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TAKDİM 

İnsanlık tarihi, akıl ve düşünce sahibi bir varlık olan insanın 
kurduğu medeniyetleri, medeniyetler arasındaki ilişkileri anlatır. İnsan, 
zihnî faaliyetlerde bulunma kabiliyetiyle bilim, sanat ve kültür değerleri 
üretir, ürettiği kültür ve düşünce ile de tarihin akışına yön verir. 

Medeniyetler, kültürler, dinler, ideolojiler, etnik ve mezhebî 
anlayışlar arasındaki ilişkiler kimi zaman çatışma ve ayrışmalara, kimi 
zaman da uzlaşma ve iş birliklerine zemin hazırlamıştır. 

İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü, ürettikleri kültür ve 
medeniyet değerlerinin varlığıyla ölçülmüştür. İnsanoğlu olarak daha 
aydınlık bir gelecek inşâ edebilmemiz, insanlığın ortak değeri, ortak 
mirası ve ortak kazanımı olan kültür ve medeniyet değerlerini 
geliştirebilmemizle mümkündür. 

Bizler, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e kadar büyük 
devletler kuran bir milletiz. Bu büyük devlet geleneğinin arkasında 
büyük bir medeniyet ve kültür tasavvuru yatmaktadır. 

İlk insandan günümüze kadar gök kubbe altında gelişen her değer, 
hakikatin farklı bir tezahürü olarak bizim için muteber olmuştur. İslam 
ve Türk tarihinden süzülüp gelen kültürel birikim bizim için büyük bir 
zenginlik kaynağıdır. Bilgiye, hikmete, irfana dayanan medeniyet 
değerlerimiz tarih boyunca sevgiyi, hoşgörüyü, adaleti, kardeşlik ve 
dayanışmayı ön planda tutmuştur. 

Gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz, insan ve âlem 
tasavvurumuzun temel bileşenlerini oluşturan bu eşsiz mirasın etkin bir 
şekilde aktarılmasını sağlamaktır. Bugünkü ve yarınki nesillerimizin 
gelişimi, geçmişimizden devraldığımız büyük kültür ve medeniyet 
mirasının daha iyi idrak edilmesine ve sahiplenilmesine bağlıdır. 



 
 
 
 
 

Felsefeden tababete, astronomiden matematiğe kadar her alanda, 
Medine’de, Kahire’de, Şam’da, Bağdat’ta, Buhara’da, Semerkant’ta, 
Horasan’da, Konya’da, Bursa’da, İstanbul’da ve coğrafyamızın her 
köşesinde üretilen değerler, bugün tüm insanlığın ortak mirası hâline 
gelmiştir. Bu büyük emanete sahip çıkmak, bu büyük hazineyi gelecek 
nesillere aktarmak öncelikli sorumluluğumuzdur. 

Yirmi birinci yüzyıl dünyasına sunabileceğimiz yeni bir medeniyet 
projesinin dokusunu örecek değerleri üretebilmemiz, ancak sahip 
olduğumuz bu hazinelerin ve zengin birikimin işlenmesiyle 
mümkündür. Bu miras bize, tarihteki en büyük ilim ve düşünce 
insanlarının geniş bir yelpazede ürettikleri eserleri sunuyor. Çok çeşitli 
alanlarda ve disiplinlerde medeniyetimizin en zengin ve benzersiz 
metinlerini ihtiva eden bu eserlerin korunması, tercüme ya da 
tıpkıbasım yoluyla işlenmesi ve etkin bir şekilde yeniden inşâ edilmesi, 
Büyük Türkiye Vizyonumuzun önemli bir parçasıdır. Bu doğrultuda 
yapılacak çalışmalar, hiç şüphesiz tarihe, ecdadımıza, gelecek nesillere 
ve insanlığa sunacağımız eserleri üretmeye yönelik fikrî çabaların 
hasılası olacaktır. Her alanda olduğu gibi bilim, düşünce, kültür ve 
sanat alanlarında da eser ve iş üretmek idealiyle yeniden ele alınmaya, 
ilgi görmeye, kaynak olmaya başlayan bu hazinelerin ülkemize ve tüm 
insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim. Aziz milletimiz, bu 
kutsal emaneti yücelterek muhafaza etmeyi sürdürecektir. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Cumhurbaşkanı 
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ÖNSÖZ 

 

İslâmî edebiyatta, Hz. Peygamber’i övmek amacıyla yazılan ve her 
beytin bedî‘ sanatlarından en az birini içermesi, basît bahrinin vezniyle 
yazılmış olması ve redif harfinin kesreli mim olması gibi şartları 
taşıması beklenen şiirler bedî‘iyye olarak isimlendirilmiştir. 
Kaynaklara göre ilk bedî‘iyye kasidesini Hicri 8. yüzyılda yaşamış olan 
Safiyyüddîn el-Hillî kaleme almıştır. Bedî‘iyye türünde şiir 
yazanlardan birisi de Takiyyüddîn Ebû Bekr b. Hicce el-Hamevî’dir. 
Bedî‘iyyesinde 142 beyitte 147 bedî‘ sanatına yer veren İbn Hicce el-
Hamevî, kendi bedî‘iyyesinde yer alan bedî‘ ilminin konularını ayet, 
hadis ve çok sayıda şiir örneğinden yararlanarak Hizânetü’l-Edeb ve 
Gâyetü’l-Ereb adını verdiği eserinde ayrıntılı bir tarzda şerh etmiştir. 

Bu çalışmaya konu edindiğimiz ve muhtevasından dolayı 
Tercüme-i Hizânetü’l-Edeb ve Gâyetü’l-Ereb olarak isimlendirdiğimiz 
eser de, İbn Hicce’nin bu eserinin Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî 
tarafından yapılmış muhtasar bir tercümesidir. Abdullâh Salâhaddîn-i 
Uşşâkî, aslında Hamîdüddîn Ebû Bekr Ömer b. Mahmûd el-Belhî’nin 
Makâmât-ı Hamîdiyye adlı Farsça eserini şerh etmiş ve Riyâzü’l-
Kavâʿid Hiyâzü’l-Fevâyid ismini verdiği bu şerhte kullandığı belagat 
terimlerinin anlaşılması için eserin mukaddime bölümüne İbn Hicce 
el-Hamevî’nin Hizânetü’l-Edeb ve Gâyetü’l-Ereb isimli şerhinin aşağıda 
özelliklerini ayrıntılı olarak sunacağımız muhtasar bir tercümesini 
eklemiştir. 

 

 



Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, 2004 yılında yayımladığı bir 
makalede bu eserden bahsetmiş ve makalesine eserde yer alan belagat 
terimlerinin tanımlarını eklemiştir.1 Muhterem hocamızın da izniyle 
üzerinde çalışmaya başladığımız bu kıymetli belagat eserini nihayet 
elinizdeki hâliyle yayımlamaya muvaffak olduk. Bu çalışmanın Giriş 
bölümünde bedî’iyye geleneğine ve İbn Hicce’nin bu gelenekteki 
yerine işaret edilerek kendisinin Hizânetü’l-Edeb ve Gâyetü’l-Ereb 
isimli eserine dikkat çekilmiştir. Çalışmanın Birinci Bölüm’ünde 
Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî ile İbn Hicce’nin hayatları ve eserleri 
hakkında ayrıntılı bilgiler sunulmuştur. İkinci Bölüm Salâhî’nin 
Tercüme-i Hizânetü’l-Edeb ve Gâyetü’l-Ereb’inin ayrıntılı tanıtımına 
ayrılmıştır. Bu bölümde eserin nüshaları ve tercüme usulü hakkında 
bilgi verildikten sonra muhtevasını oluşturan belagat terimlerinin 
dizinine yer verilmiştir. Çalışmamızın asıl bölümünü oluşturan metne 
ise Üçüncü Bölüm’de yer verilmiştir. Bu bölümde sadece metnin 
ortaya çıkarılmasına çalışılmamış, çoğu yerde eserin konusuyla 
doğrudan ilgili olmasa bile beyitlerin anlamları da dipnotlarda 
verilmiştir.  

