfür-i ĥurūfdan ve ġarābetden ve ķıyāśdan ħāliś olmasıdır.
Kelām-ı faśįĥiŋ Ǿibārātı açıķ ve žāhir ve elfāž-ı mündericesi meǿlūfetü’listiǾmāl ve kelāmda da dāǿir olmalı ve bunuŋla berāberan elfāž-ı meźkūrede ĥüsn
ü şeŧāret de bulunmalıdır. Çünkü lafž meziyyet-i žāhiredir ve elfāžıŋ ķanġısı semǾi
istilźāź eder ve meyl ve inhimā ki cālib olur ise o ĥüsn ve ķanġısından tabįǾat
istikrāh ü teneffür eder ise o da ķabįĥdir ve kelāmda efđāl olan ħavāśś-ı kelām-ı
meźbūruŋ fażlını Ǿārif ve Ǿavām daħı maǾnāsını fāhim olmalı. Zįrā feśāĥat žuhūr
ve beyāndır. Yoķsa ġumūż ü ħafā degildir ve bi-ĥasebi’t-terkįb maǾnāda
mevcūdiyyetini şarŧ ķıldıġımız ĥüsn-i kelāmda iknāǾ ve ilhām ve iĥsās ħāśśalarınıŋ
mevcūdiyyetiyle olabilir ve belki feśāĥat demek muħāŧabı iknāǾ ve ilhām ve iĥsās
demekdir ve mādem ki böyledir öyle ise bu feśāĥatiŋ muŧlaķ kelāmda bulunması
da lāzım gelmez belki sükūtda bile feśāĥat vardır. Ĥarekātda ve nažarda ve sįmāda
da bulunur daha doġrusu nerede bir heyecān-i bāliŋ āsārı görülür ve ķuvā-yı
ĥavāsımızı taǾŧįl ve iħlāl ile bizi müteĥayyir [73] ķılaraķ ve idāre-i fikriyyemizi
aħź ve ġaśb veyāħūd emniyyetimizi nef ve selb eyleyerek rūĥumuzu ķabż ve
tażyįķ eder müǿeŝŝirāt-ı Ǿažįme bulunur ise işte orada feśāĥat mevcūd demekdir.
Faķaŧ bunuŋla berāber feśāĥat-ı kelāmıŋ başlıca āŝārından oldıġı ve ķuvā-yı
Ǿaķliyyeniŋ bir taǾbįr-i dil-peźįr-i rūĥānįsi maķāmında bulındıġı cihetle kendisini
lāyıķlıca tevżįĥ ve taǾrįf için yine kelāmıŋ teǿŝįrine ĥaśr ve ķaśr eder de deriz ki
feśāĥat-ı kelām ile Ǿaķla ve ķalbe ve irādeye teǿŝįr etmek kuvvetidir ve ķalbe olan
teǿŝįri śanǾat-ı tehyįc irādeye olan teǿŝįri śanǾat-ı ceźb Ǿaķla olan teǿŝįri de śanǾat-ı
taǾlįm yaǾni ķavāǾid ve aķyisedir.
Şu śanāyiǾ-i ŝeliŝeniŋ imtizāc ve ictimāǾından śanǾat-ı iķnāǾ ki feśāĥat
ĥāśıl olur ve feśāĥatiŋ de iki nevǾi vardır. Biri feśāĥat-i şifāhiyye ve digeri feśāĥati taĥrįriyye.
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Feśāĥat-i şifāĥiyye; feśāĥat-i ħitābiyye ve politiķiyye, feśāĥat-i Ǿaskeriyye
nevǾlerine ve feśāĥat-i taĥrįriyye daħı feśāĥat-i tārįħiyye, feśāĥat-i ādāb, feśāĥat-i
mektūbāt ve feśāĥat-i şiǾiriyye nevǾlerine münķasım olur.

3.17. Ǿİlm-i Kelām
Ǿİlm-i kelām: Feśāĥatle söylemek ve yazmaķ için lāzım gelen ķavāǾid-i
cāmiǾ olup Ǿilm-i meźkūr ħāŧıra sāniĥ olan merām ve maķśadı belįġāne Ǿarż ve
inhā ve ġāyet rengįn ve ŧarab-āmįz Ǿibārāt ile ifādeyi tezyįn ve edā eylemekligin
uśūlünü bildirir ve gerek mükāleme ve mürāselede ve gerekse müstedǾiyāt-ı
vesāǿirede beyne’l-üdebā taĥrįr ve tekellüm ķavāǾidini ögretir bir fenn-i celįldir.
[74] Fenn-i meźkūruŋ uśūlüne ħiŧābet ve ehline ħāŧib veyā ħaŧįb denir. Maķśadı
feśāĥati tavżįħ ve irāǿe ve tertįbdir ve feśāĥat ile beynlerinde nažariyātıŋ
Ǿameliyāta olan nisbeti rāddesinde bir farķ vardır.
Meŝelā: ŚanǾat-ı iķnāǾdan Ǿibāret olan feśāĥat-i meźkūre ŧabįǾi ve dāll ve
sāǿiķi bulunan Ǿilm-i meźkūr taǾlįmįdir. Biri uśūlü gösterir ve digeri anı icrā eder.
Biri lāzım gelen vesāǿiŧi taǾlįm eder digeri anı istiǾmāl eder.

3.18. Ǿİlm-i Kelāmıŋ Aķsāmı
Ǿİlm-i kelām: Ħaŧįbiŋ icrā edecegi ħıdmet ve važįfeye göre taķsįm
olunmuşdur. Ħaŧįb söyleyecegi şeyǿi bulmaķ ve ne mādde üzerine taķrįr edecegini
taśarlamaķ iķtiżā eder ki işte bu buluşa vicdān u ķarįha denir.
BaǾdehu söyleyecegi kelāma bir nižām verme lāzım gelir ki buŋa da ĥüsni tertįb taǾbįr olunur.
Śoŋra o denilecek laķırtıya bir ŧarz ve üślūb ittiħāźı lāzımdır ki aŋa da
śūret-i takrįr ıŧlāķ edilir ve nihāyet bir nevǾ śıra ve ĥareket ile ifāde-i kelām iķtiżā
eder ki aŋa da ĥāl ve ŧarz tesmiyye ķılınır.

3.19. Bāb-ı Evvel - Vicdān
Vicđān: İķnā veyāħūd tehyįc için iķtiżā eden vāsıŧayı bulmaķ demekdir.
Vesāǿiŧ-i iķnāǾiyye üçdür. Telķįn ve taǾlįm, merġūbiyyet, tehyįc ve taĥrįk-i riķķat.
Telķįn ve taǾlįm söylenilen şeyǿiŋ ĥaķįķatini beyān ile merġūbiyyet [75]
sāmiǾįniŋ riǾāyet ve emniyyetini celb ile tehyįc-i maķśada muvāfıķ olan ĥissiyyāt-ı
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sāmiǾįne ilhām ve iĥsās ile ĥāśıl olur ve taǾlįme aķyise ve edille ve merġūbiyyetse
ĥüsn-i aħlāķ ve tehyįce infiǾālāt-ı nefsāniyyeniŋ vücūdu şarŧdır.
A- Aķyise ve Edille: Ħaŧįbiŋ ĥaķįķāti iŝbāt için isnāt etdigi noķŧalara ķıyās
ve delįl denir. Ehl-i kelām edille ve aķyiseyi daħı bulunması cihetinden ikiye
taķsįm edip birine aķyise-i ħuśūśiyye ve digerine aķyise-i Ǿumūmiyye derler.
Aķyise-i ħuśūśiyye birŧaķım eşkāldir ki netįceye vuśūl için eşkāl-i
meźkūre ile śuver-i muħtelife tertįb ve terkįb olunur ve başlıca terkįb üçdür.
1) Ķıyās-ı ĥamlį: Ķıyās-ı ĥamlį, cümel-i ŝelāŝeden bir ķıyāsdır ki üçüncüsü
cümleteyn-i evveleyniŋ netįcesi ola.
Miŝāl: “Bizi tesǾįd eden ħuśūśātı sevmelidir mādem ki fażįlet bizi tesǾįd
eder imdi fażįleti sevmelidir.” İki evvelki cümleleriŋ birincisine kübrā ve
ikincisine śuġrā ve ikisine birden muķaddime ve cümle-i ŝāliŝeye netįce derler.
2) Ķıyās-ı matvį: Ķıyās-ı maŧvį, evvelkiniŋ Ǿaynı olup śuġrā veyā
kübrādan biri nāķıś ola ve faķaŧ yerine įrādı da mümkün ü eshel buluna.
Miŝāl: “Fażįlet bizi tesǾįd eder. İmdi fażįleti sevmelidir.” Terākįb-i
kelāmiyye arasında şu beyān olunan iki nevǾ ķıyāsları [76] oldıķları gibi böyle
mücerred bir ĥālde bıraķmayıb tevsįǾ ve tezyįn ederek heyǿetlerini tebdįl ve
ķuvvetlerini tezyįd etmelidir.
Meŝelā: Şu evvelki miŝālimizi śūret-i ātįye taĥvįl etsek teǿsįrini tezyįd
etmiş oluruz. MesǾūd olmaķ isterseŋiz fażįleti seviniz ve daha ķuvvetli olaraķ
şöylece de denilebilir. MesǾūd olmaķ istiyorsuŋuz da niçin fażįleti
sevmiyorsuŋuz?
3) Ķıyās-ı muķassem: Ķıyās-ı muķassem, birinci nevǾ ķıyāsdan iki
tānesiniŋ ittiĥādıdır.
Meŝelā: MevķiǾ-i muĥārebede bulındıġı ķordonuŋ dāħiline naśılsa
düşmeni geçirmiş bir neferiŋ dįvān-ı ĥarb mażbaŧası tanžįm olunmaķ üzere
istinŧaķına meǿmūr żābıŧ şöylece nefer-i merķūma suǿal eylemiş olsa: “Sen ya
mevķiǾiŋdeydiŋ ya degildiŋ eger mevķiǾiŋdeydiyseŋ bir ħāǿin gibi ĥareket etdiŋ.
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Eger mevķiǾŋde degildiyseŋ nižāma muġāyir iş ŧutduŋ. İmdi cezā-yı iǾdāma
müsteĥaķsıŋ.”
İşte bu ķıyās, ķıyās-ı muķassem olur.
Aķyise-i Ǿumūmiyye birŧaķım meǿħaźlardır ki maķaśıd-ı müteǾaddide için
lāzım gelen delįller kendisinde bulunur.
Netįce, bir maķśadıŋ ya kendisinden istiħrāc olunur veyā ħāricinden
istidlāl olunaraķ alınır ki birincisine ķıyās-ı Ǿumūmį-i dāħilį ve ikincisine ķıyās-ı
Ǿumūmį-i ħāricį derler.
Ķıyās-ı Ǿumūmį-i dāħilįniŋ başlıcaları taǾrįf, taŧbįķ, eczā-yı kelām ve
ķıyās-ı Ǿumūmį-i ħāricįniŋ daħı şerǾ ve ķānūn, ĥüccet-i yemin-i şehādetdir.

3.20. Merġūbiyyet
Ħaŧįb olan kimesne Ǿilm ü fażlıyla berāber śāĥib-i ĥüsn-i aĥlāķ [77] olmalı
ve ifāde-i merāmda ĥāźıķ bulunmalıdır ve aķvāli şāyān semǾ ve ķabūl olan ol bir
źātdır ki kelāmıŋı ifāde-i fikr için ħıdmet etdirir ve fikrini de ĥaķįķat ve fażilet için
istiǾmāl eder. Vücūdunu şarŧ ķıldıġımız ĥüsn-i aħlāķ ise elbet ħulķį ve źātį olmaķ
lāzım gelir. Çünkü kendisinde bulunmayan birŧaķım feźāǿili taķlįd edenler kāźib ü
mürāǿį kimseler demek olup anlarıŋ müteħalliķ oldıķları şu ħaśįśa-i źemįmeleri ise
naśıl olsa bir sebeble žāhire çıķar ve ħiŧābetiŋ şarŧ-ı aǾžamı ki iķnāǾa çalışdıġı şey
ile kendisinin Ǿāmil bulunması ķażiyyesidir. O da müntefį olur hele bir ħaŧįb
söyledigi kelāmıŋ muķteżāsına ĥarekāt ve muǾāmelātını tevfįķ etmezse elbet
maķālāt-ı mesrūdesiniŋ bir teǿŝįrini göremez.
Meŝelā: ǾAyyāşįnden biri şarab-ı ħamrıŋ mażarratı ve menǾ-i istiǾmāli
ĥaķķında bir nuŧķ söylemek istese şüphe yoķ ki Ǿabeŝe iştiġāl etmiş bulunur. Zįrā
kendisi muķteżā-yı nuŧķuŋ ħilāfıyla Ǿāmil oldıġından ilķā atını teǿŝįr etdiremez.
Ve’l-ĥāśıl ħaŧįbiŋ muttaśıf oldıġı aħlāķ ħalķıŋ ĥüsn-i žann ve riǾāyetini kendisine
celb ve imāle ederek ıślāĥ-ı efkāra iǾāne ve vesāŧet eylemelidir ve söylenilecek
nuŧķ daħı sāmiǾįniŋ derece-i telaķķi ve terbiyelerine ve maǾlūmāt-ı ĥāǿizelerine
göre olmalıdır.
Meŝelā: Köylülere ħiŧāben įrād olunan bir nuŧuķda muġlaķ ve maśnūǾ
kelimāt ve taǾbįrāt ile ĥavśala-i ķābiliyetlerine śıġışmayacaķ ifādāt-ı belįġānede
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bulunmaķ ne derecede mūceb-i đaĥk ve temesħur olur ise bir cemǾiyyet-i Ǿilmiyye
aǾżāsına köylülerle muħāŧaba olunurcasına įrād-ı nuŧķ ve kelām [78] ol mertebede
müstelzem ŧaǾn ve nefrįŋ bulunur. Bunuŋ için ħaŧįb olan źāt muħāŧablarınıŋ
derece-i terbiyye ve maǾlūmātını ve bundan başķa da sinlerini ve infiǾālāt-ı
noķsāniyyeleriniŋ cihāt-ı Ǿāǿidelerini ve bulunduķları aĥvāl ile aħlāķ ve ādāb ve
Ǿāđātını bilmeli ve anlarıŋ ĥal ve şānına mülāyim kelimāt-ı muķniǾa serd ve
istiǾmāl etmelidir ve söylenilecek nuŧuķda ātiü’ź-źikr ħaśāǿiśde bulunmalıdır ki o
da doġruluķ, edeb, tedbįr, ħayr-ħˇāhlıķdır. İşte Ĥażret-i Ebā Bekr rađıyallāhu
Ǿanhıŋ mesned-i ħilāfete icmāǾ-ı aśĥāb-ı güzįn ile intiħābları günü minbere śuǾūd
ederek įrād buyurdıķları nuŧķ-ı celįl ki ħülāśa-i vechle bir śūreti Taķvįm-i
VaķāyiǾde yazılmış idi. Şürūŧ-ı meźkūreyi cāmiǾ bir güzel miŝāl olabildiginden
ber-vech-i ātį derc edilmişdir.
“İşte siziŋ zimām-ı idāreŋiz baŋa iĥāle olundu. Eger iyilik eylersem
muǾāvenet ediŋiz. Eger fenālıķ edersem taśĥįĥ ve iħtār eyleyiŋiz. Ǿİnān-ı ĥükūmet
mevdūǾ yedd-i ķudreti olana ĥaķįķat ĥāli ifāde etmek eŝer-i śadıķ ve ŧaviyyet ve
ketm ve iħfā eylemek ihānetdir. Nažarımda żuǾafā ve aķviyā müsāvįdirler. Herkes
ĥaķķında icrā-yı Ǿađālet etmek isterim ve teşeyyüd-i Ǿinān-ı Ǿubūdiyyetiŋiz benim
aĥkām-ı ħayriyyet encām-ı şerįǾat-ı muŧahharaya ittibāǾıma menūŧdur.”
Ve ke-źālik şūrā-yı devlet-güşādında įrād buyrulan nuŧķ-ı Ǿālį-cenāb-ı
mülūkāne daħı ħaśāǿiŝ-i mesrūdeyi ĥāǿiz bir miŝāl-i celįldir. “Çünkü bir
ĥükūmetiŋ važįfesi her bir aĥvālde ahālisiniŋ [79] ĥuķūķ-ı ĥürriyyetini muĥāfaža
emrinde Ǿayāret olup ve ahālįsi ĥaķķında olan idāresi daħı cebr ü taġallüb śūretiyle
olmaķ lāzımdır ve śūret-i cebr ü taġallübde olan idāre ise ĥükūmetiŋ ĥuķūķunuŋ
ħāricinde bir fażla žulm ve taǾaddį demek olacaġından bu cāǿiz ve münāsib
olmadıġı gibi ahāliniŋ ĥürriyyetlerinden fażla olaraķ daha müsāǾidāt-ı iǾŧāsına daħı
iĥtiyāç yoķdur žannındayım ve źikrolunan ĥürriyyetden daħı murād herkes keyfe
mā-yeşā fiǾilinde muħtār olaraķ ĥükūmet aśla müdāħale etmesin maǾnāsı olmayıb
zįrā böyle olsa elbette bir şaħśıŋ menāfiǾ-i lācerem āħiriniŋ ħilāfında olacaġından
artıķ ĥayvānātıŋ taǾayyüşü gibi yek-digerini yemek iķtiżā eder. VāķıǾada biri
müstefįd olur ise de anıŋ istifādesi için o biriniŋ ĥayātı fedā olunmaķ lāzım gelir.
Bināǿen Ǿaleyh źāta taǾalluķ ve iĥtiśāśı olan bir menfaǾat-i cüzǿiyyeniŋ istiĥśāli
elbette sāǿire mużarr olacaġı umūr-ı żarūriyyeden oldıġı gibi herkes menāfiǾ-i
źātiyye ve maħśūśasını Ǿumūma Ǿāǿid ve iştimāli olan bir menāfiǾ-i külliye ve
müştereke dāħilinde aramaķ muvāfıķ-ı inśāf ve ĥaķķāniyyetdir. Ĥāśılı idāreniŋ her
ne ķadar uśūl ve fürūǾundan ķavānįn ve nizāmātı muĥiķķ ve müstaķįm ve Ǿadālete
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muķārin ise ol ķadar vežāyifini icrā etmiş olur. Zįrā kāffe-i Ǿāciz ve mažlūmįniŋ
merciǾ ve žahįri ve medār-ı istinādı olan maĥall ancaķ bāb-ı maǾdeletdir. Yoħsa
yalŋız bāb-ı ĥükūmet degildir ve bu bābda eŋ ziyāde elzem olan ĥükūmetiŋ bir
derece ķuvvetidir ki ĥatta idāresinde mevcūd olan bi’l-cümle ahālisiniŋ ĥuķūķunu
tamāmıyla muĥāfažaya [80] muķtedir ola. Bu daħı ahālįsiniŋ ŝerveti ve
memleketiŋ maǾmūriyyetiyle ĥāśıldır. Ŝervet-i ahālį ve iǾmār-ı memleket
ķażiyyesi ise ahālįniŋ ĥuķūķ-ı źātiyye ve şaħśiyyesi ve kāffe-i emvāl ve emlākı her
bir mefāsid ve mežālimden biri olan bir idāre-i muntažama ve müstaķįme
vāsıŧasıyla ĥıfž olunmaġla olur. Ancaķ idāre-i memlekete müteǾalliķ olan her bir
uśūl ve ķavānįniŋ meşrūǾiyyeti mine’l-ķadįm menāfiǾ-i memleket ve ahālį
żımnında vażǾ olunmuş bir ķāǾide-i muǾtebere ve muǾtediledir. Yoķsa ĥuķūķ-ı
şaħśiyye ve taśarrufiyye cihetleriyle Ǿālemiŋ nāǿil oldıġı müsāǾidāta muġāyeret ve
muħālefeti istilzām eden bir emriŋ uśūl-i meşrūǾiyyetini bilmeyerek ĥükmetmek
ve efrād-ı ahālįsiniŋ taśarrufāt ve emlākına şu vechle taśaddį ve müdāħale
olunmaķ ķaŧǾan lāyıķ ve münāsib degildir ve aǾśār-ı sālifede menāfiǾ-i ahālį ve
memleket żımnında yayılmış olan şeylerden Ǿaśrımızda egerçi istifāde ķābil
degildir. Lakin sābıķda mevżūǾ olan uśūl ve ķānūnuŋ daħı kifāyeti memleket ve
ahālįmiziŋ iĥtiyācātı derecesinde olmuş olaydı şu vaķitde Avrupanıŋ eŋ
mütemeddin ve muntažım ĥükūmetleri śırasında olmamız iķtiża ederdi. Ke-źālik
bir memleket ħarābiyyetini ve ahālįsiniŋ faķr ve żarūretiŋi müǿeddį olan ĥālātıŋ
en başlıca Ǿillet-i tāmme ve fāǾiliyyesi beyne’l-ahālį mevcūd olan teżād ve tebāyün
ve teħālif-i efkār ve Ǿadem-i emniyyet ħuśūślarıdır ki şu ħuśūśāt-ı meźkūreniŋ
devāmıyla maǾan mültezem olan tevsįǾ-i muǾāmelāt-ı ticāret ve terakķiyāt ŝervet
ve ahālį ve memleket cihetleri bir vechle mutaśavver degildir. İşte şu emriŋ teǿlįf
ve ıślāĥı [81] ve bu menāǾatıŋ indifāǾ ve izālesi niyetiyle ve mücerred teǿmįn-i
ĥuķūķ tebaǾa ve ahālįmiz için aǾżāsı bilā-istiŝnā her śınıf tebaǾadan olaraķ şūrā-yı
devlet nāmıyla mücerred ve muntažam bir meclis tertįb ve teşkįl olunmuşdur ve
bir de emr-i muǾtenā-yı muĥākemāt ki ĥuķūķ-ı Ǿibādį yaǾni emniyyet-i cān ve Ǿırż
ve māl-ı mevādd-ı mühimmesini miĥver lāyıķında idāre etmek emeliyle ve dįvān-ı
aĥkām-ı Ǿadliyye nāmıyla bir meclis-i müstaķil daha įcād olunaraķ anıŋla daħı
ĥüķūmet-i şerǾiyye ve ķānūniyyeniŋ ĥükūmet-i icrāǿiyyeden tefrįķi esāsı vażǾ
edilmişdir. Ve bu bābda aǾżāya daħı lāzımdır ki her nevǾ tebaǾamızdan müǿellef
olan heyǿet-i müctemiǾa-i devletimizi vücūd-ı vāĥid ĥükmünde bilip devletimiziŋ
mażarrāt ve menfaǾatinde ve kāffe-i aĥvālinde ħāliśāne ve müttefiķāne
çalışmalıdırlar tā ki maķśūd olan istikmāl-i refāh-ı ahālį ve Ǿumrāniyyet-i bilād ve
teraķķi-i Ǿulūm ve maǾārif ķażiyyeleri tamāmıyla ĥāśıl ola ve daħı umūr-ı dįniyye
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ve meźhebiyye baĥŝlerine gelince herkes dįniyle muǾteķid ve mütedeyyin olur. Bu
bābda andan baĥŝ yokdur şu ķadar ki ķanġı dįnde ve ne meźhepde olur ise olsun
mādem ki muħteliŧ ve mütteĥid olaraķ bir vaŧan ahālįsi olmuş olurlar şu ĥālde
taǾaśśubāt ve mübāyenet-i dįniyye nāmıyla taǾabbüdāta müteǾalliķ olan
maǾneviyyātı vesįle ederek yek-digerini taĥķįr ve ħuśūmet etmemeleri lāzımdır.
Ħulāśaten źāt-ı maślaĥatı muķteżā ve ĥükm-i zamāna muvāfıķ uśūl ve nižāmātıŋ
taǾŧįli bir emr-i żarūrį oldıġı gibi el-yevm Avrupa ahālįsiniŋ daħı derece-i iķtidār
ve teraķkileri şu daǾvāya bir delįl-i iķnāǾidir. Hele şu yuķarıdan beri źikrolunan
tafśįlāttan ġaraż ancaķ [82] livechi’llāh ĥuķūķ-ı Ǿibādį taǾyįn ve şu yapılmış olan
nižāmātıŋ vażǾiyyeti ne esās üzerine mübtenį oldıġını beyāndan Ǿibāretdir. Hemān
venāb-ı Ĥaķ cümleyi muvaffaķ buyursun.”
3.21. Tehyįc ve Taĥrįk-i Riķķat
Tehyįc ve taĥrįk-i riķķat infiǾālāt-ı nefsāniyye ile olur demişdik. İnfiǾālāt-ı
nefsāniyye beyne’l-felāsife ruĥuŋ ol heyecānına ıŧlāķ olunur ki heyecān-ı meźkūr
ya bir şeyǿe muķārenet ve şiddet-i inhimāka veyāħūd ol şeyden mübāǾadet ve
teneffüre sebebiyet verir ve Ǿilm-i kelāmda ise infiǾālāt-ı nefsāniyye diye maķśad
ve merāmıŋ nehc-i tabįǾisinden duyulan ve vāsıŧa-i nuŧķ ile ilķā olunan ĥissiyyāta
denir ki işte bu ĥissiyyāt ile feśāĥatiŋ teǿŝįri iķdār ve teźyįd olunur. Her kim de
eźhānı vāsıŧa-i nuŧķ ile istedigi gibi tehyįc edecek ve ŧabāyiǾi diledigi gibi
ķullanaraķ kederden sürūra ġażabdan merĥamete bürūdetden meftūniyyete ķalb
ve taĥvįl eyleyecek derecede kifāyet ve iķtidār bulunacaķ olursa şübhe yoķ ki ol
ādem ħaŧįb-i faśįĥdir. Her bir infiǾālāt-ı nefsāniyyeniŋ menbaǾ-i müşterekįde ya
muĥabbet veyā buġżdur. Bunlar da şiddet ve teǿŝįrlerine ve mülāyimi oldıķları
maķāśıda göre tebdįl-i Ǿunvān ederler.
Meŝelā: Muĥabbet įcābına göre nerm-rūluķ, riǾāyet, ĥüsn-i telaķķi, ĥayreti meftūniyyet ve buġż da ġayž, ġażab, intiķām, ıżŧırāb, ħayf taǾbįrlerini alabilir
muĥabbet maķśadı bir śūret-i cemįle ve merġūbede göstererek ve menāfiǾini
maǾraż [83] taķdįr ve istiĥsāna ķoyaraķ tehyįc olunur ve buġż maķśada kerāhet ve
meżarr isnādıyla taĥrįk edilir ve sāmiǾįni tehyįc için istiǾmāl olunan vesāǿiŧden
birincisi evvelā kendini tehyįc edebilmekdir.
Meŝelā: Ħaŧįb olan źāt sāmiǾįni aġlatmaķ isterse evvelā kendi aġlamalıdır
ve infiǾālāt-ı nefsāniyyeniŋ ĥarekāt ve ĥālāt-ı muħtelifesine yaķįn ĥāśıl etmek için
infiǾālāt-ı meźkūreyi kendi nefsinden taǾlįm ve taĥśįl etmelidir. YaǾni kendisini
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sāmiǾįniŋ yerine ķoymalıdır bu taĥśįl ise ķuvā-yı ŝelāŝe-i ātiü’ź-źikriŋ fiķdānı
ĥālinde biraz nāķıś olmaķ lāzım gelir ki ķuvā-yı meźkūre de ķuvve-i muħayyile,
ķuvve-i ĥaśśa, ķuvve-i mümeyyizedir.
Ķuvve-i muħayyile: Rūĥuŋ bir ķuvviyyetidir ki bi’l-cümle mevāddı sezāvār-ı nažar ve diķķat olan ĥālāt ile fikirde taśvįr eder ve birŧaķım müǿellifāt
miyānında teśādüf etdigimiz müǿeddį-i tehyįc kelāmlar hep ķuvve-i muħayyileniŋ
teǿŝįrātındandır.
Miŝāl: “Birāderler Hemşįreler,
Ĥālā iki muǾažžam milletleriŋ efrādı miyānında seyl ķadar ķanlar
dökülmekdedir. Sebep nedir? Sebep, erbāb-ı ĥükūmetiŋ ĥırś ve ŧamaǾıdır. Bir
Napolyon ve bir Bismarķ uġruna biŋlerce vālideler ve zevceler ve hemşįreler ve
kerįmeler ķanlı yaşlar dökerek ķaralara ġarķ oldular. Bu ne sefālet bu ne meźellet
bu ne perįşānį ve ħarābiyyet! Evet bir Napolyon ile bir Bismarķ [84] kendi
nefsāniyyetleri için vālideler ve zevceler ķucaġında evlād ve zevcelerini cebren
ayırıp maķtele gönderiyorlar. Ötede vālideler zevcleriniŋ Ǿavdetine müteraķķıb
oluyorlar. Cigerleri yaralanıyor, yetimleriŋ boyunları egriliyor. İki büyük ĥāssa
yaǾni şefķat ile muĥabbet tepeleniyor. Bu ne vaĥşet! Vālideler size ħiŧāb ederim.
Bu meśāǿibiŋ aśıl bādį ve bāǾiŝi biz olduk. Çünkü evlādımıza śulĥa meyl ve
muĥabbeti taǾrįfte ķuśūr etdik zįrā birinci važįfemiz bu idi. Mösyöler ħātūnlarıŋ
ĥuķūķunu tepeliyorsuŋuz niçin ħātūnlar umūr-ı mülkiyyeye müdāħale etmesin
vaĥşet erlere maħśūśdur. Ħātūnlar ise şefķat ve muĥabbet ve mülāyemet ile
muttaśıfdır. Herĥālde ħātūnlarıŋ reǿyi suǿāl olunmalı. Çünkü ġavġalarda
boġazlananlar bu ħātūnlarıŋ evlād ve zevcleri ve birāder ve pederleridir. Ĥāśılı
cigerleri pāreleridir. Artıķ bu ĥaķsızlıġa bir nihāyet verilmelidir, ħātūnlar erlere
müsāvį ŧutulmalıdır. İdāre-i vaŧan ĥuķūķundan ħāric ŧutulmamalıdır. NizāǾ
žuhūrunda reǿy ve müŧālaǾaları suǿāl olunmalıdır. Ħātūnlar ĥaķķımızı arayalım.
Āvāzemizi refǾ edelim. Erleriŋ tasalluŧundan raķabemizi ħalāś eyleyelim. Niceye
degin ħātūnlar erleriŋ köleleri ve ħıdmetkārları Ǿaddolunacaķ. Ħātūnlar idāre-i
vaŧan ĥuķūķ-ı śarįĥasını edinebilecek olurlar ise de artıķ muĥārebe olmayacaķ ve
maĥāsin-i medeniyyet taķarrür edip ve saǾādet-i milel tezāyüd eyleyecekdir.
ŚanāyiǾ ve Ǿulūm ve maǾārif [85] derece-i nihāyeye įśāl olunacaķ ve Benį ādem
arasında hiç nizāǾ žuhūr etmeyib ve dįn ve meźheb ve milliyyet tefrįk olunmayıb
cümlesi muĥabbetli ķarındaş olacaķdır.
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Hemşįreler: Bu niǾmet-i Ǿužemāya nāǿil oluncaya degin meh-mā-emken
važįfemizi įfāda ķuśūr etmeyelim. Bu Ǿālemde sākin olan ħātūnlarıŋ cümlesini
mecrūĥeyn ve meftūleyniŋ ŧūl u yetįmleri için iǾāne-i Ǿumūmiyyeye daǾvet
ederim. Avrupa ve Şarķ ve Ameriķa ve Ġarb ħātūnları ittiĥād-ı efķār ve ġayret ile
iǾāneler ŧoplasın, cemǾiyyetler teşkįl etsin. Meydān-ı muĥārebeye ķomiteler
göndersin ve yaralılara merhem getirsin. Zįb ve zįneti terk eylesin. Sefāhatiŋ
maśarrafını iyilige ĥaśretsin ve efkār-ı Ǿāliyye śāĥibi oldıķlarını göstersin. Yapma
ve düzme zįnetler ayaķ altında tepelensin. Vaķtimiz süse ķurbān olmayıb maǾārif
ve śanāyiǾ taĥśįline śarf olunsun. Ħātūnlar erlerden daha Ǿālį-cenāb maħlūķāt-ı
maķbūledir (Madam Mari Ġoç - Mümeyyiz).
Ķuvve-i ĥāssa: Ķalbiŋ sürūr ü keder ve merĥamet gibi ĥissiyyāt-ı
müteħālife ve mütenevviǾaya fıŧraten güşāde bulunmasıdır. Ķuvā-yı ĥāssaya mālik
bulunmayan bir ħaŧįb veyā kātib aślā faśįĥ olamaz. VāķıǾā serd eyledigi edille ve
berāhįn śaĥįĥ ve muķniǾ olur lakin ne çāre ki bürūdetle telaķķi olındıġından
ĥissiyyātı taĥrįk ve tehyįc edemez.
Meŝelā: Śaĥįĥen ĥüzn ü kederi daǾį olmaķ lāzım gelen bir nuŧuķda
muħāŧablarına [86] gözyaşı döktüremez. Belki śunǾį olaraķ kendisi aġlar ama
yalŋız aġlar bütün nuŧķu Ǿādį bir įfā-yı merāmdan başķa hiçbir şey ifāde etmez.
Ĥaķįķaten ķalb-i muķarrer feśāĥat ıŧlāķına sezādır.
Ķuvve-i mümeyyize: Ĥissiyyātıŋ ŧabāyiǾ ve evśāfını teşħįśe kesb-i iķtidār
ile mülāyim ve lāyıķ olan kelāmı bilmek ve ĥissiyyāt-ı meźkūreyi taĥrįk için lāzım
gelen vesāǿiŧ ve ālātı bulmaķdır. İşte bir ħaŧįbde şu ķuvā-yı ŝelāŝe bulunmaz ise
ŧabįǾatiyle anıŋ infiǾālāt-ı nefsāniyyesi olamayacaġı ve bu ĥālde vesāǿiŧ-i
iķnāǾiyyeniŋ üçüncüsü olan tehyįc ve taĥrįk riķķat-i şerįŧası bulunamayacaġı
bedįhįdir.

3.22. Bāb-ı Ŝānį - Ĥüsn-i Tertįb
Vicdānıŋ istiĥżār eyledigi vesāǿiŧ-i iķnāǾiyye bir śūret-i muntažamaya vażǾ
ve idħāl etmege ĥüsn-i tertįb derler ki Ǿilm-i kelāmıŋ bu da bir cüzǿüdür. Ĥüsn-i
tertįb evvelā nuŧķuŋ ĥāvį oldıġı eczā ile śūret-i tanžįminden ve ŝāniyen uśūl ve
ħavāśś-ı mühimmesinden baĥŝeder.
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Nuŧķuŋ śūret-i tanžįmi ile ĥāvį oldıġı eczā
Nuŧķuŋ siyāķ ve nesaķını bilmege bize delālet-i Ǿaķliyye kifāyet eder.
Ĥāvį oldıġı eczāda şu śūret-i atiyye üzere inķisām ve taǾaddüd eder. Evvel emrde
ħaŧįb olan kimesne sāmiǾįniŋ meyline vuķūf kesbetmelidir ki söyleyecegi nuŧķ dilħˇāhlarına nā-muvāfıķ ise [87] anıŋ siyāķ ve nesaķını tebdįl etme lüzūmuna
teyaķkun ĥāśıl etsin. İşte muħāŧablarınıŋ meyelānına kesb-i ıŧŧılāǾ etmek ve
mevżūǾ-baĥŝ olan mesǿeleniŋ ne yolda śūret-i ķābul görecegini istiknāh ve
istimzāc eylemek için evvelā bir nebźe kelām śarf ve įrād olunur ki aŋa nuŧķuŋ
muķaddimesi derler. Bu muķaddimeyi įrāddan śoŋra vużūĥ-ı ifāde ĥāśıl etmek ve
lāyıķıyla tefhįm eylemek için maķśadıŋ aĥvāl-i müteǾailliķasından baĥŝediliyor ki
buŋa da beyān ve śūret-i ifāde derler. Bu beyān daħı edille ve berāhįn ile teǿyįd
olunmalıdır ve bir kimesne o berāhįne muǾteriż bulunur ise edille-i mesrūdemiz
anıŋ ĥükmünü cāriĥ olmalıdır. Şu ĥālde nuŧķ için iki cüzǿ ĥāśıl olur ki biri ķabūl
ve digeri de reddir. Ĥāśılı nuŧķa sāmiǾįni iknāǾ edecek mertebe bir nihāyet
vermelidir ki aŋa da netįce derler.
İşte nuŧķuŋ şu inķisāmāt-ı ŧabįǾiyyesi altı cüzǿe teferruķunu istilzām eder
ki eczā-yı meźkūre bunlardır:
1- Muķaddime
2- Beyān
3- Śūret-i ifade
4- Ķabūl
5- Redd
6- Netįce
1- Muķaddime: Nuŧķuŋ mebdeǿ ve iǾlānıdır ve maķśadı daħı söylenilecek
nuŧuķdan maǾlūmāt vererek muħāŧablarını istimāǾa ĥażırlamaķ ve diķķat ve
ħoşnūdiyyetlerini celb ve istimzāc ve belki taĥrįk etmekdir. Celb-i diķķat nuŧķuŋ
bidāyet-i tefevvühünde edindigi maǾlūmāt-ı źātį ile įrād-ı nuŧuķca olan
maķśadından muħāŧablara bir fikr-i śaĥįĥ [88] vermekle ĥāśıl edilir. Celb-i
ħoşnūdį ise ĥüsn-i ifāde ile olur. YaǾni söylenecek kelāmda bir ŧavr ve ĥalāvet
olmalı ve ĥaķįķat ve teǿeddüb bulunmalıdır.
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Ħaŧįb olan kimesne eger maķśadını ĥaķįķate muķārin bir noķŧa-i nāfiǾada
taśavvur edemez veyāħūd ne söyleyeceginde tereddüd ederek maķśad ve merāmını
lāyıķıyla mevķiǾ-i beyāna ķoyamaz ise muħāŧabları kendisini pek bį-ķāyd olaraķ
diŋlerler.
Muķaddime iki cihetle düşünülebilir biri meǿħaźį ve digeri nevǾį cihetiyle
meǿħaźį maķśadı ve idāre-i efkār olunacaķ niķāŧ ve cihātıdır. Lakin mukaddime de
aśıl maķśadından meǿħūź bulunmalıdır. Çünkü muķaddime sāmiǾįni maķśadıŋ
ĥüsn-i telaķķisine ĥażırlamaķ içindi andan meǿħūź olmadıġı taķdįrde merām ve
ārzūmuzuŋ ħilāfına gitmiş oluruz. NevǾi daħı bunlardır.
a) Muķaddime-i Ǿādiyye
b) Muķaddime-i ħādiǾa
c) Muķaddime-i muĥteşeme
d) Muķaddime-i müheyyice
a) Muķaddime-i Ǿādiyye: Maķśadı śanāyiǾ-i kelāmiyye śarf edilmeksizin
açıķça ve ķıśaca Ǿibāre ile beyān eder. Bu da müstenid oldıġı fevāǿidiŋ azlıġı ve
medlūlü bulındıġı mebĥaŝıŋ vāżıĥiyyeti cihetiyle muķaddemāt-ı sāǿire ile teǿyįde
ĥācet görülmeyen yerlerde ve ħuśūśiyle sāmiǾįniŋ efkārına ol ķadar nā-müsāǾid
bulunmaması cihetiyle suǿ-i teǿŝįrinden ķorķulmayan maĥallerde istiǾmāl olunur.
Miŝāl: “Velį-i niǾmet-i bį-minnetimiz pādişāhımız efendimiziŋ ibtidā taħt-ı
salŧanat-ı [89] seniyyelerine rev-naķ verdikleri yevm-i mesǾūd ki lehü’l-ĥamd
devlet ve mülkde teraķķisi görülmekde olan ķuvvet ve maǾmūriyyetiŋ ve Ǿālemiŋ
nāǿil oldıġı saǾādet ve emniyyetiŋ mebdeǿi mübarekįdir. İşte ol günde pādişāhımız
bāb-ı Ǿadāleti teyemmünen açmışlar ve maĥāmid-i aħlāķ-ı seniyyeleriniŋ bürhān-ı
bāhirini göstermişlerdi. Śoŋra insāna inşanlıġı bildirecek ve herkesi dünyā ve
āħiretde saǾādet ve selāmete erdirecek Ǿulūm ve maǾārifiŋ intişārını daħı bir ŧarįķ-i
sühūlet açaraķ cenāb-ı Ĥaķķa şükürler olsun. Az vaķt içinde ŝemere-i nāfiǾasını ve
Ǿirfān-ı ĥaķįķi-i şāhāneleriniŋ delįl-i ķavįsini gösterdiler. İşte bunuŋ tedābįr-i
mütimmesinden olmaķ üzere bu encümen-i dānişiŋ teşkįlini… İlĥ” (Muśŧafa Reşįd
Paşa).
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b) Muķaddime-i ħādiǾa: SāmiǾįne cālib nefret olacaġını bilerek beyāndan
ħavf ile dil-ħˇāhları olan vāśıl-ı māddeye münāsebeti bulunan bir diger māddeniŋ
beyānıyla bilā-ĥiss efkār-ı maǾneviyye ve mużmerresini Ǿarż ve iǾlām eylemek ve
muħāŧablarına intiķāl etdirmekdir ve muķaddime-i ħādiǾada ĥayli şerǾiyye ve bir
dereceye ķadar baǾżı daķāyıķ-i māddiyye śūret-i ķabūl görür ise de yine ĥaķįķate
muġayir olan şeyǿler ĥüsn-i telaķki bulmaz.
Miŝāl: “Ey iħvān-ı müǿminįn! İşbu devlet-i Ǿaliyye-i müǿeyyede taĥśįl-i
rıżā-yı vācibü’l-vücūd ve keŝret-i ħazāǿin ve nuķūd ve vefret-i cünūd-ı şecāǾatalūd ile “eddįni yaǾlu velā yaǾli Ǿaleyhi” tebşįrince bidāyet-i salŧanatından berį idi.
Ķrāl dedikleri aǾdā zebūn-ı [90] ejder-i heft-ser-i ķahr ve ġalebesiyken biĥikmetihi subĥanehu biraz zamāndır ki esteǾiźü bi’l-lāh İnne tenśaru vallāhü
yenśuruküm19 şarŧ-ı şerįfine riǾāyet olunmadıġından yaǾni evāmir-i ilāhiyyeye
imtiŝāl ve nevāhįden ictināb ve naś-ı ķāŧıǾü’l-mefādd EŧiǾullāhe ve aŧįǾur-resūle
ve uli’l-emri minkum20 įcābına ser-dāde-i inķıyād birle bāb-ı rıżā-yı müsebbibü’lesbāba intisāb ķılınmadıġından şeǿāmet-i Ǿiśyān ile emr-i ġazāda Ǿaskeriŋ teşettüt
ve fütūrları ve evliyā-i umūruŋ daħı idārelerinde Ǿacz ve ķuśūrları nümāyān olup
vuķūǾ bulan muĥārebelerde bu ķadar ħazāǿin-i mühimmāt telef ve İslāmiyān dūçār-ı çār mevc-i deryā-yı esef oldıġı cümleniŋ manžūr-ı çeşm-i şühūdu ve Ǿale’lħuśūś reǾāyā maķūlesi olan eşķiyā-yı Rūm ki seyl-i ķūh-efgen-i celādet-i ehl-i
İslāma nisbetle ħaśś ve ħāşāk ķabįlinden iken bu vaķte ķadar şerāre-i şekāvetleri
inŧifā-peźįr olmadıġı Ǿāmmeniŋ meşhūdudur. Śadr-ı evvelde sebķat eden sįneśāfān ehl-i įmān dįn-i mübįn-i Muĥammedį uġrunda mālen ve bedenen ne vechle
śaf-beste-i meydān-ı ġayret ve ne derecelerde ŝābitü’l-iķdām dāǿire-i ĥamiyyet
oldıķları kütüb ve esfār-ı tevārįħde muĥarrer ve merķūm ve siyemā-piyāde
Ǿaskeriniŋ iŧāǾat ve şecāǾatleri cümleye maǾlūmdur. İşte Ǿasākir-i merķūmeniŋ fi’lķadįm bu vechle yararlıķları der-kār iken aralıķ aralıķ miyānlarına bed-aśl eşħāś-ı
mechūle düħūlüyle nižām-ı ķadįmleri efrādı gibi nā-yāb ve bünyān-ı ķānūnları
ħarāb-ender-ħarāb olup el-an defter-i pādişāhį yeŋiçeri esāmįsiyle lebrįz ise de
ceng eri arandıķda nādir ve Ǿazįz bulunur ve bu ĥāl ile sefere orŧa ŧaǾyįn olunduķca
żābıŧ aġālarıŋ [91] bir ķuru yoldaş adıyla cemǾ etdikleri ecnās-ı muħtelife ĥarb ve
đarb erbābı olmadıķlarından māǾadā rişte-i ĥüsn-i nižām merbūŧ ve žābıŧa-i taĥt-ı
19