Bu eser, birçok hususta değerli hocalarımızdan ve dostlarımızdan 
aldığımız yardımlar sayesinde bitirilebilmiştir. Öncelikle yukarıda da 
işaret ettiğimiz gibi bu eseri daha önce bir makaleyle ayrıntılı olarak 
ele alan ve bizlere de eseri çalışma şevki ve izni veren hocamız Prof. 
Dr. M. A. Yekta Saraç’a çok teşekkür ederiz. Metinde geçen Arapça 
beyitlerin anlamlandırılmasında ve kontrollerinde değerli yardımlarını 
gördüğümüz Prof. Dr. Kadri Yıldırım, Doç. Dr. Ahmet Gemi, İlyas 
Aslan, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Abdulhadioğlu ve Dr. Öğr. Üyesi 
İbrahim Ekinci’ye çok teşekkür ederiz.  

 

 
1 M. A. Yekta Saraç, “Salahaddîn-i Uşşâkî’nin Belagat ile İlgili Eseri ve Bu eserdeki 

Edebi Terimler” İÜEF Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 2004, S. 31, s. 281-318. 



 

Ayrıca eserin hazırlanması ve basılmasındaki katkı ve 
teşviklerinden dolayı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Prof. 
Dr. Muhittin Macit’e, Çeviri ve Yayım Dairesi Başkanı Doç. Dr. 
Ferruh Özpilavcı’ya, eserin son okumasını gerçekleştiren Dr. Göker 
İnan ve Ahmet Kaylı’ya, basım  sürecini  takip eden İsmet  İpek’e ve 
emeği geçen diğer kurum personeline de teşekkürü bir borç biliriz. 

Türkçe belagat literatürüne bir katkıda bulunmak amacıyla 
metnini ortaya koymaya çalıştığımız bu eser de elbette insanoğlunun 
elinden çıkan her iş gibi birçok hatayla maluldür. Eseri inceleyecek 
olanlardan, görecekleri hata ve kusurlara iyi niyetimize hamlederek 
insaf nazarıyla bakmalarını ve bu yanlışları tarafımıza iletmelerini 
istirham ederiz.  

M. Kaçar, İ. Karslı, A. Akdağ 
Mart-2020 

 





 

KISALTMALAR 

 

age. : adı geçen eser 

b.  : bin 

bkz.  : bakınız 

C.  : cilt 

cm : santimetre 

Haz.  : hazırlayan 

Hz.  : hazret 

Ktp. : Kütüphane 

Nr. : Numara 

s.  : sayfa 

S. : sayı 

vb.  : ve benzeri 

vr.  : varak  

 

 





TRANSKRİPSİYON ALFABESİ
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ذ ẕ م m
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ز z و v, o, ö, u, ü, ū

ژ j ه h, a, e
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GİRİŞ 

BEDÎʿİYYÂT YAZMA GELENEĞİ  

Arapça  ََ�َ�ع kökünden türeyen bedî‘ kelimesi, “örneği ve benzeri 
olmayan bir şeyi yaratan, örneği ve benzeri olmadan yaratılan şey” 
anlamlarına gelmektedir. Kur’ân-ı Kerîm’in Bakara sûresinin 
ٰ�َ�اِت   َواْ�َْرِض﴾ 2   şeklindeki 117. ayetinde bedî‘ kelimesi, eşsiz ﴿َ�۪���ُ   ا���
bir şekilde yaratma manasıyla Cenâb-ı Hakk’ın bir sıfatı olarak yer 
almaktadır.3 

Bir belâgat terimi olarak bedî‘, sözün lafız ve mana yönünden 
kusursuz olup kulağa hoş gelmesinin kurallarını inceleyen ilim dalıdır. 
Bedî‘ ilminin temellerini el-Câhız’ın attığı kabul edilmektedir. Ancak 
bu ilim hakkında müstakil bir kitap yazarak bu ilmi inceleyip 
konularını tarif eden ilk kişi, Kitâbu’l-Bedî‘ adlı eseriyle İbnü’l-
Mu‘tez’dir. İbnü’l-Mu‘tez, bedî‘in bir ilim hâlini almadan önce 
Kur’ân’da, hadiste, eski Arap şairlerinin şiirlerinde ve bedevilerin 
günlük konuşma dillerinde var olduğunu dile getirmiş ve bu görüşünü 
çeşitli misaller getirerek ispatlama yoluna gitmiştir. İbnü’l-Mu‘tez, 
eserinde bedî‘ ilminin konuları arasında istiâre, cinâs, mutâbaka, 
reddü’l-acüz ale’s-sadr ve mezheb-i kelâmî terimlerini zikretmiş ve 
bunlara başka ilavelerin de yapılabileceğini dile getirmiştir. Kendisi, 
mehâsinü’l-kelâm ve’ş-şi‘r başlığı altında yukarıda saydığı bedî‘ 
terimlerine 12 sanat daha eklemiştir. 4  

 
2 “Göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır.” Bakara, 2/117. 
3 Mohammad Samı Jabar Albayatı, Safiyyuddîn el-Hillî’nin Hayatı, Eserleri, Edebi 

Kişiliği ve Bedîiyye Kasidesinin İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2018, s. 58. 

4 Nasrullah Hacımüftüoğlu, “Bedî‘”,Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 
5, İstanbul, 1992, s. 320. 
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Kudâme b. Cafer, Nakdu’ş-Şi‘r adlı eserinde belâgate dair 
konulardan bahsederken bedî‘ ilmi kapsamında 20’ye yakın terim 
zikretmiştir. Bu terimlerden bazısını İbnü’l-Mu‘tez’in kullandığı 
adlarla bazısını da farklı adlarla anmıştır. Ebû Hilâl el-Askerî, es-
Sınâ‘ateyn adlı eserinde bedî‘ ilminin konularını kapsamlı bir şekilde 
ele almış ve daha önce zikredilen terimlere yeni terimler eklemiştir. 
Bedî‘ ilmini, belâgatin meânî ve beyân ilimlerinden ayırarak inceleyen 
ilk kişi İbn Reşîk el-Keyrevânî’dir. El-Keyrevânî, el-Umde adlı 
eserinde beyân ve bedî‘ sanatlarını ele almıştır. İbn Sinân el-Hafâcî, 
Sırru’l-Fesâha adlı eserinde bedî‘ ilmine yer vermiş ve bedî‘ ilminin 
konularını lafız ve mana bakımından tasnif ederek ele almıştır.5 
Bundan sonra gelen âlimler, bedî‘ ilmini meânî ve beyândan ayırarak 
ele almış ve bu ilmi muhassinât-ı maneviye ve muhassinât-ı lafziyye 
başlıkları altında tasnif etmişlerdir.  

Araplar, bedî‘ ilminin sanatlarını ihtiva ederek yazılan şiirlere 
bedî‘iyye, bu türe ise bedî‘iyyât adını vermişlerdir. Bu türde yazılan 
şiirler, Hz. Peygamber zamanında Hassân b. Sâbit ve Ka‘b b. Züheyr 
gibi şairler tarafından başlatılmış, Emevîler ve Abbâsîler devrinde 
gelişerek devam etmiştir. Hz. Peygamber’i övmek amacıyla yazılan her 
şiir, bedî‘iyyât türünde kabul edilmemiştir. Bir şiirin bedî‘iyyât 
türünde kabul edilebilmesi için en az elli beyitten oluşması, her beytin 
bedî‘ sanatlarından en az birini içermesi, basît bahrinin vezniyle 
yazılmış olması ve redif harfinin kesreli mim olması şartlarını taşıması 
gerekmektedir.6  

Hicri sekizinci yüzyılda yaşamış olan Safiyyüddîn el-Hillî, 
bedî‘iyye kasideleri geleneğini başlatmıştır. Kaynaklara göre ilk 
bedî‘iyye kasidesini el-Hillî yazmıştır. el-Hillî’nin kasidesi, 145 
beyitten oluşup 151 bedî‘ sanatını içermektedir. el-Hillî, bedî‘iyye 
kasidesini Netâ’icü’l-Elme‘iyye fî Şerhi’l-Kâfiyeti’l-Bedî‘iyye fi’l-
Medâ’ihi’n-Nebeviyye adıyla şerh etmiştir.7 el-Hillî’nin bedî‘iyyesi, 