Kur’an 47/7: Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz (emrini tutar, dinini
uygularsanız), O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır.
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Kur’an 4/59: Allah’a ve Resûl’e ve sizden olan idarecilere (emir verme yetkisinin
sahiplerine) itaat edin.
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inķıyādda mażbūŧ olmamalarıyla içlerine cāsūs-ı bį-nāmūs ķarışıb ve be-taħśįś
girdār ve eŧvārı murdār olan Rūm ŧāǿifesi ki merkūz-ı ŧabįǾatleri olan cināyeti
icrāda mecbūr ve cānib-i maśūnü’l-cevānib-i İslāma olan Ǿadāvetleri ĥükmünü
įfāda meslūbü’ş-şuǾūr olaraķ ĥacı ve ħˇāce ķıyāfetine girib sebük-maġzān-ı
yeŋiçeriyānı gūn-ā-gūn iġvā-yı cān-ħırāş ve rengārenk-evhām-ı dil-tırāş ilķāsıyla
taĥrįk ve ıżlāl ederler. Ol bį-dimāġān daħı evvelen bunlarıŋ cāsūs ve kefereden
oldıķlarını bilmeyib ve ĥaķ ve bāŧılı temyįze Ǿaķılları daħı ermediginden cevāsįs-i
kefereniŋ kelimāt-ı … ve muķaddemāt-ı nā-müveccehelerini tamāmen śayıb gāh
seferleriŋ aślı yoġimiş ġaraż yeŋiçeriyi ķırdırmaķ imiş ve gāh vükelā-yı devlet
güyā memleketleri aķçe ile śatarlar imiş yollu ve daha buŋa beŋzer biŋ türlü
ekāźįb-vār cevfe işāǾasıyla iĥdāŝ-ı fitne ve şūr ederek kendileri şunda ŧursun
Ǿasākir-i sāǿireniŋ sāǾid-i ġayretlerine fütūr verdikleri ġanį-i Ǿani’l-beyāndır.
Ĥālbuki hiçbir devlet kendi dest ve pāyi meŝābesinde olan Ǿaskerini ħaśma
ķırdırmaķ ķaśdıyla śarf-ı sįm ve zer ederek sefer açıb memālikini pāy-māl-i
düşmen ve muĥaŧŧ-i ricāl-i miĥen eder mi? Bu zuǾmuŋ bāŧıl oldıġı bedįhį ve celį
ve śaĥįĥ iǾtiķād etmek ĥaķ-ı ķavį olmaz mı? Ħulāśaten işbu perįşānlıġıŋ aślı
Ǿasker-i İslām evvelen żarūriyyāt-ı dįniyyesini ve fażįlet-i cihād ve ulu’l-emriŋ
emr-i dinde ve eŝnā-yı ĥarbde [92] irādesine iŧāǾat farż oldıġını öğrenmemek ve
baǾdehu Ǿulemā-yı Ǿižāmıŋ reǿy ve iftāsıyla tertįb olunmuş ķavānįn-i Ǿaskeriyyeye
riǾāyet etmemek şıķlarından Ǿibāret olup maǾa-haźā fātiĥa-i devlet-i sermediyye-i
ǾOŝmāniyye ħuśūśan Ǿahd-i salŧanat-ı Süleymāniyyede pįrāye-i silk-i süŧūr-ı
tanžįm olan yeŋiçeri ocaġı ķānūn-nāmelerine nažar olunsa el-yevm ocaġıŋ aĥvāli
źikrolunan ķānūn-nāmelere muŧābıķ ve ĥareket ve sükūnları üslūb-ı ķadįme
muvāfıķ mıdır maǾlūm olur. Zamān-ı pādişāhį-i Ħüdāvendigār-ı müşārün-ileyhde
Ǿaśrınıŋ iķtiżāsından yaǾni ol vaķitdeki aǾdānıŋ ķullandıķları eŧvār-ı ĥarb ve
peykāra muķābele bi’l-miŝl lāzımesinden olan taǾlįm-i ālāt-ı ĥarb ħuśūśu beher
günü ķışlalarda icrā olunmadı mı ve yeŋiçeri zümresi aĥād-ı nāstan mümtāz olaraķ
śayfen ve şitāǿen ve leylen ve nehāren odalarında mevcūt degiller miydi? Eger
żābiŧān ve neferāteŋ şimdiki vežāǿif ve taǾyįnāt-ı muķarrereleri taǾayyüşlerine kāfį
ve dād-ı üstādlarına vāfį olmayıb da medār-ı taǾallül ve bādį-i tekāsülleri yalŋız bu
ise ne māniǾ-i beyān olunsun. Allāhü’l-ĥāmddır genc-i şāygān pādişāh-ı sipāhġayret-i dest-gāh için güşāde fevķa’l-ĥadd mā-lezime vaǾdeleri āmāde olmaġla
iķtiżāsına baķılır. El-ĥāletü haźihi aǾdā-yı dįniŋ hāli nice oldıġı vāreste-i ķayd-ı
taĥrįr ve yeŋiçeriyānıŋ perįşānlıġı ise lüknet-i āver-zebān-ı taķrįr olmaġla artıķ
kard-ı śanceret ser-tįz-i üstüħˇān-i ġayret-i cāna dayandı. BaǾd-ez-įn zümre-i
muvaĥĥidįne sezā-vār olan ĥareket her ne ise Allāh Ǿazze ve celle ve … işbu
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mecliste der-miyān olup [93] eşķiyā ve aǾdānıŋ ünūf-i tekebbürlerini irġām ve aħźŝār ve intiķām için ne yapmamız lāzım gelir ve ķangı śūret-i muķteżā olursa şerǾan
beyān buyrulsun. El-minnetü lillāhi teǾālā başımız ĥabl-i metin kitāb ve sünnete
baġlı olmaġla biz daħı bi’l-ittiĥād-ı mūceb ve muķteźāsıyla Ǿamel ve ķaŧǾ mesāfe-i
emel edelim… Öyle ise ibtidā-i aǾdād ve ķuvvet-i ġalebe-i aǾdā yaǾni yeŋiçeri
zümresiniŋ perįşān-i üslūb olan aĥvāli ber-vech-i şerǾį bir ĥüsn-i śūretle intižāmārā bu taķrįble cümlesi mažhar-ı Ǿavārif bį-intihā olmaķ maŧlūb-ı śavāb-ı maśĥūb
ħilāfet-penāhį oldıġını āmir-i şeref-pįrāyı śaĥįfe-i śudūr olan ħaŧŧ-ı hümāyūn
füyūżāt-nümūn-ı pādişāh-ı rābiǾ-meskūn baǾde’n-nižām Ǿasker emrinde muvāfıķ
şerǾ ve Ǿaķl olarak ocaķ ħalķı ĥaķķında maĥżā-niǾmet ve bāliġā-i mā-beliġ iĥsān
ve Ǿināyetden Ǿibāret olan ĥüsn-i nižāmı mübeyyen olup bend bend terķįm olunan
levāyiĥ-i istiĥsān makrūn-ı ķırāǿat olunsun... İlĥ” (Meĥmed Selįm Paşa - Üss-i
Žafer)
c) Muķaddime-i muhteşeme: MevżūǾ- ı baĥŝi ġayet parlaķ bir nuŧķu
diŋlemek emniyyesiyle sāmiǾįniŋ tecemmuǾ ve taĥaşşüd etdikleri vaķitde
müstaǾmeldir ve bu nevǾ muķaddimeniŋ tā bedǿinde feśāĥatce mümkün olan
iĥtişām ve ŝerveti beźl ve irāǿe cāǿizdir.
Miŝāl: “Eyyühe’n-nās bu maǾnā-yı śavāb-intimā cilve-ger-i ħāŧır-ı sedād
āşināŋız ola ki şįryān-ı Ǿadüvvü bed-nihādda ħūn-i taǾaddį ġaleyān edip derūn-ı
ruǾūnet-meşĥūnlarında cāy-gįr olan mādde-i kibr ve naħvet ve aħlāķ-i fāside-i
şürūr-i żınnet-i mālįħulyā-yı ŧamǾlarınıŋ rüsūħ ve iştidādını [94] ve ĥarāret-i
ĥümā-yı muĥriķa-i ĥırś ve āzlarınıŋ buĥrān ve izdiyādını mūceb olmuşdur ve bād-ı
ħāne-i dimāġ-ı pür-şūrları havāyı taġallüb-i istilā ile dolmuşdur. Nįşter-i ħançer
ser-tįz ile faśd-ı ekĥel cānlarında bir müddet ihmāliŋiz sebebiyle ziyāde key-i
dimāǿ fāside-i cürǿetleri ol siyeh-rūyān-ı ħāk-sārānį-i mübtelā-yı seyf ve sinān-ı
intiķām edip nįrū-yı bāzūlarına ġurūrlarıyla pençe-zen-i dāmen-i şürūr kılmışdır ve
bu bābda vārid olan o emr ve ahkām-ı ileyhe tefāśįli reśįde-i gūş-ı hūşuŋuz iken
terġįm-i ünūf ve kesr-i cibāhları māddesinde bāzū-yı İslāmiyyeniŋ meşt-i çehrefersā-yı izdirāları memnūǾ ve laŧma-i efkār-sāz ķahr ve cefāları merfūǾ oldıġı
müstelzem-i Ǿināyet-i ķahhāri ve ŧaraf-ı maħlūķdan müstevcib-i teźlįl ve ħˇāridir.
Ĥālā muķteżā-yı Ǿulüvv-i himmet merdāne ve dāǾiye-i ĥamįt Ǿālem-gįrānem bu
ĥāli mukteżįdir ki ser-māye-i vesǾ ve ķudretim ol ŧāǿife-i ħāǿifeniŋ teźlįl ve
taĥķįrine maśrūf olup bir ĥamle-i Rüstem-āne ile cümlesin fütāde-i ħandeķ te-nābedįd helāk ve bevār ve śarśar-ı cünbüş ħuyūl-i düşmen-şikārān sütürde-kār ile
tūde-i ħāşāk cemǾiyyetlerin tār-mār edelim. Ħuśūśan taħt-nişįn-i ĥıśn-ı ĥaśįn
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Ķonsŧanŧiniye … tāc-ı laǾlįn pür-zįverini ser-bį-sāmānına bir ŧās-ı āteşįn pür-aħker
ve istįśāl-i mülk ve mālından śoŋra taħtını tābūt-ı muĥaķķar ve kāħ-ı mümerredini
ĥufre-i nįrāna berāber ķılmaķ ehemm-i derūndur. Müźellil-i gerden-keşān-ı Ǿanūd
ve muħrib eyvān Ǿād ve ŝemūd celle celālühū elŧāfından ümįd-vār-ı müsāǾideyim
ki bu mültemis-i cāna dest-res bulub irādet-i Ǿaliyyesi ol fitne-i pür-sįneniŋ
ħizlānına müteǾalliķ olmaġla rızıķ ve mālları [95] vāye-i siyeh ve ehl ve Ǿiyālleri
tuĥfe-i pįş-gāh oldıġı Ǿan-ķarįb-i müşāhede ve maĥsūs-i bār-gāh ola. İşte sizleri bu
maĥalde cemǾ ve tertįbden murādım iķtidār-ı beǿs ve necdet ve ferŧ-i cürǿet ve
celādetiŋize vüsūķum olmaġla fetĥ-i memālik düşmenān-ı dįn ve ķahr ve kįn
gürūh-ı müşrikįne taǾyįn ve irsāldir. İttibāǾ-i fermān-ı ħüdāvendį ki farįża-i hermüslimdir. Kemā-hūve ĥaķķıhi müǿeddā ķılmaķ melĥūž-i ħāŧır-ı himmetiŋiz ise
lāzımdır ki bu defǾa ĥaķķ-ı ħüdā ve resūle ķıyām edip … zemįme-i kaffār aħź-i
liǿāmdan intiķāmda der-kār olasız” (Ħamse-i Nergisį - Ħulefā-yı Emeviyyeden
ǾAbdü’l-melik).
d) Muķaddime-i müheyyice: Eźhānı meşġūl ķılan mevādd ve maķāśıdda ve
heyecānı teksįn için olmayıb bi’l-Ǿakis teşdįd için įcāb eden maĥallerde
müstaǾmeldir ve bu da hemān birdenbire maķśada girişilerek sāmiǾįniŋ meyelānını
celb ile ve nuŧķuŋ bidāyetinde ĥarekāt-ı münfaǾilāneye başlamaķ ile olur ve
muķaddime-i müheyyice ekseriyā infiǾālāt-ı nefsāniyye ižhārına sebebiyet verir.
EşǾār ve trajedyālarda müstaǾmeldir.
Miŝāl: “Pādişāhım! Birķaç gün ve belki birķaç sāǾatden ziyāde Ǿömrüm
yoķdur. Bu ķalan müddeti de büyük ve muķaddes bir važįfeniŋ įfāsına ĥaśretmek
ve śoŋ efkārımı yaǾni müddet-i medįde-i ĥıdmet-i Ǿācizānemiŋ eŝmār-ı merrü’lmeźāķını zįr-i pāy-i sipihr-i iǾtilā-yı mülūkānelerine vażǾ eylemek isterim.
Raķįmem pįş-i nažar-ı hümāyūnlarına ķonulduġu śırada ķuluŋuz bu dār-ı fenādan
el çekmiş bulunacaġımdan [96] artıķ bu kerecik ifādātıma ĥavāle-i semǾ-i iǾtibār
buyurulabilir. Derįçe-i laĥdden çıķan āvāz-ı śıdķ ve śavābdan dem-sāz
olagelmişdir…” (Fuǿad Paşa - Teraķķi )
Miŝāl-i diger: “Ey iħvān-ı dįn çeşm-i baśįretiŋizi açıŋız da nažar-ı Ǿibretle
baķıŋız ve nevm-i ġafletden ķalķıŋız ve öyle biliŋiz ki rāĥat ve kesel ŧaleb ve
ārzūsu tekye ve medrese köşelerine mülāzemete sevķ etdigi şu bir iki Ǿaśra ķadar
millet-i İslāmiyye milel-i mevcūdeniŋ ĥayŝiyyet ve rütbe cihetiyle eǾazzen ve
ķadran ecelli ve feŧānet ve dirāyet ve ferāset ĥasebiyle ekŝerį ve mücāhede için
eşeddį ve saǾy ve ġayretce eblaġı idi. Şimdi ise envār-ı maĥāsin-i munŧamas ve
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iǾlām-ı maǾārifi münderes olmaġa ve şümūs-ı iķbāli küsūfa ve devr-i iclāli ħusūfa
meyletmege başladı ve ĥattā millet-i muĥtereme-i mezbūreden baǾżılarına
birŧaķım aķvām-ı taġallüb ederek Ǿadem-i intibāh ve baŧāletleri ve ķıllet-i ictihād
ve dirāyetleri sebeb ve sāǿiķasıyla ŝevb-i źillet ve ĥaķāreti ilbās ve Ǿazįz ve
muĥteremlerini eźell-i nās ķıldılar. Eger şu beyān etdigim ħuśūśda reyb ü
gümānda oluyor iseŋiz Buħārā ve ĥavālįsinde bulunan bilād-ı şarķiyye ahālįsiniŋ
ĥāline nažar ediŋiz… ” (Cemāleddįn Efġānį)
Beyān: Māddeniŋ açıķ ve doġru olaraķ vażǾ ve dercidir. Bu ise mesǿeleniŋ
ĥālini iǾlāma ħıdmet eder. Beyānıŋ iki nevǾi vardır. Biri basįŧ digeri mürekkebdir.
Eger beyānda bir şeyǿiŋ iŝbātı lāzım gelir ise aŋa basįŧ ve birķaç şeyǿiŋ lāzım gelir
ise aŋa da mürekkeb derler. Ne vaķt beyān-ı mürekkeb olur veyāħūd basįŧ [97]
olup da vesāǿiŧ-i iŝbātiyyesi birķaç nevǾ bulunmaķ lāzım gelir ise ol vaķt beyān
inķisām eder. İmdi bu inķisām ħaŧįbiŋ bir taķsįmidir ki anı tanžįm etdigi nesaķ ile
pey-der-pey beyān eder. Bu taķsįmiŋ her biri daħı mündericāt-ı teferruǾiyyesine
göre tekrar tekrar taķsįm olunabilir.
Śūret-i ifāde: Maķśadıŋ infihāmına ve vāķıǾa muvāfaķat ve muŧabāķatına
ve sebebiniŋ ħāliśet ve infirādına göre vuķūǾ ĥāli beyān etmekdir. Müverriħ ve
ħaŧįb ikisi de mürettib-i kelām iseler de birincisiniŋ maķśadı yalŋız ĥaķįķat-i ĥāli
ifāde olmaġla eşyāyı her naśıl bulur ise öylece beyān eder ve ikincisi ise yine
ĥaķįkate riǾāyet ederek aśıl maķśadını da unutmaz ve bunuŋla śūret-i ifādesinde
kāźib de olamaz. Çünkü vuķūǾātıŋ aślına ħalel vermeyerek kendisine müsāǾid
olacaķ śūretde beyān-ı keyfiyyet eder ve efkārına müsāǾid bulunanları teǿyįd ile
nā-müsāǾidlerini ħafįfce geçer ve baǾżen sükūt bile eder.
Miŝāl: “Millete taķdįm buyurmuş oldıġımuz mesǿeleye cevāben ķabūlü
ĥāvį yedi milyon üç yüz elli biŋ reǿyiŋ ĥużūr-ı imparāŧorįlerine taķdįmiyle millet
meclisi kesb-i faħr eyler. Fransa on sekiz sene muķaddem inķılābāttan uśanıp
beķā-yı āsāyiş ārzūsuyla źāt-ı ĥaşmet-simātlarınıŋ źekā ve semāĥat-i
imparāŧorįlerine ve ħānedānıŋıza emniyyet-i imparāŧorluķ tācı ve imparāŧorluġa
muķteżā ķurret ve śalāĥiyyeti siziŋ yedd-i istiķlāliŋize teslįm eylemiş idi. Milletiŋ
bu bābda olan emeli el-yevm ne zāǿil ve ne de mütebeddil olmadıġından nižām ve
āsāyiş iǾāde ve müddet-i ķalįle žarfında pek büyük şeyler icrā ķılındı. [98] Her
śınıf ahālįniŋ saǾādet-i ĥāli tezāyüd ve zirāǾat ve ticāret ve śınāǾat miŝli
görülmemiş śūretde teraķķi edip ŝervet ve ķuvvet-i dāħiliyye ile berāber
Fransa’nıŋ nüfūź-ı ħāricįsi daħı kesb-i Ǿažamet eyledi. Tā bidāyet-i emrde bile źāt136

ı ĥaşmet-meǿabları işbu śalāĥiyyetiŋ bir rāddeye ķadar tekŝįri memleketiŋ teǿmįn-i
ĥālinden śoŋra ārzū-yı Ǿumūmįye tevāfuķ etmeyecegini derk ve cemǾiyyāt-ı
ħāżıranıŋ teraķķiyātını ĥissederek iǾŧā-yı ĥürriyyeti taǾahhüd buyurmuş idiŋiz.
Bināǿen Ǿaleyh Fransa’yı serbest milletler arasında daħı birinci etmek teşebbüŝāt-ı
cemįlesini icrā buyurduŋuz. Millet yedi milyondan ziyāde reǿy ile imparāŧorluġuŋ
uśūl-i cedįdesini ve kendi menfaǾat ve Ǿažametini teyaķķun birle źāt-ı
ĥükümdārįleriyle birleşip terāķķiyāt yolunda devām ve maŧlūb olan serbestligi
ķānūn u nižāma riǾāyet üzerine teǿsįs etmeŋizi teşvįķ ve ricā eder ve ĥürriyyeti
ħānedān-ı imparāŧorįleri ile devletiŋ mecālis-i kebįresiniŋ cenāĥ-ı ĥimāyesi taĥtına
bıraķır” (Mösyö Şınāyder - Teraķķi ).
Ķabūl veyā İŝbāt: Nuŧķuŋ beyānda işǾār olunan mündericātını müǿeyyid
bir cüzǿüdür. İŝbāt hele nuŧķ-ı muĥākemātda eczā-yı aśliyye ve lāzimedendir. Zįrā
śanǾat-ı iķnāǾıŋ birinci kāǾidesi ķabūle ĥaķįķati iżāfe ve isnād ve reddiyātdan
ĥaķįķati selb etmekdir. Ne vaķit iŝbāt ve įrād olunan delāǿil żaǾįf ve ķuvvetsiz olur
ve delāǿil-i meźkūreniŋ basŧ u ityānına da lüzūm-ı taǾayyün eder ise [99] o ĥālde
anları birbirine iǾāne etdirecek śūretde icmāǾ etmelidir. Tā ki hepsiniŋ heyǿet-i
ictimāǾiyyeleri cālib-i iǾtinā bir ķuvvet ĥāśıl etsin ve edille-i Ǿažįme ve ķāŧıǾa birer
birer ibrāz olunmalı ve ayrı ayrı tavżįĥ ve tevsįǾ ķılınmalıdır. Tā ki birbirine
ķarışmayaraķ her biri ķıymet-i ĥaķįķalarını ĥıfžedebilsin. Bir delįli teǿyįd ve
ķuvvetini kāmilen ibrāz ve ĥāǿizi bulındıġı ķıymetden intifāǾ için anı śuver-i
muħtelife ve vücūh-ı Ǿadįde ile birķaç kere beyān etmelidir ve şu nevǾ ifādeye
ıŧnāb-ı ħiŧābį denir ve işte bu nevǾ ıŧnāb-ı beyān olunan şeyler müǿeyyed bulındıġı
için eźhānı tehyįc eder ve iķnāǾı ĥuśūle getirir. Iŧnāb bir fikri fāǿidesiz kelimeler
ile terkįb ve imlā degildir. Belki buŋa taŧvįl derler ki ikisiniŋ de tafśįlātı śanāyiǾ-i
maǾneviyye baĥŝinde gelecekdir. Redd-i vesāǿiŧ-i iķnāǾiyyemize teħālüf eden
şeyler cerĥdir ve bundan başķa baǾżen uġluŧa ve safsaŧalarda cerĥ edilir. Uġluŧa ve
safsaŧa baǾżı delāǿil-i maħśūśadır ki her ne ķadar ħaŧāsı ĥissolunur ise de cerĥinde
śuǾūbet görünür.
Miŝāl: “Ey ahālį-i Mıśır benim için iĥtimāldir size dįn düşmeni ve dįni
ibŧāl etmek için gelir diyecekler śaķın inanmayıŋ ben siziŋ iĥķāķ-ı ĥaķķıŋız ve
žulm ü cevrden ħalāśıŋız için geliyorum. Benim cenāb-ı Vācibü’l-vücūda ve
Peyġamber-i źįşānına ve kitābu’llāha kölemenlerden ziyāde ĥürmet ve riǾāyetim
var. Kölemenleriŋ sizlere olan žulm [100] ü ġadrı ve cevr ü iǾtisāfı Ǿacabā
ħāŧırıŋızdan çıķabilir mi? Nerede bir śulaķ mezraǾa veyā arāżį-i münbite var ise
cebren elleriŋizden almadılar mı? Hiç yedd-i temellüküŋüzde bir güzel köle veyā
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bir dilber cāriye veyāħūd bir küheylān at bıraķtılar mı? Eger Mıśır memāliki ŧaraf-ı
Rabbānįden kendilerine temlįk olunmuş mālikāne ise senedlerini ibrāz etsinler.
Lakin Allāhu Ǿažįmü’ş-şān ĥażretleri Ǿādil ve raĥįmdir. Ǿİbād-ı mažlūmunuŋ böyle
pāzede-i istiĥķār oluşuna rıżā-yı şerįfi müteǾalliķ degildir. İşte ġayretullāh žuhūra
geldi bunlar artıķ mücāzāt-ı müterettibelerini yaķında bularaķ ĥükümetleri
kendileriyle birlikte maĥvolacaķdır. Ķađılar, şeyħler, imāmlar, çorbacılar bizler
daħı siziŋ gibi Ǿaynı dįn ile mütedeyyįniz yaǾni İslāmız ahālįŋize ħayr veriŋ.
Avrupada size düşmen olanlar ile ceng edip maķhūr eden biz degil miyiz? Millet-i
İslāmiyyeye musallaŧ olan Malŧa ķavālırlarınıŋ ism ü cismlerini ortadan ķaldıran
biz olmadıķ mı? Ne şeref ve ŧāliǾ bizim ile berāber olanlara evlād u Ǿıyāl ve māl u
menālleri yedd-i taǾarrużdan meǿmūn ve maśūn ve ĥāǿizi bulunduķları mesned
günden güne müteraķķį ve efzūn olacaķdır. Ne baħt ve saǾādet bį-ŧaraf olanlara
zįrā bunlar da müddet-i ķalįle žarfında bizi görüp ve ŧanıyıp Ǿalem-i mužafferimiz
sāye-i ĥimāyetine geçecekdir. Ancaķ ĥayf u esef. Bize düşmen olanlarıŋ ĥāl-i
ħüsrān encāmına hele pek yazıķ! Kölemenler ile ittifāķ edip de Ǿaleyhimize teşhįri silāĥ edeceklere bunlar için rūy-ı zemįnde ümįd-necāt-ı mefķūd ve ĥaķlarında
bāb-ı merĥamet [101] daħı mesdūd oldıġından cihāndan źillet ve ħˇorį ile maĥv u
nā-būd olacaķlardır” (Birinci Napolyon - Tārįħ-i Napolyon).
Netįce: Nuŧķuŋ mebnį’un-Ǿaleyhį ve istifāde olunacaķ cüzǿüdür. Zįrā
cüzǿį-i meźkūr eźhānı tesvįķ ve taĥrįk eder ve sāmiǾįne inhimāk ve meyelān
verdirir ve irāde ve iħtiyārı taķarrür etdirir. Netįceniŋ iki maķśadı vardır. Birincisi
serd olunan delāǿiliŋ başlıcalarını ķaśr ve iħtiśār ederek ifādātını ikmāl ve bu
vāsıŧa ile muħāŧablarını iķnāǾ etmek ve ikincisi baǾżı eŧvār ve ĥarekāt-ı ħiŧābiyye
ile tehyįc-i eźhān eylemek.
Edille-i reǿsiyeniŋ iħtiśārında daħı birinci şarŧ ħaŧįb olan kimesne
mücemmeliyyet ile tesrįǾ-i ifādeyi iltizām eylemeli ve ikinci şarŧ da nuŧķa netįcede
heyecān vermek için revābıŧ-ı kelāmiyyeyi ĥaźf edip yaǾni cümle-i revābıŧı berŧaraf edip yalŋız nuŧķuŋ niķāŧ-ı mühimmesini bir yere cemǾ etmelidir.

3.23. Nuŧķuŋ Uśūl ve Ħavāśś-ı Mühimmesi
Maķśadıŋ ifāde etdigii fikri tanžįm ve tensįķ ile taķsįme veyāħūd taǾbįr-i
āħir ile maķśadıŋ ĥāvį oldıġı ŧabįǾat ve nesaķ ve niķāŧa uśūl ve ħavāśś-ı nuŧķ denir.
Nuŧķuŋ uśūl ve vādisinde ĥüsn ü ŧarāvet bulunmaķ için ĥaķįķat, açıķlıķ, Ǿādįlik,
ibźār ve basiŧlik bulunmalıdır. Şu ķadar ki ħavāśś-ı meźkūreniŋ hepsiniŋ bir
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nuŧuķda vücūdu taśavvur u iltizām olunamaz. Hele politiķa nuŧuķlarında
söylenilecek kelāmıŋ tensįķ ve tanžįmine źāten vaķit nā-müsāǾid olacaġı gibi ħaŧįb
[102] maǾraż-ı beyāna ķoyacaġı mesǿeleyi de her bir daķāyıķıyla evvelce bi’ŧ-ŧabǾ
taśvįr edemeyeceginden şu ĥālde nuŧķuŋ emr-i tertįbi ħaŧįb-i mūmā-ileyhiŋ vicdān
ve ķarįĥasınıŋ ĥükmüne muĥavvel ķalır.
Įrād Olunmuş Bir Nuŧķuŋ Eczā-yı Mürekkebesi
Üss
Dįniŋ ĥaķķ ve nefsü’l-emre munŧabıķ bulındıġınu müǿeyyed nice berāhįn-i
ķāŧıǾa var ise de yine baǾżı ādemler ķabūlden ictināb ederler.
Beyān: O ādemlere iŝbāt edilmege ĥaķįķat-ı dįniyye nā-ķābil iǾtirāżdır.
Taķsįm: Ĥaķįķat-ı meźkūre dįn-i İslāmı temyįz ve tavśįf eden esās-ı ŝelāŝe
üzerine teǿsįs etmişdir. Evvelā Ǿaķla yaķındır. Ŝāniyen Ǿālįdir. Ŝālisen elzemdir.
Taśdįķ-i Cüzǿ-i Evvel: Dįn-i İslām Ǿaķla yaķındır.
Taķsįm-i Mükerrer: Şundan ki evvelā kürre-i Ǿarżda mevcūd źevāt-ı
muǾtebere ve Ǿažįmeniŋ eşhādı ile müǿeyyid. Ŝāniyen vicdāna ve cemǾiyyet-i
beşeriyyeye muŧābıķ ve Ǿadālet ve müsāvāta müsāǾid ve Ĥaķķ TeǾāla
ĥażretlerinden bir fikr-i śaĥįĥ almaġa muvāfıķdır. Ŝālisen eŋ münkir olan źihinleri
bile birŧaķım esbāb-ı muŧlaķa ve ķāŧıǾa delāletiyle iķnāǾ etmişdir.
Taķsįm-i Mükerreriŋ Cüzǿ-i Evveli: Dįn-i metįn-i Muĥammedį biŋ iki yüz
bu ķadar seneden beri pāy-dār [103] ve ila-āħiri’l-ķıyāme bāķį bir meźheb-i
celįlü’ş-şiǾārdır. Şu bulındıġımuz āna ķadar erkān-ı Ǿaliyyesine ħalel Ǿārıż
olmadıġı gibi bundan böyle daħı zevālden berį ķalacaġı metānet-i aĥkām ile
müdelleldir. İşte edyān-ı mevcūde içinde ħaśāǿiś-i mümtāze-i mezbūreyi ancaķ
dįn-i metįn-i Muĥammedį cāmiǾdir.
Taķsįm-i Mükerreriŋ Cüzǿ-i Ŝānįsi: Evvelā dįn-i Muĥammedį Ĥaķķ TeǾāla
ĥażretlerine lāyıķ olan fikri verir. Ŝāniyen insānlara ŧabįǾat ve vežāǿifini bildirir.
Ŝāliŝen nevǾ-i beşeriŋ müşābihine olan vecāǿibini meźāhib-i sāǿireden ziyāde
taǾyįn eder.
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Taķsįm-i Mükerreriŋ Cüzǿ-i Ŝāliŝi: Ĥaķķında lāzım gelen įmān ve
teslįmiyyeti teǿyįd eder mevādd evvelen keyfiyet-i žuhūr-ı nübüvvet. Ŝāniyen
inžār-ı Ǿāmmeye vażǾ olunan bunca muǾcizāt-ı şerįfe. Ŝāliŝen bütün ħalķıŋ įmān
ve şehādetidir.
Cüzǿ-i Evveliŋ Netįcesi: Şu cihetlerle dįn-i Muĥammedį Ǿaķla yaķındır.
Cüzǿ-i Ŝānį: Dįn-i Muĥammedį Ǿālįdir. Müǿmin bulunanlar istiķbāl için
birŧaķım mevāǾid ile mübeşşerdir ve dāǿimā emniyyet-i bāl ve saǾādet-i ĥāl üzere
bulunurlar. Enbiyā-yı Ǿižām ve aśĥāb-ı kirām ĥażerātınıŋ eŝer-i şerįflerine iķtifā ve
tebaǾiyyetle meǿmūrlardır.
[104] Taķsįm-i Mükerrer-i Ŝānįniŋ Cüzǿ-i Evveli: MevāǾįd-i meźkūre
nevǾ-i beşere maħśūś yer Ǿaŧiyye-i celįle-i sübĥāniyye olup andan istifādeye kesb-i
istiǾdād eden efrād-ı insān saǾādet-i ebedįye mālik ve nāǿildir.
Taķsįm-i Mükerrer-i Ŝānįniŋ Cüzǿ-i Ŝānįŝi: Dįn-i Mübįn-i
Muĥammediyyeniŋ şeref-i ķadr ve iclāli ve āf-tāb-ı cihān-efrūz-ı Aĥmedįniŋ
ġabrā-yı zemįni ne yolda žulmet-i şirk ve veŝeniyyetden śabāĥü’l-ħayr hidāyete
vāsıŧa-i įśāl oldıġı maǾlūm ve bedį-dār ve böyle bir dįn ile mütedeyyin bulunan
ümmet-i merĥūmeniŋ Nezd-i Ħüdā-yı MüteǾālde iĥrāz edecegi derece-i ķadr ve
Ǿulviyyet ise vāreste-i şühūd ve istidlāldir.
Taķsįm-i Mükerrer-i Ŝānįniŋ Cüzǿ-i Ŝāliŝi: Bi’l-cümle enbiyā-yı Ǿižām ve
śaĥābe-i kirām ĥażerātınıŋ eŝerine iķtifā ve anlarıŋ terk etdikleri feżāǿil-i celįleye
imtiŝāl ile mükellefdirler.
Netįce-i Cüzǿ-i Ŝānį: Şu sebeplerle dįn-i Muĥammedį Ǿālįdir.
Cüzǿ-i Ŝāliŝ: Dįn-i Muĥammedį elzemdir.
Taķsįm-i Mükerrer: Çünkü Ǿuķūl-i beşeriyye żaǾįfdir. İǾāne ister. Fāsiddir.
Iślāĥ ister. Müteĥavvildir. Ŝübūt ve temekkün ister.
Taķsįm-i Mükerrer-i Ŝāliŝiŋ Cüzǿ-i Evveli: İnsānı iĥāŧa eden ġışā-i
žulümātı tenvįr ve iżāǾe ederek ŧarįķ-i [105] selāmete bedreķa-i hidāyet olacaķ dįni Muĥammedįdir.
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Taķsįm-i Mükerrer-i Ŝālisiŋ Cüzǿ-i Ŝānįsi: İfsādāt-ı nefsāniyyeniŋ ħaŧįǿat
ve mehālikin göstererek insānı ıślāĥ ve terbiye edecek dįn-i Muĥammedįdir.
Taķsįm-i Mükerrer-i Ŝāliŝiŋ Cüzǿ-i Ŝāliŝi: ǾUķūl-i beşeriyyeyi bir ķāǾide-i
muntažamaya rabŧ ile ŝābit ve mütemekkin ķılan ve ŝebātsızlıķ ve taġayyür ü
televvün isāǿetinden ķurtaran dįn-i Muĥammedįdir.
Netįce-i Cüzǿ-i Ŝāliŝ: İşte bunuŋ için dįn-i Muĥammedį elzemdir.
Nuŧķuŋ Netįce-i ǾUmūmiyyesi: Mādem ki dįn-i Muĥammedį ĥaķdır onuŋ
aĥkām-ı celįlesine tevessül ve ittibāǾ daħı farż ve lāzımdır.

3.24. Bāb-ı Ŝāliŝ: Śūret-i Taķrįr
Śūret-i taķrįr: Feśāĥatiŋ bir cüzǿüdür ki efkārı vāsıŧa-i nuŧķ ile saĥā-i
žuhūra çıķarmanıŋ uśūl ve ķāǾidesinden baĥŝeder. Taķrįriŋ feśāĥate nisbeti
renkleriŋ resme olan farķ ve nisbeti gibidir. Ressāmıŋ ķuvve-i muħayyilesi ibtidā
resmiŋ ħuśūśāt-ı esāsiyyesini iħtirāǾ eder. BaǾdehu vāsıŧa-i ĥükm ile her birini
maĥalline vażǾ ve tersįm eder. Lakin resm-i mezbūru teşaħħuśu ķābil śūretde
taśvįr ve irāǿe etmek ve heyǿet-i müktesebesine bir ĥüsn ve cilā vermek için aŋa
renk ve levn taǾyįnine iĥtiyāc ķalır. Bunuŋ gibi feśāĥatde de vāķıǾan nuŧķuŋ esāsı
fikirdedir ve o fikriŋ tanžįm ve taķsįmi beyān etdigimiz resmi gösterir. Lakin [106]
maķśada ķuvvet ve leŧāfet veyāħūd bir rūĥ ve heyǿet vermek için taķrįriŋ
vücūduna lüzūm görünür. Įrād-ı nuŧuķdan bekledigimiz fażįlet ve netįce-i
muķābeleyi hemen eŋ ziyāde taķrįrden alabiliriz. Çünkü taķrįr fikre revnaķ ve
şeŧāret ve ĥissiyyāta ķuvvet ve ĥarekāta şiddet verir. Taķrįr ile ħaŧįb sāmiǾįni
müteĥayyir ķılar. İġfāl eder, celbeder, sevķeder. El-ĥāśıl taķrįr feśāĥat ve belāġatiŋ
mükemmel ve mütemmemįdir. İşte śanǾat ħiŧābetiŋ bu cüzǿünü edinmek için ħaŧįb
olan kimesne evvelen maķśadı güzelce düşünmek ve her bir teferruǾāt ve
müştemelātını nažar-ı ĥiss ve tedķįķe almaķ lāzımdır. Śoŋra da hiçbir ĥaşviyyāt
ķarışdırmaķsızın ŧıpķı düşündügü ve ĥissetdigi vech üzere yazmalıdır ve ne mecāz
ve istiǾārātı sūǿ-i istimāl etmeli ve ne de anları bilā-mūcib śarf eylemelidir. Belki
bunlar esās maķśaddan taĥaśśul etmeli. Şu ķadar ki mürekkez-i intişārı ħaŧįbiŋ
ķalb ve ķarįĥası olmalıdır ve bir de sāmiǾįne telaķķide nefǾ ve fāǿide mutaśavver
olmayan efkār-ı Ǿaķįmeyi aśla lisān ve ķāle almamalıdır.
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3.25. Bāb-ı RābiǾ - Ĥāl ve Ŧarz
Ĥāl ve ŧarz: Māddiyyāt-ı cismānį ile Ǿarż ve irāǿe olunabilen işārāt ve
ihāmāt-ı belįġāne demek olur. Bu da heyecān-ı rūĥuŋ inǾikāsıyla vücūdda
müteĥaśśıl ĥarekāt-ı muħtelife-i Ǿumūmiyyeden Ǿibāretdir. Ĥāl ve ŧarzıŋ iki cüzǿü
müteferriķi vardır. Birinci śadā yāħūd telaffuž ve ikincisi ĥareketdir. Telaffuž
cihetinden ħaŧįb için iki şeyǿe diķkat lāzımdır. Biri sāmiǾįne tamāmıyla ve
sühūletle [107] işitdirecek vechle söylemek digeri de muħāŧablarını tehyįc ve
müteĥayyer ķılacaķ śūretde leŧāfet ü metānet ve ĥüsn-i eŧvār ile ifāde-i merām
eylemekdir. Sühūletle ve tamāmıyla işitdirmek için de dört şarŧ vardır.
Evvelen śadānıŋ derece-i maŧlūbede ķuvveti olmalı.
Ŝāniyen ħaŧįb olan kimesne kelimātı birbirinden farķ ettirmeli.
Ŝāliŝen lāzım gelecek vechle aġır söylemeli.
RābiǾan kelāmıŋ vaķıflarınca olacaķ mülāyemet ve münāsebetini gözeterek oŋa
göre telaffuž edebilmelidir.
Telaffuž olunan şeyǿi ĥissetdirmege telķįn-i ħiŧābį derler. Doġru ve tane
tane telaffuž ile gerçi nefs-i kelām anlatılır ise de lakin śadā tebdįl edilir. YaǾni
sürǾat-i beŧāǿeti ve riķķat ü şiddeti ve tįz ya pestligi įcābına göre degiştirilir ise
kelām-ı mezbūr ķalbe iĥsās ve tefhįm ķılınmış olur. Telķįn; kelāmıŋ ŧabįǾatine
göredir.
Meŝelā: İžhār-ı küdūret-i ibrāz ħarś ve şiddet gibi Ǿaynı śavt ile ifāde
olunmaz. Cevāpta istifhām süsü ķullanılmaz ve įcābına göre lāzım gelen śavtıŋ
istiǾmālini ise degil taǾlįm illa sevķi‘t-ŧabįǾiyye bize beyān eder. Nihāyet telķįn
tebeddülāt-ı kelāmiyyeniŋ śavta taķlįdidir ki ħaberimiz olmadan śadā oŋu icrā eder
ve telķįn-i ĥaķįķį ve lāyıķlı olmak için kendisinde şu ātiü’ź-źikr ħaśāǿiś-i ŝelaŝe
bulunmalıdır. İstinād, vaķf, ŧarz-ı śavt.
İstinād-ı śavt: Ķuvvetli ve dolgun bir śadādır ki nažar-ı ehemmiyete
alınacak kelimeleriŋ hecelerini tefrįķ ederek beyān eyler ve o kelimeleriŋ
müteǾalliķ [108] oldıġı cümlede vāķiǾ aķsām-ı sāǿire ile münāsebeti gösterir ve
źikrolunan kelime kendisine taħaśśüś etmiş bir śadā ve ĥareket ile beyān
olunmalıdır. Böyle olmaz ise nuŧķ bārid oldıķdan başķa meǿal de eksik ķalır.
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MaǾraż-ı beyāna ķonulacaķ fikr veyā ĥisse ise ħalķıŋ tamāmıyla kesb-i
ıŧŧılāǾ etmesi lāzımdır. Gerçi buŋa ĥużżārıŋ sürǾat-i intiķāl ve farķ ve temyįz śāĥibi
olmaları da meşrūŧ ise de faķaŧ tebdįl-i śadā ile de öyle bir kābiliyyet ve istiǾdād
vermelidir ki Ǿaynı vaķitde sāmiǾįne teǿŝįr edebilsin. Telķįni ĥüsn-i śūretde icrā
yalŋız śavtıŋ istinādını maĥallerine vażǾ ile ĥāśıl olamayıp gerek nefes almaķ ve
gerek nuŧķuŋ eczā-yı muħtelifesini farķ ve temyįz etmek için įcābında vaķf da
etmelidir.
Vakfıŋ iki nevǾi vardır. Biri ĥavāssıŋ tefrįķ ve temyįzine ħıdmet ve iǾāne
eder ki bu nevǾ vaķf efkār-ı mühimme Ǿaķįbinde edilerek sāmiǾįniŋ bir müddet
diķķat ve baśįreti fikr-i meźkūr üzerine celb ve ĥasr etdirilir. Digeri ise bir fikr-i
maħśūśdan baĥŝeden kelāmıŋ insicām ve selāsetine lüknet ve rekāket gelmeksizin
eczā-yı muħtelifesiniŋ ķaŧǾ olunmasıdır ki bunuŋ mevķiǾini de sāǿiķā-i ŧabįǾat
taǾyįn eder.
Ŧarz-ı śavt: Śadānıŋ muĥtelif noŧalarda tebeddülü demekdir ki bu da
baĥŝiŋ įcābātına nažaran degişir yaǾni terākįb-i kelāmiyyeniŋ tenevvüǾ ve iħtilāfı
nisbetinde refǾ-i śavt olunur ve śadānın tįz veyā pestligi maķām ve maĥalline göre
uydurulur.
[109] Ĥareket, vücūduŋ ĥarekāt ve eŧvār-ı muħtelifesi ile efkārıŋ ve
ĥissiyyātıŋ beyānı demekdir ve hiçbir ĥiss yoķdur ki aŋa maħśūś ĥareket olmasın.
Demek ki eŝnā-yı nuŧuķda ĥissiyyāta taħśįś etmiş ĥarekāt-ı bedeniyyeniŋ de ibrāz
ve istiǾmāli lāzimedendir.

3.26. Feśāĥat
3.26.1. NevǾ-i Evvel – Feśāĥat-i Şifāhiyye
3.26.1.1. Bāb-ı Evvel – Feśāĥat-i Politiķiyye veyā Ħuŧbevį
Ħuŧbe: ǾAķıllarıŋ meydān mübarezesidir ve bu nevǾ feśāĥatden Ǿālį ve
cemįl hiçbir şey olamaz.
Feśāĥat: Politiķiyye veyā feśāĥat-i şūrā-yı devleti ĥükmedecek ādemleriŋ
aĥvāl-i politiķiyyeye dāǿir söyledigi nuŧuķlardır. Öyle nuŧuķlar ki teǿŝįri mültezem
ve ehemmdir. İşte o nuŧuķlar meĥāsin-i Ǿažįmeye ĥükmeder. Ĥükūmeti
istiķbālinden įkāž eder. Umūr-ı māliyyeyi tanžįm eyler. Ĥarb veyā śulĥü
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ĥükmeder. Milletleriŋ aĥvāline ķarār verir. Devletleri ĥükmeder. Ķānūn yapar ve
cemǾiyyet-i beşeriyyeniŋ teşyįd-i rābıŧa-i ittiĥādı için ķavāǾid-i ictimāǾiyyeyi
beyān eder. Ebnā-yı cinsiniŋ meźellet ü sefāletinden müstefįd birŧaķım edānįye
ķarşı gelir. Muķāvemet eder. Vaŧanı muĥāfaža eyler. Maġdūrįniŋ intiķāmını alır.
Lakin bunuŋla berāber binā etdigi teǿsįsāt-ı ħayriyyeyi hedm ve taħrįbde
muķtedirdir. Ġaddārlara muħālefet etdigi gibi muĥāfaža da eder. Cumhūriyetler
yaptıġı gibi ķraliyetler de daġıtır. Ahālįyi įķāž etdigi gibi cemǾiyyet-i fesādiyyeler
de tertįb eder. Ĥāśılı maķśadı iyilik ise de ekŝeriyā āŝārı fenālıķdır. [110] Yuķarıda
feśāĥat iķnāǾ ve tehyįcden Ǿibāret dedik idi. Lakin ħuŧebāya daħı inanılmaġla
tehyįc mümkünmüş demek oluyor. Bunuŋ için taǾrįf-i āħerle diyebiliriz ki feśāĥat
ĥaķįķat ile źihne emniyyet-i tāmme ve fażįletle ķalbe heyecān-ı şedįde ilkāsından
Ǿibāretdir ve ne vaķit ki insānlar iķnāǾa çalışılacaķdır. O ĥālde ķuvā-yı
ĥissiyyeleriŋe müǿeŝŝer bulunmaġa ve anlarıŋ istiĥśāl-i emniyyetlerini noķŧa-i
nazar-ı iǾtināya almalıdır. Faķaŧ ħatįb olan kimesne başkasını iķnāǾa çalıştıġı şeyǿe
evvelā kendisi ķāniǾ bulunmalıdır.
Meŝelā: Mebhūśün-Ǿanh olan mesǿeleye śaĥįĥ ve doġru ve nažar etmedigi
cihāt ve edilleyi aślā derc ve idħāl etmemelidir ve kendi efkār ve vicdānınıŋ ve
ĥissiyyātınıŋ ħilāfında śarf-ı kelām edenler faśįĥiŋ maǾnā-yı mevżūǾuna hiçbir
vaķit mā-śadaķ olamazlar. Lisān emniyet ve heyecān ve iķnāǾ dedigimiz sāde
doġrudan doġruya ķalpden nebeǾān ve intişār eden teǿŝįrāt-ı maǾneviyyedir. Bu
sebepden ħalķı iġfāl için kendisiniŋ muŧmaǿini olmadıġı birŧaķım mevāddı maǾrıżı beyāna ķoyup da śoŋra da Ǿumūmuŋ emniyet ve heyecān ve iķnāǾını istiĥśāl
sevdāsında gezinmek śırf Ǿabeŝe iştiġāldir. Mübāĥaŝāt-ı politiķiyyede įrād
olunacaķ nuŧuķlarıŋ evvelce iĥżārı pek de mümkün degildir. Çünkü serd olunacaķ
bürhānlar mübāĥaŝeniŋ įcābına göredir. O mübāĥaŝeniŋ ne śūret ve ķıyāfet kesb
edecegi ibtidā-yı emrde ŧabįǾatıyla maǾlūm olamayacaġından ħaŧįb eger aķdemce
ķaleme aldıġı nuŧķ üzerine mesǿeleyi müstenid ķılar ve aŋa da ibnā eder ise nuŧķuŋ
mevżūǾuna ħıdmet etmemiş ve maķśaddan ħārice çıķmış [111] bulunur. Ĥāśılı
feśāĥatiŋ mertebe-i kemāle vuśūlünü dāll olan evśāf-ı mümeyyize ħaŧįbiŋ
nuŧķunda ŧabįǾü’ś-śudūr olan ĥalāvet ve ĥarāret ve efkārından mütevellide
ĥissiyyātında görülen baŧş u şiddet ve rūĥuna Ǿālį bir şeyǿiŋ inǾikās manžarasıyla
veyā saǾādet-i Ǿāmmeniŋ ārzū-yı muķaddesiyle mülhemiyyeti nümāyān olan
heyecān ve sevrettir. Taķrįr ve śūret-i ifāde ŧabįǾi ve sāde bulunmalı ve kelimātıŋ
intiħābına diķķat edilmeli ve siyāķ-ı kelām metįn ve ifādāt ise rengįn ve parlaķ
olmalıdır. Faķaŧ bu parlaķlıķ tezyįnāt veyā istiǾārāt-ı muvaşşaĥa įrād ve istiǾmāli
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degildir. Belki infiǾālāt-ı nefsāniyyeniŋ sühūletle bulabildigi taħayyülāt-ı bįfütūrāne ve mütecāsirānedir. Bu taķdįrde liyāķat ve ķudret iĥrāz için lisānca ĥāmili
bulındıġı maǾlūmat-ı źātįsine iktisābāt-ı Ǿilmiyyesini daħı żamm ve Ǿilāve
etmelidir ve lüġat-ı ġayr-i menūse ile birŧaķım cümel-i sāķıŧa istiǾmālinden pek
muĥteriz bulunmalıdır. Zįrā cüzǿį bir yaŋlışlıķ sāmiǾįniŋ ħande-i istiĥķārını dāǾi
oldıġı gibi ķāǿiliniŋ de şerm ve ħacāletini intāc eder.
3.26.2. Bāb-ı Ŝānį - Feśāĥat-i ǾAskeriyye:
Feśāĥat-i Ǿaskeriyye ordunuŋ ġarķ-ı şecāǾat ve ġayretini taĥrįk veyā ibķā
śadediyle ķumandanlar ŧarafından söylenilen nuŧuķlardan Ǿibāretdir. Bu beyne’lİslām keŝįrü’l-istiǾmāl idi. Ĥatta ħulefā-yı rāşidįn ve Emeviye zamānlarında įrād
olunan nuŧuķlar kütüb-i tevāriħde śaĥįfe-pįrā-yı ŝebūtdur.
[112] Üç ķısım nuŧķ-ı Ǿaskerį vardır.
Birinci fi’l-ĥaķįķa söylenmiş ve bi’ź-źāt veyāħūd vesāǿiŧ-i tevātür ile
vāśıl-ı śımāħ telaķķimiz olmuşdur.
İkincisi muķārin-i ĥaķįķat bulunanlardır.
Üçüncüsü ħilāf-ı vāķiǾ tevātürāt ve fesānedir.
Miŝāl: “Ey nās! Cenāb-ı Vācibü’l-Vücūd ĥażretleri cihādı ehl-i İslām
üzerine farż ķıldı. Bundan ĥāśıl edilecek ecr ve meŝūbāt Ǿin-dir-rābbanįsinde ġāyet
ecell ve Ǿažįmdir. Öyle ise niyetiŋizi ĥüsniyāta imāle ediŋiz ve Rabbiŋiziŋ
farįżasını edāya ve peyġamberiŋiziŋ sünnetini icrā ve įfāya müsāraǾat eyleyiŋiz.
Bunuŋ netįcesi şu iki ĥaseneniŋ biridir ki o da ya şehādet veyā ġazāvatdır. Her kim
bu uġurda fedā-yı nefs eder veyā terk-i cāme-i ĥayāt eyler ise ŧaraf-ı Rabbānįden
anıŋ için ecr-i Ǿažįm vardır” (Ĥażret-i Ebā Bekr Rađıyāllāhu Ǿanh - Terceme-i
Fütūĥu’ş-Şām).
Miŝāl: “Ey aśĥāb-ı Resūlullāh! Bu ǾArabistan ancaķ siziŋ atlarıŋıza arpa
yetiştirebilir ve burada gerek dünyevį ve gerek uħrevį olabilecek saǾādet işte bu
ķadardır. Allāhu TeǾāla ĥażretleri ise ümmet-i Muĥammediyyeye bu yeryüzünüŋ
her ŧarafında yer ve memleket verecegini ĥabįbine vaǾad etmişdir. Ķanı bu mevǾūd
olan memāliki żabŧ ile dünyāda bunca ġanįmete ve āħiretde ġazā yāħūd şehādet
rütbesine nāǿil olmak isteyen erler ve nerde dįn uġruna cān [113] ve baş fedā
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edecek ve vaŧanlarından çıķıp aǾdā üzerine gidecek ġāzįler” (Ĥażret-i ǾÖmer
Rađıya’llāhu Ǿanh - MaǾlūmāt-ı NāfiǾa).
Miŝāl: “Ey maǾāşir-i Müslimįn! Allāhu TeǾāla ĥażretleri vaǾdinde incāz ve
mevāŧın-ı keŝįrede sizi Ǿavn u nuśreti ile teǿyįd ederek ķadriŋizi iǾlā ve iǾzāzdan
śoŋra imtiĥānıŋız için bir belā-yı ĥasenle de ibtilā eyledi. Baŋa ħaber verdiler ve
siziŋ de maǾlūmātıŋız olsun ki Heraķl bilād-ı küffārıŋ küberā ve Ǿużemāsından
istinśār u istiǾāne etmişdi. Şimdi bir cemǾ-i keŝįr ile geldiler ve ħayli zād ve silāĥ
getirdiler. Murādları ise nūr-ı İslāmiyyeti iŧfādır. Hem de üzeriŋize ŧurūķ-ı
muħtelifeden geldiler ve cünūd-ı ħāsirelerini ķıtāl için işte muķābeleŋize
çıķardılar. Faķaŧ cenāb-ı Ĥaķķıŋ Ǿavn u nuśreti siziŋle berāberdir ve hiçbir vaķitde
Ǿındallāh maħźūl olan keŝįr ve Ǿināyet-i Rabbāniyye žahįr ve muǾįni bulunan ķalįl
degildir” (Ebū ǾUbeydetü’l-Cerrāĥį Rađıyallāhu Ǿanh – Terceme-i Fütūĥü’ş-Şām).
Miŝāl: “Ey nās! Bugün Anadolu dāħiline rāyet-i mužafferiŋiziŋ girdigi bir
gündür ve birlikte bulunamayan iħvānıŋız size bu bābda ġıbta-keşdir. Biliŋiz ki
dünyā dār-ı memerr ve āħiret dār-ı maķarrdır. Peyġamberimiz Ǿaleyhi ekmelü’tteĥaya efendimiz “El-cennetü taĥte žülālü’s-süyūf” buyurdular. Kendi ķılletiŋize
ve düşmenleriŋiziŋ keŝretine baķmayıŋız çünkü Vācib TeǾāla [114] ĥażretleri
“Kem fiǿetü ķalįletü ġalebetü keŝįrah” buyurdular. ǾAvn u Ǿināyet-i Rabbāniyye
śabr u ŝebāt ile berāberdir (Meysere-i RađıyallāhuǾanh – Terceme-i Fütūĥu’şŞām).
Miŝāl: “Ey nās! Allāh TeǾāla ĥażretlerinden ittiķā ediŋiz ki maśįr ve
merciǾŋizdir ve biliŋiz ki o ittiķā siziŋ teǿyįd ve nuśretiŋizi ve bundan aķdem
cüyūş-ı Müslimįne olunan Ǿaŧāyāya nāǿiliyyet ve müşāreketiŋizi mütekeffildir ve
sizden evvel Şam’ı fetĥ ü żabŧ eyleyen ġuzāt-ı Müslimįniŋ āŝār-ı besālet-şiǾārına
iķtidā ve ittibāǾ ediŋ. Her kim ĥarpden iǾrāż ederse maķarr ve meǿvāsı nār ve
kendisi maġżūb-ı Rabb Cebbārdır. Biliŋiz ki Allāhu TeǾāla ĥażretleri cihādı ve
Ǿanede-i küffār ile ķıtālı size farż etdi ve Nezd-i Ħudā-yı MüteǾālde iki ķaŧre eŋ
ziyāde merġūb ve maĥbūbdur ki anıŋ biri fi’s-sebįlillāh cereyān etmiş ķaŧre-i dem
ve digeri de ħaşyetullāhdan isāle edilmiş ķaŧre-i demǾdir. Bugün ol bir gündür ki
lā-yuǾadd velā yuĥśā ecr ve meŝūbāt vardır. Ey Ǿubbād Allāh TeǾāla
ĥażretlerinden ĥaźer ve ittiķā ediŋ ve mevāŧın-i keŝįrede oldıġı gibi burada daħı
ŝebāt ve metānet ižhār ediŋ ve Nebį-i Zişānıŋızıŋ sünnet ve şerįǾatını icrāya ķıyām
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eyleyiŋ.” İnnallāhe maǾaś-śābirįn21 velā yeuđdü Ǿecrā’l-muĥsinįn. “İşte ben
iħvānıŋızdan bir cemāǾat ile ayrılıyor ve şu ķavmiŋ śalįbine doġru gidiyorum ve
anları mużmaĥill ve perįşān etmeksizin geri dönücülerden degilim.” Ve ke-enne
ĥaķķā Ǿaleynā naśru’l-müǾminįn siz de śalįbiŋ yere düştügünü gördügüŋüzle
ĥamle ve hücūm ediŋiz ve imhāl etmeyiŋiz. Ey fırķa-i müntaħabe! [115] Śalįbiŋ
oldıġı yeri gördüŋüz haydi ĥamle ediŋiz nuśret-i ilāhiyye siziŋledir” (Ħālid Bin
Velįd Rađıyallāhu ǾAnh - Terceme-i Fütūĥu’ş-Şam).
Miŝāl: “Ey nās! Śabr u ŝebāt iki Ǿaskerdir ki anlara ġalebe mümkün ve
mutaśavver dgğildir. Bu bir ĥayf u esef günüdür. Aśĥāb-ı Resūlullāh yed-i aǾdāya
terk etdikden śoŋra veķār ve nahvetiŋizden ve mürüvvet ve Ǿāŧıfetiŋizden ve
ġayret-i dįniyyeŋizden kendiŋizde ne görebilirsiŋiz. Öyle ise anları taħlįśe saǾy
ediŋiz Vallāhu TeǾāla ĥażretlerinden ĥaźer ediŋiz ki maśįr ve merciǾŋizdir. Bunu
böyle biliŋiz ki eşyā-yı nefįseyi terk ancaķ enfes-i ħabįŝeye lāyıķ ve sezādır. Sizce
taĥaķķuķ etmedi mi ki dünyā zāǿil ve fānį ve āħiret dārü’n-naǾįm ve bāķįdir.
Bilmez misiŋiz ki nice ervāĥ ve eşbāĥ bu dünyā-yı sāĥireden dār-ı āħirete intiķāl
etdi. Elbette bir gün olacaķdır ki terk-i māsivā edilecekdir. Dünyānın müddeti
ġāyet azdır öyle ise meǾāşir-i ervāĥı tezyįde saǾy ediŋiz. Çünkü āvān-ı rıĥlet
taķarrüb etdi ve siziŋ seferiŋiz vāķıǾan sefer şāķķ ve muĥtāc źād u rifāķdır. Her ne
ise taĥammül ve müśāberet eyleyiŋ İnnallāhe maǾa’ś-śābirįn22 (Ǿİyāż İbn-i Ġanim
- Terceme-i Fütūĥu’ş-Şam).
Miŝāl: “ǾAskerler! Eger siz er ve erkek olmuş olsa idiŋiz size [116]
silāĥlarıŋız ile ĥużūruma gelmege ruħśat verirdim. Çünkü silāĥ ŧaşımaķ ancak
secįǾ ve cesūr erkek ādemlere yaķışır. Lakin siz şimdiye ķadar silāĥıŋızıŋ ĥaķķını
veremediŋiz ve silāĥ ŧaşımaġa liyāķatsız birŧaķım Ǿavratdan ķorķaķ ve żaǾįf ve
muĥanneŝ ādemler oldıġıŋızı ĥarekāt-ı vāķıǾaŋız iŝbāt eyledi. Siz bu cezįreye
yanaştıġıŋızda düşmenimizi ādem yerine ķoymayıp kendileriŋizden ķorķaķ
žanneylediŋiz. MāaǾhaźā bunlarıŋ cesūr ve bir düşmen-i Ǿaķūr oldıķlarını bilerek
ben bu ġavġaya başlamışdım. Yazıķlar olsun! Eger eŧrāfıŋız deŋiz ile iĥāŧa
olunmamış ve ķaçmaġa bir yol bulunabilmiş olsa idi. Žannederim ki şimdiye ķadar
çoķdan firār ederdiŋiz. İşte sizi teǿdįb ve emŝāliŋizi terhįb edecek vechle cezā-yı
mā-yelaķıŋızı icrā edeyim de ĥāliŋizi görüŋüz” (Sulŧān Süleymān - Desāyis-i
Ĥarbiyye).
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Kur’an 2/153: Muhakkak ki Allah, sabredenlerle beraberdir.
Kur’an 2/153: Muhakkak ki Allah, sabredenlerle beraberdir.
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Miŝāl: “Arķadaşlar! Bu ŧabyaları almaġa ve yürüyüşden yüz çevirmemege
niyetiŋiz var mıdır? Eger śaĥįĥ böyle bir niyetiŋiz var ise bu maķśad öyle uzaķdan
ŧabanca ve tüfeng atmaġla ĥāśıl olamaz. Bu murāda ancaķ ķılıçlarımızı ve
bıçaķlarımızı düşmenleriŋ ķafasına erişdirmek ile nāǿil olabiliriz. Anıŋ için işte
ben tüfengin de ŧabancanıŋ da ŧaşlarını atdım ve ķılıcımı da çekdim. Siz de baŋa
taķlįd eyleyiŋiz (Arnavut Veys ve Esyār Aġa - Desāyis-i Ĥarbiyye).
[117] Miŝāl: “ ǾAskerler! Bilirim şimdi śırtıŋız çıplaķ ve ķarnıŋız açdır.
Size ĥükūmet-i cumhuriyyeniŋ pek çoķ vācibe-i źimmeti var ise de hiçbiriniŋ
edāsına muķtedir olamıyor. Şu yalçın ķayalar arasında ibrāz etdigiŋiz ĥamiyyet ve
cesāret ve sizden meşhūd olan taĥammül ve müśāberet śaĥįĥen ĥayret-efzā-yı
Ǿukūldür. Lakin ne çāre ki irtiķā-yı şān u şerefiŋize şu āna dek daha bir daħl ve
iǾāneti olamadı. Şimdi işte sizi cihānıŋ eŋ münbit śaĥrālarına götürüyorum. Yed-i
temellüküŋüze zengįn ve māl-dār eyāletler büyük ve metįn beldeler geçecekdir.
Şān u şöhret ve ŝerveti oralarda bulacaķsıŋız…” (Birinci Napolyon – Terceme-i
Tārįħ-i Napolyon)
Miŝāl: “ ǾAskerler! On beş gün žarfında bir muĥārebe-i Ǿažįmeye ħitām ve
nihāyet vererek ser-menzil-i merām u maķśada kemāl-i iķbāl ve mužafferiyetle
vāśıl oldıķ. Avusturya Ǿaskerini Bavyerā memālikinden ŧard ve ibǾād ve müttefiķ
ħāśśımız olan ĥükümdārını sendelį-i ĥükūmetine iclās-ı vāķıǾā ve iķǾād ile
ĥudūdumuza gelmege hamāķat ve cebāneti māniǾ olan şu düşmeni külliyen
münhezim ve perįşān eyledik. Lakin çi-fāǿide İngilizler daħı murādlarına vāśıl ve
Avusturya devletiniŋ ħıyānet ve isāǿetinden onlar için istifāde ĥāśıl olaraķ Polonya
seferiniŋ ĥaķlarında intāc edecegi meśāǿibden bi’l-vesįle ħalāś oldular.
Avusturya’nıŋ yüz biŋ Ǿaskerinden altmış biŋi ve kāffe-i cenerālleri dest-i
ġālibānemize [118] esįr düşdü. Gidip siziŋ Fransa daħlinde ne tarlalarıŋızda bād-ı
hevā rençberlik etmege mecbūr olacaķlardır. ǾAskerler. Gerçi bir büyük
muĥārebeye daǾvet etmişdim. Lakin düşmeniŋ cebānet ve ĥamāķatı sizi bu
şereften maĥrūm etdim ve ceng ve ķıtāle ĥācet ķalmayaraķ murādımız kāmilen
ĥāśıl oldu. Hem tevārįĥ-i cihānda miŝli nā-mesbūķ şu mužafferiyyet biŋ beş yüz
nefer telefini bile mūceb olmadı.
ǾAskerler! Muvaffaķiyyet-i Ǿažįme imparaŧoruŋuza olan emniyyet-i
kāmileŋiz ve meşāķk-ı seferiyyece meşhūd-ı muśāberet ve taĥammülüŋüz ve
meydān-ı maǾrekede ibrāz eyledigiŋiz cān-sipārāne śalvet ve gayretiŋizle vücūda
gelmişdir. Ancaķ bu ġayret ve şecāǾatiŋizi mekŝ etmege daħı tecvįz edemem.
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İngiliz altını ile dünyānıŋ bir ucundan Almanya memālikini çignemege gelen
Rusya Ǿaskeri de Avusturyalılar gibi yaķında girdāb-ı hezįmet ve perįşānįye
giriftār olacakdır ve bu yeŋi muĥārebe ĥasebü’l-mevķiǾ eŋ ziyāde piyāde
Ǿaskeriniŋ cehd ve iķdāmıyla netįce-i mužafferiyyet bulacaķdır. Fransızıŋ piyāde
Ǿaskeri bütün dünyānıŋ piyāde Ǿaskerine fāǿiķ midir degil midir bu mesǿele źāten
Filemenk’te ve İsviçre’de ĥallolmuş ise de bu defǾa Viyana ķapılarında daħı taśdįķ
olunacaķdır. Üzerimize gelen Rusya Ǿaskeriniŋ cenāralleri miyānında buŋa
muķābele ederek şerefimiŋ tezāyüdüne ħıdmet edecek hiçbir kimse yokdur. İşte bu
muĥārebe de yine siziŋ ġayret ve şecāǾat ve dilįr-āne śavletiŋizle başa
çıķacaġından ve cümleŋiz evlādım maķāmında oldıġıŋızdan [119] mümkün oldıġı
ķadar az cān ve ķān telefiyle iħtitāmı için elden geleni de bir vechle dirįġ
etmeyecek midir” (Birinci Napolyon - Terceme-i Tārįħ-i Napolyon).
Miŝāl: “ ǾAskerler! ŞecāǾat-i fıŧriyyeŋizi Österliç cenginde daħı fevķa’lǾāde bir śūretde ibrāz etmiş oldıġımız cihetle Ǿarż-ı lāzıme-i memnūniyyete
yeŋiden borçlu oldum. Ķara ķuşlarıŋızı bir şeref-i müǿebbed ile tezyįn eylediŋiz.
Bi’ź-źāt Avusturya ve Rusya imparaŧorları ķumandasında olan yüz biŋ neferlik bir
ordu dört sāǾate ķalmadı tār-mār ve perįşān oldu ve saŧvet-i silāĥıŋızdan ķaçıp
ķurtulanlar da yine śulara ve bataķlıķlara ġarķ olaraķ semt-i necāt ve selāmet
bulamadılar. Ķırķ bayraķ Rusya ħāśśa Ǿaskeriniŋ işleme sancaķları yüz yirmi
cenerāl otuz biŋ esįr. İle’l-ān nām-dār olacaķ bu yevm-i mesǾūduŋ āŝār-ı
fütūĥatıdır. Düşmenlerimiziŋ bunca temeddüĥ ve tefaħħur ile size ķarşı
çıķardıķları piyāde Ǿaskeri đarb-ı şemşįr-i śarāmetiŋize bir ufaķ vaķt için bile
dayanmayıp tār-mār oldu gitti ve önüŋüzde düşmen eŝeri ķalmadı. İşte bu üç māh
žarfında Ǿaleyhimize olan şu üçüncü ķıyām ve ittifāķ daħı fesħ ve maĥv oldu ve
ebvāb-ı muśālaĥa yine açıldı. Şimdi Reno’nun beri ŧarafında ahālį-i Fransa’ya
etdigim vaǾdi incāz eyleyerek bize emniyyet ĥāśıl edecek ve müttefiķlerimize
mükāfāt olacaķ bir muśālaĥa vuķūǾa gelecekdir. ǾAskerler. Vaŧanımız olan
Fransa’nıŋ saǾādet ve şerefini mūceb olacaķ her bir muśāliĥi tesviyeden śoŋra sizi
Fransa’ya [120] götürecek ve āŝār-ı teveccüh-i imparaŧorānemi ĥaķķıŋızda dāǾi-i
mübāhāt olacaķ śūretde ibrāz edecegimdir. Ahālį-i Fransa’da sizleri farŧ-ı mesārr
ve iftiħār ile der-āġūş edecek ve yalŋız (ben de Österliç muĥārebesinde bulundu
idim) demeŋizle işte bir ceng-āver yiğit daha diye sizleri birbirine parmaķla
gösterecekdir” (Birinci Napolyon - Terceme-i Tārįħ-i Napolyon).
Miŝāl: “ ǾAskerler! On beş gün žarfında altı defǾa manśūr ve mužaffer
olaraķ düşmenden yirmi bir sancaķ elli beş pāre ŧop birçoķ ķalǾalar ve
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Piyemonite’niŋ eŋ metįn ve eŋ münbit maĥallerini fetĥ ü żabŧ ettdŋiz. Bunlardan
māaǾadā on beş biŋ esįr alıp on biŋden ziyāde daħı meydān-ı ĥarbde fevt ve
mecrūĥ bıraķdırdıŋız. Bu āna dek ķuru ķayalar arasında cenkleşerek şeref-i
şecāǾatiŋiz āŝār-ı pertevini bį-hūde śaçmış ve vaŧanıŋıza bir menfaǾat ĥāśıl
edememişdiŋiz. Bugünkü gün işbu ħıdmetiŋizle ötede žafer-yāb olan Reno ve
Flemenk ordularınıŋ ķazandıġı şān u şerefe kesb-i iştirāk ve istiĥķāķ ettiŋiz. Her
bir şeyǾe muĥtāc idiŋiz. Lakin bu iĥtiyācāt hiç gözüŋüze gözükmedi şu cenkleri
bütün ŧopsuz ķazandıŋız. Çayları köprüsüz geçtiŋiz. Bu uzun yolları çarıķsız
yürüdüŋüz. BaǾżen daħı aç ve bį-Ǿilāç açıķda geceler geçirdiŋiz siziŋ çekdigiŋiz
miĥnete taĥammül etdigiŋiz meşaķķate dayanmaķ için mücerred sizler gibi böyle
cumhūr-ı leşkeri ve serbestį [121] Ǿaskeri olmaķ įcāb edermiş. Teşekkür ederim
sizden Ǿaskerler. Vaŧanımız bu iķbāl-i cedįdini ŝemere-i himmetiŋizden aldı ve
size borçlu oldıġı şükrāniyyeti ibrāz edecekdir. Ŧolun nuśreti eŝeri zāǿil olmayacaķ
o doķsan üç senesi fütūĥātına muķaddime oldıġı miŝillü bu şimdiki āŝār-ı žaferiŋiz
daħı ileride daha cesįm ve mūceb-i iştihār-ı fevz ve nuśrete bedreķa-i ihtidā
olacaķdır. Bilā-pervā üzeriŋize hücūm ve iķtiĥām eden iki ordu şimdi giriftār-ı
dehşet ve ıżŧırāb olaraķ önüŋüzden ķaçmaġı düşünüyorlar. Sizi istiĥķāra segirden
ve düşmenleriŋiziŋ ġalebesine soyunan ehl-i fesād şimdi pįç-tāb-ı şerm ve ħacālet
altında tiril tiril titriyorlar. Bu cümle ile Ǿaskerler bį-pervā söylerim. Daha hiçbir
şeyi yapmadıŋız. Çünkü önüŋüzde yapacaķ şeyler çoķ. Henüz Torino ve meyelānį
Milāno intiķāmını alamadıŋız. ǾAskerler. Seferiŋ ibtidāsında her şeye muĥtāc
idiŋiz şimdi her cihetle vüsǾat ve refāhıŋız vardır. Düşmenden aldıġıŋız anbarlar
śayısızdır. Muĥāśara ve sürǾat ŧoplarıŋız geldi yetişdi. ǾAskerler. Artıķ vaŧanıŋızıŋ
sizden büyük büyük fütūĥāt beklemege ĥaķķı yoķ mu? Bu ümįdi boşa çıķarabilir
misiŋiz? VāķıǾan eŋ büyük müşkilāta ġalebe etdiŋiz lakin daha nice nice cenglere
girip nice memleketler alacaķ ve birçoķ çaylar geçeceksiŋiz. Var mı içiŋizde
ġayret ve cesāretine fütūr getiren? Var mı Epnen ve İlba daġlarına çıķdıķdan śoŋra
esįrimiz demek olan şu [122] düşmen-i maġlūbuŋ ĥaķāretine taĥammül ve rıżā
göstermek isteyen? Ĥāşā monte nonte mille zimū veġū mondüv fātiĥlerinde böyle
bir nā-merd bulunamaz. Cümleŋiz Fransa şöhretini daha uzaķlara götürmek nāǿirei şevķile sine-sūz-ı śalābetsiŋiz bilirim. Cümleŋiz sizi taĥt-ı zencir-i esāretde
ŧutmaķ isteyen o maġrūr ķralları teźlįl ve taĥķįre heveskārsıŋız. Cümleŋiz şān u
şerefi mūceb vaŧanıŋızıŋ bunca fedākārāne maśārifātınıŋ teǿdiyesine tekābül
edecek śūretde düşmene bir muśālaĥa teklįfine ġayret-keşsiŋiz. Cümleŋiz
memleketleriŋize gitdigiŋiz ĥālde kemāl-i iftiħār ile (ben de İtalya fātiĥi olan
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Ǿaskerden biriydim.) diyebilmelisiŋiz” (Birinci Napolyon - Terceme-i Tārįħ-i
Napolyon).
Miŝāl: “ ǾAskerler! Ölümde perįşān olan Avusturya Ǿaskeriniŋ intiķāmını
almaķ üzere şimdi de üzeriŋize Rusya Ǿaskeri geliyor. Bunlar Holiron ķaśabasında
vurup daġıtdıġıŋız ve şurada burada taǾķįb edip durduġuŋuz o maǾhūd
Ǿaskerlerdir. Siziŋ taĥt-ı żabŧıŋızda bulunan mevāķiǾ düşmeniŋ istirdādı
mutaśavver degildir. Düşmen aşaġı inip śaġ ķolumuzuŋ üstünü kesecek oldıġı
ĥālde biz daħı ĥasbe’l-mevķiǾ kendisini yandan vururuz. ǾAskerler. Ŧaburlarıŋıza
ben kendim ķumanda edecegim müteħalliķ oldıġıŋız şecāǾat ve metānetle düşmen
ŧaburlarını münhezim ve perįşān [123] etdigiŋiz ĥālde uzaķda duracaġım žafer ve
fütūĥātıŋız bir daķįķa şüphede ķalırsa imparaŧoruŋuzu eŋ şedįd āteş içinde
göreceksiŋiz. Şu gün Fransız piyādeleriniŋ nāmusuna ve nāmına müteǾalliķ bir
gün olup bu ise bütün milletiŋ nāmusu demekdir. Fütūĥātıŋ teǾeħħür ve
tedāħülünü hiçbir vechle tecvįz etmem. Yaralıları ŧaşımaķ vesįlesiyle śaķın kimse
śaff-ı ĥarbden dışarı çıkmasın ve her nefer İngiltere aķçesiyle üzerimize ķıyām
eden ve vaŧan ve milletimize ħaśm-ı dāǿimį olan düşmenleriŋ maķhūr ve berbād
olacaķları günüŋ bugün oldıġını der-ħaŧır etsin. İşte şu fütūĥātla ümįd ederim ki
sefer daħı ħitām bularaķ bizler de ķışlalarımıza çekiliriz ve Fransa’dan gelen cedįd
ve tāze Ǿaskerle birleşip milletimize şān u şerefimize sezā bir muśālaĥa ĥażır
edebiliriz” (Birinci Napolyon -Terceme-i Tārįħ-i Napolyon).
Miŝāl: “ ǾAskerler. Almanya’dan Fransa’ya Ǿavdet emrini almış ve birķaç
ķonaķ daħı ilerleyerek Paris’e vürūduŋuzu tebrįk için cesįm olaylar ve şenliklerde
tertįb edilmiş iken düşmenlerimiziŋ niķāb-ı münāfıķānesi altında Ǿaleyhimize
tertįb etdikleri fesād ve ħuśūmet źāhire çıkdı ve Berlin’de ĥarb śadāları işidildi.
Fransa’nıŋ hengām-ı žafer-kārisini bundan on dört sene aķdem iħtilāl dāħilimiz
śırasında vaŧanımıza duħūl etdikleri eyyāma ķıyās ederek üzerimize ĥarbe ķıyām
etdiler. VāķıǾan murādları evvelki gibi Paris’i [124] fetĥ ile esāsından hedm ve
taħrįb degilse de lakin sancaķlarını müttefiķlerimiz pāy-i taħtlarına naśbederek
meydān-ı maǾrekede ķazandıġımız nişāne-i mužafferiyyet olan o defneleri
başımızdan ķoparmaķ aķśā-yı emelleridir. Kendi gözleri öŋünde bizim mužaffer
alaylarımızıŋ Fransa’ya çekilmesini murād ediyorlar. ǾAskerler. Şeref caddesinden
başķa bir ŧarįķle ķanġıŋız Fransa’ya Ǿavdeti ārzū eder. Ķanġıŋız ŧāķ-ı saǾādetniŧāķ-ı mužafferiyyet altından geçmeksizin vaŧanına geri dönmegi emel eyler. Ķış
deŋiz meşaķkatlerine taĥammül ederek Ǿaleyhimize ķıyām eden Avrupa’yı birķaç
defǾa fetĥ eylememiz müttefiķlerimizi terk ederek ķaçaķ gibi Fransa’ya Ǿavdet
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etmek ve Fransa ķara ķuşları Prusya ķara ķuşları ĥużūrunda ķorķup ķanatların
indirdi dedirtmek için mi idi? Ĥāşā Ǿacabā bizi Ǿaleyhlerine taĥrįk edenleriŋ ĥāli
ħüsrān-meǿali nereye varacaķdır. Prusyalılar bundan on dört sene aķdem dū-çār
oldıķları girdāba tekrār düşeceklerdir. Ögrensinler öyle ise bu büyük millet ile
ittifāķları kendilerine ne derece mūceb-i saǾādet ise şimdi yine o milletiŋ ħuśūmeti
ĥaķlarında baĥr-i oķyanusuŋ fırtınalarından ziyāde mūriŝ-i dehşet olacaķdır”
(Birinci Napolyon - Terceme-i Tārįħ-i Napolyon).
Bu nuŧķ-ı Ǿaskeriyye ordulara neşr ve isŧār olunan iǾlānāt daħı inżimām ve
telāĥuķ eder ve bunlarıŋ her naśıl olur ise olsun iħtiśār ve şiddeti cāmiǾ olmaları
şāyān-ı diķķat-i umūrdandır.
[125] Miŝāl: “ ǾArķadaşlar! Sāye-i muvaffaķiyyet-vāye-i ĥażret-i velį-i
niǾmetde āŝār-ı saǾy u ġayretiŋizle Girid Adası’nıŋ ıślāĥātı ĥāśıl olmuş ve cism-i
iħtilāl dest-i mužafferiyyetiŋizde büsbütün cān vermiş iken bunu yeŋiden
canlandırmaķ ve bizi yormaķ üzere birŧaķım eşķiyā devletimiziŋ Atina’daki
sefāret-ħānesi öŋünden rezālet bayraġını açaraķ ve ĥadd ü edebden ħāric birçoķ
heźeyānlar śaçaraķ geçip on gün evvel cezįreye gelmişlerdi. Bunlarıŋ ayaķ
baśdıķları günden iǾtibāren Ķandiye’niŋ Malviz Daġları’ndan bedǿan ile adanıŋ
ķarlı ve yüksek daġlarında ve Ameriyā ve Ayvasil’iŋ derįŋ derelerinde depeleye
depeleye ķolaylıķla baśılmaz ve az ķuvvetle girilmez ve ķış mevsiminde gezilmez.
Şöhretiyle meşhūr olan İsfakiya’nıŋ ķar ile ķapanmış daġlarına ŧıķıp ve siz de düz
ovaya girer gibi arķaları śıra girip evvel ü aħir eşķiyānıŋ bir ŝülüŝünü telef ve
ħaylisini daħı ĥarben der-dest etdikden śoŋra baķiyyesi olan biŋ bu ķadar neferini
reǿisleri bulunan Petro Polaki vesāǿir daha baǾżılarıyla berāber istimāna mecbūr
ederek saŧvet-i ġalibeŋiz altına aldıŋız ve bunuŋla berāber deħālet edenleri
incitmemek ve düşenleri esirgemek aħlāķ-ı ĥasenesiyle mevśūf olan ǾOŝmanlılıķ
şįmesini daħı iŝbāt ile ĥaķlarında muǾāmelāt-ı insāniyyet-kārāne daħı ibrāz
eylediŋiz ve böyle bir ġayret ve besālet-i fevķa’l-ādeŋizle hem cezįreniŋ
ķarışıķlıġını bitirmiş ve hem de nāmūs-ı devlet ve milleti yerine getirmiş oldıŋız.
[126] Arķadaşıŋız bulundıġım śıfatla bunlardan ĥiśśeme iśābet eden şeref ve
mefħaret ve memnūniyyet ve meserretiŋ teşekküründe Ǿaczimi iǾtirāf ederekden
ĥasebü’l-imkān įfāsına bu recülü bulundıġım vežāǿif-i teşekkür-kārānemiŋ
ibrāzıyla berāber şu muvaffaķiyyet-i fevķa’l-Ǿādeniŋ imdād-ı Ĥaķķ ve yāverį-i
rūĥāniyyet-i ĥażret-i Resūl-i Rabbü’l-felaķ ile maĥżan ŧāliǾ-i fer-ħunde meŧāliǾ-i
ĥażret-i pādişāhį āŝār-ı müstaķillesi oldıġını beyān śırasında bi’s-sühūle şu
muvaffaķiyyetiŋiziŋ esbāb-ı žāhiresinden de sizi āgāh etmegi ķumandanlıķ
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važāǿifinden Ǿaddeyledim. Şöyle ki Girid mesǿelesiniŋ başlandıġı günden tā bu
vaķte gelinceye ķadar eşķiyanıŋ taǾķįb ve tenkįli yolunda Girid’iŋ cümle daġlarını
aşmış ve ķarlar ve yaġmurlar ve śoġuķlar yemiş ve her türlü ġayret ve besālet
göstermiş iseŋiz de cezįreniŋ her ŧarafı açıķ oldıġından eşķiyā ĥareket-i
şecįǾāneŋizi uzaķdan işitir işitmez yerden yere ve daġdan daġa ķaçaraķ ve yaķın
yerlerde bir gūne noķŧa-i istinādıŋız ve erzāķ alacaķ anbarlarıŋız olmadıġından
ĥareketiŋiz aġır ve külfetli bir ķafla istiśĥābına muĥtāc olaraķ ĥaydutluķ ĥālinde
dolaşan eşķiyānıŋ taǾķįbiyle netāyic-i maŧlūbeye dest-res olamadıġıŋız cümlece
maǾlūmdur. Şimdi ise lillāhi’l-ĥamd ve ve’l-mine velį-i niǾmet-i bį-minnetimiz
pādişāhımız efendimiziŋ sāye-i ķudret-vāye-i şāhānelerinde dest-i ġayretiŋiz ile
açtıġıŋız yollar ve miǾmārį-i iķdām ve ġayretiŋizle yaptıġıŋız ķalǾalar cezįreniŋ
miŝālsiz olan cibāl-i şāhiķasını düz ova ve her yerini siziŋ için barınıp rāĥat
edebilecek bir yurd ve yuva [127] heyǿetine ķoyup eşķiyānıŋ cevelān-gāhı dar ve
ĥareketiŋiz kesb-i sühūletle her yer dest-i muĥāfažaŋıza geçip fırķa-i Ǿāśiyye tārmār olmasıyla yirmi beş senede fetĥ olunmuş olan Girid Adası dest-i fātiĥāneŋizde
yeŋiden fetĥ olunmuş oldıġından ve muķaddimen yol ve ķalǾalarda çekmiş
oldıġıŋız emekler ise bugünkü günde on gün içinde böyle bir mužafferiyyeti teshįl
eylediginden “Ekmeyince biçilmez” meŝel-i meşhūru burada daħı meydāna çıķdı.
Bunu ifādeden murād-ı Ǿācizānem şu muvaffaķiyyetiŋize bāǾiŝ olan ve bidāyetde
şāyed ki Ǿabeŝ žannolunan eski emekleri yād ile himmet ve ġayret-i sābıķa ve
lāĥiķaŋızı taķdįr ve taĥsįn etmekdir. Bu ħıdemāt-ı meşkūre ve mesāǾi-i mebrūreŋiz
velį-i niǾmetimiz pādişāhımız efendimiz ĥażretleriniŋ nezd-i hümāyūn-ı
mülūkānelerinde rehįn-i maĥžūžiyyet buyrulmaķda idigi her vaķt ŧarafıma tebşįr
olunmaķda olmasıyla bu mefħaret-i cihān-ķıymetden ve ħuśūśiyle şu
muvaffaķiyyet-i cedįdeden dolayı sizi ve o śırada şeref-i refāķatiŋiz nisbetiyle
kendimi tesǾįd ve tebrįk ederek şerǾan ve diyāneten medār-ı saǾādet-dārın
bildigimiz rıżā-yı feyż irtiżā-yı ĥażret-i velį-i niǾmetiyye muvāfıķ ve ǾOŝmanlı
Ǿaskerligi şān ve şerefine lāyıķ daha nice ħıdemāt-ı meşkūre ibrāzına
muvaffaķiyyetimiz temenniyātını teźkār ve cümleŋize Ǿale’l-infirād selām ve
duǾāyı maħśūś-ı Ǿācizānemle berāber teşekkürāt-ı bį-gānemi tekrār ederim.
Ĥażret-i Vāhibü’l-Āmāl sāye-i mükāfāt-vāye-i ĥażret-i pādişāhįde her biriŋizi
murād ve maķśadına nāǿil ve mažhar ve sancaġıŋızı dāǿimen manśūr u mužaffer
[128] buyursun. Ey ceng-āverler metāǾib-i Ǿaskeriyye ne ķadar güç ise şeref ve
meziyyeti o ķadar büyükdür. Velį-i niǾmet-i bį-minnet pādişāhımız efendimiz
Ǿasker ķullarını merĥamete evlād nāmıyla yād buyurması ve millet-i
muĥterememiz daħı bizler her ĥālde mümtāz ve muĥterem ŧutması uġūr-ı feyż-
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nüşūr-ı devlet ve milletde ibrāz-ı ħıdemāt-ı meşkūre için canımızı fedā
edebilecegimizden neşǿet eden bir mefħaret-i Ǿužma oldıġından bu neden böyle de
her ĥāl ve maĥallde bunuŋ ķıymet-i cihān-bahāsını fiǾlen taķdįr ve duǾā-yı bi’lħayr-ı ĥażret-i velį-i niǾmetįyi gece ve gündüz zįver-i zebān-ı śadāķat-semįr
etmeliyiz” (Ĥüseyin ǾAvni Paşa).
Muķārin-i ĥaķįķat olan nuŧuķlar fütūĥātı naķlolunan bir fātiĥe veyā bir
ķumandana Ǿaŧf ve isnād ederek müverriħįniŋ yazdıķlarıdır. Yalan ve ħilāf-ı vāķiǾ
nuŧuķlar ise baǾżı şuǾarānıŋ ve erbāb-ı ķalemiŋ meŝel-gūne yazdıķları ve şuŋa
buŋa isnād etdikleri nuŧuķlardır.