 
5 Albayatı, age., s. 61-62. 
6 Hulûsi Kılıç, “Bedîiyyât”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 5, 

İstanbul, 1992, s. 323. 
7 Albayatı, age., s. 66. 
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bedî‘iyye ismiyle yazılan ve bir bütün olarak bu konuyu ele alan ilk 
eserdir. Yazar, her beyitteki bedî‘ sanatını beytin yanına yazmıştır. el-
Hillî’nin kasidesi, kendisi dışında başka şârihler tarafından da şerh 
edilmiştir.8  

El-Hillî ile başlayan bedî‘iyyât türünde kaside yazma geleneği 
kendisinden sonra da devam etmiştir. İbn Câbir el-Endülüsî’nin, el-
Hulletu’s-Siyerâ fî Medhi Hayri’l-Verâ adıyla yazdığı kasidesi 
bunlardan biridir. 177 beyitten oluşan bu kaside 51 bedî‘ sanatını 
içermektedir. Bu kaside, hem şairin kendisi hem de Şehâbeddîn Ebû 
Cafer b. Yûsuf er-Ruaynî el-Endülüsî tarafından şerh edilmiştir.9  

İzzeddîn el-Mevsılî, 139 beyitten oluşup 144 bedî‘ sanatı içeren 
bir bedî‘iyye yazmıştır. Şair, bu kasidesini et-Tevassul bi’l-Bedî‘ ile’t-
Tevassul bi’ş-Şefî‘ adıyla şerh etmiştir. el-Mevsılî, bu kasidesinde 
işlediği her bedî‘ sanatının ismini şiir içinde de kullanmıştır.10  

Zeyneddîn Şaban b. Muhammed b. Dâvûd el-Âsârî, el-Ikdu’l-
Bedî‘ fî Medhi’ş-Şefî ismiyle 400 beyitten oluşup 240 bedî‘ sanatını 
içeren bir kaside yazmıştır. Bu kaside, bedî‘iyyelerin en uzunu 
sayılmıştır. Âsârî’nin bunun dışında iki bedî‘iyyesi daha mevcuttur.11  

Abdurrahmân b. Muhammed b. Yûsuf b. Alî Vecîhüddîn el-Alevî 
el-Yemenî tarafından el-Cevheru’r-Refî‘ ve Vechu’l-Meânî fî Marifeti 
Envâ‘i’l-Bedî‘ ismiyle yazılan bedî‘iyyesi, 131 beyitten oluşup 132 
bedî‘ sanatını ihtiva etmektedir. Bu bedî‘iyye, ez-Zebîdî ve Îsâ b. 
Haccâc tarafından şerh edilmiştir.12  

İbnü’l-Mukrî el-Yemenî’nin el-Cevâhirü’l-Lâmi‘a fî Tecnîsi’l-
Ferâ’idi’l-Câmi‘a li’l-Meâni’r-Râ’i‘a adlı bedî‘iyyesi, 144 beyitten 

 
8 İzzet Marangozoğlu, Arap Edebiyatında Bedî‘ ve Bedî‘iyyât, Selçuk Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2005, 
s. 67. 

9 Albayatı, age., s. 70. 
10 Albayatı, age., s. 71. 
11 Albayatı, age., s. 71. 
12 Marangozoğlu, age., s. 71-72. 
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oluşup 150 bedî‘ sanatını ihtiva etmektedir. Bu eser, şairin kendisi 
tarafından şerh edilmiştir.13  

Bedî‘iyye türünde şiir yazanlardan birisi de Takiyyüddîn Ebû 
Bekr b. Hicce el-Hamevî’dir. İbn Hicce el-Hamevî’nin bedî‘iyyesi 142 
beyitten oluşup 147 bedî‘ sanatını ihtiva etmektedir. İbn Hicce el-
Hamevî, bedî‘iyyesinde ele aldığı bedî‘ sanatının ismine beyitte yer 
vererek el-Mevsılî’nin tarzını benimsemiştir.14  

Yukarıda anılan bedî‘iyyelerin yanı sıra başka bedî‘iyyeler de 
yazılmıştır. Bunlardan bazısının yazarları ile eserlerinin adlarını şu 
şekilde sıralamak mümkündür: Celâleddîn es-Suyûtî, Nazmu’l-Bedî‘ fî 
Medhi Hayri Şefî‘; Âişe el-Bâ‘ûniyye, el-Fethu’l-Mübîn fî Medhi’l-
Emîn; İbnu’l-Hayyât Abdurrahmân b. Muhammed b. Selmân el-
Hamevî, el-Ma‘âni’l-Yetîme ve’l-Mebâni’r-Rahîme; Ebû Şucâ‘, el-
Husûnu’l-Mu‘idde li-Keffi Yedi’l-Cânî ani’l-Bürde; Ferec b. Ahmed b. 
Ebû Bekr et-Tahtâ’î, Nuhbetü’l-Bedî‘ ve Envâ‘ihi fî Medhi’l-Cenâbi’r-
Refî‘ ve Etbâ‘ih; Şehâbeddîn Ebü’l-Abbâs Ahmed b. Muhammed b. 
Abdurrahmân el-Himyerî, Mevâhibü’l-Bedî‘ fî İlmi’l-Bedî‘; Taceddîn 
Abdulvahhâb b. Ahmed b. Muhammed b. Arabşâh, Şifâu’l-Kelîm bi-
Medhi’n-Nebiyyi’l-Kerîm; Alî b. Muhammed b. Halîd el-Balâtnasî ed-
Dımeşkî, Nüzhetü’n-Nâzir ve Behçetü’l-Hâtir; Abdurrahmân b. 
Ahmed b. Alî el-Hamîdî, Temlîhü’l-Bedî‘ bi-Medhi’ş-Şefî‘; Ebü’l-Vefâ 
b. Ömer b. Abdulvahhâb b. el-Urdî, et-Tirâzu’l-Bedî‘ fî İmtidâhi’ş-
Şefî‘; Abdulber b. Abdulkâdir b. Muhammed el-Feyyûmî, İrşâdu’l-
Mutî‘ fi’t-Tevşî‘; Alî b. Ahmed b. Muhammed b. Ma‘sûm el-Medenî, 
Takdîmu Alî; Abdulganî b. İsmâîl b. Abdulganî en-Nablûsî, 
Nesemâtu’l-Eshâr fî Medhi’n-Nebiyyi’l-Muhtâr ile Melîhü’l-Bedî‘ fî 
Medhi’ş-Şefî‘; Kâsım b. Muhammed el-Bekrecî el-Halebî, el-Ikdu’l-
Bedî‘ fî Medhi’ş-Şefî‘; Alî Muhammed Tâceddîn b. Abdulmuhsin el-
Kal’î el-Hanefî el-Mekkî, Miftâhu’l-Ferec fî Medhi Âli’d-Derec; Gulâm 
Alî Âzâd b. Nûh el-Hüseynî, el-Kasîdetü’l-Bedî‘iyye; Muhammed b. 
Mustafâ b. Kemâleddîn el-Bekrî, Menhü’l-İlâh fî Medhi Resûlullâh; 
Muhammed Emîn b. Hayrullâh b. Mahmûd b. Mûsâ el-Hatîb el-

 
13 Albayatı, age., s. 71. 
14 Marangozoğlu, age., s. 76. 
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Umerî, el-Bedî‘iyyetü’l-Umeriyye; Alî b. Ahmed Takiyyüddîn en-
Neccârî el-Kabbânî, Merâku’l-Ferec fî Medhi Âli’d-Derec; Halîl el-
Vekîl el-Behnevî, Suduvvu’l-Andelîb fî Medhi’l-Habîb. İbn Dukmâk, 
Muhammed b. Abdurrahmân b. Muhammed el-Hamevî, Abdulkâdir 
b. Muhammed b. Yahyâ el-Hüseynî et-Tâberî el-Mekkî eş-Şâfi‘î, 
Abdullah ez-Ziftâvî, el-Hasan b. Ahmed b. Muhammed b. Alî el-
Husnî el-Alevî el-Celâl el-Yemenî, Mahmûd b. Halîl Dâmâd 
Beyâzîzâde, Nâzım el-Multekî, Mustafâ b. Abdulvahhâb b. Saîd es-
Salâhî vb. kişiler de bedî‘iyye türünde eserler yazmıştır.15 

 

İBN HİCCE’NİN HİZÂNETÜ’L-EDEB  
VE GÂYETÜ’L-EREB’İ 

Eser, İbn Hicce el-Hamevî’nin yukarıda bahsedilen bedî‘iyyesi 
üzerine kendisinin yazdığı şerhtir. Şairin kendisinin yanı sıra 
Muhammed b. Ahmed b. Osmân el-Bistâmî, Osmân ez-Zâhir, 
Muhammed b. Îsâ b. Mahmûd b. Kinân vb. kişiler de İbn Hicce el-
Hamevî’nin söz konusu eserini şerh etmişlerdir.  