3.27. NevǾ-i Ŝānį – Feśāĥat-i Taĥrįriyye
3.27.1. Bāb-ı Evvel – Feśāĥat-i Üdebā veyāħūd Feśāĥat-i Ādāb
Feśāĥat-i Ādāb: Diyānet ve ĥikemiyyāta müteǾalliķ mübāĥiŝ demek olur.
Mübāĥiŝ-i meźkūre Ǿayn-i ĥaķįķat bulundıġı cihetle vesāǿiŧ-i iķnā kendisinde
mevcūtdur.

3.28. Bāb-ı Ŝānį - Feśāĥat-i Tārįħiyye
(Tārįħe dāǿir śūret-i Ǿumūmiyye ve anıŋ feśāĥati)
Tārįħ-i vuķūǾāt-ı ĥaķįķiyyeniŋ hikāyesidir, şāhid-i zamandır, [129] żiyā-yı
faziletdir, ĥayāt-ı zihindir, sāǾį-i zamān-ı ķadįmdir. ŞiǾiriŋ maķśadı tesħįr ve teftįn.
Feśāĥatiŋ maķśadı iķnāǾ ve tehyįc felsefeniŋ maķśadı ŧabāyiǾ-i eşyā ve ĥaķįķat
aĥvālį taĥarrį ve teftįş oldıġı gibi tārįħiŋ maķśad ve mevźūǾu daħı vaķāyiǾ-i
ĥaķįkiyyeyi tebyįndir.
İşte bu cihetle müverriħe başlıca doġruluķ ve rāst-gūyluķ ħāśśa-i
cemįlesiniŋ vücūdu şarŧdır. Ĥaķįķat-i māddeye vuķūf içinde müverriħ olan
kimesne birŧaķım ħurde ve faķaŧ cālib-i diķķat nüket ve vuķūǾātı bį-maĥābā taĥarrį
etmeli ve ĥikāye edilmiş olan Ǿaynı vakǾayı müǿellefāt-ı muħtelifeden aramalı
kütüpħāneleri ķarıştırmalı. Kütükleri yoķlamalı. Ĥāśılı vaķǾanıŋ menbaǾ-i aślįsini
ve esās ve mebnāsını bulmalıdır. İşte eczā-yı lāzıme bu vech üzere cemǾ ve
istiĥżār oldıķda anlarıŋ birbirinden ĥaķįķat ve emniyyetini de farķ ve temyįz
etmelidir. Zįrā baǾżıları oldıķca muķārin-i ĥaķįķat görünür ve baǾżıları da bir ġaraż
taĥtında yazılmış bulunur ve birŧaķımları da yaŋlış ħaber alınmış olmaġla
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ĥaķįķatden Ǿāŧıl ķalır. İşte müverriħ olan kimesne öyle bir ķuvve-i mümeyyizeye
mālik ve istinbāŧ-ı aĥkāma muķtedir bulunmalıdır ki ĥaķįķaŧ ĥāli ekŝeriyā ekāźįb
ile ķarışmış olan ħaŧālardan tefrįķ edebilsin. Müverriħ yalŋız ĥaķįķati söylemek ile
de iktifā etmeyip anı tamāmıyla ve esbābıyla da beyān etmelidir. Bunuŋ için
müverriħiŋ diger bir ħaśįśası da bį-ŧaraflıķ bulunmalıdır. [130] Müverriħ vuķūǾātı
tanžįm ġarażıyla ne ĥāl-i ŧabįǾisinden çıķarmalı ve ne de herkese rāciǾ olan medĥ
ve źemmden geri durmalıdır. Faķaŧ o bį-ŧaraflıķ da öyle Ǿalāķasızlıķ gibi
śoġuķluġa mübeddel olmamalıdır.
Maķśadıŋ terkįb ve tanžįminde müverriħiŋ birinci diķķati yazacaġı şeyǿi
mümkün mertebe siyāķ-ı vāĥidde ŧutmaġa maśrūf olmalı yaǾni bundan murādımız
yazdıġı tārįħ birbirine rabŧ ve Ǿalāķasız şeylerden mürekkeb olmayıp fikr-i kāmili
įrāđ eder bir kāǾide-i külliyeye merbūŧ ve müstenid bulunmalıdır ve bu müverriħ
vuķūǾāt-ı muħtelifeyi Ǿaynı vaķitde vuķūǾ buldu diyerek muŧlaķa bir maĥalle derc
etmek hevesine ve tertįb-i sinįne riǾāyet sevdāsına da düşmemelidir. Belki
vakāyiǾiŋ ŧaķım ŧaķım tertįbiyle birbirlerine ĥüsn-i śūretle rabŧını gözetmelidir.
Bunuŋla berāber yazılan tārįħden intižār olunan nefǾ ve istifāde
müverriħde şu iki ħāśśanıŋ hemān vücūduna muǾallaķ gibidir ki biri ŧabįǾatden
maǾlūmāt-ı tāmmesi olmaķ ve digeri aķvām-ı mevcūdeniŋ ve ĥükūmetleriŋ aĥvāl
ve ŧabāyiǾne vuķūf-ı kāmili bulunmaķdır. TabįǾatden maǾlūmāt-ı tāmmesi
olmalıdır ki eşħāśıŋ ĥareķāt ve aĥvālinden bir fikr-i śāǿib alsın. Aķvām-ı
mevcūdeniŋ ve ĥükūmetleriŋ mişvār ve ŧabāyiǾne vuķūf-ı kāmili bulunmalıdır ki
anıŋla ĥükūmetleriŋ dū-çār oldıġı inķilābāt ve tebeddülātı ve ĥālāt-ı sāǿire-i
politiķiyyeyi ĥaķķıyla muĥākeme ederek kendi için bir derk ĥāśıl etsin ve
vaķāyiǾŋ esbāb-ı mūcibesini žāhire çıķarabilsin [131] ve tārįħ Ǿādetā insānlarıŋ
teyaķķuž ve intibāhı ve taǾlįm ü tedrįsi için açılmış bir ders demek olmaġla
mebĥūŝü’n-Ǿanhı dāǿimā nefsü’l-emrde müstaĥsen birŧaķım mevādd-ı
aħlāķiyyeden Ǿibāret olmalıdır. Gerek tavśįf ve taǾrįf-i mevādda ve gerek ĥikāye-i
vaķāyiǾde müverriħ şübhesiz ĥāmiǾ-i fażįlet bulunmalıdır.
Ķaleme alınan tārįħiŋ ifādātı metįn ve medlūlü gerek Ǿālį ve gerek Ǿālį
olsun bi’l-cümle tezyįnāt ve tevşįĥātdan da Ǿārį bulunmalıdır ve taǾbįrātıŋ maķāmı maħśūśunda įrād ve istiǾmāli ve cümleleriŋ baǾżen uzun ve baǾżen ķıśa olaraķ
ityānıyla dāǿimā śuver-i muħtelife üzere bulundurulması da lāzimedendir ve
tezyįnāt-ı kelāmiyye bi’l-bedāhe žuhūra gelir ise o da terk olunmayıp lakin
taĥarrįsinden ictināb edilmelidir. Zįrā müverriħiŋ maķśadı birŧaķım taǾbįrāt-ı
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müzeyyene ile āŝārını müŧālaǾa edenleri eglendirmek olmayıp belki ħalķa sebaķāmūz-ı nefǾ ve mażārr bulunmaķ ve teşħįś-i nįkį ve bedįye bir miŝāl vererek hemcinsini taǾlįm ve ihdā etmek olacaķdır.
Feśāĥat ve belāġat müverriħiŋ rivāyātına Ǿilāve etdigi baǾżı lafžlarda ve
vaķāyiǾ-i Ǿādiyeye müteferriǾ-i ityān ve įrādına lüzūm gördügü ufaķ tefek
ĥikāyātda ve ĥasebü’l-münāsebe istiǾmāline ĥācet görülen taħyįlāt ve taśvįrātda
bulunabilir.
Kitābet-i tārįħiyye ĥükümlü ve nāfiź olmaķ ve raġbet-i Ǿāmmeye mažhar
bulunmaķ için müverriħ taĥkiyye-i veķāǿide-i meĥāsin-i ādāb ve aħlāķdan
münşaǾib bir fikr ü meslege ħıdmet etmeli ve anı kendine minhāc ve pįşvā
edinmelidir [132] ve bu yolda yazılan tevārįħiŋ tederrüsü Ǿālį ve ilķā etdigi
ħāŧırada bāķį olur ve bir tārįħiŋ feśāĥatine ķalbe getirdigi iķnāǾ ve emniyyet
delālet eder.
Miŝāl: “Vaķtā ki muķaddemen iķlįm-i ǾArabdan žuhūr ile az müddet
içinde nūr-ı seĥer gibi āfāķa münteşir olan farķ-ı İslāmiyyeniŋ pertev-i iķbāli
maşrıķ ŧaraflarında gird-bād-ı iħtilāl ile perde-dār olmaķda ve maġrib cāniblerinde
ehl-i śalįb müteǾaśśıblarınıŋ žulmet-i žulmüne ķarşı gelerek ġurūba ĥażırlanmaķda
idi. Māverāü’n-nehir’den seyl-i belā gibi ŧuġyān ile Fırat śuyunuŋ beri ŧaraflarına
ķadar yayılaraķ öŋüne gelen maǾmūreleri zįr ü zeber eden Cengiz beliyyesiniŋ
sāǿiķā-i tasalluŧuyla ħanmānından cüdā olan Āl-i ǾOŝmān birķaç biŋ tevābiǾyle
sükūt-ı nevāĥįsini maķarr eylemişdir. Şu gördügümüz mebnā-yı Ǿažįm-i salŧanat ki
altı yüz seneden beri inķilābāt-ı Ǿālemiŋ eŋ şedįd śadmelerine ugramış iken ĥālā
maķāmında ķāǿimdir. Böyle bir ķuvve-i cüzǿiyyeniŋ tedmįr-i ħaśm ile taǾmįr-i
mülke maśrūf olan iķdām ve ictihādı sāyesinde teǿessüs eyledi. VāķıǾan bu ķuvvet
cüzǿįdir. Faķaŧ ne bir ŧarafından Āl-i Selçuķ ħarābeleriniŋ enķāżı üzerine teşkįl-i
devlet eden ŧavāǿif-i mülūkta silāĥ-ı pertevi ve düşmen ķanıyla neşv ü nemā
ĥālinde olan ħānedān-ı ǾOŝmānį gibi bir şecere-i Ǿāliyyeniŋ tażyįķ-i ittisāǾına
muķāvemet edecek ķudret mevcūd idi. Ne diger…” (Risāle-i Devr-i İstilā)
[133] 3.29. Taķsįm-i Tārįħ
Tārįħ-i reǿsen üçe taķsįm olunabilip biri tārįħ-i siyāsį veyā medenį digeri
tārįħ-i Ǿulūm ü ādāb ve öbürü de tārįħ-i tabįǾidir.
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1- Tārįħ-i Siyāsį: Kürre-i arżda bulunan ahālį ve ĥükūmetlerde žuhūra
gelmiş olan vaķāǾyi-i bāĥiŝdir. Bu da tārįħ-i Ǿālem, tārįħ-i Ǿumūmį, tārįħ-i ħuśūśį
iǾtibāriyle üçe inķisām eder.
A- Tārįħ-i Ǿālem: Cümle milel ü aķvām ve ĥükūmetleriŋ teşekkülünden
yaǾni ibtidā-yı ħılķetden ve devr-i Ādem Ǿaleyhi’s-selāmdan veyāħūd
Mıśırlılardan ve Süryānilerden ve Fürs u Yunan ve Romalılardan veyā Faħr-i
Kāǿināt Efendimiziŋ biǾŝet ve žuhūrlarından bedǿan ile bulındıġımuz zamāna ve
güne gelinceye ķadar güźerān eden bi’l-cümle vaķāyiǾden baĥŝeder. Tārįħ-i Ǿālem
de tārįħ-i ķadįm, tārįħ-i ķurūn-ı üsŧüā, tārįħ-i cedįd veyā ķarn-ı aħįr iǾtibāriyle üçe
taķsįm olunur.
a) Tārįħ-i ķadįm: Ħilķat-i Ĥażret-i Ādemden Faĥr-i Kāǿināt Efendimiziŋ
biǾŝet ü žuhūrlarına ve ibtidā-yı hicrete ķadar.
b) Tārįħ-i ķurūn-ı üsŧüā: İbtidā-yı hicretden žuhūr-ı devlet-i ǾOŝmāniyyeye
ķadar.
c) Tārįħ-i cedįd: İbtidā-yı žuhūr-ı devlet-i Ǿaliyyeden Ħaķān-ı FirdevsĀşiyān-ı Sulŧān Maĥmūd Ħān-ı Ŝānį ĥażretleriniŋ nižām-ı cedįdi iĥdāŝ ve
yeŋiçeriligi ilġa etdigi zamāna ķadar mümtedd olup ondan śoŋrasına yaǾni ibtidāyı teşkįl-i nižāmdan şu güne dek mürūr eden zamāna da tārįħ-i Ǿaśr denir.
Tārįħ-i Ǿālem ķaleme almaķ ĥaķįķaten bir emr-i śaǾbdir ve belki bir
ādemiŋ iktidārınıŋ mā-fevķindedir. Zįrā tārįħ-i meźbūre cümle aķvām-ı mevcūde
tevārįħiniŋ tafśįlāt-ı esāsiyyesi yazılmalıdır. [134] Bunuŋ için müverriħ olan kimse
ķalemi eline almazdan evvel devlet ve milletleriŋ vaķāyiǾni ve onlarıŋ verdigi
netāyic ve āŝārı ŝebt ü cemǾ ile ĥaķįķat-i māddiyyelerine kesb-i ıŧŧılāǾ ve emniyyet
etmek ve mā-vażǾun-lehlerine ve nefsü’l-emre muŧābaķat eder śūretde bilmek ve
ögrenmek lāzımdır.
B- Tārįħ-i ǾUmūmį: Bir vaķtiŋ bi’t-tamām vuķūǾātını veyāħūd bir milletiŋ
ve devletiŋ bāķį oldıġı müddetce aĥvālini beyān eder.
Meŝelā: Devlet-i ǾAliyye Tārįħi, Roma Tārįħi gibi. ǾArabįde Tārįħį İbn-i
Eŝįr ve lisān-ı Türkįde Ħayrullāh Efendi Tārįħi ve lisān-ı Yunānįde Heredotuŋ
Tārįħi ve Romalılarıŋ Tįtliyo ile Tasįd ve İngilizlerde Linġarıŋ Tārįħi, tārįħ-i
Ǿumūmį demekdirler.
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Bir milletiŋ tārįħini tamām ve güzel yazmaķ için o milletiŋ tā ibtidā-yı
žuhūrundan başlayaraķ ne yolda kesb-i teraķķi ve cesāmet etdigini bir bir beyān ve
mütteħāźı olan uśūl-i politiķiyyeyi tefrįk ve Ǿayān etmeli ve aħlāķ ve evśāf u
aĥvālini ve derece-i ķābiliyyet ve istiǾdādını ve cihet-i meyelānını ve mütemessik
oldıġı dįn ü meźhebi ve efrādınıŋ veyā heyǿet-i ĥükūmetiniŋ derece-i yesār ve
ŝervetini ve mevķiǾ-i ĥuśūle getirmiş oldıġı inķılābāt-ı Ǿažįmeyi ve śābıķa-i
aĥvālini ve inķirāż veyā kesb-i cesāmetleriniŋ esbāb-ı ĥaķįkiyyesini įżāĥ ve tebyįn
ederek mutażammını oldıġı vaķāyiǾ-i ħaŧve ħaŧve ve derece derece tā inķirāż
kāmiline veyāħūd meşhūd olan saǾādet-i ĥāl ve eyyām-ı ĥaşmet ve iķbāline ķadar
tavśįl ve tekmįl eylemelidir.
[135] C- Tārįħ-i Ħuśūśį: Bir vaķǾa-i Ǿažįme veyāħūd bir işiŋ icrāsına
taħaśśuś etmiş zamān-ı maǾlūmuŋ ĥāl ve şānından baĥŝeder. Ehl-i Śālib Tārįħi,

Fransa İħtilāli Tārįħi, Selim-nāme, Süleymān-nāme, Efġan Tārįħi, Ķaterina Tārįħi,
Napolyon Tārįħi vesāǿire gibi.
Eger bir milletiŋ tārįħ-i iħtilāli yazılmaķ murād olunur ise źikrinde nefǾ-i
mutaśavver olmayan vuķūǾātı kilk-i sükūt ile geçip taĥkiyye ķullananlara da ĥüsni śūretle rābıŧa vermeli ve bu miŝillü iħtilāl tārįħleriniŋ kitābetinde riķķat ve leŧāfet
ve nezāket ile berāber şiddet ve sevret ve ĥaşmet ve zįnet bulundurmalıdır ve o
śırada bir vaķǾa-i mühimmeniŋ taĥkiyesi ārzū edilirse bir muķaddime ityānıyla
erbāb-ı müŧālaǾayı vaķt ü maĥallden ve ahālįniŋ eŧvār u aħlāķından ħabįr etmeli ve
baǾdehu taĥkiyye olunacaķ vaķǾanıŋ mebdeǿini ve esbāb-ı žuhūrunu aĥvāl-i
müteǾalliķasıyla berāber meydana ķoymalıdır. Egerçi bir ādeme müteǾalliķ
aĥvālden baĥŝedilir ise oŋa terceme-i ĥāl denilir. Bunda müverriħ taĥkiyye-i
aĥvāline ķalķışdıġı kimesneniŋ vaķāyiǾne müteǾalliķ ĥālāt-ı Ǿumūmiyyeden
baĥŝeder ve ħuśūśiyle o ādemiŋ müddet-i ĥayātına dāǿir mevādd ve vukūǾāt
üzerine ĥaśr-ı ķalem edip müteşebbiŝi bulundıġı efǾāliŋ esbāb-ı mūcibesini açıķ ve
mufaśśal śūretde beyān eyler. İşte müverriħ-i merķūm böylece ol ādemiŋ naķāyiś
ve feżāǿilini cemǾ ederek ve aŋa Ǿāǿid mesāǿili taśvįr ve terkįb eyleyerek
müstaĥżarātını keşįde-i silk-i süŧūr edip ve şaħś-ı merķūm [136] üzerine olan
mülāĥažāt ve muŧālaǾāt-ı źātįsini ise pek nādir ve hem de maĥallinde śarf
etmelidir.
Terceme-i ĥāl ile sergüźeştiŋ beyninde farķ-ı küllį vardır. Terceme-i ĥālde
ol ādemiŋ Ǿumūma taǾalluķ eden vaķāyiǾ ve muǾāmelātı vuķūǾāt ve Ǿāǿidāt-ı
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şaħśiyyesinden ziyāde mevķiǾ-i nažar ve iǾtināya alınır. Sergüźeştde ise Ǿale’lǾamyā gerek Ǿumūma ve gerek şaħśına dāǿir mevādd-ı kevniyyeden baĥŝolunur.
Meŝelā: Bir ser-Ǿaskeriŋ veyāħūd ordu ķumandanınıŋ terceme-i ĥālinde
bulundıġı muĥārebelerde ittiħāź etmiş oldıġı meslek ile gösterdigi manevra ve
ĥarekāt-ı ĥarbiyyesinden ve bunlara merbūŧ vakāyiǾden baĥŝedilerek kendisiniŋ
şaħśına müteǾalliķ ħuśūśāt ħafifçe basŧ ve ĥikāye olunur ve eger ķumandan
müşārü’n-ileyhiŋ sergüźeşti yazılacaķ olur ise vaķāyiǾ-i ĥarbiyyesiyle berāber
umūr-i źātiyye ve Ǿāǿidāt-ı şaħśiyyesi daħı temhįd ve beyān ķılınır ve birŧaķım
źevāt-ı meşhūreniŋ sergüźeştlerini müŧālaǾa meslek ve mişvārları ĥaķķında bize
ıŧŧılāǾ-i tām verecegi cihetle anlarıŋ feżāǿil ve ĥiśśiyyāt ve teǿŝįrāt-ı ķalbiyyeleriniŋ
derecāt-ı mütefāvetesine kesb ü ķavf śahįhā-mūceb istifāde olur ve tārįħ źāten
insanları yine kendi müşābehleri ile taǾlįm ve terbiyeye ħıdmet eder bir fenn-i celįl
oldıġından fenn-i meźkūruŋ mevżūǾuna sāǿir aķsām-ı tārįħiyyeye nažaran eŋ
ziyāde bu rādde riǾāyet edilmiş bulunur.
Muħtaśar tārįħler, güzel yazılmış oldıķları ĥālde fāǿideleri keŝįrdir.
Mübtedįler andan maǾlūmāt-ı Ǿumūmiyye aħź eder ve müntehįler ise [137]
unutduķları şeyǿi onda bulurlar. Nuħbetü’t-Tevārįħ, Taķvįmü’t-Tevārįħ ve Devr-i
İstilā risāleleri gibi.
Bu nevǾ teǿlįfāt ne ziyāde tafśįlātı ve ne de ol ķadar tezyįnātı ķābil ve
müteĥammildir. MaǾmāfih müverriħ olan źāt lüzūmlu bulunan niķāŧ ve mevāddı
yine ĥaźf ü terk etmeyerek tafśįlāt-ı muķteżiyyeyi iǾŧā etmelidir. Lakin muħtaśar
tārįħlerde az kelime ile çoķ maǾnā ifāde olunmalı ve hem de terkįbde ġāyet açıķlıķ
bulunmalıdır ki bu da fenn-i celįl-i kitābetde aķśā-yı kemāle vuśūl ile olur. İşte
Devr-i İstilā risālesi bu yolda bir eŝer-i muǾteberdir.
Kütük: Tertįb-i senevį ile tanžįm olunmuş birŧaķım Ǿažįm-i mecelledir ki
tārįħ yazacaķ ādemler anları meǿħaź-ittiħāz ederek iǾāne ve vesāŧatları ŝübüt ve
tanžįm-i vaķāyiǾ ederler. Kütükler için birinci şarŧ doġru ve mükemmel olmaķdır.
Teźkire: Öyle bir muĥarrerāt-ı tārįħiyyedir ki müǿellif anıŋla bulundıġı
Ǿaśrıŋ vakāyiǾi üzerine maǾlūmāt-ı tāmme vermek ġarażında olmayıp belki bi’źźāt meşhūdātını veyā daħli bulundıġı bir māddeye veyāħūd müntaħabı olan bir
vakǾayı basŧ u ĥikāye eder. Bu cihetle teźkire yazan bir müǿellifden tārįħ yazan
ķadr-ı daķāyıķ ve taĥarriyāt ve birŧaķım ziyāde maǾlūmāt beklememelidir ve
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müverriħler vādisinde öyle bir siyāķ ve meslek ŧutmaġa da mecbūr degildir.
Serbestāne her bir şeyǿi söyleyebilir ve arada Ǿādį bir ĥikāyeyi de naķledebilir.
Ancaķ andan maŧlūb olan yazacaġı şeyǿiŋ nāfiǾ ve rūĥlu olması ve mūceb-i
istifāde [138] ve tuĥaf vaķāǾyiden Ǿibāret bulunması ve’l-ĥāśıl beyān ve ĥikāye
edeceği māddede velevse cüzǿį olsun bir fāǿide taśavvur olunabilmesidir.
2- Tārįħ-i Ǿulūm: ǾUlūm ü fünūn ve śanāyiǾ ü kitābetiŋ keyfiyyet-i žuhūr
ve iħtirāǾından ve teraķķi ve kemāliyle tedennį ve inĥiŧāŧından veyā teceddüd ü
tevessüǾünden baĥŝeder ve bunlarla berāber ķurūn-ı muħtelifeye olan teǿŝįrātını
taśvįr ve irāǿe eyler.
Bu gürūhdan bulunan müverriħįn her bir müǿellifiŋ mümārese-i
Ǿilmiyyesini temyįz ve anları birbiriyle muķāyese ve muĥākeme ederek ve
müǿellifātını nažar-ı imǾāndan geçirerek maǾlūmāt ve liyāķāt mükteśibelerini
žāhire iħrāc ve taśvįr etmeli ve hem de gerek kendilerinden ve gerekse teǿlįfleriniŋ
mebĥaŝ ve mevżūǾundan maǾlūmāt-ı tāmme vermelidir. Bu vecįbeniŋ tamāmį-i
icrāsı için müǿellif olan kimesne ĥiddet-i źihniyye ve vüsǾat-i fikriyye ve rastgūluķla berāber ķuvve-i mümeyyizeye mālik ve śāĥib olmalı ve maǾmāfih
baĥŝinde gezindigi āŝār-ı Ǿilmiyyeden de bühūr bulunmalıdır. Müǿellifāt-ı
meźkūreyi bį-ŧarafāne ve müdeķķikāne bi’l-müŧālaǾa müǿellifleriniŋ yazdıķları
vaķti ve yaşadıķları memāliki ve aħlāķ u ādābını ve diyānet ü meźheblerini ve o
Ǿaśrıŋ temāyülātını da der-ħāŧır etmelidir.
Meŝelā: Kütüb-i ĥikemiyyeden ķāđį-i mįr-ķarn-ı sābıķda taĥsįn olunup
dururken Ǿaśrımızda mebĥūŝü’n-Ǿanhı bulunan mübāĥiŝ-i ĥikemiyye śūret-i āħir
kesb ederek anıŋ aĥkām-ı mündericesi naķż ve ibŧāl olunmuş ve nisbet-i ķabūl
etmez derecede fenn-i celįl-i meźkūr teraķķi bulmuş idiginden şimdiki ĥālde kitābı meźkūr Ǿādetā nažar ve iǾtibārdan sāķıŧ olmuşdur.
[139] 3- Tārįħ-i ŧabįǾį: Sākini bulunduġımız işbu seyyāre-i arżı tezyįn ve
tenvįr eden ecrām-ı semāviyye ve bedāyiǾ-i śanāyiǾü’l-ileyhden ve keyfiyyet-i
ħalķ ve temāşāsı ĥayret-baħş ulü’l-ebśār olur. EnvāǾ-ı maħlūķāt ve maĥśūlāt-ı
arżiyyeden ve ŧabaķāt-ı kürre-i zemįnde münħafıż ve maĥfūž bi’l-cümle mevādd-ı
muħtelifeden baĥŝeder ki bunlarıŋ cümlesi eczā-yı tārįħ-i ŧabįǾįdir.
Tārįħ-i ŧabįǾį-i meźkūr ĥayvānāt-ı muħtelifeniŋ śūret-i taǾayyüşüyle
ŧabāyiǾ ve evśāfından ve vech-i tevellüd ve … keyfiyyet-i ĥayātiyyelerinden
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baĥŝeden mevlid-i ĥayvānātı ve zirve-i cibāl ile süŧūĥ-ı zemįnde evdiye ve
ormanlarda tenebbüt eden mevlid-i nebātātı ve kürre-i arżı teşkįl eden maǾādin-i
muħtelifeyi yaǾni mevlid-i maǾdeniyyātı bāĥiŝ ve cāmiǾdir. İşte bunuŋ için Ǿilm-i
tārįħiŋ bu ķısmında müverriħ bulunacaķ kimse hem farŧ-ı istiǾdād aśĥābından ve
hem de erbāb-ı nažar ve imǾāndan bulunmalıdır. İyice müşāhede için fikr ü beśāret
ve çoķ vaķit müşāhede içinde ġāyetle śabr ve mekānet lāzım olup her şeyǿiŋ
Ǿumķiyyātına tamāmį-i vuķūf için ķuvve midir ki ve eşyā-yı mevcūdeniŋ yekdigerinden tefrįķ ve teşħįśi için ķuvve-i mümeyyizeye mālik olmalıdır.

3.30. Faśl-ı Sādis – Terkįb
Terkįb: Efkārı cemǾ ve tanžįm ve lāyıķı olan śuver-i kelāmiyye ile tebyįn
etmeniŋ uśūlüdür. Bu maŧlabıŋ ĥuśūlü için de dört şeyǿ lāzımdır. Evvelā maķśadı
derįn ve müteǾalliķātıyla düşünmek ŝāniyen fikre tebādür eden şeyǿi ifāte-i vaķt
etmeksizin yazmaķ [140] ŝāliŝen yazılan şeyǿi kendi kendine taśĥįĥ etmek rābiǾan
anı da bir münşį-i kāmiliŋ nažar-ı tedķįķine terk etmek.
Bir kātib ne ķadar maķśad beyān edebilir ise terkįbinde o ķadar nevǾi
vardır. Faķaŧ biz burada tavśįf, rivāyāt, mekātįb iǾtibāriyle üçe taķsįm edecegiz.
MuǾallim olan kimesne bunlardan her ķanġı birine müteǾalliķ ķaleme aldıracaġı
mādde için evvelā ŧalebeye meǿal vermeli ve ĥatta uśūlünü ve feźlekesini bile
taĥtaya yazmalıdır. Lakin feźlekede vużūĥ olmaz ise ŧalebe için istifāde taǾassür
eder. Śoŋra da anlarıŋ āŝār-ı ķalemiyyesini birer birer dįde-i imǾāndan
geçirmelidir.