İbn Hicce’nin bu eseri, Ebü’l-Vefâ Nasr el-Hûrînî ve İbrâhîm 
Abdülgaffâr gibi nâşirler tarafından muhtevası esas alınarak eserin ismi 
Hizânetü’l-Edeb ve Gâyetü’l-Ereb olarak konulmuş ve eser bu isimle 
yaygınlık kazanmıştır. Eserde bedî‘ ilminin konuları ayet, hadis ve çok 
sayıda şiir örneğinden yararlanılarak ele alınmıştır.  

İbn Hicce’nin çok sayıda kaynağa başvurarak hazırladığı bu eser, 
826/1423 yılında telif edilmiştir. Muhyiddîn Abdülkâdir b. 
Muhammed et-Taberî, İbn Hicce’nin bu eserine Takdîmü Ebî Bekr 
adını vermesini tenkit etmiş ve bu konuda Aliyyü’l-Hücce bi-Te’hîri 
İbn Hicce adıyla bir eleştiri kaleme almıştır. Kendisinden sonra 
bedî‘iyyât türünde yazılan birçok esere kaynaklık eden Hizânetü’l-
Edeb ve Gâyetü’l-Ereb üzerine Abdülhay İbnü’l-İmâd el-Hanbelî 
                                                           
15 Bedî‘iyyat türünde yazılmış diğer eserler için bkz. Marangozoğlu, age.  
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tarafından Şerhu Ebi’l-Felâh ismiyle bir muhtasar kaleme alınmıştır. 
İbn Hicce’nin çok sayıda neşri bulunan bu eseri, Muhammed Ebü’l-
Fadl tarafından Kâhire’de tahkik edilerek neşredilmiştir.16 Ayrıca 
eserin Kevkeb Diyab tarafından hazırlanan (Darussadr, 2001) beş 
ciltlik tahkiki de bulunmaktadır.17 

Bu çalışmaya konu edindiğimiz ve muhtevasından dolayı 
Tercüme-i Hizânetü’l-Edeb ve Gâyetü’l-Ereb olarak isimlendirdiğimiz 
eser de, İbn Hicce’nin bu eserinin Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî 
tarafından -başka eklemelerde de bulunularak- yapılan muhtasar bir 
tercümesidir. Çalışmamızda öncelikle Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî 
ve İbn Hicce’nin hayatları ve eserleri ile bu tercümenin muhtevası ve 
tercüme usulü hakkında bilgiler verilecek, ardından da eserdeki 
belagat terimlerini içeren indeksi sunulacaktır. Çalışmamızın sonunda 
eserin transkripsiyonlu metni sunulacaktır. 

 

 
16 Karaaslan, age., s. 65. 
17 http://ar.lib.eshia.ir/86736/1/509 



 

İNCELEME 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 
İBN HİCCE VE ABDULLÂH SALÂHADDÎN-İ UŞŞÂKÎ 

İbn Hicce el-Hamevî’nin Hayatı ve Eserleri  

Hayatı 

Tam adı Ebü’l-Mehâsin Takiyyüddîn Ebû Bekr b. Alî b. 
Abdullâh b. Hicce el-Hamevî olup 767/1366 yılında Suriye sınırları 
içerisinde yer alan Hamâ’da doğmuştur. İbn Hicce, küçük yaşta iken 
Kur’ân’ı ezberlemiş, tahsiline Hamâ’da başlayarak Şeyh Şemseddîn el-
Heytî, Alâeddîn İbnü’l-Kudâmî, İzzeddîn Alî b. Hüseyn el-Mevsılî ve 
Ebû Bekr İbnü’l-Haysemî gibi âlimlerden dil ve edebiyat dersleri 
almıştır. Halk şiiri alanında Alâeddîn el-Kudâmî’nin bilgisinden 
faydalanan İbn Hicce, şiir hayatına zecel ve mevâliyyâ gibi halk şiiri 
türlerinde manzumeler yazarak başlamıştır. İlerleyen zamanlarda 
Hamâ’nın âlimleri ve devlet adamları için kasideler yazmış, özellikle 
Şam kadısı Burhâneddîn İbn Cemâa’ya yazdığı methiyesi ile ün 
kazanmıştır. Şam, Halep, Kâhire gibi yerlere çeşitli seyahatlerde 
bulunan İbn Hicce, dostu Nâsırüddîn Muhammed İbnü’l-Bârizî’nin 
tavsiyesi üzerine sultan tarafından 814/1412 yılında Kâhire’de dîvân-ı 
inşâ kâtipliği görevine tayin edilmiştir. Kâhire’de iken Fahreddîn b. 
Mukânis, Mecdüddîn b. Mukânis, İbn Haldûn, İbn Hacer el-Askalânî 
gibi şahsiyetlerle tanışmıştır. İbn Hicce, söz konusu göreve tayin 
edildikten sonra sultanın seferlerine bizzat iştirak etmiştir. Uzun süre 
bu görevi sürdüren İbn Hicce, 829/1426 yılında Hamâ’ya geri 
dönmüş ve vefat ettiği 15 Şaban 837/27 Mart 1434 tarihine kadar 
orada yaşamıştır. Hamâ’ya geri döndükten sonra telif hayatıyla meşgul 
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olmuştur. İbn Hicce, Hamâ’dan ayrı kaldığı zamanlarda Hamâ’yı 
daima özlemiş, Hamâ’ya özlem şiirleri yazmış ve hayatının son 
demlerini Hamâ’da ilim ve edebiyatla meşgul olarak geçirmiştir.18 

Eserleri  

1. el-Bedî‘iyye 

İbn Hicce el-Hamevî’nin Takdîmu Ebî Bekr adıyla da bilinen bu 
eseri 142 beyitten oluşup 147 bedî‘ sanatını ihtiva etmektedir. 
Müellif, her beyitte ele aldığı bedî‘ sanatının adına da yer vererek 
kendisinden önce bedî‘iyye konusunda eser neşreden el-Mevsılî’nin 
tarzını benimsemiştir. Şiirindeki incelik ve akıcı üslûbuyla da yine bu 
alanda eser neşreden el-Hillî’nin tarzına yaklaşmıştır. İbn Hicce el-
Hamevî, bu eserini şerh etmiştir. Aynı zamanda Osmân b. Tâhir, 
Muhammed b. Îsâ b. Kenân, Muhammed b. Hasan es-Semennûdî ve 
Hûrî Bûlîs Avvâd tarafından da şerh edilmiştir. Avvâd’ın şerhi el-
Ikdu’l-Bedî‘ fî Fenni’l-Bedî‘ adıyla Beyrut’ta 1298/1881 yılında 
basılmıştır. İbn Hicce’nin bu eserine Suyûtî tarafından Tanzîmü’l-
Bedî‘ fî Medhi’ş-Şefî‘ adıyla bir nazire yazılmıştır.19  

2. Hizânetü’l-Edeb ve Gâyetü’l-Ereb 

Bu eser hakkında çalışmamızın giriş bölümünde bilgi verilmiştir.  

3. Semerâtü’l-Evrâk 

Müellif, Harîrî’nin Dürrettü’l-Gavvâs, İbnü’l-Cevzî’nin 
İmtihânü’l-Ezkiyâ ve İbn Hallikân’ın Vefeyâtü’l-A‘yân’ı gibi yaklaşık 
40 eserden istifade ederek kıssa, fıkra, güzel cevap, atasözü, nadir 
olaylar, seçme şiirler vb. konularda yaptığı derlemeleri mecmua 
türündeki bu eserinde toplamıştır. Eserin ilk kısmında hikâye, fıkra, 
güzel cevaplar ve nadir olaylar, kalan kısmında ise kâtiplik mesleği 
yapmak isteyenlere nasihatler yer almaktadır. İbn Hicce’nin bu eseri 
                                                           
18 Nasuhi Ünal Karaaslan, “İbn Hicce”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 

C. 20, İstanbul, 1999, s. 65; Mücahit Küçüksarı, İbn Hicce el-Hamevî ve Dîvânı 
(Edisyon-Kritik), Palet Yayınları, Konya, 2018, s. 25-42. 

19 Karaaslan, age., s. 65; Marangozoğlu, age., s. 76. 
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üzerine çeşitli zeyiller yazılmış olup eserin birkaç defa baskısı 
yapılmıştır.20 

4. Zeylü Semerâti’l-Evrâk (Te’hîlü’l-Garîb) 

İbn Hicce, yukarıda zikredilen eseri üzerine manzum ve mensur 
seçmeler ihtiva eden bir zeyil yazmıştır. 

5. Bulûgu’l-Emel fî Fenni’z-Zecel 

İbn Hicce, Arap şiiri formlarından zecel, muvaşşah, mevâliyyâ, 
kâne ve kân, kûmâ vb. türlerde çok sayıda şiir örneği ve söz konusu 
şiirlerin açıklamalarını bu eserinde neşretmiştir. Eser, Rızâ Muhsin el-
Kureyşî tarafından 1974 yılında Şam’da basılmıştır.21 

6. Keşfü’l-Lisâm an Vechi’t-Tevriye ve’l-İstihdâm 

İbn Hicce, konuyla alakalı Selâhaddîn es-Safedî’nin Fazzu’l-
Hitâm ani’t-Tevriye ve’l-İstihdâm adlı eserini yetersiz bulmuş ve bunun 
üzerine adı geçen eserini kaleme almıştır. Tevriye ve istihdâm 
sanatlarıyla ilgili bol sayıda örnek içeren bu eser, aslında İbn Hicce’nin 
Hizânetü’l-Edeb ve Gâyetü’l-Ereb adlı eserinin tevriye ve istihdâm 
bölümlerinin genişletilmiş hâlidir.22  

7. Sübûtü’l-Hücce ale’l-Mevsılî ve Hillî li’bni Hicce  

Bu eser, İbn Hicce’nin el-Bedî‘iyye ve onun şerhi olan Hizânetü’l-
Edeb ve Gâyetü’l-Ereb adlı eserinin Safiyyüddîn el-Hillî ile İzzeddîn el-
Mevsılî’nin bedî‘iyyelerinin taklidi olduğu şeklindeki iddialara İbn 
Hicce tarafından verilen cevapları içermektedir. Müellif, bu eserinde 
kendi bedî‘iyyesi ve onun şerhini söz konusu kişilerin bedî‘iyyeleriyle 
mukayese ederek kendisi hakkındaki iddiaları çürütmeye çalışmıştır.23  

 

 
 

20 Küçüksarı, age., s. 47. 
21 Karaaslan, age., s. 65. 
22 Karaaslan, age., s. 65. 
23 Karaaslan, age., s. 65. 
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8. Kahvetü’l-İnşâ 

Bu eser, İbn Hicce’nin mektuplarını içeren bir mecmuadır. İki 
bölümden oluşan eserin birinci bölümünde İbn Hicce’nin Kâhire’de 
dîvân-ı inşâ kâtibiyken yazdığı mektuplar yer almaktadır. Eserin ikinci 
bölümünde ise İbn Hicce’nin çeşitli seferlerde kaleme aldığı 
mektuplar yer almaktadır.24   

9. Bulûgu’l-Murâd mine’l-Hayevân ve’n-Nebât ve’l-Cemâd 

İbn Hicce’nin bu eseri hayvanlar, bitkiler ve değerli taşlarla ilgili 
bilgi ve şiirler içermektedir.  

10. Bulûgu’l-Merâm min Sîreti İbn Hişâm ve’r-Ravzu’l-Ünüf 
ve’l-İ‘lâm 

Bu eser, İbn Hişâm’ın Sîret adlı eseri üzerine yazılan er-Ravzu’l-
Ünüf ve el-İ‘lâm adlı eserlerin muhtasarıdır.25  

11. Bürûkü’l-Gays 

İbn Hicce’nin bu eseri, Tuğrâî’nin Lâmiyyetü’l-Acem adlı kasidesi 
üzerine Selâhaddîn es-Safedî’nin yazdığı Gaysü’l-Müseccem adlı 
şerhinin hâşiyesidir.26  

12. Şerhu Kasîdeti Bânet Su‘âd 

Bu eser, Ka‘b bin Züheyr’in ünlü kasidesinin İbn Hicce 
tarafından yapılan şerhidir.  

13. Dîvân 

İbn Hicce’nin Dîvân’ı 54 kaside, 217 mukatta’a, 2 muvaşşaha, 3 
tahmîs olmak üzere toplam 276 şiir içermektedir.27 İbn Hicce’nin 
Dîvân’ı, Mücahit Küçüksarı tarafından hazırlanıp 2018 yılında Palet 
Yayınları’nda basılmıştır. 

 
24 Karaaslan, age., s. 65-66. 
25 Karaaslan, age., s. 66. 
26 Karaaslan, age., s. 66. 
27 Küçüksarı, age., s. 55-56. 
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Çok sayıda eser telif eden İbn Hicce’nin yukarıda anılan eserlerin 
haricinde Ezhârü’l-Envâr, Mültekatâtu İbn Hicce, Mecra’s-Sevâbık, 
Tahmîsü Kasîdetü’l-Bürde, Tagrîdü’s-Sâdıh, Tahrîrü’l-Kırâtî, Zâviyetü 
Şeyhi’ş-Şüyûh, Beyâzu’n-Nebât, Emânu’l-Hâ’ifîn min Ümmeti Seyyidi’l-
Mürselîn, Lezkatü’l-Baytâr fî Akri İbni’l-Attâr, Reşfü’l-Menhel, 
Tahmîsü’s-Süheylî, Büyûtü’l-Aşere, Kabûlü’l-Beyyinât, Hadîkatü Züheyr, 
Nâdıcu Kalâkıs, Katrü’n-Nebâteyn, Letâifü’t-Taltîf, Nevâdirü’l-Üdebâ, 
es-Sîretü’ş-Şeyhiyye adlı eserleri de mevcuttur. 

Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin Hayatı ve Eserleri  

Hayatı  

Manzum ve mensur birçok eser kaleme alan Abdullâh 
Salâhaddîn-i Uşşâkî, söz konusu eserlerde zaman zaman farklı isimler 
kullanmış olduğundan kaynaklarda Abdullâh Salâhaddîn, Salâhaddîn 
Uşşâkî, Salâhî Dede, Salâhî Abdî Efendi, Abdullâh Salâhî vb. isimlerle 
anılmıştır.28 Kaynaklarda Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin doğum 
yeri ile ilgili muhtelif rivayetler yer almaktadır. Bazı  kaynaklar onun 
1116/1705 yılında bugün Yunanistan sınırları içerisinde yer alan 
Kesriye’de (Kastorya) doğduğunu29 bazı kaynaklar ise Balıkesir’de 
doğduğunu dile getirmişlerdir.30 Kimi kaynaklarda Abdullâh 
Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin 1130/1717 yılında doğduğu şeklinde 

 
28 Semih Ceyhan, Abdullah Salâhî Uşşâkî’nin Vücûd Risâleleri, Marmara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul, 1998, s. 14.  