3.31. Bāb-ı Evvel – Tavśįf
Tavśįf: Eşyāyı tecessüm ettirir śūretde taśvįr demekdir ve buŋa verilecek
reng ve śūret ol derece şedįd ve teġayyürden berį ve ol derece śaĥįĥ ve ŝābit ve ol
derece ŧabįǾį ve taśvįrāt ol mertebe cānlı olmalı ki sāmiǾan anı işitmek veyā
oķumaġla görmek derecesinden ziyāde maǾlūmāt-ı yaķįniyye gele.
Miŝāl: “Bu ġār bir büyük ķayanıŋ baġrında oyulmuş ve źeheb ü fuđđa ve
Ǿamūd u heykel ve mermer yerine derūnu śadef ve emŝāli şeyǿlerle dolmuş ve
mefrūşātı eŧrāfına uzamış ve śarılmış olan aśma dallarından Ǿibāret bulunmuş olup
ĥarāret-i şemse muķābil hubūb-ı bād-ı śabādan teceddüd eden ŧarāvet-i laŧįfe-i
dāǿime üzerine cevānibinde tebeǾān eyleyen ŧatlı śadālı pıŋārlar śuyunuŋ miyān ve
kenār-ı ħıyābān ve benefşe-zārda maĥal-be-maĥal teşkįl eyledigi pāk ve berrāķ
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ĥavużlarıŋ [141] ĥavālįsinde ķalem-i mįnā-kārį-i ķudretle tezyįn-i çemen-istān
eyleyen envāǾı ezhār-ı bahārdan revāyiĥ-i ŧayyibe münteşir ŧaķ-ber-ŧaķ eşcār-ı
mülteffetü’s-sāķıŋ sāye-i leŧāfet-vāyeleri derūnuna ĥulūle şuǾāǾ-ı şems-i münįr
ġayr-ı muķtedir olup naġamāt-ı ecnās-ı ŧuyūr ĥayret-baħş-ı zevāyā-yı şuǾūr ve bāħuśūś bālā-yı cebelden kef-efşān ve serįǾü’l-cereyān ve çayır içinde muħtefį ve
nihān olan enhārıŋ seyr ve temāşāsı bādį-i izdiyād-ı sürūr olmasıyla berāber vāķiǾ
oldıġı tepeden her cānibe nažar olunsa bir türlü görünerek şöyle ki baǾżen rūy-ı
deryā āyįne-āsā sāf ve hem-vār ve baǾżen daġlar gibi dalgalar taşlara çarpar
görünüp, taraf-ı digerden ser-be-seĥāb çınar ve kavak ve köknār ve emŝāli
eşcārdan müteşekkil olan daġlar içindeki müteǾaddid ırmaķlar biri biri ardınca
cereyān ve deverān ederek baǾżısı kemāl-i sürǾatle dāǿir ve baǾżısı yavaş yavaş
dolaşa dolaşa sanki tārik ve fāriġ olamadıġı menbaǾ-ı kadįmi semtine sāǿil ü sāǿir
olup cihet-i āħerden görünen cibāl ü tilāl nažarıŋ ārzū eyledigi śūretde bir ĥalāvetli
ufuķ irāǿesiyle cibāl-i karįbe salķımları yapraķları aralarından nümāyān olur
bāġlar ve sāǿir incįr ve zeytin ve fıstıķ gibi maĥśūl-dār aġaçlar ile müzeyyen ve
maǾmūr dįde-i erbāb-ı temāşāya bir bāġ-ı cesįm-i śabā-muķįm görünürdü” (Yūsuf
Kāmil Paşa- Terceme-i Telemaķ).
Tavśįfde nažar-ı diķķate alınacaķ altı noķŧa vardır.
1- Tavśįf olunacaķ şey
2- Ĥuśūle getirmek murād olunan eŝere mülāyim ü müsāǾid cihet
3- Mādde ķābil-i [142] taĥavvül ise tavśįfe münāsebet alır vaķt-i müsāǾid.
4- Vaśfolunacaķ şeyǿiŋ ķabiliyyet-i ittisāǾiyyesi.
5- Nažar-ı ihtimāma alınacaķ aĥvāl.
6- Vaśfa şeŧāret veren taǾbįrāt-ı müteżadde.
1- Tavśįf olunacaķ şeyǿiŋ intiħābı: Maķśadıŋ intiħābı, kātibiŋ niyetine
göre tenevvüǾ eder. Niyet baǾżen ıżŧırāb ve żucret veyā inbisāŧ ve şeŧāret verici ve
baǾżen de maĥžūžiyyeti veyā maġmūmiyyeti mūceb olucu şeyǿlere ĥaśredilir.
Ĥāśılı intiħāb ve taħśįś olunan mevķiǾe ve istenilen eŝere göre olur.
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2- Ĥuśūle getirilmek murād olunan eŝere mülāyim ve müsāǾid cihetler: Bu
cihetler de merāma göre intiħāb olunur ve tavśįfe ne ķadar müsāǾid iseler ĥuśūle
getirilmek istenilen eŝere de ol derece mülāyim olmalıdırlar ve meŝelā
medĥolunacaķ bir źātıŋ mūceb medĥi olur cihātınıŋ gösterilmesine ĥaśr-ı diķķat
edilmelidir.
3- Eger mādde ķābil-i taĥavvül ise tavśįfi eŋ ziyāde müsāǾid maĥall ve
vaķte terk etmelidir.
4- Tavśįfiŋ derece-i ittisāǾı: Bu ittisāǾ da māddeniŋ śalāĥiyyet-i
mevķiǾiyyesine göre olur.
Meŝelā: Tārįħde ĥikāyeniŋ rūşeni bozmayaraķ oķuyanıŋ źihnine uracaķ
baǾżı taǾbįrāt-ı şedįde ve Ǿāliyye taĥrįr etmeli. Ħuŧbe az daha tafśįlāta müsāǾiddir.
Faķaŧ yine ħaŧįb muħāŧablarına telķįn-i merām edebildigini aŋladıġıyla vaśfına
ħitām vermelidir. ŞāǾiriŋ ise bu ħuśūśda vüsǾati daha ziyādedir. [143] Çünkü
ķārǿileriniŋ taħayyülātına söyler. Ĥāśılı įcābāt-ı maĥalliyyeye göre
vüsǾatlendirmelidir.
5- Tavśįfi teşķįl eden mevāķiǾ ve aĥvāliŋ intiħābı: Bu da ħurde-i tafśįlātıŋ
reddiyle olur. Çünkü tavśįf birŧaķım ħurde vaķāyiǾi ŝebt ve taĥrįr demek olmayıp
belki diķķate şāyān mevāddı almaķdır.
Teżād: Teżād ile olan tavśįf śūret-i ifādeye ayrıca ĥüsn ve şeŧāret verir.
ǾĀdetā ŧabǾ ve rengde muħālif bulunan iki taśvįr birbirini iżāǿe etdigi veyāħūd bir
taśvįrde žıll ile żiyānıŋ muķārenet ve iħtilāŧı tecessümüne bāǾiŝ oldıġı gibi teżādda
ifādeniŋ revnaķ-ı źātįsine başķa bir lemeǾān getirir.
Tavśįf altı türlü olabilir:
1- Baĥŝ-i vaķt: O da tafśįlātı verilecek bir vaķǾanıŋ geçdigi vaķti beyān
demekdir.
Miŝāl: “Lakin fecr-i gögüŋ ķapılarını güneşe açmaġa gelmekle bize bir
güzel gün Ǿilān etti. Maşrıķ āteş içinde ve yıldızlar bir vaķt verā-yı tesettürde
ķaldı” (Yūsuf Kāmil Paşa –Terceme-i Telemaķ).
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Miŝāl-i diger: “Her ne ĥāl ise baĥr-i mevvāc, şiddet-i ġażab ve ĥiddetden
mertebe-i cinnete gelip de āheste āheste taǾdįl-i mizāc eden şaħś-ı leccāc gibi
sükûnet-yāb ve bālā-ħāne-i zįnet-sarāy-ı āsumān, dest-i bevvāb-ı şafaķ-ı nūr-niśāb
ile vech-i münįr-i āfitāb-ı cihan-tāba güşāde-ebvāb olunca uzaķdan ħayāl meyāl
ķarayı seçtik (Yūsuf Kāmil Paşa - Terceme-i Telemāķ).
2- Baĥŝ-i mevķiǾ ve maĥall: Bir maĥall veyā bir mevķiǾ veyā bir cāy-i
muķaddes veyā bir sarāy veyā bir şehriŋ vaśfıdır.
[144] Miŝāl: “Miyāne-i emvāc-ı āb ve verā-yı seĥābdan cibāl-i āliye-i
cezįre-i Girid ve ez-cümle İda Daġı sāǿir daġlarıŋ üstünde yavruları ardınca ormān
içinde gezinir ġāyet iħtiyār gāv-ı beyābānį-vār bedįd olup…” (Yūsuf Kāmil Paşa Terceme-i Telemaķ)
Miŝāl-i diger: Daġıŋ Ǿaks-i śadāsı civār olan ormānları taĥrįk eden rūzgārıŋ
çatırtısını ve ķayalarıŋ üzerine çarpan dalġalarıŋ patırtısını tekrār eder. Kulübeleriŋ
yanında ise artıķ hiç bir ses işitilmez ve orada insān eŧrāfı divār ile muĥāŧ gibi
yalçın ķayalardan başķa bir şey göremez ve bu ķayalarıŋ dibinde ve yarıķlarında
ve tā tepelerinde bile ŧop ŧop aġaçlar biter ve buluŧlar o tepelerde ķalır. Yine o
tepelere yaġan yaġmurlar ekŝeriyā yeşil ve buġdayį renklerle Ǿalāǿimü’s-semā
taśvįr ederler ve ķayalarıŋ ayaġında bulunan ufaķ gülleri tevlįd ederler ki onlardan
(lā nā-bend) nā-mende bir küçük nehir teşekkül eder. Sükūnet-i mevķiǾiyye her
şeyǿe ġālib olup havā ve śu ve żiyā ġāyetle laŧįf ve ĥüsn-engįzdir. Ancaķ Ǿaks-i
śadā daġıŋ yüksek bayırlarında biten ħurma aġaçlarınıŋ ħışıltısını tekrār ve rūzgār
ise o aġaçlarıŋ uzun uzun dallarını taĥrįk ve bį-ķarār eder. Bir ĥalāvetli żiyā bu
ĥavżıŋ derūnunu tenvįr eyler şems-i münįr ancaķ ögle vaķti derūnuna ĥulūl
edebilir. Lakin ĥįn-i ŧulūǾda şiǾāǾ-yı ĥavżıŋ tepesine tāc-ı muraśśaǾ giydirircesine
bir reng ve nümāyiş baħşeder ve ķayalarıŋ zirveleri daġıŋ gölgesi üzerine [145]
yükselerek meźheb ve laǾl-i reng bir manzara verir.
4- Keyfiyyet-i vuķūǾ-ı ĥādiŝe: Muĥārebe ve buĥrān gibi bir vaķǾanıŋ göz
öŋünde vuķūǾ bulur gibice tavśįf ve beyānıdır.
Miŝāl: “Ķalantiŋ fırkası üzerine Ǿale’l-ġafle hücum ile çadırlar āteş-endāz
ħavf ve hirās ve birdenbire Ǿulüvvler muķaǾar felek birine mümās olmaġla
bulunduķları yerde ŝebātı iltizam müǿeddā-yı ķatl-i Ǿāmm olacagını ĥesāb ve terk
mevķiǾe şitāb eylediler. Ħıyām ve mühimmāt-ı mevcūde bir eski orman gibi her
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ŧarafdan tutuşup Adraset destinde şemşįr-bürrān ve ażvā-i meşāǿil-i āteş-nįrān-ı
nişān ile sū-be-sū esb-rān olaraķ Ǿaskerįniŋ şiddetli śu işlerinden ve bārān-ı belāāsā yaġdırdıķları Śapan Dagları’ndan Ķalantiŋ fırkası derūnuna arslan ve ķaplan
girmiş sürü gibi perākende ve birāderi ħāk-i fenāya figende olmasıyla merg-izerd-rūyāne-i görmekden viyāre ve bir de şaşırıp bįm-i ħelecān ve nįm-i cān ile
istimdadı ħaber geldi” (Yūsuf Kāmil Paşa - Terceme-i Telemaķ).
Baĥŝ-i sįmā ve şemāǿil: Bir źāt-ı źįķderiŋ veyā her ķanġı bir insān veyāħūd
ħayvānıŋ lehçe ve eŧvār ve ĥārekātınıŋ tavśįfidir.
Miŝāl:
İttifāķ idüb bu maǾnāda ümem
Ezherü’l-levn idi faħr-i Ǿālem
[146]
Yüzünüŋ ħāliś idi aġı ķatı
Ruħları śāf idi śāfį śıfatı

Reng-i rūyı gül ile yek-dil idi
Gül gibi ķırmızıya māǿil idi

Ķaplamışdı yüzünü nūr-ı sürūr
Sūre-i nūr idi ya maŧlaǾ-i nūr

Muśĥaf-ı ĥüsn idi ol vech-i cemįl
Ħaŧŧ-ı ruħ-sāresi naķl-i tenzįl

Gün yüzünden utanıp āb-ı ĥayāt
Meskenin etdi verā-yı žulümāt

165

Vech-i berrāķına aśĥāb-ı śafā
Ĥürmeti ġālib idi deyr-i ĥattı

Gökte olmuşdu o rūy-ı rengįn
ŞemǾ-i cemǾ ĥarem-i Ǿilliyyįn

Aŋa vermişdi kemāl-i zįnet
Kātib-i çehre güşā-yı fıŧrat

ǾAraķ-ālūd olıcaķ ol sulŧān
Gül pür-jāleye beŋzerdi hemān

Hem demişlerdir eşrāf ancaķ
ǾĀrıż-ı pākį Ǿaraķ-nāk olıcak

Dāne-i dürr gibi rūyunda diri
Ħoş-nümā eyler idi ol güheri

ŞemǾ-i ruħsārı dönerdi māha
İki ķandįl idi Ǿarş-ı İlāhi

[147] ǾIŧr-ı ħūyuyla per olurdu meşāmm
Būy-ı müşk idi yāħūd Ǿanber-fām

Dirilse ol gül gül-zār-ı sürūr
Cūş ederdi śana sįn-i ķulzüm-i nūr
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Olup envār-ı ruħu iki Ǿulüvv
Dürr ü dįvāre śalardı Pertev

Berg-i gül gibi ururdu nįki
Dirildigince olurdu ħoş-bū

Gördü kevŝer-i Ǿaraķ-ı gül-būyun
Nice aķıtmasın aġzı śuyu

Ruħ-ı sįmā-yı şerįfinde anıŋ
Bilinirdi ġarażı ol cānıŋ

Nūr idi āyine-i vech-i Nebį
Žāhir olurdu rıżāsı ġażabı

Kendi nefsi için ol pāk-ı neseb
Etmedi kimseye Ǿömründe ġażab

Olmadı hergiz o laǾl-i nā-yāb
Hiç kimseyle cihānda şükr-āb
Ħāķānį - Şemāǿil-i Şerįf
5- Baĥŝ-i ādāb: Bir şaħśıŋ feżāǿil ve nekāyiżiniŋ ve meziyyet veyā sū-i
ħulķunuŋ tavśįfidir. Bu nevǾ tavśįf tārįħlere maħśūś gibidir. Zįrā tārįħler
rivāyātında vużūĥ ve ifāde bulunmaķ için ekŝeriyā vaķǾa çeh-źį medħal görünen
źevātı aśĥāb-ı muŧālaǾaya ŧanıtmaķ isterler. [148] Bir māddeniŋ taśvįri ĥaķįķat ve
ħayāliŋ taśvįri ĥaķįķate muķārenet ile olur ve gerek māddį gerekse ħayālį olsun
her ikisinde de śanǾat ve kiyāset ve žerāfetle berāber sevret ve şiddet daħı
bulunmalıdır ve birbirine muķārenet ve mülāyemeti olan aĥvāl ve mevāddı ĥüsn-i
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edā ile bir yere cemǾ ve telfįķ eŋ ziyāde tavśįfi tefrįǾ ve tavżįĥ eylediginden
aĥsen-i mesālikdir ve Ǿādetā bir resimde olan gölgeler resmiŋ sāǿir ŧarafına
parlaķlıķ verdigi gibi bu da māddeniŋ tecessüm ve teşaħħuśuna iǾāne ederek śūreti ifādeye revnaķ ve şeŧāret getirir.
Miŝāl: “Nevbet-i salŧanat andan śoŋra Sulŧān Süleymān’a gelmişdir ki
imtidād-sin ve izdiyād-cāh ile mülūk-i ǾOŝmāniyyeniŋ eŋ baħtiyārı idi. Devrinde
seyf ü ķalem pek büyük eŝerler bıraķmış ve zamānį-i devlet-i ǾOŝmāniyyeniŋ
müntehā-yı kemāli olmuşdur. Mihr-i cihān-dār gibi kevkebe-i iclāl ile gāh şimāle
gāh şarķa gider ve her Ǿazminde bir mülk-i Ǿažįm fetĥ ederdi. Şimāle birçoķ
seferler edip her birinde Avrupa’nıŋ ķuvā-yı müctemiǾasını tefrįķ ile Macaristan
ve Erdel vesāǿir nice memāliki rāyet istilā altına almışdır ve birķaç defǾa daħı şarķ
cānibine gidip şiǾiyyet ķuvvetiyle Fırat’tan Ceyhun’a ķadar tevsiǾ eden ħāndān
Śafevįye ħaŧŧ-ı ĥadd-i vįni taǾyįn ile Van u Baġdad ve Revān u Şirvān ve TevābiǾi
zįr-dest-i ġālibiyyetinde ķalmışdır. Kendi şimālde bir ķuvve-i külliyye ile
Avusturya’nıŋ pāy-i taħtını muĥāśara etdi. ǾAskeri cenūbda bir himmet-i cüzǿiyye
ile Yemen iķlįmini żabŧ eyledi. Donanmasınıŋ meşhūr Ħayre’d-dįn Paşa
idāresinde olan şuǾbesi gāh İtalya’yı ġāret ve Venedik [149] cumhūru elinde olan
Cezāyir ve sevāĥili żabŧ ederek ve gāh müttefiķin aǾdā-yı donanmasını ĥarķ u ġarķ
eyleyerek Aķdeŋiz śularında gezerken Seydi ǾAli riyāseti altında bulunan fırķa-i
Portekiz donanmasıyla Hint deŋizlerinde āheng-i ceng ederdi. Dükeli yalŋız
mülūk-i İslām birķaç Avrupa ĥükümdārı bile sāye-i tįg žaferinde āsūde-nişįn-i
āmān olmuşdur.
Maĥśūl-i ġanāyim-ı ġazavātı olan bunca Ǿibniyye-i Ǿāliyyeniŋ her kemeri
medeniyyet efkārınıŋ devrinde nāǿil oldıġı ġalebāt-ı müteǾaddideye bir ŧāķ-ı
žaferdir. Eŝer-i mekārim iltifātı bulunan nice müǿellefāt-ı nāfiǾanıŋ her śaĥįfesi
maǾlūmāt-ı ārzūlarınıŋ Ǿaśrında gösterdigi teraķķiyāt-ı kāmileye bir tārįħ-i
muǾteberdir.
İşte bu zamāna ķadar mülūk-i ǾOŝmāniyyeden hiçbiri yoķdur ki rāĥat
döşeginde teslįm-i rūĥ etmiş olsun. Efrād ise ķahramānlıķ ħaśāǿiline diyānet ve
mekārim-i aħlāķ feżāǿilini Ǿilāve ederek dünyānıŋ eŋ ķuvvetli milleti oldıġı gibi
maǾārifce daħı Ǿaśırlarında eŋ maǾlūmātlı olan aķvāmıŋ biri idi. Bu zamān
teraķķiniŋ intihāsı ve belki iķbal-i devletde śoŋraları žuhūra gelen tedennįniŋ
ibtidāsı Ǿaśr-ı Süleymānįdir. Çünkü Sulŧān Selįm evveliŋ müntehā-yı eyyāmına
ķadar ĥālde eŝer-i iķbāl-i ežhārından ziyāde istiķbālde esbāb-ı saǾādet-ĥāl
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istiĥżārına çalışılırdı. Sulŧān Süleymān devriniŋ ise mužafferiyyet-i Ǿāliyye ve
maǾmūriyyet [150] ĥāliyyesinde görülen kemāl-i dūr-endįşlik cihetinde meşhūd
olamaz. Egerçi idāreniŋ her şuǾbesine bir ķānūn-ı muntažam vażǾ olundu. Faķaŧ
ekŝer ĥareketler ķānūn-ı ŧabįǾatıŋ ħilāfında bulundu. Pādişāhıŋ iĥtişāmı taĥammüli zamānıŋ fevķinde idi. Şehzādelerde verāŝet-i Süleymānįye istiĥķāķı olanlar birer
śūretle itlāf edildi. Milletiŋ eczā-yı aśliyyesi olan İslām memālikine doġru tevsiǾ-i
maŧlabına lüzūmu ķadar ehemmiyet verilmedi. Yeŋiçeri evlādı ocaġa ķabūl
olunaraķ millet-i ĥākimeniŋ bir menbaǾ-i tezāyüdü olan devşirme uśūlüne ħalel
getirildi.
Mülāzemet-i ķāǾidesiniŋ žuhūruyla ķadem-i istiĥķāķa taķaddüm ederek
ŧarįķ-i Ǿulemā vażǾ-ı ŧabįǾisinden çıķarıldı. Selāŧįn-i sālifeniŋ birķaç miŝli olmaķ
üzere taǾyįn edilen ħāśślar vaķfedilmege başlanılaraķ ħazįne-i devlet bir mevrid-i
Ǿažįminden maĥrūm edildi. Žerāfet-i istiķāmete ġālib gelerek aħlāķ-ı
Ǿumūmiyyede küllį taġāyyür ĥāśıl oldu” (Risāle-i Devr-i İstilā ).
Ħayālį taśvįrler Telemaķ mündericātı gibidir ki tārįħden alınmış gibi
görünür ise de bį-esāsdır.
Muvāzāt: İki ādemiŋ birbirine müşāhebet ve Ǿadem-i müşābehetiniŋ
muķāyesesidir ki o da tavśįfden bir nevǾdir.
Miŝāl: “Sulŧān Selįm zamānında maķām-ı meşįħata şeref veren bir Ǿārif.
Pādişāh ĥużūrunda İnnehu lā-yuĥıbbu’ž-žālimįn23 nažm-ı kerįmini fātiĥā-i kelām
ederdi. [151] Sulŧān Süleymān Ǿahdinde yine o mesnedle şeref-yāb olan bir žarįf-i
salŧanat meclisinde:
“Her kār ki Ħüsrev begend şįrįn-set” nažm-ı saķįmini ħātime-i merām
ederdi (Risāle-i Devr-i İstilā).
2- Bir işiŋ veyāħūd bir ĥāliŋ veyā bir emr-i nefsānįniŋ tavśįfidir ki aĥvāl-i
mühimmesi şedįd śūretle beyān olunur.
Miŝāl: “Öyle bir livā-yı salŧanat ki heyǿetine baķılsa hālede hilāl gibi āfāķı ĥavādiŝe düşecek taġayyürāt-ı Ǿažįmeye dāll ve belki milletiŋ seyf-i şecāǾati ħūn-
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Kur’an 42/ 40: Muhakkak ki O (Allah), zalimleri sevmez.

169

ı düşmen içinde bāriķa-i niŝār olacaġına berāǾat-i istihlāl olurdu” (Risāle-i Devr-i
İstilā).
Miŝāl: “Yā Emire’l-Müǿminįn! Nįrān-ı taǾŧiş şebistān-ı vücūduma iĥtirāķ-ı
tezelzül bıraķmaķdadır ve nāǿire-i ķaĥŧ-ı āb canıma ķaśdedip cigerim
yaķmaķdadır. Her nice ki sāķį-i devrānden teskįn-i ĥarāret ķılmaġa bir ķaŧre śu
isterim. Teskįn-i ĥarāreti gāh gözümden aķan seylāb-ı eşk-i revāna ĥavāle ķılıp ve
gāh zaħmlardan revān olan çeşme çeşme ķana işāret eyler ve gāh zülāl-i tįġ-i
aǾdāya rücūǾ eder. Āyā bu ne ĥikmetdir” (Fużūlį - Ĥadįķatü’s-SüǾedā).
“Ol gün Ǿarūś-ı ħalvet-serā-yı ufuķ mātem-kede-i dünyāya … rūy ve
perişān mūy çıķdı ve pįr-i sipihr-i ħamįde-ķāmet ŧarįķ-i taǾziyet ŧutup dāmen-i
libās-ı nįl-gūne çāklar bıraķdı ve ebkār-ı encüm tāb-ı nežžāre-i mesāǿib-i ħavāŧįn-i
ĥarem-serā-yı nübüvvet getiremeyip [152] perde-i ĥicāba girdi ve nesįm-i seĥer-i
şühedā için dem-ā-dem āh-ı serd çekip mizāc-ı kāǿināta küdūret yetirdi ve rıđvān-ı
riyāż-ı cennete zįnet verdi ki rūĥ-ı şühedāyı kerbelā-yı mihmān olur ve ĥūr-ı dįde-i
iştiyāķ açıp müteraśśıd oldu ki nūr-ı dįde-i zehrā gelir” (Fużūlį - Ĥadįķatü’sSüǾedā).

3.32. Bāb-ı Ŝānį – Rivāyet
Rivāyet: Fenn-i kitābetiŋ eŋ ecmel ķısmıdır ve kendisini herkes bu
ħaśįśaya mālik ve śāĥib žanneder ve śuver-i icrāǿiyyesine ki taĥkiye ve terviyesine
demekdir. Ķalķışırsa da ŧalāķat ve ĥüsn-i müǿeddānıŋ Ǿumūm için bedāhet-i
taǾaźźürü ŧabiǾį olacaġından žann-ı mezbūr bir dereceye ķadar yaǾni āŝār-ı
mütefāvete-i vāķıǾa nisbetinde taħŧıǿe olunabilir. Bunuŋla berāber teleźźüź veyā
bir śūretle istifāde edecegi şeyǿi insān oķur veyā diŋler ise şeyǿ-i meźbūruŋ
nefsü’l-emrde diŋlemege ve oķumaġa şāyān olması da lāzım gelmez ve merviyāt
Ǿale’l-Ǿumūm ĥažž ve istifāde olunur śūretde menķūlātdan Ǿibāret bulunmalıdır.

3.33. Rivāyātıŋ Śūret-i ǾUmūmiyyesi
Rivāyet: Ĥaķįķį ve ġayr-i ĥaķįķį bir vaķǾayı ibtidāsından nihāyetine ķadar
naķletmekdir ve gerek mevādd-ı Ǿādiyye ve śaġįreyi ve gerekse vaķāyiǾ-i
mühimme ve cesįmeyi ĥāvį bulunsun dāǿimā bir meslek-i maħśūś ittiħāźı rāvį için
aķdem-i umūrdandır. Çünkü merviyātda mesleksizlik diķķatiŋ mevādd-ı muħtelife
üzerine Ǿaŧf ve teferruķunu istilzām eder. [153] Lakin siyāķ-ı vāĥidde mütevellide
bir fikr-i müstaķįm alaraķ ve rivāyetiŋ mūceb-i intibāh olacaķ teferruǾātına iltifāt
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etmeyerek kelām ve ifādeniŋ ħuşūnet ve yübūseti iltizām olunmamalıdır. Belki
bi’l-Ǿakis teferruǾāt-ı meźkūre aĥsen-i śūretle intiħāb edilmelidir ki rivāyet için
iltizām olunan śabāĥat-i müǿeddā bulunsun ve rivāyetiŋ menşeǿi ve mebdeǿi
bilinmeli ve vuķūǾunu istiĥżār eden muķaddimāta Ǿilme’l-yaķįn ĥāśıl olmalıdır ki
şāhid-i ifāde ĥicāb-ı žulmetde mütevārį ķalmasın. Faķaŧ bu muķaddime įrādı
lüzūmuŋ fevķinde istiknāh derecelerine de varmamalıdır. Çünkü ekŝerį źevāt
birŧaķım muķaddimāt-ı vāhiye ile imlā-yı śaĥāyif ederek esās vaķāyiǾe müteǾalliķ
tafśįlāt-verā-yı tutuķ-ı nisyānda ķalır.
Meŝelā: ǾĀli Tārįħi gibi ki muķaddimesiniŋ ekŝerį yerini birŧaķım bįlüzūm ħurāfāt ile doldurmuşdur ve bi’l-Ǿakis birdenbire maķśada da
girişivermemelidir. Hiç olmaz ise o rivāyeti fehmine medār ve iǾānesi olur baǾżı
muķaddimāt ile temhįd etmelidir.
Miŝāl: “TeǾāvenū aǾla’l-birri24 fermānına ve uħuvvet-i İslāmiyyeniŋ ĥāl ü
şānına vāķıf olanlar için bir felākete uġrayan vaŧandaşları ĥaķķında elinden gelen
muǾāmele-i muĥsineyi icrā etmek birinci derecede ferāǿiżden Ǿaddolunur.
Ecdādımızıŋ bu farįża-i ħayriyyeyi įfāda gösterdigi müǿeŝŝir ise dillerde dāǿir nice
nice dāstān-ı mefāħir peydā eylemişdir. [154] Ĥattā vaķāyiǾ-i sālifeden aŋlaşılır ki
ĥasenāt uġrunda aķçe degil naķd-i ĥayāt beźl edecek ķadar fütüvvet-i milletimizde
Ǿādāt-ı cāriyeden addolunacaķ derecede idi” (Taśvįr-i Efkār).
Ve rivāyet śūret-i mükemmelede olmalı. YaǾni eźhānıŋ taśvįr ve
muĥākeme edemedigi nükte ve daķįķalar tamāmį-i ıŧŧılāǾ verecek śūretde naķl ve
taĥkiye ķılınmalıdır. Eger burası nažar-ı mürāǾāta alınmaz ise maķśadıŋ ħilāfına
gidilmiş ve istifāde-i Ǿumūmiyyeye ħıdmet ki aśıl mā-bihi’l-iltizāmdır andan da
Ǿudūl ve iǾrāż edilmiş demek olur.
Rivāyet; meǿħaź ve esās, tanžįm-i vaķāyiǾ, tanžįm-i ĥikāye denilen
vāridāt-ı źihniyyeden terekküb ve teşekkül eder.
Eger esās tevārįħ ve tevātürātdan meǿħūź ise anlara tevfįķ-i meslek ederek
efkār ve Ǿaķāǿid-i Ǿāmmeniŋ ħilāfına źehābı iħtiyār etmemelidir. Faķaŧ baǾżı da
ĥaķįķatiŋ daħl ve taǾallüķü olmayaraķ yeŋiden teǿlįf ve iħtirāǾ olunmuş aĥvāl ve
esmāǿ istiĥāđı ve cereyānį-i vaķǾa ancaķ taśavvur-ı maħśūśa ħıdmet için keşįde-i
silk-i süŧūr ķılınmış rivāyāt vardır ki (meŝelā romanlar gibi) anlara istenilen şey
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derc olunabilir. Şu ķadar ki ĥākį intiħābından mesǿūldür. Ĥaķįķate muķārin bir
māddeyi taħayyül edebilmek pek ķolaydır. Faķaŧ evvelā bir maķśad bulmalı ki
hem müfįd olsun hem de źihne güzel görünsün.
Bir ahālį üzerine bir şey rivāyet ve ĥikāyet olunacaķ ise evvelā ahālį-i
merķūmeniŋ ādāb [155] ve aħlāķını ve efrād-ı mürekkibesiniŋ meyelānį-i bāllerini
ve terbiyesini ve vuķūǾātıŋ nehc ve rūşeni ve aĥvāl-i müteǾalliķasına mülāyim
nikāt ve şįve ile ķābiliyyet-i ŧabįǾiyyesini bilmeli.
Ŝāniyen de ħuśūśāt-ı mervįyece źį-medħal bulunan źevātıŋ aĥvāline dāǿir
ħurde-i taķśįlāta kesb-i vuķūf etmeli ve tafśįlāt-ı meźbūreye Ǿāǿid ħaśāǿiśi tefrįķ ve
temyįz ile berāber źevāt-ı mūmā-ileyhimiŋ ādāb ve aħlāķca bulunduķları dereceyi
de mįzān-ı tedķįķe urmalıdır. İşte bunlarsız terkįb hem ĥaķįķatden ve hem de
fāǿide ve zįnetden Ǿāŧıldır.
Tanžįm-i vuķūǾāt: Bir rivāyeti istifāđe olunur śūretde beyān ve tensįķdir.
Çünkü rivāyet-i mezbūreniŋ mebnā bulundıġı maķśadı aĥvāl-i müteferriǾasıyla
bulmaķ mertebe-i kifāyede degildir.
Tanžįm ve ĥikāye ve merviyāt. Esāsı māddeye müteǾalliķ istiŧlāǾ olunan
maǾlūmātı maķśadıŋ irāǿe edecegi menfaǾate ve ĥikāyeniŋ ĥāl ve nesaķ-ı
ŧabįǾįsine tevfįķ etmekdir. Mebdeǿ ve esās taǾyįnine ĥiddet-i źihn įcāb etdigi gibi
tanžįm-i ĥikāyeye de ĥükm-i tedbįr lāzımdır. Tanžįm-i ĥikāyede üç eczāyı ĥāvįdir.
1- Esyāķ: İfādedir ki źihni gelecek şeylere ĥażırlar ve fikri źikr-i ātįye
bıraķılmış vāridāt-ı kelāmiyye için tehyiǿe eder ve anı ĥüsn-i telaķķiye istiǾdād
verir. İşte ifādede bu vechle siyāķ bulunmaķ için ĥikāyeniŋ vuķūǾ bulduġı maĥall
ve zamānı ve rivāyetde źį-medħal bulunan źevātı ve naķl olunan keyfiyyetiŋ ibtidā
ātını [156] güzelce taǾrįf ve tavżįĥ etmelidir. Bu siyāķ-ı ifāde ekŝeriyā basįŧ ve Ǿādį
bulunabildigi gibi baǾżen de şedįd ve müǿeŝŝer ŧarz ve vādįde olur. Lakin her iki
śūretde de ifādeniŋ muvażżaĥ olması şarŧ olup öyle maķśada intiķāl bahānesiyle
birŧaķım ĥaşviyyāt-ı bį-fāǿide ile imlā-yı śaĥāyife cevāz yoķdur. Çünkü ekŝer
erbāb-ı ķalem maķśada intiķāl olunacaķ yere yaǾni mevķiǾ-i taħallüśe
geldiklerinde yolunu şaşırmış bir seyyāĥ gibi ötede beride ve idāre-yi
kelāmiyyeniŋ ħāricinde dolaşıp dururlar. Bu müşķilāta müśādif olmamaķ için de
siyāķı maķśadıŋ mebnį oldıġı esās-ı ifādeden almalı ve orayı maśdar-ı kelām ve
vālid-i merām bilmelidir. Yoķsa bir gülünc fıķra veyā vaķǾa söyleyecegini vaǾad
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eder de śoŋra herkesiŋ maǾlūmu bir şeyǿle sözüne ħitām verir birŧaķım tecrübesiz
ĥākįler gibi ıŧŧırād-ı ifāđeyi bozar idāresizlikde bulunmamalıdır.
Siyāķ-ı ifāde baǾżen daha ziyāde şedįd ve müǿessir bulunmaķ için
maķśad-ı sāmiǾįniŋ maǾlūmları gibi ŧanılaraķ birdenbire vaķǾanıŋ ortasından yaǾni
muķaddimesizce basiŧ maķāle ķalķışılır ve bu uśūle mücerred merāķı tehyįc için
tevessül olunur.
VaķǾā-i sāmiǾįne maǾlūmları žannetdikleri şeyǿe noķśānį-i vuķūfları ve
belki Ǿadem-i ıŧŧılāǾları telķįn olunduķda ŧabįǾatle maǾlūmāt-ı cedįde aħźine
mecbūr olacaķları ve bu da birŧaķım heyecān [157] ve ħelecān-bālį istilzām
edecegi bedįhįdir. Lakin siyāķ-ı meźkūr ġāyet belįġāne ve sanǾat-dār olmalıdır.
Çünkü Ǿāǿid oldıġı idāre-i kelāmiyyede vuķūǾundan teġāfül olunan cüzǿį bir ħaŧįǿa
eŋ büyük bir sūǿ-i netįceyi dāǾį olur.
2- Sebk ve rabŧ ki kendisinden rivāyet olunan źevātı ve vuķūǾātı
münāsebāt gözeterek birbirine rabŧ ve tevŝįķ demekdir. Bu da ancaķ reviş-i ifādeyi
bozan tafśįlātı ŧayy ve ĥaźf ile olur ve rivāyāt ve menķūlāt bir nisbet üzere cemǾ ve
tanžįm edilmiş olmazlar ise andan intifāǾ ve istifāde biraz taǾassür eder ve netįce
ki siyāķ ve revişiŋ müstenid olacaġı noķŧadır aŋa da birŧaķım muķaddimāt-ı
yaķįniyye ile erbāb-ı muŧālaǾayı ħabersizce hażırlamalıdır ve bu ĥażırlayış da
rivāyāt-ı vaķǾayı o śūretle tanžįm etmekle ĥāśıl olur ve netįce-i teǿlįf-i kelām eden
źātıŋ vaǾdine veyā ārzūsuna tevāfuķ etmek veyā aŋa muķābil bulunmaķ lāzım
oldıġı gibi vaķtinde ħitām bulmalıdır. Çünkü verilecek maǾlūmāta evvelce vuķūf
ħāśıl etdirilir ise artıķ tafśilāt-ı sāǿireden erbāb-ı muŧālaǾa hem müstaġnį ķalır ve
hem de teneffür ve teberrį eder.
3- Rivāyeti tezyįn ve tavşįĥ etmek: Bu da ħavāśś-ı kelām baĥŝinde źikri
sebķat eden ķavāǾide riǾāyet ve ittibāǾ ile ve ĥaźfı taķdįrinde ancaķ kelāmı sektedār etmez ise de bulundıġı ĥālde de revnaķ ve şeŧāret getirir birŧaķım taǾbįrāt ve
ifādāt istiǾmāl ve derc ile ĥāśıl olur ve böyle fāǿide taĥtında taŧvįl edilmiş uzun
ĥikāye şübhe yoķ ki ķıśa ĥikāyeden de ķısadır. [158] Zįrā zįnet-i ifādeden Ǿāŧıl
olan rivāyāt-ı ŧabįǾat ile rūĥa śıķıntı verecegi cihetle anlarıŋ tamāmį-i müŧālaǾası
herkes için pek de mümkün olamaz. Ĥüsn-i mevādda ve şeŧāret-edā ile yazılmış
bir eŝer müŧālaǾası Ǿādetā eŧrāfı envāǾ-i ezhār ve eşcār ile tezyįn edilmiş bir cāddei dil-güşāde yürümege beŋzer ki ne ķadar uzun olsa yine śarp ve ķayalıķ arasından
geçen bir yola nisbetle insāna ķıśa görünür.
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ǾAle’l-Ǿumūm merviyāt: İħtiśār, açıķlıķ, Ǿādįlik, fāǿide ve ħāśśalarını
cāmiǾ ve muĥtevį bulunmalıdır. Faķaŧ rivāyātda vücūdu şarŧ ķılınan iħtiśārdan
maŧlūb ķıśalıķ olmayıp belki ġayr-i müfįd olan şeyleriŋ terk ve ĥaźfıdır ve rivāyet
de rivāyāt-ı tārįħiyye, rivāyāt-ı emŝāl ve eşǾār, rivāyāt-ı esāŧįr ve efsāne, rivāyāt-ı
ħuŧbe iǾtibāriyle dörde inķisām ve tenevvüǾ eder.
Rivāyāt-ı tārįħiyye: Bir vaķǾanıŋ śaĥt ve ĥaķįķat üzere taǾbįr ve ifādesidir.
YaǾni taĥkiye ķılınan ĥādiŝeniŋ el-ĥāletü haźihi vuķūǾ buluyor gibi taśvįr ve
irāǿesidir. Rivāyāt-ı tārįħiyyeniŋ maķśadı ĥaķįķatdir. VuķūǾatı ĥaķ ve tamāmıyla
beyān ve her bir teferruǾātını inśāfāne Ǿarż ve Ǿayān eder ve ĥükmünde Ǿadālet ve
iśābet bulunur. Tārįħte zįnet eger maķśad-ı müsāǾid bulunur ise olabilir.
Müverriħiŋ kelāmında mehābet ve vecāhet ve sürǾat ve cereyān bulunmalı ve
ĥikāye olunan şey daħı ehemmiyeti nisbetinde Ǿālį veyā Ǿādį olmalıdır. NaǾimā
Tārįħi oldıķca şu şerāǿiŧ-i mebsūŧayı ĥāvį bir tārįħdir [159] ve taǾbįrātıŋ
ħuśūśiyyeti ve cümleleriŋ tenevvüǾü ise müverriħ için bir miǾyār-ı meziyyet
demekdir. ǾĀkif Paşa merĥūmuŋ Tabśırası işte bu yolda bir eŝer-i celįldir.
Rivāyāt-ı emŝāl ü eşǾār farż olunmuş ĥaķįķate muķārin bir vaķǾanıŋ
beyānı veyā nefsü’l-emrde muķārin-i ĥaķįķat olan vuķūǾātıŋ inanılacaķ vechle
uśūl-i ifādesidir.
Rivāyāt-ı tārįħiyye ile rivāyāt-ı emŝāliŋ farkı; rivāyāt-ı tārįħiyyeniŋ
mevżūǾı ĥaķįķat ve öbürünüŋ ise ħayālātdır. Faķaŧ rivāyāt-ı emŝāl yine bir
dereceye ķadar ĥaķįķat ve imkān ile memzūc ve maĥdūd olmalıdır.
Rivāyāŧ-ı şiǾiriyyeniŋ melekāt-ı Ǿaķliyye ile berāber ħayāl ve ķalbe daħı
taǾalluķ ve teǿśįri vardır. ǾĀdetā ĥavāśśı taǾŧįl ve rūĥu taĥrįk eder ve rivāyāt-ı
şiǾiriyye tertįbāt-ı kelāmiyyeniŋ cümlesini ķābil ve müsāǾiddir. Faķaŧ şu ķadar ki
bir uśūle tābiǾ bulunmalıdır. Rivāyāt-ı esāŧįr ve efsāne bunda maķśad ya maĥżā
eglendirmek veyāħūd bunuŋla berāber Ǿibret ve intibāh göstermekdir. Böyle
efsāne ve maśāllarda esās-ı lāşį olup maŧlūb olan nümāyişdir ve gözetilecek cihet
ufaķ ve Ǿādį şeyleriŋ müzeyyen ve maǾķūl gösterilmesidir ve böyle maśāl ve
efsāneler ehemmiyetsizce ve kelām-ı Ǿādį ile beyān olunmalıdır ve eger bi’lbedāhe ħāŧıra gelen ufaķ nüktelerle tezyįn edilir ise śūret-i ifādeye daha ziyāde
revnaķ ve şeŧāret verilmiş olur. Rivāyāt-ı ħuŧbe feśāĥat baĥŝinde mafśalan
źikrolunmuşdur. [160]
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3.34. Bāb-ı Ŝāliŝ – Mekātįb
Mektūb: Eglence maķāmında bulunan ĥikāyāt ve eşǾār-ı vesāǿire ile tārįħ
ve felsefe gibi ĥaķāyıķıŋ vasaŧında bir śūret-i ifādedir. Uśūl-i mektūb birçoķ
maķāśıd-ı vesįǾayı ĥāmil ve kāfil gibi görünür. Zįrā hiçbir maķśad bulunmaz ki
anda mektūb śūretiyle temhįd-i efkār mümkünsüz olsun. Hele birçoķ müǿellifįn
uśūl-i mektūb ile mübāĥiŝ-i dįniyye ve felsefiyye yazmışlardır. Faķaŧ bunuŋla
teǿlįfāt-ı meźkūreniŋ śuver-i ifādātı kelām-ı mektūb rāddesindedir denemez.
Meŝelā: ǾÜnvānı bir müddet-nāme iken biraz muķaddimātdan śoŋra
müǿellif bulunan źāt-ı muĥibbile olan muħāŧabayı ŧaraf ederek Ǿāmmeye beyān-ı
efkār etmege başlar ĥatta saǾādetli Nüzhet Efendi’niŋ Muġni’l-Küttāb’ı işte bu
yolda tertįb olunmuşdur. BaǾżen mektūb bir maķśad-ı muǾayyenden baĥŝeder. Bu
ĥālde kātib śuver-i kelāmiyyeniŋ ķanġı şıķķıyla olur ise olsun tebyįn-i meǿal
edebilir. ǾĀdį olur,Ǿālį olur her ne śūretle ister ise. Lakin bu güne mektūblar
ĥaķįķaten bir mektūb maķāmında ŧutulamaz. Belki anlar muħāŧabıŋ bulundıġı
mevķiǾe göre birer nuŧuķ demekdir.
3.35. Faśl - SābiǾ
Uśūl-i Mükātebāt ve Erkān-ı Kitābet ve Şerāǿiŧ-i MüteferriǾa-i Sāǿire
Beyānındadır.
Mektūb: Mesāfe ile ayrılmış iki źāt beyninde yazı ile olan mükāmeledir.
Bināberįn ifādāt-ı vāķıǾası Ǿayn-ı mükāleme gibi olmalıdır. Mükāleme de Ǿādį
olur. ŦabįǾį olur. Teklifsizce olur. Lakin iki dost beyninde olan mükātebāt-ı
edįbāne ve ecnebį veyāħūd [161] rütbece mā-dūnį bulunanlarla žarįfāne ve
kendiniŋ fevķinde bulunan ekābir ile de mütevāżıǾāne olmalıdır ve eŋ ziyāde
maĥremį ve teklifsiz ŧanıdıġı aĥbābına bile yazar iken gerek maķśada ve gerek
siyāķ-ı kelāma ĥaśr-ı diķķat lāzımdır ve iki ŧarafdan yaǾni mürsel ve mürselü’nileyh ŧarafından da bu daķįķaya riǾāyet vācibe-i maślaĥatdır.
Zįrā yazılan şeyde vuķūǾa getirilen ihtimāmsızlıķ bi’l-āħire muħāŧabına
olan noķśānį-i mecbūriyyetini işrāb eder ve bir ādem ne ķadar ŧalāķat-i lisān śāĥibi
ve mįr-i kelām olur ise olsun mekātibesini Ǿaynı mükālemesine tevfįķi de iltizām
etmeyip yine söylediginden daha güzel yazmaġa ġayret etmelidir.
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Hem mektūb-ı taĥrįrį mükāleme gibi olmayıp cümle-i kelāmiyyeleri
birbirine rabŧ ve tevŝįķa vaķtde müsāǾiddir ve mekātįbde diķķat ve ihtimām gerçi
mültezim ise de bunu ciyādet-i maǾnā ve metānet müǿeddā cihetine śarf edip
tezyįnāt-ı lafžiyye vādilerine aślā sapmamalıdır. Çünkü mektūbda farŧ-i zįnet
ķāriǿe, müǿeddā, kelāl ve bį-hūde mūceb iştiġāl olur. Anıŋ için Ǿale’l-Ǿumūm
mekātįb bu miŝillü teklifātdan müstaġnį ve Ǿārį bulunmalıdır.
Mektūbda aśıl maŧlūb ve mültezem olan śūret-i ifādeniŋ fikre muŧābaķatı.
Kelāmıŋ ħaŧādan selāmeti ve Ǿibāreniŋ safsaŧa ve bį-lüzūm tezyįnātdan berāǿetidir.
Kelimāt ve taǾbįrātıŋ intiħābına daħı diķķat ve ihtimām lāzımedendir. Faķaŧ
bundan maķśad elfāž-ı müseccaǾa ve müterādife įrād ve istiǾmāli degildir. [162]
YaǾni öyle kelimāt derc ve intiħāb olunmalıdır ki verecekleri ifādeniŋ ħayāl-i
vebālimize Ǿalāķa ve teǿŝįri bulunsun ve kelām rūĥlu ve nüket-i elfāž ve mezāyā-yı
ifādeyi cāmiǾ bulunmalıdır ve bu da ancaķ vāridāt ve sünūĥāt ile olur. SaǾy ve
taǾlįm ile bu şįve-i müǿeddā ĥāśıl edilmez. Kelāmda sanǾat ve mażmūn
aranılmamalı belki tevellüd etmeli ve teklifsizce tevārüd eylemelidir.
Çünkü mezāyā-yı saħn-ı baħt-ı taǾbįr olunan ħayāl-i ŧayyāre beŋzer ki
arķasından ķoşmayana kendisini taķdįm eder ve anı taǾķįb edenden ise ķaçar.
Nükte ve mażmūn baǾżı ber-ŧıbāķ-ı cedįd įrādıyla ve baǾżen kināye-i nāz ki vażǾ
ve derc ile ve gāh kelimeniŋ bir ŧarafını göstererek diger ŧarafını żımnen aŋlatmaķ
yaǾni įhām-ı tenāsüb ŧarįķiyle ve gāhice de iki fikr-i Ǿālįyi nāzikāne birbirine tavśįl
ve taķrįb için tenāsüb ve tevfįķe riǾāyet edebilmekle ĥāśıl edilir. Ve’l-ĥāśıl öyle bir
tefaħħuś-i maǾānįdir ki ibtidā-i dāll olacaġı maķśada dāǿir emāre bulunmayıp
śoŋradan tevellüd etmege başlar ve anıŋla istiśĥāb olunan fikriŋ nıśfı serd ve
beyān olunur ise de nıśf-ı digerine lüġat ve muǾammā ŧarzı verilerek ĥall-i intiķāl-i
źihnįye bıraķılır.
Miŝāl: “Her ĥarf-i mekārim žarfı mevśil-i sürūr-i ġayr-i maĥśūr ve meǿal-i
meĥāsin iştimāli mürselü’r-riyāĥ ārām ve ĥużūr olan iĥsān-nāme-i maǾālį-mevfūr
ve ināyet-i nüşūrları [163] bu kere şeref-res-i rāĥe-i vuśūl ve žuhūr olup biĥamdi’llāh el-melikü’l-ġafūr ĥalebü’ş-şehbā ķudūm-i mebrūk-i Ǿālįleriyle dārü’ssürūr ve farķ-ı bende-gānemde teveccühāt-i seniyyeleri kemā-kān-i müstaķarr ve
mütemādįü’ś-śudūr oldıġı müfād-ı Ǿālįsinden istifāde ve istibşār olunaraķ aĥķar-ı
ez-mūr olan bu Ǿāciz-i śādıķları ĥaķķında bu vechle daħı mebźūl ve mebźūr olan
iltifāt-ı Ǿaliyye-i Süleymānįleri bende-i kemįnelerini ĥāǿiz niśāb-i mefħaret ve
ĥubūr etmekle Süleymān-ŧabǾ-ı maĥāsin-i nebǾ-i kirāmįleri dāǿimā mahrem-i
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ĥarem-serā-yı Belķıs-ı śafā ve ĥüdhüd-i āmāl ve iķbāl iśfāneleri ān-be-ān pervāznümā-yı sebā-yı intižām olması edǾiye-i mefrūżası her daķįķa ve zamān biħulūśi’l-cenān įśāl-i ķabūl-gāh cenāb-ı Ħālıķu’l-ins ü cān ķılınmaķdadır (Yūsuf
Kāmil Paşa).
Miŝāl: “Māye-i maĥāsin-vāye-i devletlerinde mevdūǾ-i dest-i ķudret ve
tebaĥĥur-ı büt-gerde-i erbāb-ı baśįret olan cevāhir-i ħavāŧır-efrūz-i bende-nevāzį
bu kere resįde-i dest-i iħlāś-ı peyvest olan iĥsān-nāme-i iśfāneleri muŧālaǾa ve
mezāyā-yı sāmiyyesinde bāhirü’l-lemeǾān ve her ĥarf-i leŧāǿif žarfında münderic
bulunan maǾānį-i daķįķa-şāyān-i nažar-i imǾān ve iǾtibār oldıġına bināǾen
teveccühāt-ı sābıķa ve lāĥiķa-i Ǿaliyyelerini birer birer tefekkür-i sebeb, tekerrür-i
teşekkür olmaġla teşekkür eylerim ve iĥsān-nāme-i Ǿālįŋiziŋ emŝāli gibi cevāpsız
ķalmaması śadedine gelince [164] şimdiye ķadar śavb-i kem-terāneme germnāme-i āsfāneleri gelmiş ise cevābı yazılmışdır. Cevābını veririm. Her ne ise
cenāb-ı ǾAle’l-Elķāb devletleri nažįr ve meŝįli nā-būd-i ber-vücūd memdūĥ ve
maĥmūd oldıķlarından ŝenā vü duǾā-yı devletlerinde tecvįz-i ķuśūr olunmadıġı
maǾlūm-i sāmįleri oldukta ol bābda… (Yūsuf Kāmil Paşa)
Diger. “İdāre-i mühimmede mahāreti maǾlūm-i Ǿālemiyān ve her manśıba
liyāķat u kifāyeti dünden bugüne Ǿayān olan źāt-ı sütūde-simāt-ı devletleriniŋ
çoktan beri müstaĥaķķ ve nezd-i erbāb-ı baśįret ve taķdįrde cedįr ve lāyıķ oldıķları
rütbe-i sāmiyye-i vüzerātı iĥrāz ve düşmeniŋ cānına şiş urmaķ için Niş’e gidip
ehliyyet-i źātiyye-i destūrįlerini ibrāz buyurdıķlarını müşǾir ve mübşir olan iki
ķıŧǾa iĥsān-nāme-i müşįrāneleri müŧālaǾa ve feĥāvį-i mażāmįn ĥāvįsinden ĥuśūle
gelen meserret ve mefħaretiniŋ beyānı lisān-ı ħāme-i iķtidāra ve ķırŧās-ı taŧvįl ve
iħtiśāra śıġmayacaġından burasını şehādet-i ķalbiyye-i devletlerine ĥavāle ile
daǾvet-i muvaffaķiyyet-i Ǿaliyyyeleri tekrār ķılındıġı maǾlūm-ı Ǿālįleri buyruldıķda
ol bābda… (Yūsuf Kāmil Paşa)
Muĥarrerāt-ı vārideye verilecek cevāplar maķām ve iķtiżāya göre tebeddül
edecek ve elķāb ve taǾbįrāt daħı o nisbetde tenevvüǾ ve teferruķ eyleyecek
oldıġından gerek bunlardan ve gerekse istidǾā ve istiǾfā ve tavśiyye ve tebrįk ve
teşekkür ve tesliyye ve taǾziyye ve mevādd u muśālaĥa dāǿir mekātibātla fürūǾāt-i
māddiyyesinden baĥŝetmeyerek şu važįfeyi [165] Taķvįmü’l-İnşā nām kitāba ĥaml
ile yalŋız baǾżı ķavāǾide įcābiyyeyi söyleyecegizdir ki o da ātiü’ź-źikr erkān-ı
kelām ve şerāǿiŧ-i mekātibātdan Ǿibāretdir.
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3.36. Erkān-ı Kelām
Kelām için dört rükn iǾtibār olunabilir ki birincisi ibtidā ikincisi taħallüś
üçüncüsü intihādır.
1- İbtidā: Beyān ve ifādeniŋ mezāyāsına vuķūf-ı ĥāśıl etdirecek elfāž ve
maǾānįnin birinci cümlesi ve kelāmıŋ matlaǾı demek oldıġı cihetle maǾnā-yı
maķśūda dāll ve selįs ve faśįĥ ve muvażżaĥü’l-meǿal olmalı ve taǾķįd-i lafžį ve
maǾneviyle rekāketden ve hem de birŧaķım ĥaşviyyāt ile feśāĥat ve belāġati
maħall-i kelimāt ve maǾānįden sālim bulunmalıdır. İşte bu birinci cümle ne ķadar
cezįl olur ise ol ķadar revnaķ-dār ve ĥüsn-dār olur.
Vesāǿir cümlelere de ĥaśr-ı nažarı mūceb bulunur ve kelāmdan en evvel
semǾe gelen bu oldıġı için eger anda Ǿuźūbet-i lafž ve ĥüsn-i sebük ve vużūĥ-ı
maǾnā olur ise istimāǾına ārzū ġalebe edecegi ve sāmiǾįni įķāž eyleyecegi cihetle o
kelām-ı maķbūl ve Ǿaksi taķdįrde iǾrāż ĥāśıl olur ve gelecek Ǿibāreniŋ siyāķınıŋ
baǾżı işārāt-i ħafiyye ve ĥāl ü maķśada müteǾalliķ kelimāt-ı delālet ile belįġāne bir
taǾbįr ile edā olunmasına berāǾat-i istihlāl denir ki maķśūda münāsib oldıġı cihetle
aĥsen-i ibtidā ātdır.
2- Taħallüś: Kelāmı tezyįn eder taǾbįrāt-ı ĥasene ile teşbįbden veyā
sāǿireden münāsebāta riǾāyet ederek maķśūda intiķāl etmege derler. [166] Bunda
ibtidā ile ĥüsn-i iltiyām ve irtibāŧıŋ vücūdu şarŧ oldıġı gibi maǾānįniŋ birbirini
ŧutması ve beynlerinde Ǿalāķa-i sebebiyyetiŋ bulunması ve kelāmıŋ cümlesinin
nesaķ ve aĥad üzere mefraġ olması lāzımdır. O da nāŝir ve şāǾiriŋ ĥaźāķat ve
ķuvve-i taśarrufiyyesi ve ĥasen-i ŧabįǾati ve ittisāǾ-i ķarįĥası nisbetinde olabilir.
Çünkü sāmiǾ teşbįb veyā sāǿireden maķśūda intiķāl olunacaġı vaķitde ŧarafeyniŋ
… ĥüsn bulur ise neşāŧı taĥarrük ederek māǾbedîni ıśġā eder ve Ǿaksi taķdįrinde
iĥāle-i semǾ-i diķķat etmez ve bu taħallüśe girįz-gāh daħı taǾbįr olunur.
İķtiżāb: Bir de iķtiżāb vardır ki bu taħallüśüŋ żıddıdır. YaǾni bunda encām
gözetilmeyerek kelām-ı fayśal bulur ve evveliŋ ŝānįye Ǿalāķası olmayaraķ kelām-ı
āħir ile istįnāf olunur ve mülāyim aranılmaz. Faķaŧ bu eşǾār ve kitābet
ǾArabiyyede müstaǾmeldir. Lisān-ı Türkįde ķullanılmaz.
Faślü’l-ħiŧāb: Bir de faślü’l-ħiŧāb vardır ki mütekellim-i kelāma iftitāĥ edip
müǿeħħeran ġaraż-ı … çıķmaķ murād eyledigi vaķitde bir Ǿalāķa ile kelām-ı āħire
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intiķāl eder. Elĥamdülillāhdan śoŋra ammā baǾdehu demek gibi ki bunda da …
gözetilmez.
Ŧaleb: Bir de ŧaleb vardır o da māfi’ż-żamįri ilĥāĥ ve ibrāmdan ħālį ve
mevķiǾe mülāyim ve incāĥ-ı maķśadı dāǾį ve müteżammın-ı elfāž-ı nāz ki ve
taǾžįmāt ve tavsilātı cāmiǾ-i maǾānį-i cemįle ile edā ve beyān etmege derler. Bu
ŧaleb-i istirĥām ve istiǾŧāf münĥaśır olmayıp belki Ǿarż olunan bir māddeniŋ ķarįni ķabūl olması için ĥüsniyyāt veyā ķubĥiyyātını veyāħūd teshįlāt veyā taśǾįbātını
müstelzem olacaķ vesāǿil ve delāǿil [167] burada serd ve ityān olunur ve bu
cihetden ķaleme alınan māddeniŋ rūĥu şu mevžiǾ-i ŧaleb demek olup eŋ ziyāde
diķķat ü ihtimām buraya śarf edilmelidir.
3- İntihā: O da kelāmıŋ nihāyeti demek olup orada sükūt ve tevaķķuf
olınacaġı ve artıķ başķa bir şey yazılamayacaġı cihetle kemāl-i ŧalāķat ile berāber
maǾnā-yı maŧlūbuŋ istinād-gāhı olacaķ netįce-i kāmile bir śūret-i mülāyime ile edā
ve įrād olunmalıdır. Çünkü muħāŧab maǾlūmāt-ı müstaĥżırasını netįce-i meźkūre
üzerine binā ķılacaġından mevāżıǾ-ı ŝülüŝe her ne ķadar elfāž ve maǾānį-i melįĥayı
cāmiǾ olsa intihāda lāzım gelen feśāĥat ve belāġat edā olınamayacaġı taķdįrde
anlarıŋ da ĥüsnleri bį-teǿŝįr ķalır hem de semǾiŋ eŋ … telaķķi etdigi yer olup o
münāsebetle nefsde mürtesem ķalacaġından burası begenilir ise mā-ķabli ķuśūrlu
da olsa unutulur ve bi’l-Ǿakis begenilmez ise mā-ķabliniŋ maĥāsini de olsa yine
ħāŧıra getirilmez. O cihetle şu intihāya da ĥaśr-ı iǾtinā lāzım ve lā-büdddür. Bu
mevāżiǾiŋ erkānına riǾāyet ile berāber yazılacaķ şeyǿiŋ sebk ve rabŧına ve ĥüsn-i
insicāmına daħı ziyādesiyle diķķat ve hele revābıŧ-ı kelāmiyyeniŋ vücūduna pek
aşırı śarf-ı iǾtinā etmelidir. Bu revābıŧ-ı kelāmiyye de iki türlüdür.
Birincisi fıķarāt-ı kelāmiyye arasına seciǾ getirerek ve oldıġından ve
buldıġından ve olmaġın ve bulınmaġın ve olınmış ve bulınmış gibi revābıŧ-ı
maǾlūme ve meşhūre įrād olunaraķ bir kelāmıŋ ibtidāsından girilip bilā-inķıŧāǾ
nihāyetine ķadar gidilmek ve maķśūd her ne ise anı bir cümleye derc [168]
eylemekdir ki bu da vādį-i Ǿatįķ ve uśūl-i ķadįmdir.
İkincisi fıķarātıŋ birbirine tavśįl ve iltiśāķı gözetilmeyerek münāsebet
geldikce ve bir mādde veyā eczā-yı māddeniŋ inķıŧāǾını ŧabįǾat-ı tecvįz ettikce
kelāma fāśıla vererek Ǿibāreniŋ revābıŧ-ı lafžiyyesinden śarf-ı nažarla yalŋız
maǾnā-i rābıŧanıŋ vücūdunu iltizām etmekdir ki işte bu da vādį-i cedįddir. İşbu
uśūlleriŋ ikisinde de maǾnāca ķuvvet ve metānet şarŧ oldıġı ve böyle ķaviyy ü