29 Semih Ceyhan, “Salâhî Efendi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 36, İstanbul, 2009, 
s. 17; Sadullah Enverî, Târîh-i Enverî, Millet Kütüphanesi, No: 067, v. 179b.  

30 Müjgan Cunbur, “Salâhî”, Türk Dünyası Ortak Edebiyatı: Türk Dünyası 
Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C. VII, Ankara, 2007, s. 465; Bursalı  
Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, Matbaa-i Âmire, C. 1, İstanbul,  
1333 (1914), s. 104; Şemseddîn Sâmî, Kâmûsu’l-A’lâm, Mihran Matbaası,  
C. IV, İstanbul, 1311 (1893), s. 2965; Fatîn Davud, Hâtimetü’l- 
Eş’âr (Fatîn Tezkiresi), (Haz. Ömer Çiftçi), Ankara, 2017, s. 302, 
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/55976,fatin-tezkiresi-pdf.pdf?0 (Erişim 
Tarihi: 19. 04. 2019). 
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rivayetler de söz konusudur.31 Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin 
hayatı ve eserleri üzerine kapsamlı bir çalışma hazırlayan Mehmet 
Akkuş, Uşşâkî ile bizzat görüştüğü bilgisinden hareketle Sadullâh 
Enverî’nin Târîh-i Enverî ve Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî ile aynı 
asırda yaşamış Hâfız Hüseyin Ayvansarayî’nin Vefeyât-ı Meşâyih adlı 
eserlerine dayanarak O’nun doğum yerinin Kesriye, doğum tarihinin 
ise 1116/1705 olduğunu belirtmiştir.32 Sadullâh Enverî ile Hâfız 
Hüseyin Ayvansarayî’nin, çağdaşı Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî 
hakkında verdikleri bilgilerin doğruluk payının daha yüksek olduğu 
ihtimalinden hareketle Uşşâkî’nin doğum yerinin Kesriye (Kastorya), 
doğum tarihinin ise 1116/1705 olduğunu söylemek mümkündür. 

Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin hayatının ilk dönemi hakkında 
kaynaklarda yeterli bilgi bulunamamaktadır. Hüseyin Vassâf, 
Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî hakkında kaleme aldığı Risâle-i 
Salâhiyye adlı eserinde Uşşâkî’nin babasının kâtipler zümresinden 
Muhammed Abdülazîz olup Saraybosna’da doğduğunu ve daha sonra 
Kesriye’ye göç ettiğini dile getirmiştir.33 Ancak ne zaman ve ne sebeple 
Kesriye’ye göç edildiğine dair herhangi bir bilgi bulunamamıştır.  

Tahsil hayatına Kesriye’de başlayan Abdullâh Salâhaddîn-i 
Uşşâkî, henüz genç yaşta iken İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’da hangi 
medreselerde hangi hocalardan ders aldığına dair kaynaklarda 
herhangi bir kayıt yoktur. İstanbul’da evvela tahvil kaleminde bir süre 
çalışmış ardından Hekimoğlu Ali Paşa’nın maiyetine katılmıştır. 
Hekimoğlu Ali Paşa ile birlikte Osmanlı coğrafyasının pek çok yerine 
seyahat etme fırsatı bulmuştur. Bu seyahatlerin ilki, 1147/1735 
yılında Ali Paşa’nın Bosna’ya vali olarak görevlendirilmesi dolayısıyla 
Bosna’ya yapılmıştır. Bosna’da Ali Paşa’nın kitâbet erkânı arasında yer 
almıştır. 1152/1740 yılında Ali Paşa’nın tayini Mısır’a çıkınca 
Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî’yi de beraberinde götürmüştür. Yaklaşık 

 
31 Cunbur, age., s. 465; Bursalı Mehmed Tâhir, Kibâr-ı Meşâyih ve Ulemâdan On 

İki Zâtın Tercüme-i Ahvâli, İstanbul, 1316 (1898), s. 43;  
32 Mehmet Akkuş, Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî (Salâhî)’nin Hayatı ve Eserleri, 

Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998, s. 14-15. 
33 Semih Ceyhan, “Salâhî Efendi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, s. 17. 
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bir sene Mısır’da kalan Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî, orada 
Nakşibendî şeyhi Hasan Demenhûrî ve Halvetî şeyhi Şemseddîn el-
Hifnî ile tanışmıştır. Uşşâkî, Hasan Demenhûrî’den cifr, vefk, ilm-i 
hurûf gibi ilimler öğrenmiştir. Hekimoğlu Ali Paşa, 1153/1741 
yılında Mısır’dan Anadolu’ya görevlendirilince Abdullâh Salâhaddîn-i 
Uşşâkî, Ali Paşa’dan izin alarak İstanbul’a dönmüş ve devlet 
memuriyetinden ayrılmıştır.34 

Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî, memuriyeti bıraktıktan sonra 
Halvetî-Uşşâkî tarikatının Cemâliyye koluna mensup Cemâleddîn-i 
Uşşâkî’ye intisap etmiştir.35 Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî, tarikata 
Cemâleddîn-i Uşşâkî vasıtasıyla girdiğini ve Cemâleddîn-i Uşşâkî’nin 
tarikat yolundaki rehberi olduğuna şu beyitte değinmiştir:   

 
Cemâlî rehberim oldu karînim Hızr-ı tevfîk 

Sezâ dinse bana sâhib-kırân el-hamdüli’llâh36 
 
Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî, Cemâleddîn-i Uşşâkî’nin kızıyla 

evlenmiş ve bu evlilikten Muhyiddîn ve Mehmed Ziyâeddîn adında 
iki oğlu olmuştur.37 Cemâleddîn-i Uşşâkî vasıtasıyla intisap ettiği 
Uşşâkiyye tarikatının yanı sıra Üsküdar Bandırmalı tekkesi şeyhi 
Mustafa Hâşim Baba vasıtasıyla Celvetiyye ve Bektaşiyye, Kulekapısı 
şeyhi Nâyî Osmân Dede aracılığıyla Mevleviyye, Edirneli Şeyh Hasan 

 
34 Semih Ceyhan, Abdullah Salâhî Uşşâkî’nin Vücûd Risâleleri, s. 20-21; Akkuş, 

Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî (Salâhî)’nin Hayatı ve Eserleri, s. 24-26. 
35 Akkuş, Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî (Salâhî)’nin Hayatı ve Eserleri, s. 29. 
36 Bedriye Gülay Açar, Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin Türkçe Divanı ve İncelemesi, 

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, İstanbul, 2012, s. 405. 

37 Melek Gerek, Salâhî Abdullah-ı Uşşâkî’nin Manzûme-i Mevlid ve Mîrâv-ı Nebî 
Adlı Eserlerinin Tenkitli Metinleri, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırşehir, 2017, s. 11-12; 
Muhammed Mekki Arvas, Salâhî Abdullah Uşşâkî’nin Risâle-i Kudsiyye 
Tercümesi’nin Transkripsiyonu ve Tahlîli, Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul, 2014, s. 10. 
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Sezâî vasıtasıyla Gülşeniyye tarikatlarının da usûl ve erkânını 
öğrenmiştir. Aynı zamanda Nasûhî Tekkesi şeyhi Seyyid Alâeddîn 
Efendi’den de Şâbâniyye tarikatının usul ve erkânını öğrendiği rivayet 
edilmektedir.38 Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî, aşağıdaki beytinde 
intisap ettiği tarikatları şu şekilde sıralamıştır:  

 
Celvetî Bektâşî Bayramî vü Sa‘dî Kâdirî 

Nakş-bendî Mevlevî vü Gülşenî Uşşâkîyiz39 
 
Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî, Tâhir Ağa Tekkesi’nin şeyhi 