179

metįn olaraķ biri uśūl-i cedįd ve digeri vādį-i Ǿatįķ üzere yazılmış her iki āŝār-ı
kelāmiyyeden arada fevāśıl ve ķavāŧıǾı bulunan muħāŧāba daha vāżıĥ bir śūret-i
ifāde verecegi ve muĥassenāt-ı sāǿiresiniŋ daħı bedāheti cihetiyle Ǿatįķiŋ terkiyle
baǾde-mā cedįdiŋ iltizāmı lāzımeden ise de faķaŧ şu uśūlüŋ taǾmįmi her şeyden
ziyāde revābıŧ-ı maǾneviyye bilmege ve bellemege ve o da fıķarāt-ı kelāmiyyeyi
ķavāǾid-i manŧıķįyye üzere ibnā ve įrād etmege mevķūf ve bundan fażla da rüsūħ
ve meleke-i kāmile edinilmege menūŧdur.

3.37. BaǾżı Şerāǿiŧ Beyānındadır
1- Mektūbü’n-ileyh olan źāt kendinden rütbe ve ĥayŝiyyetce bālā-ter
bulunur ise intihāda irsāl ve tesyįr gibi taǾbįrāt ķullanılmayıp belki Ǿarż ve taķdįm
veyāħūd daha bu gibi kelimāt-ı tevāżuǾ-kārāne įrād edilmelidir.
2- Mektūbü’n-ileyh ile kātibiŋ rütbesi mülāĥaža olunaraķ aŋa göre taǾbįrāt
ve elķāb-ı istiǾmāl olunmalıdır.
3- Mektūbü’n-ileyhü’l-aǾlā ve kātib-i ednā bulunur ise kelimāt-ı [169]
iħlāś-kārāne ve maķām-ı ŧalebde taǾbįrāt-ı mütevāżıǾāne ityān olunmalıdır.
4- Mektūbü’n-ileyhe śıġa-i ħiŧāb ve kātibe śıġa-i mütekellim-i nisbet
olunmamalıdır ve dāǿimā śıġa-i ġāǿib ile źikredilmelidir ve fermān ve
menşūrlardan başķa yerde ise emr-i ĥāżır hiç ķullanılmamalıdır.
5- Mektūbü’n-ileyh lafž-ı müfred ile źikr ve įrād olunmayıp dāǿimā cemǾ
olaraķ yazılmalıdır. Faķaŧ aǾlādan ednāya yazılanlar da müfred yazılsa da beǿis
yoķdur.
6- Şarŧ-ı ifādeniŋ tamāmiyyetiyle berāber getirilen fıķarāt-ı kelāmiyye
muħtaśar ve müfįd olmalı ve bį-hūde taŧvįl-i maķāl edilmemelidir.
7- Tamāmiyyet-i ifāde için kātib dāǿimā muħāŧabı kendine muǾārıż ve
muǾteriż farż ederek esǿile-i muķaddereye münāsebet buldurup cevāblar įrād ve
kelāmıŋ ĥüsn-i teǿlįfine saǾy ve ictihād eylemelidir.
8- Ahālįyi bir maślaĥata iġrā ve teşvįķ için veyā meserrete dāǿir iǾlān
olunan bir şeyǿiŋ ķulūb-ı nāsa şeŧāret vermesi için ve bir de ŧaraf-ı ĥükūmetden
verilecek o emr ve veśāyānıŋ eźhān-ı ahālįye güzelce yerleşmesi için vāżıĥ ve açıķ
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olaraķ yazılmaķ lāzım ise de yine ķāǾide-i ıŧnāb dāǿiresinde ķalınıp taŧvįl-i kelām
etmemeli.
9- İstidǾā ve meźkūrelerde mütekellim bulunan źāt-ı emekdārlıġından ve
liyāķat ve ehliyetinden baĥŝle daǾvā-yı istiĥķāķ yolunda şeyler yazmayıp dāǿimā
mütemennį oldıġı ħuśūśu muħāŧabıŋ şįme-i Ǿāŧıfet [170] ve mürüvvetine isnād
ederek ve tervįc-i maŧlabı muķaddimātını da arada bi’l-münāsebe śoķuşturaraķ
kelimāt-ı taǾžįmiyye ve taǾbįrāt-ı müstaĥsene ile ifāde-i ĥāl etmelidir.
10- Evrāķ-ı resmiyyede śanāyiǾ-i lafžiyye ve maǾneviyye istiǾmāli ķaŧǾa
cāǿiz olmayıp yalŋız elfāžıŋ ceyādet ve metāneti ve maǾānįniŋ daħı ĥükm ü
ķuvveti iltizām olunmalı ve dāǿimā elfāž ile maǾānį-i ķuvvetce mevāzin ve müsāvį
bulunmalıdır.

3.38. Maķale-i Ūlā: ŚanāyiǾ-i Lafžiyye
ŚınāǾat-ı teǿlįf-i elfāž envāǾı müteǾaddideye münķasımdır.
3.38.1. NevǾ-i Evvel - SeciǾ ve TaśrįǾ
SeciǾ-i kelām menŝūrda iki faślıŋ āħirleriniŋ ĥarf-i vāhid üzere gelmesine
derler. SeciǾden maķśūd teķāŧuǾ-ı kelāmda iǾtidāl ĥāśıl etmekdir ki ŧabįǾat de aŋa
māǿildir. Lakin bu iǾtidāl-i seciǾde vuķūf ve ĥarf-i vāhid üzere tevāŧū-i fevāśıl ile
de ĥāśıl olamayıp belki semǾinde ĥalāvet ve telaffužunda ĥiddet ve ifādesinde śįt
ve şöhret bulunan birŧaķım elfāžı tescįǾ ile edinilir ve nefsde muśavver bir maǾnāyı elfāž-ı müseccaǾaya ıśāġa murād olunup da aŋa şeyǿi āħir iżāfe veyāħūd maǾnāyı mużmerden tenķįś olunmaķsızın įrād mümkün ise ve ġayr-i mütekellif olaraķ
ĥaml-i ŧabįǾatle ityān olunabilir ise o kelāmda ĥüsn ve şeŧāret ve bi’l-Ǿakis seciǾ-i
ħāŧırası için tezyįn veyā tenķįś-i elfāž ve maǾānįye ķalķışılaraķ tekellüf ve
taǾassüf-i iħtiyār ķılınır ise kelām-ı mezbūrda ķubĥ ve hücnet [171] bulunur ve
żaǾf-ı terkįbe de sebebiyyet vermiş olur ve seciǾiŋ rabŧ-ı kelāma da daħl-i Ǿažįmi
vardır. O cihetle şerāǿiŧ ve aķśāmını beyān ederiz. Şöyle ki seciǾiŋ başlıca yedi
şarŧı vardır.
Birincisi elfāž-ı müferredeniŋ Ǿuźūbet ve selāseti.
İkincisi tertįb ve terkįbi ŧabǾ-ı selįmi maķbūl görünmek için rekāketden ve
iħtiyār-ı tekellüfden selāmeti.
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Üçüncüsü maǾānį-i elfāža tābiǾ olmayıp her ĥālde elfāžıŋ maǾānįye
tabiǾiyyeti.
Dördüncüsü her fıķranıŋ diger fıķrada olan maǾānįye Ǿadem-i delāleti.
Beşincisi fevāśıl-ı müseccaǾanıŋ mümkün oldıġı mertebe az ĥarfden Türkį
ile fıķralarıŋ taķśįri.
Altıncısı āħir fıķraya medār-ı seciǾ olaraķ getirilen kelime keŝret-i istiǾmāl
ile herkes beyninde tedāvül edenlerden olmayıp belki fužalā ve ŧabǾ-ı selįm
śāĥibleri olan ezkiyānıŋ kelimāt-ı müstaǾmelesinden olması.
Meŝelā: Maśūn ile maķrūn ve memlū ile metlū kelimeleri gibi ki bunlarıŋ
seciǾ-i müstaĥsen ve firāvān ile bį-pāyān kelimeleriniŋ ise mesāmiǾ ve eźhānda
ķadr ü iǾtibārı müstehcendir.
Yedincisi revābıŧ-ı kelāmiyye ĥükmünü giymiş birŧaķım efǾāl ile edevātıŋ
maķām-ı seciǾde ol ķadar įrād ve istiǾmāl olunmaması.
Miŝāl: “Laŧma-i emvāc-ı baĥr-i heremine ŧarz-ı cāblūsu ve pāy-būsu ile
hedm-i esās-i vücūdını ādem ve Ǿārıża-i seylāb vehn ve fütūr ne ŧavr-ı zemįn-gįrį-i
serįǾü’s-seyelān ile ber-kende-i bįħ-i binā-yı şuǾūr [172] etdiginiŋ mācerāsını ve
bu taǾaddiyāt nā-be-hencārıŋ terāħį-i vazįfe-i meǿmūrįne der-kār olan müdāħale-i
cān-fersāsını ħāme-i bį-maġz-ı cerįü’r-raķam şerħ ve beyān edip ĥużūr-ı mekkār-i
menşūr-ı ħıdįvįlerine Ǿarż etmiş ve iǾtiźār-ı Ǿācizānem rehįn-i ķabūl-i āsafįleri
buyrulup mažhar-ı Ǿafv u kerem buyrılmış oldıġım ħaber verilmiş olmaġla taĥrįr-i
teşekkül ķaydına düşüp istinbāŧ-ı ķarįĥa-i mażāmįn emeliyle çāh-i siyeh-miyāh-ı
maĥbere-i efkārıŋ kaǾrįne dek gitdim ve kūh-ken-i kilk-i hezār-fenn-i tāreten cūybār-ı maǾnā-i ĥafrına yetişe ve tāreten mįzāb-i yenābįǾ-i ħayāl ve endįşe etdim ve
dem-ā-dem enhār-i nüket-i ġāmızā icrāsına ve kūs-i Ǿibārāt-ı fāyiże imlāsına araķrįz-i renc ve Ǿanā olunca iǾtinādan ġınā gelmeyerek verzişler eyledim ise de reşş-i
zemįn şükr ve maĥmidet etmege lāyıķ bir ġadįr-i Ǿaźb-i furāt rāǿiķ-i kenārına lāĥıķ
olamayıp felek-i emel medd ü ceźr ķulzüm-i taśavvur śademātında gāh dū-çār-ı
iltiśāķ ve ĥall ve ĥayret ve gāh tezāĥüm-i emvāc-ı pey-ā-pey vürūduyla pā-zede-i
ħüsrān ve ħaybet olarak üftāde-i gird-āb-ı yeǿs ve giriftār-ı ıżŧırāb-ı şiddet-i beǿs
oldum. Ne çāre ĥıyāż-ı mütekeddire-i eźhānda cüst ü cū-yı kevŝer ve žulümāt-ı
ħayālde ārzū-yı māü’l-ĥayāt-ı cān-perver peyrevį-i ĥırś-ı İskenderdir. Lā-büdd ve
küllü enne be-māfihį yenđeĥu ķażiyye-i müsellemesine nažaran çāh-i maĥbere-i
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mevśūfuŋ inficārı ve ķarįĥasınıŋ mā-ĥāśal-ı imtiŧārı ke žulümātun baǾđuhum fevķa
baǾđı25 olup tesvįd-i śaĥįfe-i teşekküre muvāfıķ-ı midād fāǿiķ degildir. Pes sevdāyı
taĥrįr ve taĥrįfden geçip ĥarāǿid-niŝār-ı beyān ve belāġat bir oķyanus-ı feyyāż-ı
maǾrifet meclisi [173] vālāsına ĥużūr ile iġtirāf-ı zülāl Ǿafv ve Ǿāŧıfet etmekden
başķa selāmet olamaz. İşte Allāhü’l-ĥamd Çamlıca’nıŋ āb u hevāsından feyz-yāb-ı
śıĥĥat ü Ǿāfiyet olup İstanbul’a geldim. İnşā’llāhu teǾālā bir iki gün mürūrundan
śoŋra ħāk-pāy-i ħıdįvįlerine rū-māl olup zemzeme-i cerį mācerā-yı münāvelesiyle
istiǾfā-yı ķusūra ictirā eylerim” (Sāmį Paşa).
İşte miŝāl-i mesbūķda şerāǿiŧ-i mebsūŧaya riǾāyet olunmuşdur. Bu şarŧlar
ile berāber seciǾ üç ķısma münķasımdır. Muvāzį, muŧarraf, mütevāzin.
SeciǾ-i muvāzį: Her iki fāśılanıŋ vezinde ve Ǿaded-i ĥurūfda ve ĥarf-i
revįde muvāfaķat etmesidir.
Miŝāl: “Münşā-i deryāyı fażl u Ǿirfān ve mebnaǾ-i Ǿummān Ǿilm ve įķān
bidde-i vāķıfān rumūz-i daķāyıķ ve Ǿumde-i sākinān-ı künūz-ı ĥaķāyıķ
ĥażretleriniŋ āf-tāb-ı Ǿizz ü devleti meşārıķ-i iķbāl ve saǾādetden ŧāliǾ ve raħşān ve
māh-tāb-ı mecd ve rifǾati meŧāliǾ-i iclāl ve siyādetden sāŧıǾ ve dıraħşān olan
ķavāfil-i ķabāyil-i ķudsiyyūn ve revāĥil-i zümre-i Ǿilliyyūn ile şerāyif-i daǾavāt-ı
śāfiyyāt-ı miskiyyetü’n-nesemāt ve leŧāyif-i ħıdemāt-ı vāfiyāt-ı verdiyyetü’lfeveĥāt śayhaǿ ve mesāǿ ve bükret ve Ǿaşāǿ-i mutĥef ve mehdį ķılınır” (Bālį Risāle-i Mükātebāt ).
SeciǾ-i muŧarraf: Her iki fāśılanıŋ yalŋız ĥarf-i revįde muvāfaķat etmesidir.
[174]
Miŝāl: “Biĥār-ı server muķaǾar-ı māġa śuǾūd ve kesb-i ruŧūbet ile rāh-ı
çeşmden vürūd edip …” (Nābį )
Miŝāl-i Diger: “Cenāb-ı terbiyyet-baħş nāmiyye-i bahār ve ķuvvetde efser
… ĥadāyıķ ve eşcār-ı teǾālā künh-i źāta Ǿan-iĥāŧatü’l-efkār…”
Miŝāl-i Diger: Muķaddime-i mevtį olan maraż-ı hāǿile mübtelā ve tįr-dān-ı
ecelden berįde olan nāvek-i ķażāya ĥavāle-i hedef-i rıżā olup terk-i cān-ı cihāniyān
ve muǾtekif-i zevāyā-i ħāmūşān oldu” (RıfǾat Paşa – Gül-bün-i İnşā ).
25

Kur’an 24/40: Veya derin denizdeki karanlıklar gibidir. Onun üstünü, dalga üstüne dalga
kaplar. Onun üzerinde de bulutlar vardır.
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Miŝāl-i Diger: Enśāf-ı inśāfıŋa mekānet-i zülfā-yı destūriyyetiŋe aķśā-yı
maķāśıd-ı iķbāl ve rütbe-i seniyye-i vüzerātıŋa müsāǾid cāh ve celāldir. Bir rütbe-i
ismį ve bir derece-i aǾlādır ki faķaŧ rütbe-i Ǿužemā-yı salŧanat ve zirve-i küberā-yı
ħilāfetden ġayri medāric-i Ǿālem üzere müteǾāle ve kevkebe-i nāmūs-i rifǾati kālbüddür beynü’l-encüm-i mütelālįdir” (MünşeǾat-ı Nābį ).
SeciǾ-i Mütevāzin: Her iki fāśılanıŋ vezinde tevāfuķ etmesidir.
Miŝāl: “Muĥzin-i beđāyiǾ-i maĥāmid evśāf ve muśaddar yenābįǾ-i
mekārim-i aħlāķ olan…” (MünşeǾat-ı Nābį )
Miŝāl-i Diger: “Şol duǾā ve ŝenā ki uśūl ve fuśūl-i kelimātından fürūg-i
fürūǾ mużāfāt-i münşaǾib ve zülāl-i Ǿibāret-i kevŝer-i selāseti teşne-gān-ı temmūz-i
hicrānıŋ teskįn-i … aĥzān için yenābįǾ-i vāridāt-ı ezeliyyeden münfecir ve
münbaǾiŝ ola” (Oķçu-zāde Meĥmed Şah).
[175] Faķaŧ bu seciǾ-i mütevāzį-i kelām ǾArabda dāǿir ve müstaǾmel ise de
lisān-ı Türkįde ol ķadar seciǾ ıŧlāķına şāyān degildir.
SeciǾ; cihet-i āħerle de yine üç ķısma münķasım olur.
Birincisi: Fāśılalarıŋ mütesāviye olup biriniŋ digeri üzerine ziyāde
bulunmaması.
Miŝāl: “Zįver-i efzā-yı ridā-yı risālet-i revnak-ārā-yı ķabā-yı nübüvvet,
mažhar, sitāyiş, ħiŧāb, levlāk, pįrāye-i mesned ve mā erselnāke fermān-fermā-yı
ħıŧŧa-i nāsūt cilve-peymā-yı zįnet-serā-yı melekūt…” (RıfǾat Paşa – Gül-bün-i İnşā
)
İkincisi: Faśl-ı ŝānįniŋ faśl-ı evvelden iǾtidāli tecāvüz etmeyecek derecede
aŧvel olması.
Miŝāl: “Kendisi mānend-i felāŧūn ħum-ħāne-i ĥikmetde mütevārį ve belki
şįşede nihān-perį gibi cām-ı muśaffādan ġayrı cāmeden Ǿārį fāma ki emr ve
fermānı śu gibi her maĥalle cārį ve ĥattį Ǿurūķ ve aǾśāba daħı sārį olarak ismi
duħter ammā ĥükmü merdāne ve śūretde āb ammā maǾnįde āteş-i ser-keşden
nişāne olup ol āfet-i devr ve zamānıŋ Ǿaşķına giriftār olan bir daħı cihāna baķmaķ
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maĥāll ve bir kere ĥarem-i vuślatına duħūl eden kendine yād ķılmaķ Ǿadįmü’liĥtimāl idigi…” (ǾĀkif Paşa – Sahbānāme )
Üçüncüsü: Fıķra-i ūlānıŋ ŧavįl ve ŝāniyyeniŋ ķaśįr bulunması ki bu Ǿayb-ı
fāĥişdir. Faķaŧ fıķra-i ūlā ŧavįl olup da fıķra-i ŝāniyye aŋa Ǿillet veyā śaffet veyā
anı müfessir olaraķ getirilir ve iki üç kelimeden Ǿibāret bulunur ise seciǾ-i meźbūr
müstaĥsendir.
[176] “Merdümek-i çeşm efendimiz ħayli zamāndır rū-mālį-i ħak-pāy-ı
ħıdįvįlerinden mehcūrum. Çünkü maǾźūrum. ǾArż-ı maǾźeret-i emrinde daħı
ĥayret-zede-i Ǿaķl u şuǾūrum hele bį-ĥużūrum. Vehn-i ķuvā-yı herem-i eŝer ve
serdį-i sermā-yı cān-güźer-i ĥāciz ŧayy-i mesafe-i seferdir. Göŋül ammā bįħaberdir. Tecdįd-i cevdet-i Ǿāfiyet ve ircāǾ-i nįrū-yı civānı ve şebābet emeliyle
peyġūle-güzįn-i müdāvāt olup iķdār-ı ĥavāss ve müşāǾare māǿildir. Ne Ǿaceb
ġāfildir…” (Sāmį Paşa )
Eger fıķra-i ūlā iki üç kelimeden Ǿibāret fıķra-i ŝāniyye on sekiz yirmi
kelimeyi ĥāvį bulunursa seciǾ-i mezbūr müstehcen śayılır.
Miŝāl: “VāķıǾan dünyā Ǿayn-ı rüǿyā ve perde-i ħayāl evride-i çeşm-i
insānįden gūn-ā-gūn libās-ı buķalemun-nümūn ile śūret-i bend-i žuhūr olan nuķūş
ve temāŝįl-i eşkāl-i mücesseme-i evħām ve ħulyā oldıġından…” (Terceme-i
Junadiv)
Elfāž-ı ķalįleden müǿellif-i escāǾa ķaśįr ve keŝįreden müǿellif bulunana
ŧavįl denir ise de ķaśįriŋ ĥadd-i aśġarįsi ikiden dūn ve ŧavįliniŋ derece-i aǾžamįsi
daħı yirmi kelimeden efzūn olmamalıdır ve bir de fevāśıl-ı müseccaǾayı bir cümlei tāmme śūretine vażǾ ederek seciǾden maķśūd olan irtibāŧı da ĥāśıl etmek için
edevāt-ı rābıŧa ol vechle įrād edilmelidir ki cümle-i muǾteriże ĥālinde bulunan
fevāśıl-ı müseccaǾadan her ķanġı biriniŋ diger fāśılaya ķayd ü taǾallüķü
olmaķsızın revābıŧ-ı mezbūreye ĥamli mümkün olsun ve o ĥālde tamāmiyyet-i
maǾnāda bulunsun.
[177] Miŝāl: “Ŝüreyyā mażāmįn ve şāyān-ı taǾbįr nev-zemįn olup bundan
aķdem dest-ārā-yı tekrįm ve iĥtirām olan iĥsān-nāme-i ıśfānelerine Ǿarįża-i
cevābiyye teraķķįmine Ǿazįmet-i ĥicāziye ĥāciz ve duǾā-yı Ǿālį-i devrāneleriyle
iktifā cāǿiz oldıġı ĥālde necm-i ŧāliǾ-i ħıdįvāneleri āf-tāb-ı tevecühāt-ı cihānbānįden lemǾa-dār ve Edirne eyāleti şeref-i vilayet-i devletlerinden maĥsūd her185

diyār oldıġı diger Ǿināyet-nāme-i çāker perv ve irānelerinde bilinerek bu śūretde
mažhar-ı feyz-i teveccüh-i Ǿālį ve birbiri ardınca pāy-i taħtdan vālį olmaları
mukārenet-i tevfįķāt-i śamedānįye delįl-i cedįd ve duǾā-i resmį-i ħulüvv-śipersitān-i zamāneden istiġnāsı bedįd olmaġla devr ve dırāz taśaddįǾden iĥtirāz ve
iħtiyār ķāǾide-i įcāz ķılındı” (Yūsuf Kāmil Paşa ).
Miŝāl-i mezbūrda mażāmįn ve nev-zemįn (olup) ve ĥāciz ile cāǿiz (oldıġı
ĥālde) olmaġa dār ile her-diyār (oldıġı) ādāt-ı rābıŧalarına merbūŧ ve bunlarıŋ
cümlesi (bilinerek) fiǾiline maĥmūl oldıġı gibi Ǿālį ile vālį (olmaları) ve cedįd ile
bedįd (olmaġla) ye vavda iĥtirāz ile įcāza ĥaml olunaraķ cümlesi (ķılındı)
kelimesine rabŧ ve isnād edilmişdir. Şimdi escāǾ-i mezbūreden mażāmįni (olup) ve
cāǿizi (oldıġı ĥālde) ye olmaġa dārį (oldıġı) ye ve Ǿālįyi (olmaları) ye ve cedįdi
(olmaġla) ye ve iĥtirāzį (olunaraķ) he rabŧ ve taķrįb etsiŋ ve nev-zemįn ve cāǿiz ve
her-diyār ve vālį ve bedįd ve įcāz fevāśıl-ı mecmūǾasını da kāmilen ŧayy ve imĥā
eylemiş olsaķ yine tamāmiyyet-i ifāde vāķiǾ ve śıĥĥat-i müǿeddā ĥāśıldır. [178]
3.39. TaśrįǾ:
MıśraǾlamaķ demek olup bu da şiǾirde seciǾ-i münzelesindendir. TaśriǾ,
lisān-ı Türkįde beş mertebeye münķasım olur.
Birincisi taśrįǾ-i kāmil olup anda her bir mıśraǾ maǾnā-yı müstaķille
delālet eder ve evveliŋ müǿeddāsına ıŧŧılāǾ ve vuķūf için mıśrāǾ-i ŝānįniŋ fehmine
iĥtiyāc ķalmaz.
Miŝāl:
Ādem esįr-i dest-i meşiyyet degil midir
ǾĀlem zebūn-ı pençe-i ķudret degil midir
Nābį
Miŝāl-i meźkūrda her mıśraǾ bi-nefsihį bir maǾnāya delālet etmişdir.
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Miŝāl-i diger:
İzā-i dükkān ķayd-i emel ser-firāz olur
Nāz eylesin sipihre o kim bį-niyāz olur
Rāġıb Paşa
İkincisi taśrįǾ-i mürtebiŧ olup bunda mıśraǾ ol kendini velį eden mıśraǾa
muĥtāc olmayaraķ maǾnā-yı müstaķille delālet eder ise de faķaŧ mıśraǾ-ı ŝānį bir
cihet ve sebeble evvele merbūŧ bulunur.
Miŝāl:
Sipihr-kec-i Ǿaŧādan rast-kārān-ı behre-dār olmaz
Gülistān-ı cihānıŋ serv-i āzādında bār olmaz
Fıŧnāt
Miŝāl-i mezbūrda mıśraǾ-ı evveliŋ maǾnāsını fehm için ŝānįye iĥtiyāc
yoķsa da lakin ŝānį evvele merbūŧdur.
[179] Miŝāl-i diger:
LaǾl-i cānāna ġubār-ı ħaŧŧ ile raġbetlenür
Şübhe yoķ gerd-i yetįmįden güher ķıymetlenür
Fıŧnāt
Miŝāl-i Diger:
Çoķ görmüşüz zevālini ġaddār olanlarıŋ
Hengām-ı furśatda dil-āzār olanlarıŋ
Nābį
Üçüncüsü taśrįǾ-i müvecceh olup bunda şāǾir her ķanġı mıśraǾ-ı evvel
veyā ŝānį yapmaķda muħayyerdir.