Mehmed Sâbir Efendi’nin vefatından sonra tekkenin kurucusu Tâhir 
Ağa’nın teklifi üzerine 1177/1764 yılında tekkenin postnişinliğine 
getirilmiştir. Tâhir Ağa Tekkesi, 21 Ağustos 1782/12 Ramazan 1196 
yılında çıkan yangında yanınca Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî, şeyhi 
Cemâleddîn-i Uşşâkî’nin Eğrikapı’daki tekkesine taşınmış ve 29 
Muharrem 1197/4 Ocak 1783 yılında burada vefat etmiştir. Cenazesi 
Eğrikapı Tekkesi’nden alınarak Tâhir Ağa Tekkesi’nin haziresine 
defnedilmiştir. Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin türbesi, Hüseyin 
Vassâf tarafından 1921 yılında tamir ettirilmiştir. Abdullâh 
Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin vefatından sonra oğlu Mehmed Ziyâeddin 
Efendi, Tâhir Ağa Tekkesi’nin postnişini olmuştur.40  

Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî, Halvetiyye tarikatının dört ana 
kolundan birisi olan Ahmediyye’nin Uşşâkiyye şubesine bağlı 
Salâhiyye kolunun kurucusudur. Dîvân’ında yer alan bir 
manzumesinde tarikat silsilesinin bir kısmını sıralamıştır. Kaynaklarda 
Salâhiyye tarikatının silsilesi Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin söz 
konusu manzumesinden hareketle şu şekilde verilmiştir: Hz. 
Muhammed Mustafâ, Hz. Alî b. Ebî Tâlib, Hasan-ı Basrî, Habîb-i 
Acemî, Dâvûd-ı Tâî, Ma’rûf-ı Kerhî, Seri-yi Sakatî, Cüneyd-i 
Bağdâdî, Ahmed Mimşâd-ı Dîneverî, Abdullâh Muhammed-i 
                                                           
38 Semih Ceyhan, Abdullah Salâhî Uşşâkî’nin Vücûd Risâleleri, s. 20-21; Akkuş, 

Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî (Salâhî)’nin Hayatı ve Eserleri, s. 30. 
39 Açar, age., s. 351. 
40 Semih Ceyhan, “Salâhî Efendi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, s. 18. 
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Dîneverî, Muhammed-i Bekrî, Ömer Vecîhüddîn-i Bekrî, Ziyâuddîn 
Abdülkâhir-i Sühreverdî, Kutbüddîn-i Ebherî, Muhammed 
Rükneddîn-i Nuhasî, Şehâbeddîn Muhammed-i Şîrâzî, Muhammed 
Cemâleddîn-i Şirâzî, İbrâhim Zâhid-i Geylânî, Muhammed 
Sadeddîn-i Fergânî, Kerîmüddîn Ahî Muhammed-i Halvetî, Ebû 
Abdullâh Sirâcüddîn Ömer-i Halvetî, Ahi Emre Muhammed-i İrşâdî, 
İzzeddîn-i Halvetî, Sadreddîn-i Hıyamî, Celâleddîn Yahyâ-yı Şirvânî, 
Muhammed Bahâeddîn-i Erzincânî, Tâceddîn İbrâhim Kâmil-i 
Kayserî, Alâeddîn-i Uşşâkî, Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî, İzzeddîn-
i Karamânî, İbrâhîm Ümmî Sinân, Emir Ahmed-i Semerkandî, Hasan 
Hüsâmeddîn-i Uşşâkî, Memicân-ı Saruhânî, Ömer-i Geliboluvî, Âlim 
Sinan, Muhammed-i Keşânî, Halîl-i Gümülcinevî, Abdülkerîm-i 
Gümülcinevî, Osman Sıdkı-i Gümülcinevî, Muhammed Hamdî-i 
Bağdâdî, Cemâleddîn-i Uşşâkî, Abdullâh Salâhaddîn-i Kesriyevî.41  

Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî, manzum eserlerinde genellikle 
Salâhî mahlasını kullanmıştır. Türkçenin yanı sıra Arapça ve Farsça 
şiirler de yazmıştır. Aynı zamanda Arapça veya Farsça yazılan bazı 
şiirleri, Türkçeye tercüme edip şerh etmiştir. Bunun yanı sıra Arapça 
ve Farsça bazı şiirlere tahmisleri de mevcuttur. Salâhî, Arapça ve 
Farsçayı bu dillerde eser yazabilecek kadar iyi öğrenmiştir. 

Salâhî’nin, bazı şiirlerinde nasihat verme yolunu tercih ettiği 
görülmektedir. Söz konusu şiirlerde nasihatlerinin herkesçe 
anlaşılması için sade ve anlaşılır bir dil tercih etmiştir. Şiirlerinin ana 
eksenini dinî-tasavvufî konular oluşturmaktadır. Mecâzî aşk, şarap, 
meyhane, tabiat gibi konulara şiirlerinde pek yer vermemiştir. Salâhî, 
aruzun birçok bahrini şiirlerinde kullanmış; gazel, kaside, müsemmat, 
müstezâd, kıt’a, müfred ve mesnevî gibi nazım biçimlerinde şiirler 
kaleme almıştır.42  

 
41 Akkuş, Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî (Salâhî)’nin Hayatı ve Eserleri, s.46-48; 

Semih Ceyhan, Abdullah Salâhî Uşşâkî’nin Vücûd Risâleleri, s. 24-26. 
42 Akkuş, Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî (Salâhî)’nin Hayatı ve Eserleri, s. 67. 
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Salâhî, Dîvân’ındaki 106. gazelde kendi şiirinin özelliklerine 
değinerek bir nevi kendi şairliğinin değerini ortaya koymuştur. 
Dîvân’ında yer alan söz konusu gazel şu şekildedir:  

 
  Ey gönül câm-ı şarâb-ı erguvânîdir sözüñ 
  Ma‘rifet bezminde hubb-ı câvîdânîdir sözüñ 
 
  Pertevi bâlâya aks eyler aceb elmâsdır 
  Yohsa hoş yâkût-ı âsumânîdir sözüñ 
 
  Sayda çıkmış varısa ol âlem-i ıtlâkdan 
  Kayda düşmüş şâh-bâz-ı lâ-mekânîdir sözüñ 
 
  Tâze-rû bir nev-civândır âlemi teshîr ider 
  Sâliki irşâda yohsa pîr-i fânîdir sözüñ 
 
  Her nefesde nice mürde dilleri ihyâ ider 
  Âşık-ı dil-hastenin dermân-ı cânıdır sözüñ 
 
  Varısa yâ sırr-ı vahdetden haber virmekdedir 
  Yâ ki mahbûb-ı Hudânın na‘t-hânıdır sözüñ 
 
  Ey Salâhî heft beyti iltizâm itmekdesin 
  Gûyiyâ hep ma‘nî-i seb‘a’l-mesânîdir sözüñ43 
 
Salâhî, şiirde asıl önemli olanın mana olduğu; söyleyiş biçiminin o 

kadar mühim olmadığı görüşündedir. Aşağıdaki beyitte Salâhî’nin söz 
konusu düşüncesinin tezahürü görülmektedir:  

 
  Her kelâmın nakd-i kadr u kıymeti ma‘nâdadır 
  Nazm terkîbinde hoş dür-dâne olsun olmasın44 

 
43 Açar, Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî (Salâhî)’nin Hayatı ve Eserleri, s. 377-378. 
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Salâhî, şiirlerinde atasözleri ve deyimlere yer vermenin yanı sıra 
ayet ve hadislerden iktibaslarda da bulunmuştur. Onun bazı şiirleri 
bestelenmiştir. 