187

Miŝāl:
Medārı Āsyā-yı devletiŋ nādānedir şimdi
Cehālet śayd-i mürġ-i kāme-dām u dānedir şimdi
Rāġıb Paşa
Bu beyitte mıśraǾ evvel-i ŝānį veyāħūd ŝānį-i evvel olabilir.
Miŝāl-i Diger:
Farķ-ı māhiyyet dil-i çeşm-i temāşādandır
Pertev-i nįk ü bed āyįne-i sįmādandır
Sāmį
Miŝāl-i Diger:
İşkile-i sįnedeki şerĥayı nem-nāk ederiz
ǾĀşıķız mihr ü muĥabbet yolunu pāk ederiz
NefǾį
Dördüncüsü taśrįǾ-i nāķıś olup bunda mıśraǾ-ı evvel bi-nefsihi maǾnā-yı
müstaķille delālet etmeyip maǾnā-yı mezbūruŋ tamāmiyyeti mıśraǾ-ı ŝānįniŋ
fehmine muĥtāc bulunur.
[180] Miŝāl:
Olmadıķca tā güsiste-i rişte-i medd-i nefs
Gevher-i maķśūduna ġavvāś olur mu dest-res
Rāġıb Paşa
Miŝāl-i mezbūrda mıśraǾ-ı evveliŋ ŝānį įrād olunmaķsızın maǾnāsı tamām
olmaz.
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Miŝāl:
Mažhar-ı ser-teżādd oldıġını bu Ǿālem
Gösterir naġmedeki müdġam olan heyǿet-i ġam
Rāġıb Paşa
Miŝāl-i diger:
Ĥalāvet-yāb olur mu loķma-i elvān-ı dünyādan
Dehen-şūy olmayanlar būs-dāmān-ı müdārādan
Rāġıb Paşa
Miŝāl-i diger:
Göŋül ki naġme-i derd … taǾallüm eder
Verā-yı dāǿire-i daġdan terennüm eder
Nābį
Beşincisi taśrįǾ-i mükerrer olup bunda bir beyitde noķŧa-i vāĥide ķāfiye
įrād olunur. Faķaŧ eger lafžiyyeniŋ maǾnāsı muħtelif olur ise taśrįǾ-i mezbūr
müstaĥsen ve olmaz ise müstehcendir.
Miŝāl:
Üftādelerle gerçi övme senli benlidir
Benlik ederse de yaķışır çifte benlidir
[181] MıśraǾın mezbūrunda ķāfiye bulunan ben lafžınıŋ maǾnāları
muħtelifdir.
Miŝāl-i diger:
Ħaŧŧı geldikde o meh-rūya śarıldım yatdım
Düşünüp aġladıġım günleri güldüm yatdım
Vāśıf
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Her ne ķadar taśrįǾ-i muǾallaķ ve taśrįǾ-i meşŧūr var ise de anlarıŋ ityānı
lisān-ı Türkįde Ǿayb-ı fāĥiş oldıġı cihetle śarf-ı nažar ķılındı.
3.39.1. NevǾ-i Ŝānį - Tecnįs
Tecnįs: Her iki lafžıŋ telaffuž ve kitābetde ekŝer ĥurūfu müttefiķ olmaķ
üzere birbirine müşābehetine derler. Bu da yedi ķısımdır.
Birincisi. Tecnįs-i tāmm: Tecnįs-i tāmm diye ĥarfleri nevǾ ve Ǿaded ve
heyǿet ve tertįbde ve ĥarekāt ve sekenātda birbirine müsāvį her iki kelimeniŋ
başķa başķa maǾnālarda įrād olunmasına derler.
Meŝelā: (oldu) ve (bitdi) kelimeleri gibi ki oldu hem śayrūret ve hem de
mįveniŋ kemāle gelmesi ve bitdi hem neşv ü nemā ve hem de intihā maǾnālarını
müştemildir.
Miŝāl:
Meclis-i erbāb-ı dil bir laĥža sensiz olmasın
Ĥürmetiŋ inkār eden Ǿālemde ĥürmet bulmasın
NefǾį
Miŝāl: “Mezbūrda ĥürmet bir ĥarām ve bir de riǾāyet maǾnāsına gelir. Eger
tevāfuķ eden elfāžıŋ ikisi de fiǾil veyā isim olursa aŋa mümāŝil [182] ve biri isim
digeri fiǾil olursa aŋa müstevfį ıŧlāķ olunur.
Mümāŝile miŝāl:
Āl cāme ile o meh-pāre ķaçan kim śalınur
Ŧutuşur ħalķ-ı cihān şehre bir āteş śalınur
Ālį Paşa
Miŝāl-i diger:
Teveccüh eylese dāniş-verān-ı dehre ķażā
Verir efendi żarūrį heman ķażāya rıża
Belįg
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Miŝāl-i diger:
Ħāme yazmaz ĥarf ehl-i ĥarfe hem-ĥāl olmasa
Bāŧın-ı ŧabǾında hem şekl-i elif nāl olmasa
Nābį
Müstevfįye miŝāl:
Ǿİşve-i sitem-āmūz ve ciger-dūz kirişme
Ey dil śaķın ol āfet ile pek de görüşme
Fāżıl
Miŝāl-i diger:
Böyle herkesle seniŋ ülfetiŋ işe yaramaz
Sende söz diŋleseŋ olmaz mı azıcıķ yaramaz
Vāśıf
Miŝāl-i diger:
Ķısmetiŋdir gezdiren yer yer seni
Ġāfil olma Ǿāķıbet yer yer seni
Lā-edri ķāǿile
Miŝāl-i diger: Ħoş ŧubǾān diyār-ı dāmen-i deşt ve küh-sāre Ǿazm edip [183]
derūn-ı ķaśaba. Ķaśaba-i ĥulķūm fıķra gibi māl-ā-māl ĥulüvv olmaġla…” (Ħamsei Nergisį )
İkinci. Tecnįs-i nāķıś.
Tecnįs-i nāķıś: Her iki lafžıŋ ĥurūfda müsāvį ve ĥarekāt ve sekenātda
muħālif olmasına derler.
Meŝelā; yaratmaķ maǾnāsına olan (ħalķ) ile ŧabįǾat maǾnāsına olan (ħulķ)
gibi.
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Miŝāl: “Sellemeniŋ bir duħter-i pākįze-i iħtirā vardı. Lüŧf-i ħalķ ve ĥüsn-i
ħulķu uǾcūbe-i rüzgār idi” (Şehādetnāme-i Veysį ).
Miŝāl-i diger: “Farįża-i Ǿuhde-i şeyŧānį budur ki ber-firįb ile ser-māye-i
emānį-i amānį ki amān-nāme-i įmānįdir ki anı elinden alayım” (Şehādetnāme-i
Veysį ).
Tecnįs-i meźkūre: Tecnįs-i muĥarref daħı denir ve ĥurūf-ı müşeddede-i
muħaffefe ĥükmünde Ǿaddolunur.
Miŝāl: “Ya fevāǿid-i teǾāvünü tezyįd ve taǾmįm için iŧāǾati farż-ı Ǿayn ve
ķavāǾid-i temeddünü temhįd ve taĥkįm için riǾāyeti maĥż-ı dįn olan ĥükūmet-i
meşrūǾa ve ĥuķūk-ı mevżūǾasına nā-kes-āne ve nā-… teberrį eden aķvāma lāyıķ
dünyāda ne cezā olabilir” (Taśvįr-i Efkār ).
Miŝāl-i diger: “Ķalipso ormanda yavrularını çaldırmış ve ne ŧarafa
gidecegini şaşırıp çıldırmış olan arslanıŋ dönüp dönüp dolaşıp maġarasına Ǿavdet
ve maķdemce işi görmüş ve gelmiş olan Mentor’a iŧāle-i lisān-ı şiddet ederek…”
(Kāmil Paşa – Terceme-i Telemaķ )
[184] Miŝāl-i diger: “Ol şāh-süvār-ı ħūrşįd tįg-i āfāķ-ı cevelānda buraķ
buraķ çār-bāliş-i nişįn sebǾ-i ŧıbāķ…”(Şehādetnāme-i Veysį)
Miŝāl-i diger: “Ŝāniyen her nefs nefs-i firķat naķş-ı śādıķāneme įrād-i
suǿāl-i tecāhül-i meǿal (emn-i teźekkür-i cįrān) ile….” (ǾĀlį Paşa )
Miŝāl-i diger: “Eyyām-ı şebābda taĥśįl-i Ǿulūm ve fünūna muķdim ve
muśirr olan ehl-i źekā ferįd-i muśirr-i maǾārif olacaġından hengām-ı müşįb
ĥulūlünde bi-ĥasebi’l-iǾtibār cümleden maķdem ve her ĥālde Ǿazįz ü muĥterem
olacaġı müsellem ve ġayr-i müsellem kāffe-i Ǿuķalā Ǿindinde müsellem bir
daǾvādır...” (Naķį )
Üçüncü. Tecnįs-i zāǿid.
Tecnįs-i zāǿid: Ĥarekāt ve ĥurūfda ittifāķ-ı tāmm ĥāśıl oldıķdan śoŋra
birisiniŋ āħirinde ziyāde ĥarf bulunmasına derler. Çeşm ile çeşme, zend ile zinde,
pervā ile pervāne gibi.
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Miŝāl: “Fetĥ-i fįrūzį-i rūzį olmaķ ricāsıyla çeşme-i çeşminden şurābe-i
feşān eşk-i maķāle söz aldı” (RıfǾat Paşa – Gül-bün-i İnşā).
Miŝāl-i diger: “Bu iki āteş-pāre-i Ǿālem-efrūz beyninde muĥtemel ki
telāĥuķ-i zend ve zinde-i taǾallüķ ve inciźāb ile āteş-endāz ħāndān-ı sāmān-ı
vālideyn olacaķ nāǿire-i fażāĥat-şürūr-engįze müǿeddā-i şerāre-i fücūr-i žuhūr
eyleye diyü” (Ħamse-i Nergisį ).
Dördüncüsü. Tecnįs-i mükerrer.
Tecnįs-i mükerrer: Ĥarekāt-ı [185] ĥurūfda ittifāķ-ı tāmm ĥāśıl oldıķdan
śoŋra birisiniŋ evvelinde ziyāde ĥarf bulunmasına derler. Dem ile edm, siyāķ ile
mesāķ, nām ile menām gibi.
Miŝāl: “Ol dem nedemde ki kelle kūb gelūyu nāķūr-ġażab-ı iķlįm-i
maĥşere zelzele-i dehşet śalıp…” (Şehādetnāme-i Veysį )
Miŝāl-i diger: “Āteş-i Ǿālem-sūz nemrūd-ı merdūdu gülberg-i refāhiyet
ķılan ve tefāķum dūd-i maĥdūd-i şerer-ālūddan müteśādim olan iltihābı nesįm-i
sünbül-efşāŋ ve nergis-efrūz-i gülşen-i saǾādet eyleyen…” (Şehādetnāme-i Veysį )
Miŝāl-i diger:
Etdi ten-i nizārımı feryād u nāle-i nāl
Ķaldım o rütbe-i żaǾfla yoķ irtiĥāle ĥāl

EvżāǾ-ı bāz-gūneye māǿil mizāc-ı Ǿaşķ
Bunda ķadd-i ħamįde olur iǾtidāle dāl

Ārāyiş-i ķabūl hüner-i ŝervet olmasa
Olmazdı böyle cüzǿ-i mülāzım kemāle māl

… ĥavādiŝ-i eyyām olup şühūr
UǾcūbe-i vaķāyiǾ-i dehre risāle-sāl
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Var mı Ǿilācıŋ etmege bir ĥāl ile ħamūş
Olmaz müfįd-i herze-derā-yı maķāle ķāl

Denmezdi āl-i teşne-firįb olmasa serāb
Įmā eder bu nükte-i rengįn-i meǿale āl
[186]
Rāġıb maǾnā-i rengįn ħayāl idüb
Her ġamzesinden oldu hedef-i perr ü bāla bāl
Rāġıb
Eger bu ziyādelik kelimeniŋ vasaŧında olursa o miŝillülerine tecnįsiŋ bu
nevǾinden Ǿadd ve şümār olunurlar. Ced ve cehd, cām ve cem, fām ve fem ve ħām
ve ħam gibi.
Miŝāl: “Ħuśūśan bizim gibi żuǾafā ħıdmetinde āf-tāb-i cemāli mütevārį-i
seĥāb-ı iltiĥā olıcaķ ŧāliǾ-i tįre baħtı ebeden şuǾle-gįr-i nūr-ı sürūr olmayıp netįce-i
kārı miŝāl-i zāġu’z-zaġan cįfe ħˇar-ı güristān-ı be-cidd ve cehd bir iki aķçe važįfe
ile ķayyum ve śalā-ħˇān olmaķdır” (Ħamse-i Nergisį ).
Miŝāl-i diger:
Mey āşāmān bezmiŋ sözleri hep cāmidir cemdir
Bezm-i giriftārımız sāķį mey-i gül-fāmdır femdir

Nevā-sāz olmadı bir dem hevāsından mıdır bilmem
Ney-sitān-ı ġamıŋ maĥśūlü şimdi ħāmdır ħamdır
Cevrį
Beşincisi. Tecnįs-i mürekkeb.
Tecnįs-i mürekkeb: Ĥarekāt ve sekenāt ve Ǿaded-i ĥurūf ve telaffužda
tecnįs-i tāmm gibi olup faķaŧ kendisinde bir veyā iki terekküb bulunmaġa derler.
Acıtmaķ fiǾilinden gelen (acıtır) ile ŧatlınıŋ muķābili olan acı iledir. Ādāt-ı
194

ħayrinden terekküb etmiş (acıdır) ve ke-źālik vesįleniŋ cemǾi (vesāǿil) ile [187] ve
o Ǿāŧıfe ile sāǿilden Ǿibāret (vesāǿil) terkįbleri gibi.
Miŝāl:
Žannetme söz Ǿāşıķ yaķıp cānı acıtır
Dāġ-ı muĥabbet acı velį ŧatlı acıdır
Vāśıf
Miŝāl-i diger:
Ol meh cefāyı śanma ki devrāndan ögrenir
Bį-mihr ü bį-vefālıġı devrāndan ögrenir
Rābį
Miŝāl-i diger:
Ķoparmaġıla göstersin cemāliŋ güllerin eller
Ķoparmaġıla güller tįz śular zįrā ki al eller
Lā-edrį ķāǿile
Miŝāl-i diger:
Çü furśat-ı Ǿayşa elverdi geçir ħoş gel bu devrānı
Bugünü ķoma yārına ki götürmez budur anı
Cenānį
Ve lafžın mütecānisin ĥaŧta tevāfuķ ederse aŋā müteşābih ve etmezse
mefrūķ tesmiye olunur.
Müteşābihe Miŝāl:
MecmūǾa-i ħāŧırda kitābe ħaŧŧ u ħālį
Naķķāş-ı ezel ķoymadı ol śafĥayı ħālį
Vehbį-i Sünbülzāde
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Miŝāl-i diger:
Leh kesimli görüb öptüm anı ikrām ile
Geçti muġ-beçe biŋ naz ile peçeli meçeli
Keźā
[188] Miŝāl-i diger:
Gül-nār-ı laǾli cennet-i ĥüsnüŋ kirāsıdır
Cānın verirse Ǿāşıķ aŋa diş kirāsıdır
Keźā
Miŝāl-i diger:
Deme ibrām ile ol serv-i dil-ārām olmaz
ǾĀşıķa māǿil olur böyle dil-ārām olmaz
ǾĀlį Paşa
Miŝāl-i diger:
Cemāliŋ şemǾine yandımsa pervāne çü pervāne
Yanıp yaķılmadan pervāsı yoķ merdāne-i Ǿaşķıŋ
Sāmį Paşa
Miŝāl-i diger:
Dūş olup bir tāze yāre
Cāne açtım tāze yāre
Vāśıf
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Mefrūķa miŝāl:
Bizimle salŧanat lafıŋ edermiş ol Ķarāmānį
Ħüdā furśat verirse ger ķara pįre ķaram anı
Fātiĥ Sulŧān Meĥmed
Miŝāl-i diger:
Her bülbüle açılma ayā ġonçe-i ħandān
Ey şūħ-ı süħan-dān

Gösterme meded ķāmetiŋi her ħara amān
Ey serv-i ħırāmān

Fes düşdi başından o şehiŋ nāz ile fāżıl
Raķś eyler iken ah
[189]
Ŧaġıldı beyāż gerdanına zülf-i perįşān
Buldu o perį-i şān
Fāżıl
Miŝāl-i diger:
Hem sāķį ve hem muŧrib-i rengįn naġamım var
Maĥbūb ile mey içmeden özüŋe ne ġamım var
Vehbį-i Sünbülzāde
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Diger:
Ah kim aġzım śulandı seyrederken saķızı
Būse vaǾdiyle şeker çignerdi bir tersā ķızı
Keźā
Diger:
Źātedir cāhe degildir nažar-ı ehl-i ķabūl
Ħˇārdır ħārıŋla olsa bile hem-zānū
Nābį
Diger:
Nār-ı Ǿaşķıŋla derūn-i dil yanar tennūr olur
Pertev-i mihr-i ruħuŋla ser-te-ser ten-i nūr olur
Ħalįlį
Altıncısı.
Tecnįs-i muŧarraf: Tecnįs-i muŧarraf diye vezinde ve ĥarekāt ve sekenātda
birbirine müsāvį ve envāǾ-ı ĥurūfda muħālif olmaġa derler. Faķaŧ iħtilāf-ı mezbūr
bir ĥarfden ziyādede olmamalıdır. Eger iki veyā daha ziyāde ĥarfde olur ise ol vaķt
teşābüh ve tecānüs ķalmaz. Sāǿil ve sāǿir, dāǿim ve dāǿir, ĥāǿim ve hāǿir gibi.
Miŝāl: “Ķalem-i merfū’ü-lǾilm ki rubǾ-i meskūn nāme-i muĥabbet-ŧırāzıŋ
nişįb ü firāzını devr ve dirāz-ı seyre āġāz etmiş idi. Vürūd-i meǿal-ĥayāt-ı iǾcāz
için ġayāhib-i žulümāt-ı devātda dāǿim [190] ve dāǿir ol meslek bį-rehberde nįl-i
ümįd-i nā-maķdūr için ĥāǿim ve hāǿir olmayıp…” (Oķçu-zāde )
Kendisinde iħtilāf bulunan ĥarfleriŋ maħrecleri müteķārib olursa aŋa
cinās-ı mużāriǾ denir. Bu ĥarflerde ya ibtidā-yi kelimede olur. Śāĥib ve sāĥib,
zāhire ve sāhire gibi.
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Miŝāl: “Bu endįşe ve ıżŧırāb eŝnāsında śāĥib-i māl sāĥibü’l-eźyāl istiǾcāl
üzere olup dįn-i lāzımü’l-edāyı ĥāżır ve müheyyā iǾtiķādıyla tehyiǾe-i sāz-kįse-i
istįfā zānū-be-zānū muśāĥabet-i endįşe güşā oldu…” (Ħamse-i Nergisį )
Miŝāl-i diger: “Yarın enāmil-i gül-gūn-nümā-yı şafak ebvāb-ı muŧallā-yı
şarķı açıp gįsūvān-ı envār-efşān-ı ħūrşįd rūy-ı deryā-yı āyįne-nümādan bedįd ve
pįş-gāh-ı şāhrāhından nücūm-ı zāhire sāhire-i semāya ser-cün-bān-ı tebǾįd olunca”
(Kāmil Paşa - Terceme-i Telemaķ ).
Veyā vasaŧ kelimede olur. Vesįle ile eŝįle, fütūr ile faŧūr, taħliye ile taĥliye
gibi.
Miŝāl: “Bilā-vesįle bir veŝįle ile merbūŧ göstermegin milĥde tevbe isnādı
gibi ordularına iftirā-yı emānet ile…” (Şefįķ-nāme )
Miŝāl-i diger: “Muĥayyer-i Ǿuķūl olan meşmūlāt-ı maķbūlesiniŋ berķ-i ŧāķ
bülend-revāķı aĥdāķ ve aħźāķı müşāhede-i fütūr ve faŧūrdan taǾcįz eden eyā
śūfiyye ķabasıdır ki…” (Tācü’t-Tevārįħ )
Miŝāl-i diger: “Gülşen-serā-yı devlet-i Ǿaliyye giyāh-ı hod-rūy bį-cāmeden
taħliye ve nev-bāve-i ķānūn-i meĥāsin-nümūn-ı digerle taħliye olundu” (RıfǾat
Paşa – Gül-bün-i İnşā).
[191] Ya aħir kelimede olur. Sāǿil ve sāǿir, hāciz ve hācis gibi.
Miŝāl: “Ŧarĥlar içindeki müteǾaddid ırmaķlar birbiri ardınca cereyān ve
deverān ederek baǾżısı kemāl-i sürǾatle dāǿir ve bażısı yavaş yavaş dolaşa dolaşa
śanki tārik ve fārig olamadıġı menbaǾ-i ķadįmi semtine sāǿil ve sāǿir olup…”
(Yūsuf Kāmil Paşa - Terceme-i Telemaķ )
Eger iħtilāf bulunan ĥarfleriŋ maħrecleri müteķārib olmazsa aŋa … denir.
Bu da ya evvelde olur mįzāb ile tįzāb gibi.
Miŝāl: “Ve duhān-ı Ǿamele-i dūzaħ ki mįzāb-i tįzāb-i Ǿaźābdır. Şemşįr-i
tįz-yelmān Ǿulüvv-i nāra āb u tāb verdikde…” (Şehādet-nāme-i Veysį )
Ya vasaŧda olur. Sitāre ile seyyāre gibi.
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Miŝāl: “Ben ol dürr-i ħūrşįd-i tefāħürüm ki nuķre-i sįm-hemvāre-i sitāre-i
seyyāre-i sipihr-i zindegānį ve gülmįħ-i saķf ve serā-yı kāmurānį iken…”
(Şehādet-nāme-i Veysį )
Ya aħirde olur. Cerįde ile cerįĥa, nişāne ile nüşābe vesāǿire gibi.
Miŝāl: “Ol amān-nāme-i sulŧān ġaybdan sįn ki nām-zed-i cerįde-i cerįĥa-i
źülāl olanlar saŋa žafer bulmaġla…” (Yūsuf Kāmil Paşa - Terceme-i Telemaķ )
Yedincisi.
Tecnįs-i ħaŧŧ: Tecnįs-i ħaŧŧ diye heyǿet ve śūretde ve resm-i [192] kitābetde
iki veyā ziyāde lafžıŋ birbirine müşābehetine derler. ǾĀķıl ve ġāfil, bāz ve tār, zūrkār ve rüzgār, esānįd ve esātįź gibi.
Miŝāl: “Devlet-i bahāriyyeniŋ kār-dįdesi ve rūzgār-ı zūr-kārıŋ kerem ve
serd çeşįdesi olup…” (Śıdķį – Risāle-i Berf ü Bahār )
Miŝāl-i diger: “Tezyįf-i esānįd-i esātįź fuĥūl etmekde müctehid-i kāşį ve
imām-śāĥib ĥavāşį oldu…” (Şefįķ-nāme )

3.40. Terdįd
Daħi śanāyiǾ-i lafžiyyeden olup ve nevǾ-i tecnįsiŋ mülĥaķātındandır.
Terdįd, lafž ve maǾnāca müttefiķ iki kelimeniŋ birbirine redd ve Ǿaŧf olunmasından
Ǿibāretdir.
Miŝāl:
Gerçi cānāndan dil-i şeydā için kām isterim
Śorsa cānān bilmezim kām dil-i şeydānıŋdır
Fużūlį
Miŝāl-i meźburda įrād olunmuş iki Ǿaded kām kelimeleri lafžen ve maǾnen
müttefiķ olup yalŋız mıśraǾ-ı ŝānįdeki kām mıśraǾ-ı evvelde vāķiǾ kām üzerine
reddolunmuşdur.
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Miŝāl-i diger:
Hünere terbįt gerek hüneriŋ
Terbįt fi’l-ĥaķįķa Ǿilletidir
[193]
Her hüner kim cihānda buldı vücūd
Pādişāh-ı zamāne himmetidir
Laŧįfį

3.41. İştiķāķ ve Şibh-i İştiķāķ
Daħi
śanāyiǾ-i
lafžiyyeden
olup
ke-źālik nevǾ-i
tecnįsiŋ
mülĥaķātındandırlar. İştiķāķ diye aśıl maǾnāda iştiķāķ ile berāber aśįl olan
ĥarflerde de kelimeteyniŋ tevāfuķına derler.
Miŝāl: “Ol sebepden müddet-i medįd ve Ǿahid-i baǾįd idi ki ħāŧıra bu ħāŧıra
vü süveydāya bu sevdā düşmüş idi” (Hümāyun-nāme ).
Miŝāl-i diger:
Nā-rasttır sipihr mümāşāt ederse de
Śāf olmaz iddiǾā-yı müśāfāt ederse de
Keźā
Miŝāl-i diger:
Olmaz bedel-i fevāǿid evķāta Nābiyā
Eyyām eger telāfį-i māfāt ederse de
Nābį
Ve (Her süħan-veriŋ miķdā-yı maķdūrundan maǾlūm ve kirdār-ı
güftārından mefhūmdur) Ǿibārelerinde vāķiǾ, müddet ve medįd, süveydā ve sevdā,
śāf-ı müśāfāt, fevāǿit ve māfāt, miķdār ve maķdūr elfāžı gibi ve ke-źālik ķāmūs
śāĥibi ǾĀśım Efendi’niŋ işbu-
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Nice bir ħıdmet-i maħlūķ ile maħźūl olalım
Sāǿil-i ĥaķ olalım nāǿil-i mesǾūl olalım

Aķalım pāyına bir baĥr-i ĥamiyyet bulalım [194]
Śıla-i himmetine mā-i gibi mevśūl olalım

Biz de śūret verelim kendimize ķābil ise
Gidelim ehl-i śafā bezmine maķbūl olalım

Getir ey sāķį yeter eylediŋ işġāl bizi
Bir zamānda mı bį-ġışş ile meşġūl olalım

-Ġazelinde vāķiǾ sāǿil, mesǿūl, śıla, mevśūl, ķābil, maķbūl, işġāl, meşġūl
kelimeleri gibi.
Şibh-i iştiķāķ diye lafžından birinde olan ĥurūfuŋ cümlesi ya ekŝerįsi
digerinde bulunup faķaŧ iştiķāķda oldıġı gibi aśl-ı vāĥide ircāǾ olunamamaġa
derler.
Miŝāl: “Egerçi cemāl-i bi-ikmāli ĥilye-i envāǾ-ı elbise ile ĥālį idi ama
pįrāye-i ħāl ve ħaŧŧ-ı elfāž-ı Türkįden ħālį idi” (Hümāyün-nāme ).
Miŝāl-i diger:
Ol ħāl-i siyeh kim görünür ger dilbende
Sevdā-yı süveydādan eder dilleri ħāli
Nābį

3.42. Ķalb
Daħi ke-źālik śanāyiǾ-i lafžiyyeden olup ve nevǾ-i tecnįsiŋ
mülĥaķātındandır. Ķalb her iki lafžıŋ nevǾde ve Ǿadedde ve heyǿetde mütteĥid ve
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yalŋız tertįbde muħtelif bulunmalarına derler. Bu tebeddül-i inǾikāsı kelimeleriŋ
cümle ĥurūfunda olursa aŋa ķalb-i gül derler Nābį’niŋ işbu[195]
Cefā-yı Ǿāleme śabret śafā murādıŋ ise
Ki lesǾ-i ĥayye-i şöhret Ǿasel bu zendisidir
Bulunsa tāzece taǾbįr bezm-i sāza sezā
Lisān-ı kehenede āteş-i şitā zendisidir
-Beyitlerinde vāķiǾ lesǾ, Ǿasel, āteş, şitā kelimeleri gibi ki kelimāt-ı
mezbūre Ǿaks ü tebdįl olındıķlarında yek-digeriniŋ şekli rū-nümā-yı žuhūr olur.
Tebeddül-i meźbūr baǾżı ĥurūfda olursa aŋa da ķalb-i baǾż derler. İşbuOd yaķdı cān-gāhına Ǿuşşaķıŋ ey dirįġ
Ġayri vidād-ı ħūbda yoķdur dilā beķā
Yāver
Beytinde vāķiǾ ġayri ile dirįġ lafžları gibi.
Kendilerinde tecānüs-i ķalb bulunan lafžın mütecānisinden biri evvel
beyitte ve digeri āħirde olursa aŋa da maķlūb-i mücennaĥ derler.
Beyt:
Mūr gibi emriŋe ķılmış iŧāǾat ħalķ-ı Rūm
Rām olupdur nitekim Mūsāya ey şeh siĥr-i mār
Serverį-i Ķadįm
Ve baǾżı böyle aşaġıdan yuķarı kāmilen maǾkūs oķunabilir Ǿibāre ve
beyitler vardır ki o miŝillülere maķlūb-i müstevį taǾbįr olunur. Nažmį’niŋ işbu[196]
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Eli laǾl-i derd laǾlį-i belā
Odur o rūĥa ĥūr var devā

Ħoş kemāliŋ heme kemāliŋ şūħ
Āşinā-yı leǿālį-i inşā

Şu ruħ-ı bilāl āb-ı ħurūş
Āteş-i rāhib ve bahār-ı şitā

- Manžūmesinde oldıġı gibi.

3.43. Ǿ Aks ve Tebdįl
Daħı śanāyiǾ-i lafžiyyeden olup nevǾ-i tecnįsiŋ mülĥaķātındandır. ǾAks ve
tebdįl diye kelāmda bir cüzǿüŋ cüzǿ-i āħir üzerine taķaddüm etmesine derler. Bu
Ǿaks-i vücūh-i müteǾaddide ile vāķiǾ olur.
Şöyle ki ya cümleniŋ iki ŧarafınıŋ biriyle ol ŧarafıŋ mużāfı beyninde olur.
(Her zevāliŋ bir kemāli oldıġı gibi her kemāliŋ de bir zevāli vardır.)
Metel-i meşhūrunda ve ke-źālik Pertev Paşa’nın işbu-

Ķabż ve basŧı bu yoluŋ der-pey olur birbirine
Her düzüŋ bir yoķuşu her yoķuşuŋ bir düzü var

-Beytinde ve Ĥasan Çelebi’niŋ;
“Asmān-ı ķadrį ķadr-i asmān gibi mütecāviz-i medārıŋ efhām ve sipihrmiŝāli ħāric ħayŧa-i idrāk ve evhām-ı ħūrşįd fażlį-i fażl ħūrşįd gibi sāŧıǾ ve žāhir ve
ġamām-ı inǾāmı inǾām-ı ġamām [197] mānendi müteķāŧır ve mütevātir ve nūr-ı
ŧalǾati ŧalǾat-i nūr gibi, bāhir ve bāriķ ve Hümāyün-nāme’niŋ nā-dįde-i her bį-nāyı
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nažar-ı taǾammuķ ve taǾammuķ-ı nazar viśāl-i gavānį-i maǾānįsinden behre-mend
olmaķ müyesser ve dil-i her-dānāyı tekellüf-i taħayyül ve taħayyül-i tekellüf ol
nāz-perverd-i ĥurrem-i ĥicre-i ħayālden ber-ħūrdār olmaķ müteśavver ola”
Ǿibāreleriyle Seyyid Vehbį’niŋ
“Surįniŋ dāǿiresi dāǿire-i sūr oldu” mıśraǾında oldıġı gibi.
MıśraǾ-ı mezbūrda śanǾat-ı cinās daħı vardır. Ya cümleteyndeki iki fiǾiliŋ
müteǾalliķleri beyninde olur işbuBūseŋe cān vermiş iken verdi būseŋ bana cān
LaǾl ki ey ġonce-leb maǾnāda öpdük rāygān
Serverį-i Gelibolu
Beyitte oldıġı gibi.
Yāħūd cümleteyniŋ ŧarafeynindeki iki lafž beyninde olur. Kemāl
Paşazāde’niŋ Yavuz Sulŧān Selįm ĥaķķında söylemiş oldıġı işbuAz müddetde çoķ etmiş idi
Sāyesi olmuş idi Ǿālem-gįr

Şems-i Ǿaśr etdi Ǿaśrda şemsiŋ
Žıllį memdūh olur zamānį-i ķaśįr

ĶıŧǾasında oldıġı gibi. İşbu ķıŧǾada śanǾat-ı cinās daħı vardır.

3.44. Reddü’l-Ǿacüz Ǿale’ś-śadr
Reddü’l-Ǿacüz Ǿale’ś-śadr daħı śanāyiǾ-i lafžiyyeden ve nevǾ-i tecnįsiŋ
mülĥaķātındandır. [198] Bu da ya kelām-ı menŝūrda veyā kelām-ı manžūmda olur.
Kelām-ı menŝūrda lafž ve maǾnāda müttefiķ lafžın mükerrerinden veyāħūd yalŋız
lafžen müşābih olan kelimeteyn-i mütecāniseteynden veyāħūd iştiķāķ veyā şibh-i
iştiķāķ ĥasebiyle mütecāniseteynden mülĥaķı Ǿaddolunan kelimeteynden biriniŋ
evvel fıķraya ve digeriniŋ āħir fıķraya gelmesine derler.
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(Lafžıŋ Mütekerririne Miŝāl)
Ĥalķa-i mektebiyān kūdek ĥalķa-i dām ve kebūter-i āvāreye reme-i
ĥamām idigi müteǾayyen oldu (Nābį ).
(Lafžıŋ Mütecānisine Miŝāl)
Ammā Farsį olup herkes ol meydānıŋ Fārisį ve ol lisānıŋ mümārisi
olmadıġı cihetden leǿālį-i maǾānį eśdāf-ı elfāžından istiħrāc ve meŧālib-i nāžırın
muķaddimātından istintāc olunmaz (Tācü’t-Tevārįħ ).
Min cihetü’l-iştiķāķ mütecānise mülĥaķ olana miŝāl:
“Ķannādān-ı şįrįn-kārıŋ Ǿanķā-yı ķāf-ı ĥilāvet-i ednā źübāb-ı ŧable-i laǾl-i
şeker-feşānį olan civānān-ı ĥulvü’t-tebessümü nūş-ħand-i cān-pesend ile ceyb ve
dāmān-ı rūzgārı lebrįz-i şehd ve ķand ederek…” (Şefiķ-nāme )
Miŝāl-i diger: “Lakin mezraǾa-yı dilde ĥabb ĥabb Ǿilm ü Ǿirfān mezrūǾ
[199] ve saĥā-i fasįĥü’l-mesāĥa-i fikr ü imǾān źürǾān-ı iźǾān-ı fażl ve įķān ile
meźrūǾ olup…” (Ħˇāce Tārįħi )
Şibh-i iştiķāķ ĥasebiyle mütecāniseyne mülĥaķ olana miŝāl:
“Ħayli zamān idi ki bu ħayāl ħayli ve bu ārzū meyli feżā-yı ħāŧırda
cevelān ve nice ĥavl bu aĥvāl-i ĥavelān eylerdi” (Ħˇāce Tārįħi ).
Kelām-ı manžūmda lafžın mükerrerįn veyā mütecānįsįnden veyā
mülĥaķlarından birini āħir beyitde ve digerini mıśraǾ-ı evveliŋ śadrında ya
ĥaşvında ya āħirinde yāħūd ŝānįniŋ śadrında getirmege derler.
Lafž-ı mükerreriŋ mıśraǾ-ı evveliŋ śadrında oldıġına miŝāl:
Dāġ-ı nūrdur ķurś-ı māh üzere kelef-i žanneyleme
Eyledi ĥüsnüŋ sipihr-i dāġ-ı ber-bālā-yı dāġ
Rāġıb Paşa
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Miŝāl-i diger:
Pįr-i meyħāne baŋa śundu duǾā-yı ķadeĥi
İħtiyārımla n’ola öpsem ayaġın pįriŋ
Nazįm
Miŝāl-i diger:
Ġām sebeb-i şevķ-i dem-ā-dem durur
Ol esbāb-ı feraĥ-ġam durur
Erzį
Miŝāl-i diger:
ŞemǾ-i ĥüsnüŋdür veren ħalvet-sarā-yı cāna lemǾ
Olamaz ol meclise ħūrşįd-i Ǿālem-tāb şemǾ
Bāķį
[200]
Lafž-ı mükerreriŋ mıśraǾ-ı evveliŋ ĥaşvında oldıġına miŝāl:
Sözde đarbü’l-meŝel įrāđına söz yoķ ammā
Söz odur Ǿālemesinden ķala bir đarb-ı meŝel
Nābį
Miŝāl-i diger:
Mānend-i hāme-i ĥįle olanlar vesįlesi
Āħir olur ayaġına pįçįde-i ĥįlesi
Nābį
Miŝāl-i diger:
Nāz-ı keder ol ķadar ki eder nāza imtinān
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Etsem o nāzenįne Serverį niyāz-ı nāz
Serverį
Lafž-ı mükerreriŋ mıśraǾ-ı evveliŋ āħirinde oldıġına miŝāl:
Dildeki söz ola ney gibi nefesden bilinir
Ħāneniŋ şenligi içindeki sesden bilinir
İftāyį
Miŝāl-i diger:
Oķlarıŋ cān almaġa tigiŋle yoldaş oldılar
Sįnelerde ķān yalaşdılar ķarındaş oldılar
Āhį
Miŝāl-i diger:
Gözyaşlı göŋül zülf-i perįşānlar içinde
Ķaldım ķaraŋu gecede bārānlar içinde
Tācį
[201] Miŝāl-i diger:
Dil etse n’ola zülf-i perįşāna teşebbüŝ
Zencire eder etse de dįvāna teşebbüŝ
Nābį
Lafž-ı mükerrer mıśraǾ-ı ŝānįniŋ śadrında oldıġına miŝāl:
Tek hemān eyleme pejmürde nihāl-i emelim
Geçdim ey ebr-i sitem neşv ü nemādan geçdim
Nergisį

208

Miŝāl-i diger:
Ĥavāş-ı nüsħa-i erķānı cümle ħayrü’n-nās
Umūr-ı muǾarrıż dįvānı cümle ħayrü’l-umūr
Nābį
Miŝāl-i diger:
Güher-efşān-ı sevāĥil olur emvācı yemek
Gör mey-i ħāk-i nişįnāna der ehl-i keremiŋ
Ŝābit
Lafž-ı mütecānisiŋ mıśraǾ-ı evveliŋ śadrında oldıġına miŝāl:
Bāġ-ı ruħuŋda ħaŧŧıŋ erişse benefşeniŋ
ǾĀlemde kimse manķıra almazdı baġını
Bāķį
Lafž-ı mütecānisiŋ mıśraǾ-ı evveliŋ ĥaşvinde oldıġına miŝāl:
Denmezdi āl-i teşne-firįb olmasa serāb
Įmā eder bu nükte-i rengįn-i meǿale āl
Rāġıb Paşa
[202] Lafž-ı mütecānisiŋ mıśraǾ-ı evveliŋ āħirinde oldıġına miŝāl:
Şeydā-ter edip silmedi çeşmimdeki yaşı
Bilmem neme māǿildir o ter-dāmen yaşı
Vehbį-i Sünbülzāde
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Miŝāl-i diger:
ŦaǾn etme zāhid ehl-i ġamıŋ sūz ü tābına
Seyr et Ǿiźār-ı dilberi baķ āb u tābına
Nābį
Miŝāl-i diger:
Nāz ile çaġırır çalar
ǾĀşıķıŋ göŋlüŋ çalar
Vāśıf
Lafž-ı mütecānisiŋ mıśraǾ-ı ŝānįniŋ śadrında oldıġına miŝāl:
Olur şįrāze-i cemǾiyyet dillerine ĥāletdir
Perįşān eyledikce zülfünü tār-ı perįşānį
Rāġıb Paşa
İştiķāķ cihetiyle mütecānise mülĥaķlardan biriniŋ mıśraǾ-ı evveliŋ śadrında
bulındıġına miŝāl:
Çekerek ħalķa-i tevĥįde perį-rūları şeyħ
ǾĀķıbet öyle żaǾįf oldu ki bir hū çekemez
Belįg
Miŝāl-i diger:
Tāzelerdir derd-i miĥnet-i eyyām-ı firāķ
Dāġın abdālın eder māh-i muĥarrem tāze
Bāķį
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Miŝāl-i diger: [203]
İştihā-yı źebb źebb-i ġabġab degildir zāhidā
Cān u dilden gūş edip yād etdigiŋ mā-teştihā
Rāġıb Paşa
İştiķāķ cihetiyle mütecānise mülĥaķlardan biriniŋ mıśraǾ-ı evveliŋ ĥaşvinde
bulındıġına miŝāl:
Ŧurfadır meşreb-i miǾmār-ı binā-yı süħanıŋ
Terk eder ħāneyi beytin çalışır taǾmįri
Nābį
Miŝāl-i diger:
Daħı kimden ümįd-i śıdķ ederseŋ Nābįyā bilmem
Śabaĥıŋ bir nefesde nıśfı kāźib-i nıśfı śādıķdır
Nābį
Miŝāl-i diger:
Bārį selāmım almaz iseŋ gördügün zamān
Bir nažara ile ħāŧırım ey dil-sitānım al
Vehbį-i Sünbülzāde
Miŝāl-i diger:
Bāde ve dilber-i śafāsın var mıdır inkār eden
Zāhidiŋ bį-hūdedir daǾvā-yı nehy-i münkeri
Keźā
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Miŝāl-i diger:
Bir rütbe aķdı aġzı śuyu źevķe zāhidiŋ
Śandım boġaz içindeki şeytān aķındısı
Pertev Paşa
Miŝāl-i diger:
Bendesin geçse n’ola dādār yine ġammāzımız
Bir meŝeldir canı acıyan eşek atı geçer
Sāmį
[204] İştiķāķ cihetiyle mütecānise mülĥaķlardan biriniŋ mıśraǾ-ı evveliŋ
āħirinde oldıġına miŝāl:
Ķuş dili söyleyerek böyle ķafeslerde şaķır
Kim dedi bülbülü bu bāġda olsun şaķraķ
Vehbį-i Sünbülzāde
Miŝāl-i diger:
Gördüŋ mü mükāfātıŋ olup mest yıķıldıŋ
Kim dedi saŋa ħāŧır-ı Ǿuşşāķıŋı yaķ yıķ
Vāśıf
Miŝāl-i diger:
Beni ĥümā-yı ġam u miĥneti pek incitdi
Ŧutsam ol şūħu biraz örselesem incitsem
Ŝābit
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Miŝāl-i diger:
Ĥadd-i źātında kim olmazsa edįb
Felegiŋ sillesi eyler teǿdįb
Nābį
İştiķāķ cihetiyle mütecānise mülhaklardan birinin mıśraǾ-ı ŝāniniŋ śadrında
oldıġına miŝāl:
Bir yerde yatalım diyecek nāzı uzatdı
Yatmam dedi bir ħayli Ǿinād eyledi yatdı
Ŝābit
[205] Miŝāl-i diger:
Müyesser olmadı āmįziş-i esbābdan sūdum
Müsebbibden ĥicāba düşmedi ġayri sebeblerle
Nābį
Miŝāl-i diger:
Muĥįŧiŋ vaśfıdır Ǿaźab u ücāc-i leźźet-i enhār
Müsemmā-i vāĥid ammā muħtelif evśāfla esmā
Keźā
Miŝāl-i diger:
Dest-i ber-hemzen olursa ne ķadar şiddetle
Ķāmet-i nāzına etmez yine teklįf-i ķıyām
Keźā
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Şibh-i iştiķāķ cihetiyle mütecānise mülĥaķlardan biriniŋ mıśraǾ-ı evveliŋ
śadrında bulındıġına miŝāl:
Baġlasın pehlū-yı nāz üzere çiçekli şalını
Seyreden varsın desin bu ĥālete ŧaġ üstü baġ
Pertev Paşa
Miŝāl-i diger:
Ol ħāl-i siyeh kim görünür ger dil-bende
Sevdā-yı süveydādan eder dilleri ħālį
Nābį
Şibh-i iştiķāķ cihetiyle mütecānise mülĥaķlardan biriniŋ mıśraǾ-ı evveliŋ
ĥaşvinde bulındıġına miŝāl:
[206]
Kālā-yı rūy-ı āliŋe dil çıķdı müşterį
Reng etme anı ver baŋa naķd-i revānım al
Vehbį-i Sünbülzāde
Miŝāl-i diger:
Aŧlası eliyle ol bir gül-i ĥamrādır kim
Ruħ-ı rengįnini seyr eyleyen ādem alınır
ǾĀli Paşa
Şibh-i iştiķāķ cihetiyle mütecānise mülĥaķlardan biriniŋ mıśraǾ-ı evveliŋ
āħirinde oldıġına miŝāl:
Abdāllarız neyleyelim tāc u ķabāyı
Dervįşleriŋ tācı fenā başı ķabādır
Bāķį
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Miŝāl-i diger:
Boyandı ķanlı yaşım silmeden elim āla
Ayaķda ķaldım eyā maǾden-i kerem elim āl
Keźā
Şibh-i iştiķāķ cihetiyle mütecānise mülĥaķlardan biriniŋ mıśraǾ-ı ŝānįniŋ śadrında
bulındıġına miŝāl:
Görünmez idi kenārı güherle Ǿanberden
Midād-ı ħāmem eger baĥre eylese imdād
NefǾį
TarśįǾ: TarśįǾ daħı śanāyiǾ-i lafžiyyeden olup her iki faśıldan birinde
bulunan elfažıŋ cümlesiniŋ digerinden mevcūd-ı elfāzıŋ [207] cümlesine vezin ve
ķāfiyece tevāfuķuna derler. “Ħˇān-ı aśĥāb-ı kerem açıldı ve nān-ı erbāb-ı hümem
śaçıldı” gibi ki bu miŝālde ħˇān ile nān, aśĥāb ile erbāb, kerem ile hümem, açıldı
ile śaçıldı kelimeleri vezin ve ķāfiyece birbirine müsāvįdir.
Miŝāl: “Beşerde dāǿim olan kemāldir. Cemāl müteĥavvel olur. Eŝerde
ķāǿim olan maķāldir. Meǿal müntaķil olur” (Taśvįr-i Efkār ).
Miŝāl-i diger: “İķbāl-i kerem ħilķat-i erbāb-ı hümemdir. Şehbāl-i himem
zįnet-i aśĥāb-ı keremdir.”
Mezbūr iki miŝāllerde de beşer-eŝer, dāǿim-ķāǿim, kemāl-maķāl, cemālmeǿal kelimeleriyle iķbāl-şehbāl, kerem-himem, ħilķat-zįnet, aśĥāb-erbāb ve
hümem ile kerem kelimelerinin vezin ve ķāfiyeleri birbirine müsāvįdir.
Miŝāl-i diger: “MaŧlaǾ-i envār-ı daķāyıķ-i Ǿulūm ve menbaǾ-i esrār-ı
ĥaķāyıķ-i rüsūm çemen-pįrā-yı gülistān-ı efāżıl nüzhet-ārā-yı būstān-ı feżāǿil nūr-ı
dįde-i muķbilān sürūr-i seniyye-i śāĥib-dilāŋ çerāġ-ı efrūz-ı maĥāfil-i hüner-verį
ŧırāz-ı kār-gāh-ı süħan-perverį ŧarāvet-baħşā-yı reyāĥįn-i Ǿirfān leŧāfet-nümā-yı
ĥadāǿiķ-i iźǾān kimįyā-yı ħāk-i erbāb-ı tevfįķ tūtįyā-yı pāk-i aśĥāb-i taĥķįķ kevŝeri çeşme-i iķbāl gevher-deryā-yı iclāl...” (Münşeǿāt-ı Nābį )
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Miŝāl-i mezbūrda vāķiǾ fıķarātda daħı vezin ve ķāfiyece mütteĥid pek çoķ
kelimāt vardır. [208]
Ol leb-i şįrįn

Bu ruħ-ı rengįn

Sen śanem-i çįn

Teniŋ şekerdir

Reşk-i ķamerdir

Śanma beşerdir

Serv-i revāndır

Ĥūr-i cināndır

ǾAķd-i mūyuŋ

Gül gibi būyuŋ

Gülşen-i kūyuŋ

Bend-i belādır

Misk-i ħıŧādır

Cāy-ı śafādır

Luŧf ile rūyuŋ

Mihr-i Ǿayāndır
Keşfį

3.45. Lüzūm Mā lā-yelzem
Lüzūm Mā lā-yelzem: Daħı śanāyiǾ-i lafžiyyeden olup ve her ne ķadar
seciǾ Ǿidādından demek ise de faķaŧ bunda ĥarf-i revįleriŋ mā-ķablinde vāķiǾ
ĥarfleriŋ bir cinsden olması ve müsāvį bulunması lāzımdır ve bu cihetle seciǾe
nažaran eħaśśdır. Çünkü seciǾde bu müsāvāta lüzūm yoķdur.
“Cevāhir-i esrār-ı ķurǿāniyye ve zevāhir-i envār-ı furķāniyye yerāǾa-i
kitābet ve berāǾa-i ħiŧābet ile münteşir” miŝālinde oldıġı gibi.
Miŝāl-i mezbūrda ħiŧābet ile kitābet lafžlarınıŋ ĥarf-i revįleriniŋ māķablinde olan ĥarfler müsāvį ve mütteĥid oldıķları cihetle bunları teķāŧuǾ-i
kelāmda įrād-ı śanǾat-ı lüzūm-ı mā lā-yelzeme iķtifā demekdir ve fıķarātında
bulunan elfāž vezin ve ķāfiyece de yek-digerine muvāfıķ bulındıķları cihetle
terkįb-i mezbūr śanǾat-ı tarśįǾi daħı şāmil ve cevāhir ile zevāhir ve yerāǾa ile
berāǾa kelimelerinden her ķanġı biri fevāśıl-ı kelāmda gelseler ĥarf-i revįleriniŋ
mā-ķabilleri müsāvį olması ĥasebiyle o terkįbde yine lüzūm-ı mā lā-yelzem
ĥāśıldır.
[209] Bu śanǾat ġayet memdūĥ ve merġūb ise de teklifsizce tevārüdü daħı
meşrūŧdur. Bir eŝer-i fikret ve rūyet ile taĥaśśul ederse mütekellif ve saǾy ve ŧaleb
olmaķsızın ittifāķı sünūĥ ve tevārüd ederse ġayr-i mütekellif demek olur.

216

Miŝāl: “Ġalebe-i dehşet-i viśālden az ķaldı ki iksįr-i Ǿālem-bahā-yı cān
hāk-rįz-i mesāmāt-ı bedenden rįzān ve rūĥ zencįr-i enfāsı ķaŧǾ edip giriyve-i teng-i
tenden gürįzān ola.”
Miŝāl-i diger: “Nesįm-i Ǿināyet müyesserü’l-amāl-i tenessüm ve bu cihetle
ġonçe-i fetĥ ve iķbāl tebessüm edip.”
Miŝāl-i diger: “İžhār-ı naħvet-i sitįz ve ħançer-i zehr-ālūd-i zebānın ser-tįz
edip.”
Miŝāl-i diger: “Giriyve-i muħālefet ve rįve-i sālik ve hāviye-i hevā ve
hevese hālik olup…”
Miŝāl-i diger: “Sükūt-ı ġafletden reh-yāb-ı ifāķat olmasına sedd-i sedįd
hevā ve hevesi māniǾ ve ĥāciz ve ıślāĥ-ı ĥālinde hūş-mendān-ı zamān dermānde ve
Ǿāciz olup…” (RıfǾat Paşa – Gül-bün-i İnşā )
Miŝāl-i diger:
Bir derde düşmüşüm diyemem āh herkese
Oldum rübūde bir gözü ħūn-rįz çerkese
ǾĀrif

Aç sįne-i nesrįniŋi cāna girmekden
Gülçįn olalım Ǿaşķla bāġ-ı ermekden
Kāmį
[210] Miŝāl-i diger:
Yetmez mi saŋa pister ü bālįn ķucaġım
Serd oldı hevā çıķma ķoyundan ķuzucaġım
Nedįm
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Saķāmet erdi ŧabǾ-ı müstaķįme
Ǿİnāyetler gerek cism-i saķįme
Fāżıl

3.46. Muvāzene
Muvāzene: Daħı śanāyiǾ-i lafžiyyeden olup kelām-ı menŝūrda fevāśıl-ı
kelāmda bulunan elfāzıŋ ve kelām-ı manžūmda mıśraǾınıŋ kelimeteyn-i
aħįreteyniniŋ ķāfiye gözetilmeyerek yalŋız veznen birbirine müsāvį olmasıdır.
Miŝāl: “Ve ħūş-ı nişįn erįke-i istirāĥat-i vaŧan ve ser-nihāde-i ĥużūr-ı ĥażar
olup nįm-i ħaŧve-i ķaddimizin bįrūn-ħāne olmamışsıŋ” (Münāžara-i Gül ü Mül ).
Miŝāl-i mezbūrda vaŧan ile ĥażar veznen yek-digerine müsāvį iseler de
ķāfiyece müteħālifdirler.
Miŝāl-i diger:
ǾAle’l-ħuśūś ki vāridāt-ı nuǾūt
Derūn-ı Ǿaşķla oldı şeref-peźįr ü rūd
Sāmį
Miŝāl-i diger:
Āsmān-ı mülke reǿyi āf-tāb-ı bį-zevāl
Gülistān-ı dehre lüŧfu nev-bahār-ı bį-ħazān
NefǾį
[211] Miŝāl-i diger:
Verse ger ebr buĥār-ı keremi feyz-i müdām
Dizilir subĥa gibi rişte-i bārına leǿal
Bu Daħi
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Gerek kelām-ı menŝūr ve gerek manžūmda olsun fıķarātda bulunan elfāžıŋ
baǾżısı birbirine vezince ve baǾżısı da hem vezin ve hem de ķāfiyece müsāvį
olursa aŋa da mümaŝile taǾbįr olunur.
Miŝāl: “Fikr-i cemįl-i iśābet ķarįnleri cümle-i maĥāmid-i aħlāķ ve reǿy-i
metįn-i maĥāsin delįlleri Ǿumde-i mebānį-i elŧāf bilinir.”
Bu miŝālde fikr ile reǿy cemįl ile metįn cümle ile Ǿumde maĥāsin ile
mebānį aħlāķ ile evśāf mütevāzin iseler de ķāfiyece muvāfaķatları yoķdur.
Miŝāl-i diger: “Maħzen-i beđāyiǾ-i maĥāmid-i evśāf ve maśdar yenābįǾ-i
mekārim-i aħlāk olan nādį-i refįǾü’l-ķadrlarına taǾžįmāt-ı vāfiye ve tekrįmāt-ı
kāfiye” (Münşeǿat-ı Nābį ).
Miŝāl-i diger:
Ħaŧįb-i minber-i ŧāhā meħāŧib-i yasin
Edįb-i mekteb-i evĥa muķarreb-i mevrūd
Ŝābit
Miŝāl-i diger:
Münderic nüsħa-i źātında kemālāt-ı vücūd
Mündemic ŧıyneti pākinde ħavāśś-ı įcād
Nābį
[212] Miŝāl-i diger:
Ey nigeh-bān-ı maķālįd-i nižām-ı devlet
Vey nesaķ-sāz-ı eǾāžım-ı mehāmm-ı devlet
Münįf
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Miŝāl-i diger:
Dįde-i lüŧfı nigeh-bān-ı livā-yı İslām
Śadme-i ķahrı nigūn-sāz-ı ħıśām-ı devlet
Keźā
“O fer-i iǾdād enfās-ı ħalāyıķ ve ekŝer evrāķ-ı eşcār-ı ĥadāǿiķ şükr ü ŝenāyı fāǿiķ ve ĥamd ü sipās-ı lāyıķ…” (RıfǾat Paşa )
TeşrįǾ veyā Tevşįĥ
3.47. TeşrįǾ veyā Tevşįĥ daħı ŚanāyiǾ-i Lafziyyedendir.
TeşrįǾ diye ķaśįdeniŋ beyitlerini baĥreyn-i muħtelifeyn üzere binā ve her
ķanġısında vaķfedilse śıĥĥat ve maǾnāya ħalel gelmeyecek vechle ķafiyeteyn ile
edā etmege derler ki ķāfiye-i ūlāda durulsa o beyt-i ebĥār-ı Ǿarūżdan birine tevāfuķ
ederek śıĥĥat-i vezne ħalel ve kendisine ķafiye-i aħiri iżāfe olunduķda baĥr-i aħir
şeklini alaraķ istiķāmet-i nažma ŧılel Ǿārıż olmaz.
Bu śanǾat-ı teşrįǾ ke-źālik kelām-ı menŝūrda daħı her bir fıķra-i seciǾiyyete
ıśāġa olunaraķ cārį olur lakin lisān-ı Türkįde gerek kelām-ı manžūm ve gerekse
menŝūrda vuķūǾ-i istiǾmāline dāǿir bir eŝer-i žafer bulunamadıġından tafśįlāt-ı
sāǿiresinden śarf-ı nažar ķılındı. Faķaŧ müstezādlar źü’l-ķafiyeteyn oldıķları
cihetle bu śanǾat-ı teşrįǾiŋ mülĥaķātından Ǿaddolunabilirler. [213]
Hep böyle gerek müǾtemen mihr-i hümāyūn

Erbābına düşdi

Her ħurdeye vāķıf daħı her nükteye maĥrem

Hem śaĥib-i fiŧnāt

Eŧvārı ĥakimāne vaķūrāne edāsı

Āfāķ begendi

Hiç gelmedi śadra hele mānendi maķdem

İnān ki ĥaķįķat
Fāżıl

Ve ke-źālik źü’l-ķafiyeteyn olan baǾżı kelimāt-ı menŝūre daħı yine bu
śanǾattan Ǿaddolunabilir.
Miŝāl: “Beşerde dāǿim olan kemāldir. Cemāl müteĥavvel olur. Eŝerde
ķāǿim olan maķāldir meǿal müntaķil olur” (Taśvįr-i Efkār ).
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Miŝāl-i diger: “Maĥāmid-i lāyiķa refǾ-i bāriķā-i cenāb-ı Kird-Gār ve
śalavāt-ı fāǿiķa Ǿarż-ı pįş-gāh Benį-Muħtār ve teslįmāt-ı rāǿiķa bi’l-cümle aśĥāb ve
ebrāra ihdā vü iŝyār ķılındıķdan śoŋra…” (Selįm)

3.48. İħtilāf-ı Śıyaġ-i Elfāž
İħtilāf-ı sıyaġ-i elfāž: Bir lafžıŋ bir heyǿetden heyǿet-i digere naķl ve
taĥavvülünde ĥüsn ü ķubĥunu bilmekdir. Bu da źevķ-i selįm ile olur.
Meŝelā: Bābdan bāda veyā śıġa-i fiǾilden śıġa-i isme veyā śıġa-i isimden
śıġa-i fiǾile veyāħūd māżįden müstaķbele veyā müstaķbelden māżįye veyā
müfredden cemǾe veyā cemǾden müfrede naķlinde ĥüsn ise ķabįĥ ve ķabįĥ ise
ĥüsn olur birŧaķım elfāž vardır. Ez-an cümle lisānımızda tecdįd ve teceddüd
kelimeleriniŋ istiǾmāli müstaĥsen ve bunlarıŋ istifǾāl bābına menķūlü [214]
bulunan isticdādıŋ istiǾmāli ķabįĥdir. Bi’l-Ǿakis taǾmįl ve taǾammül kelimeleriniŋ
istiǾmāli müstehcen ve bunlarıŋ istifǾāl bābına menķūlü bulunan istiǾmāliŋ
müstaĥsenidir ve ke-źālik śadaķ māddesinden aśdaķ eśādıķ eśdiķā śādıķ śıddįķ
taśdįķ taśadduķ maśdūķ maśdāķ śadāķat maśaddaķ śıdāķ śudeķā eśdāķ mutaśaddıķ
muśādaķa ve daha sāǿir śuver-i iştiķāķiyye gelebilir ise de faķaŧ lisānımızda dāǿir
bulunanları ve istiĥsān ķılınıp alınanları aśdiķā śādıķa śıdķ taśdįķ taśadduķ mıśdāķ
śadāķat muśaddaķ śudeķa muśādaķa iştiķāķātından Ǿibāret olup o cihetle bunlarıŋ
istiǾmāli ĥüsn ve bāķįleriniŋ ķabįĥidir ve bunuŋ gibi źehāb u źühūl ve civār u
tevāżuǾ ve terfįh ü taġrįb kelimeleriniŋ istiǾmāli müstaĥsen ise de bunlara ķurb-ı
iştikāķı bulunan eźhāb u eźhāl ve ictivār u cār ve ecvār u ittiżāǾ ve irfāh u iġrāb
kelimeleriniŋ įrād ve ityānı ķabįĥdir. Yine bu ķabilden olaraķ hem Ǿaśr ve hem
zebān denir de hem Ǿahd hem lisān pek ol ķadar kullanılmaz ve ketm mektūm
ketūm demelerinden beheriniŋ istiǾmāli ĥüsn ise de yeǿs ve meǿyūs ve yüǿūs
kelimelerinden yüǿūsuŋ istiǾmālinde hüccet vardır.
Türkçede daħı yediŋ ve yede yede ve yeder veyā yediyor kelimeleri
istiǾmālde dāǿir ise de sāǿir iştiķāķātı meǿnūs ve müstaǾmel degildir ve hākeźā
ķayd kelimesiniŋ cemǾi ķuyūd ve eķyād gelir ise de ķuyūduŋ, vaśf kelimesiniŋ
cemǾi śufūf ve aśfāf gelir ise de śufūfuŋ, ve şeyħiŋ cemǾi şüyūħ ve eşyāħ gelir ise
de şüyūħuŋ, ve ķubbeniŋ cemǾi ķıbāb [215] ve ķıbeb gelir ise de ķıbābıŋ istiǾmāli
müstaĥsendir ve Ǿaķıl maǾnāsına olan lübb lafžınıŋ cemǾi elbāb müstaǾmel ise de
anıŋ müfredi bulunan lübbüŋ ve ke-źālik ŧayfıŋ cemǾi bulunan ŧuyūfuŋ ve dersiŋ
cemǾi bulunan dürūsuŋ ve şevķiŋ cemǾi bulunan eşvāķıŋ istiǾmālindeki ĥüsn ve
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ŧalāvet yokdur ve cemaǾāt maǾnāsına olan ümmet lafžınıŋ istiǾmāli ĥüsn ise de
kesr-i elif ile niǾmet maǾnāsına bulunan ümmetiŋ ķabįĥidir ve ŧanburuŋ cemǾi
bulunan ŧanābįriŋ źikr ve įrādı müstehcen iken cumhūruŋ cemleri bulunan
cemāhiriŋ ĥüsnüdür. Feraĥ maśdarınıŋ ism-i fāǾili fāriĥ ve ġazāb maśdarınıŋ ism-i
fāǾili ġāzib nā-müstaǾmel ve bunlarıŋ sıfat-ı müşebbeheleri olan farįĥ ve ġazūb ise
müstaǾmeldir ve göz maǾnāsına bulunan Ǿaynıŋ cemǾi Ǿuyūn ve nās maǾnāsına
olan Ǿaynıŋ cemǾi aǾyān iǾtibār olunmuş ve ol vechle ķabūl ve istiĥsān ķılınmışdır
ve Ĥabşiŋ cemǾi olan eĥābiş ke-źālik nā-müstaǾmel olup anıŋ yerine ahālį-i Ĥabeş
denilegelmiştir ve bunlar gibi bir maǾnāya gelen kelimāt-ı müterādifeniŋ de
kiminiŋ istiǾmāli müstaĥsen ve kiminiŋ ķabįĥdir. Ve’l-ĥāśıl gerek iħtilāf-ı śıyaġ-ı
elfāždan ve gerekse terādüfden nāşį beynü’l-elfāž iǾtibār olunagelen ĥüsn ve
ķubĥuŋ ĥasm ve temyįzi źevķ-i selįmiŋ ĥükmüne vā-beste bulunmaġın anıŋ için
bir ķaǾide vażǾ ve ibdāǾı her lisān için müstaĥįlü’l-mekāndır.

3.49. MuǾāžala-i Lafžiyye
MuǾāžala-i lafžiyye: Elfāžıŋ tedāħül ve terākübü demekdir. Bu da [216]
beş ķısımdır.
Ķısm-ı evvel: Edevātıŋ birbirine muttaśıl ve yan yana tevārüdüdür ki bu
tevārüde baǾżen cevāz verilir ve baǾżen de ķabįĥ Ǿaddolunur.
Cevāzına miŝāl:
Ķıyāmetde ĥesābı olmayanlardandır ol ġāfil
Ki farķ eyler firāķıŋ şāmıŋı śubĥ-ı ķıyāmetde
Fużūlį
Miŝāl-i mezbūrda (ler) (den) (dır) (ol) edatları birbirine muķārenet etmişler
ise de źikirlerinde ol ķadar hücnet olmadıġı ve bi’l-Ǿakis yine Fużūlį’niŋ işbuÇizginirken başına şemǾ-i ruħuŋdan göŋlümüŋ
MenǾ ķılma anı hem ol şemǾe bir pervāne tut
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-Beytinde (anı) ( hem) (ol) edatlarınıŋ ve Ǿİzzet Monla’nıŋ;
Getirmedi odaya dedim şehįd anı
Gözümde döndü ķızıl ķana bāde-i gül-reng

Beytinde (de) (o) (da) edatlarınıŋ ve Belįġ’iŋ;
Āyine-i cemālini aç çeşm-i zāhide
Sırr-ı nihān göstereyim aŋa sende ben

Beytinde (aŋa) (sen) (de) (ben) lafžlarınıŋ ictimāǾi müstekreh bulındıġı
źevķ-i selįm ile farķ ve teşħįś olunabilir ve Muġni’l-Küttāb’da “anıŋ aŋa andan
ziyāde münāsebeti vardır” Ǿibāresi beynü’l-edavāt vāķiǾ olan muǾāžalaya miŝāl-i
ityān olunmuşdur. [217]
Ķısm-ı ŝānį: Ĥurūfuŋ tekerrürüdür. Bunu her ne ķadar śanǾat ķabįlinden
olaraķ baǾżı nāŝir ve şāǾir istiǾmāl etmekde ise de beynü’l-üdebā bu nevǾ muǾāžala
daħı maķbūl ve muǾteber degildir. Şefiķ-nāme’niŋ “Ridā-yı taķvā ķanāǾ-i ġara-nįķ
bürķaǾ veraǾ bürnūs-ı çatlıķ” Ǿibāresinde ķaflarıŋ ve Vāśıf’ıŋ daħı;
Gülzār-ı cihān ķarrımızı güllerle donandı
Yaz geldi gül açıldı açıl gül gibi sen de
Beytinde kāf ve lāmlarıŋ ve yine şāǾir-i müşārü’n-ileyhiŋ işbuBir āteşe yandım ki görelden ruħ-ı yāri
Mumlarla arar yanmaġa pervāne bu nārı

Beytinde releriŋ ve;
Bezme gel dök perçemiŋ ruħsāra şebbūlar gibi
Süzme mey-i çeşm-i siyeh mestiŋ süz āhūlar gibi
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Beytinde sinleriŋ tekerrürü gibi.
(Ķāf) ve (ħı) gibi ĥurūf-ı ŝaķįleniŋ veyāħūd (ĥa) ile (he) yāħūd (dad) ile
(de) gibi ķurb-ı maħrecleri bulunan ĥurūfātıŋ tekerrüründe hele hücnet ve sin gibi
ĥurūf-ı ħafįfeniŋ tekerrüründe nevǾimā ŧalāvet ve Ǿuźūbet vardır.
Meŝelā: Telemaķ’taki “Teķāŧur ķaŧarāt-ı ķaŧrān-ı intiķām ile taǾźįb
olındıķlarını gördükden śoŋra” Ǿibāresinde gerçi śanǾat ve erāyisede ĥurūf-ı
ŝaķįleniŋ ictimāǾından dolayı hücnet daħı mevcūtdur. Ve Emirį’ niŋ
Sor sāķiyā kemiyet-i sebük-seyr-i sāġarı
Gezdirme dürr-i Ǿilācı śu inmiş ayaġına
[218]
Ve śaĥįb-i ķāmus ǾĀśım’ıŋ;
Ķalmadan ħāk-ı meźellede hemān ey ǾĀśım
ǾĀzim-sūy-ı simā-say-ı Sitanbul olalım

Beyitlerinde ve vaķǾa-nüvįs EsǾad Efendi’ niŋ Üss-i Žafer’ indeki “Ruħsūde-i südde-i sedįde-i sidre salar oldıġım” Ǿibāresinde vāķiǾ sinleriŋ tekrįri lisāna
mevruŝ-ı taķallüd ve lüknet olmadıġı cihetle merġūbdur.
Ķısm-ı ŝāliŝ: EfǾāliŋ yek-digerini teǾāķubudur. Bu da baǾżı şiǾir ve neŝirde
ve aridü’l-istiǾmāl ise de yine Türkį ercaĥ ve aśvebdir.
Miŝāl:
Mirǿate baķıp ķaldı görüp rūyunu ĥayrān
Gūyā iki ĥasret biri biriyle görüşdü
Vehbį-i Sünbülzāde
İşte miŝāl-i mezbūrda (baķıp) (ķaldı) (görüp) efǾāli birbirine muķārenet
etmesi ve Fużūlį’ niŋ;
Ŧas elin öpdü ĥased ķıldı ķara baġrımı śu
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Yetdi śu cismine reşk oldu tenimde ārām

Beytinde (öpdü) (ķıldı) (yetdi) (aldı) fiǾilleriniŋ ve Ǿİzzet Bey’ iŋ;
Sev śar beni ol vaślıma lāyıķ demediŋ mi
Öp oħşa teg ol sen baŋa lāyıķ demediŋ mi

Beytinde (sev) (śar) (ol) (öp) (oħşa) (ol) fiǾilleriniŋ birbirini teǾāķubları
gibi.
[219] Ķısm-ı rābiǾ: İżāfāt-ı tetābuǾudur. Bu daħı gerek şiǾir ve gerek
neŝirde beynü’l-üdebā maķdūĥ görülmüşdür. Belįġ’ iŋ;
Verirdi lüŧf-i hevā ile bezmime revnaķ
Śadā-yı ħande-i gül-ġonçe-hā-yı naķş-ı ĥarįr
Ve ke-źālik:
Teġāfül-i pįşe-i baħtımdan gelir gūş-ı dil-ārāya
Śadā-yı āb-ı şār-ı neher gülşen-i mevc-i efġānım

Beyitlerinde ve Śıdķį’ niŋ Berf ü Bahār Risālesi’ nde vāķiǾ;
“Mürġ-i ħayāl bir ceng-i evcine erişmek muĥāl ve peyk-i sebük-seyr-i
nažar ķullāb-ı kemend-i şuǾāǾ-i baśariyye ile faśįliniŋ kaǾrįne yetişmek maĥż ve
hemm ve ħayāl muķaǾar-i mümeŝŝiliŋ muķaǾarına mümāss-ı muĥaddebi mümāss-ı
muĥaddeb üç ķalǾa-i felek-i esās” Ǿibāresinde iżāfāt-ı mütetābiǾa bulındıġı cihetle
feśāĥati muħill ve ŧabǾa nā-mülāyimdirler.
Ķısm-ı ħāmis: Śıfatıŋ taǾaddüdüdür. Bu daħı ke-źālik maķdūĥdur.
Yine Śıdķį’ niŋ Berf ü Bahār Risālesi’ nde vāķiǾ;
“El-ĥāśıl Ǿale’ś-śabāĥ ki feyż Ĥażret-i Feyyāż-ı rāfiǾü’s-semā fāliķü’śśabāĥ ile ħāver-ķuyü’l-iķtidār mevākib ŝevābit ve seyyār-ı ĥiśār şām Ǿanberįn
dįvārı dāħil ķabża-i fetĥ ü żafer” ve ke-źālik “Berf ü Şekref devletiniŋ āb-ı rūyı ve
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salŧanatınıŋ pįr-i jülįde mūyı olan zemherįr ile berd-i Ǿacūzı ĥużūr-ı bürūdet-i
mevfūr-ı ruŧūbet maĥśūruna iĥżār edip” Ǿibārelerinde bulunan rāfiǾü’s-semā
fāliķü’ś-śabāĥ bürūdet-i mevfūr-ı ruŧūbet maĥśūr-śıfāt-ı müteǾaddidesi gibi. [220]

3.50. Münāferet-i Elfāž
Münāferet-i elfāž: Bir maǾnāya gelir iki veyā ziyāde elfāždan beheriniŋ
mevżiǾine göre evleviyet źikrini farķ ve teşħįś etmekdir muǾāžala ile bunuŋ farķı
(muǾāžala) beyne’l-maǾānį veyāħūd beynü’l-elfāž terāküb ve tedāhüldür. Faķaŧ
tenāfürde terāküb ve tedāħülden ictināb ancaķ mevżiǾe ġayr-i lāyıķ olan elfāžı
bilerek anları redd ve Ǿadem-i ķabūl demekdir.
Bu münāferet de ya lafža-i vāĥidede veyāħūd elfāž-ı müteǾaddidede olur.
Lafža-i vāĥidede olan münāferetiŋ izālesi gerek kelām-ı menŝūr ve gerekse kelāmı manžūmda olsun maǾnā-i mürādifi bulunan lafža-i digere tebdįl ve taĥvįl ile
mümkün ise de lakin münāferet-i meźkūre elfāž-ı müteǾaddidede oldıġı taķdįrde
refǾ ü defǾ biraz müǿeddā-i külfet ve hele şiǾirde ķarįn derece-i istiĥālet olur.
Münāferetiŋ kelām-ı menŝūrda ve lafža-i vāĥidede vuķūǾuna saǾādetlü
Münįf Efendi’niŋ dārü’l-fünūn güşādı münāsebetiyle vermiş oldıġı nuŧķuŋ şu
fıķra-i ātiyyesinde vāķiǾ (müteķāfiyen) lafžı miŝāl olabilir.
Fıķra: “Bir memleketiŋ ŝerveti ve ĥükümetiniŋ ķudret ve şevketi efrād-ı
ahālįsiniŋ kendi śanǾat ve mesleklerinde derece-i ehliyet ve mahāretleriyle
mütekāfiyen-i mütenāsibdir. YaǾni her ferd kendi śanǾat veyāħūd ħıdmetini ne
ķadar iyi icrā ederse memleket o ķadar zengin olur.”
Gerçi lafž-ı mezbūr maǾnā-yı laġvįsine nažaran įrād ve istiǾmāl olınmış ise
de Ǿulūm-i riyāżiyye ıśŧılāĥında ki bugün sāye-i maǾārif-pįrāye-i ĥażret-i [221]
pādişāhįde Ǿilm-i mezbūruŋ bu miŝillü ıśŧılāĥāt-ı meşhūresi oldıķca zebān-zed ve
dāǿirdir. MaǾkūsen mütenāsib demek oldıġı ve muķaddimāt-ı riyāżiyyeye vuķūfı
bulunan şebān-ı Ǿaśrıŋ eźhānına ise meǿnūs ve zebān-zed olan mārü’ź-źikr ıśŧılāĥ-ı
hendesįsiniŋ bedāhet-i tebādürü iķvāǾ-yı meǿmūl bulındıġı cihetle şimdi ol ĥālde
müǿeddā-yı ķażiyye efrād-ı ahālįniŋ śanǾatlarında derece-i ehliyet ve mehāretleri
ne ķadar ziyāde olursa o memleketiŋ ŝerveti ol ķadar az bulunacaķ demek olup bu
ise hem nefsü’l-emrde ve hem de anı müteǾāķib (yaǾni) ile ityān olunan Ǿibāre-i
müfessireye münaķıż düşecegi žāhir ve bāhirdir.

226

İşte o cihetle bu miŝillü iltibāsātdan teĥāşį ve mücānebet ile elfāžıŋ
evleviyet-i źikrini temyįz ve teşħįśden teġāfül olunmamalı ve miŝāl-i mezbūrda
daħı müteķāfiyen lafžı ya külliyen ŧayy veyāħūd mebsūŧen kelimesiyle mübādele
edilerek maĥźūr-ı mezbūr defǾ ü refǾ edilmelidir.
Ve ke-źālik kelām-ı manžūmda Pertev Paşa’nıŋ kemerler taǾmįri için
söyledigi tārįħiŋ işbu;
Olup Sulŧān İskender nevānıŋ lüŧf-i vālāsı
Yapıldı bu kemer-i sįretde sedd-i āhenįn oldu
Beytinde vāķiǾ sįret lafžı gibi ki anıŋ mevżiǾe śūret lafžı daha münāsib ve
sįret taǾbįri her ĥālde nā-muvāfıķdır. Lakin sįretiŋ śūrete tebdįli taķdįrinde sāl
tārįħiniŋ çıķmayacaġı maķām-ı iǾtiźārda serd olunursa bunuŋ cevābını artıķ erbābı kemāl ve dānişiŋ ĥükm ü ceddānįsine bıraķaraķ iħtiyār-ı śamt ve sükūt ederiz.
[222] Elfāž-ı müteǾaddidede olan münāferet işte bu miŝillü mevżiǾine nā-mülāyim
kelimātıŋ yek-digerini teǾāķub ederek cümle-i vāĥidede terāküb ve
tecemmuǾundan Ǿibāret olacaġı vadįde imǾān o miŝillü faĥşiyāt-ı kelimātı görüp
cihet-i maŧbūǾiyyet ve maķdūĥiyyetini ise źevķ-i selįm ve ŧabǾ-ı müstaķįm
bulabilecegi cihetle artıķ ol bābda miŝāl įrād ve ityānından ictināben li’t-taŧvįl śarfı nažar ķılınmışdır.
Temmü’l-Cildü’l-Evvel
Sene 1288 fį 15 Rebįü’l-āħir
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TARTIŞMA VE SONUÇ
Arap toplumunda belâgat çalışmaları İslamiyet’ten önce başlamıştır. Bu
çalışmalar, şiirlerin ve hatiplerin nutuklarının edebî açıdan eleştirilmesi şeklinde
olmuştur. İslamiyet’in gelişiyle Kur’an’ı anlama, yorumlama ve anlatma isteği
ortaya çıkmış böylece tefsir ve kelâm türünde eserler verilmiştir. Kur’anı yanlış
anlama endişesiyle Arap gramerini toplu hâlde veren kaynaklara ihtiyaç duyulmuş
ve belâgat konusunda eserler verilmeye başlanmıştır.
Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra Arap dili önemli bir hâle gelmiştir.
Kur’ân-ı Kerim’i okuyup anlamak isteyenler tefsir ve kelâm eserlerine ihtiyaç
duymuşlardır. Bu sebeple Arap belâgatına ait birçok kitap, şerh veyā tercüme
edilmiştir. Edebiyatımızdaki ilk belâgat çalışmaları da Arap edebiyatından yapılan
bu tercümelerdir. Ayrıca Fars edebiyatından da tercümeler yapılmıştır. Bizdeki ilk
belâgat eserleri çeviri niteliğindedir, telif eserlerin yazılması ise daha sonraki
tarihlerde olmuştur.
Tanzimat’tan sonra her alanda olduğu gibi eğitim alanında da Batı’ya
yöneliş başlamıştır. Batılı anlamda yeni okulların açılması, Türkçe belâgat
kitaplarının telif edilmesini gerektirmiştir. Çünkü bu Batı tarzı okullarda ders
programlarında olmadığı için Arapça ya da Farsça bilmeyen öğrenciler yetişmiştir.
Öncelikle Mehmet Tâhir Selâm tarafından Arapçadan Türkçeye çevrilen Mevlânâ
İsâmüddîn’in Mizânü’l-Edeb (1841)’i, ardından Ankaravî’nin Miftahu’l-Belâga ve
Misbahu’l-Fesaha adlı eseri yayımlanmıştır. Bu iki eserden sonra kırka yakın eser
basılmıştır. Bizim üzerinde çalıştığımız belâgat eseri de bunlardan biridir.
Dönemin belâgat kitaplarının çoğunda olduğu gibi incelediğimiz ve
transkripsiyonunu yaptığımız Mebâni’l-İnşâ’nın da Batı tarzı liselerde ders kitabı
olarak okutulma amacı vardır. Bu sebeple ‘anlaşılır olma’ eserdeki en dikkat çeken
noktalardan biridir. Mebâni’l-İnşâ’nın aynı devirde yazılan belâgat kitapları
arasında farklı ve önemli bir yeri vardır. Çünkü gramer kurallarını açıklamak için
kullanılan örnekler birçok farklı kaynaktan yararlanılarak verilmiştir. Yazar,
eserini hazırlarken kısa açıklamalar yapmış ve bol bol örnek kullanmıştır.
Eserin önemini gösterecek özelikleri aşağıdaki gibi tespit edilmiştir:
1- Eserin en önemli özelliği, Arap ve Fars belâgat eserlerinde bulunan konuyla
ilgili bilgilere ilave olarak Fransız retorik eserlerindeki belâgat konusuna dair
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bilgileri veren ilk eser olmasıdır. Tanzimatla birlikte değişen belâgat bilgilerini
ihtiva ettiği için belâgat konularındaki değişim de eserden takip edilebilmektedir.
2-Fesâhat-i askeriyye, fesâhat-i hitabiyye ve politikiyye, fesâhat-i şifâhiyye,
fesâhat-i tahrîriyye, fesâhat-i tarihiyye, fesâhat-i âdâb, fesâhat-i mektubat ve
fesâhat-i şi’riyye bölümlerinin bulunması, eserin geniş bir konu yelpazesine sahip
olduğunu gösterir. Kitapta yer alan bölümler ayrı başlıklar altında incelenmiş ve
örneklendirilmiştir. Bu açıdan birçok alan için kaynak özelliğindedir.
3- Kelâm-ı basit, kelâm-ı mutedil ve kelâm-ı âli başlıkları altında sade, orta ve
süslü nesir konuları ele alınmıştır. Nesir üslubu hakkında eldeki bilgilere katkısı
olacak farklı bilgiler vermesi ile de önemli bir kaynaktır.
4- Mecâz-ı mürsel, kinâye, teşbih, mecaz, seci, tarsi gibi söz sanatlarına yer
verilmiştir. Bu sanatların güzel ve doğru konuşmak ve yazmak isteyenlerin sık
başvurabileceği araçlar olarak verilmesi, edebi sanatlar hakkında yazarın farklı
görüşlerini ortaya koymaktadır.
5- Eser, Süleyman Hüsnü Paşa’nın dil hakkındaki görüşlerine dair bilgi edinmek
isteyenler için de önemli bir kaynaktır. Ayrıca, Hüsnü Paşa’nın Türkçülük ve
milliyetçilik kavramları hakkındaki görüşleri de eserde yer almaktadır. Türk diline
ve bu dilin öğrenimine önem veren Süleyman Hüsnü Paşa eserinde, dilimizin
kurallarının kendi yazarlarımızın hazırladığı telif eserlerle öğrenilmesinin faydalı
olacağını açıklamış ve yazarlarımıza önerilerde bulunmuştur.
6- Konuşmacı ve yazıcı konumundaki kişilerin sahip olması gereken özellikler
eserin muhtelif yerlerinde, anlatılan konuya uygun şekilde verildiği için kitabet
konusu ve işi ile uğraşanlar için el kitabı özelliğindedir. Sadece kitabın yazıldığı
devir için geçerli olmayan kitabet ile ilgili bilgiler, günümüzde de eserden
yararlanılmasını sağlamaktadır.
Hazırladığımız bu çalışma, Batı tarzı kuralların da bulunduğu belâgatla
ilgili telif eser niteliğindeki Mebâni’l-İnşâ’yı bilim âlemine tanıtmayı
amaçlamaktadır. Ayrıca eserin edebiyatımız ve eğitim tarihimiz açısından değeri
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kullanıcılar bu kitap sayesinde XIX. yüzyılın dil
özelliklerini yansıtan bir esere ulaşmış olacaktır.
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Eski harflerle yazılan birçok kitap gün yüzüne çıkarılmayı beklemektedir.
Biz de bunlardan biri üzerinde çalışarak bilim adına faydalı olmaya çalıştık.
Temennimiz, çalışmamızın araştırmacılar ve meraklılar tarafından kaynak kitap
olarak kullanılması ve yaptığımız çalışmadan yararlanılmasıdır.
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