Eserleri 

1. Riyâzu’l-Kavâ‘id Hıyâzu’l-Fevâid (Makâmât-ı Hamîdiyye 
Şerhi) 

Bu eser, 1163 yılında vefat eden İran ediplerinden Hamîdüddîn 
Ebû Bekr Ömer b. Mahmûd el-Belhî’nin Makâmât-ı Hamîdiyye adlı 
Farsça eserinin şerhidir. Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî, ferağ kaydında 
ebced hesabıyla eserin 1182/1769 yılında tamamlandığını dile 
getirmiştir. Müellif, kaynak metnin konularını geniş bir şekilde ele 
alıp izah etmiştir. Kaynak metin, 23 makâmeden oluşmasına rağmen 
Uşşâkî’nin şerhinde 24 makâme mevcuttur. Bu makâmelerde şu 
konular ele alınmaktadır: Şeyb ve şebâb, gazv, rebî‘, lugaz, Sekbaciye, 
şem, tasavvuf, münâzarat beyne’s-sünnî ve’l-mülhid, mev‘ize, aşk, 
mesâilü’l-fıkhiyye, evsâf-ı Belh, cünûn, gılmân ve nisvân, mukâsemât 
beyne’z-zevceyn, Semerkandiyye, münâzarati’t-tabîb ve’l-müneccim, 
sıfâtü’ş-şitâ, sıfatü’l-harif, esâmiü’l-hulefâ ve gazâ.45  

Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin bu eserinin elimizde bulunan 
iki müellif nüshasının birincisi Süleymaniye Kütüphanesi Pertev Paşa 
Bölümü 432-433 numarada iki cilt şeklinde kayıtlıdır. Eserin diğer 
müellif nüshası da İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi 
Merkez Kütüphanesi TY 2986’dadır. Ayrıca İstanbul Üniversitesi 
Nadir Eserler Kütüphanesi Merkez Kütüphanesi TY 83, İstanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi Merkez Kütüphanesi TY 1483, İstanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi Merkez Kütüphanesi TY 1663, İstanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi Merkez Kütüphanesi TY 1556, İstanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi Merkez Kütüphanesi TY 5612, 
Süleymaniye Kütüphanesi Es’ad Efendi Bölümü 281846, Topkapı 

 
44 Açar, Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî (Salâhî)’nin Hayatı ve Eserleri, s. 393. 
45 Akkuş, Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî (Salâhî)’nin Hayatı ve Eserleri, s. 98-103. 
46 Akkuş, Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî (Salâhî)’nin Hayatı ve Eserleri, s. 104. 
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Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmaları E. H. 1496 ve Mısır 
Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Edebi Türkî Kula 22  
numaralarda birer nüshası kayıtlıdır.  

Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin Makâmât-ı Hamîdiyye Şerhi’nin 
giriş kısmında Ebü’l-Mehâsin Takiyyüddîn Ebû Bekr b. Alî b. 
Abdullâh b. Hicce el-Hamevî’nin bedî‘iyyât türünde kaleme aldığı 
kasidesini şerh ettiği Hizânetü’l-Edeb ve Gâyetü’l-Ereb adlı eserindeki 
tanımların, bazı kısa izahların ve her bölümden birkaç beytin 
Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî tarafından yapılan Türkçe tercümesi yer 
almaktadır. Çalışmamızın ikinci bölümünde Abdullâh Salâhaddîn-i 
Uşşâkî’nin söz konusu tercümesi hakkında bilgi verilmiş olup eserin 
transkripsiyonlu metni yayımlanmıştır.  

2. Tevâli‘u Menâfiu’l-Ulûm min Matâli‘i Mevâki‘i’n-Nücûm 
(Mevâki‘i’n-Nücûm Şerhi) 

Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin bu eseri, Muhyiddîn İbn 
Arabî’nin Mevâki‘ü’n-Nücûm adlı eserinin şerhidir. 1184/1771 yılında 
tamamlanan bu şerh, Arapçadır. Şârih, kaynak metnin tertibini esas 
almıştır. Bazı konuları şerh ederken geniş açıklamalarda bulunmuştur. 
Tespit edilen tek nüshası İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi A.Y. 3344 
numarada kayıtlıdır.47  

3. Miftâhu’l-Vücûdü’l-Eşher fî Tevcîhi’l-Kelâmi’ş-Şeyhi’l-
Ekber 

Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin İbn Arabî’nin “  أو��  �� ����ن 
����� و��   sözünü vahdet-i vücûd nazariyesi çerçevesinde şerh ”ا����ء 
ettiği bu eser, Arapçadır. Eserin müsvedde hâli 5 Şevvâl 1182/12 
Şubat 1769 tarihinde tamamlanmış ve 8 Şevvâl 1182/15 Şubat 1769 
tarihinde eser temize çektirilmiştir. Eserde öncelikle İbn Arabî’nin 
yukarıda verilen cümlesinin şerhi yapılmış ardından şerhte kullanılan 
ıstılâhlar hakkında bilgi verilmiştir. Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî, 
eserinde kelâm ilminin varlık düşüncesi üzerinde durarak vâcib-
mümkin, kadîm-hâdis vb. kavramları açıklama yoluna gitmiştir. 

 
47 Akkuş, Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî (Salâhî)’nin Hayatı ve Eserleri, s. 105-107. 
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Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî, Vücûdîler olarak adlandırılan grubu, 
mülhid ve zındık Vücûdîler ve muvahhid sûfîler şeklinde ikiye ayırmış 
ve bu çerçevede Allâh-insan-kâinat ilişkisini irdelemiştir. Allâh’ın 
sıfatları vasıtasıyla kâinattaki aksi, zât-sıfat ilişkisi perspektifinde 
değerlendirildikten sonra rüyetu’llâh meselesine geçilmiştir. Abdullâh 
Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin bu eserinin kütüphanelerde birçok nüshası 
mevcuttur. Bunlardan bazısının bulunduğu kütüphaneler ve 
kütüphane kayıtları şu şekildedir: Süleymaniye Kütüphanesi Hacı 
Mahmûd Efendi 2698, Süleymaniye Kütüphanesi Pertev Paşa 633 vr. 
187b-197b, Süleymaniye Kütüphanesi Hâlet Efendi 289 vr. 176b-
184b, Süleymaniye Kütüphanesi Pertev Paşa 630/4 vr. 123b-129a, 
Süleymaniye Kütüphanesi Hâşim Baba 27 vr. 20b-24b, Milli 
Kütüphane Yz A 1914/12 vr. 197b-209a.48 Abdullâh Salâhaddîn-i 
Uşşâkî’nin bu eserinin metni ve Türkçe tercümesi, Semih Ceyhan 
tarafından Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1998 
yılında yüksek lisans tezi olarak hazırlanan Abdullah Salâhî Uşşâkî’nin 
Vücûd Risâleleri adlı çalışmada yer almaktadır. 

4. Zeylü’l-Kitâb bi-Ahseni’l-Hitâb 

Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin bu eseri, daha önce kaleme 
aldığı Miftâhu’l-Vücûdi’l-Eşher fî Tevcîhi’l-Kelâmi’ş-Şeyhi’l-Ekber adlı 
eserinin zeylidir. Uşşâkî, Miftâhu’l-Vücûd’u tamamladıktan sonra bir 
gece rüyasında İbn Arabî’yi gördüğünü ve onun kendisine “ ���� ت��� 
(Noktayı kısa geçtin)” dediğini; ancak bunun ne manaya geldiğini 
anlamadığını, tekrar uykuya daldığında bu sefer İbn Arabî’nin 
kendisine “ر ا����� �� ا�������� (Noktanın kısa geçilmesi muhittedir.)” 
dediğini; yine bunun da manasını anlamadığını, üçüncü seferde İbn 
Arabî’nin “ ا������  �����  �� ا�����  ��ر   (Noktanın ihmâl edilmesi 
muhitin belirlenmesi mevzusundadır.) dediğini; bunun üzerine 
rüyasından, kendisinin Miftâhu’l-Vücûd’da Fussilet Suresi’nin 54. 
ayetini kısa geçtiğini ve İbn Arabî’nin bu ayeti kendisinden genişçe 
tefsir etmesini istediği anlamını çıkardığını dile getirir. İşte bu rüya 
hadisesi üzerine Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî, Zeylü’l-Kitâb bi-

 
48 Semih Ceyhan, Abdullah Salâhî Uşşâkî’nin Vücûd Risâleleri, s. 54-67. 
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Ahseni’l-Hitâb adlı eserini kaleme almıştır. Arapça olan bu eserde 
insân-ı kâmil, nokta, âlemler ve âlemlerin mertebeleri üzerinde 
durulmuştur. Yazar, âlemleri; dörtlü, beşli, altılı ve yedili olarak tasnif 
etmiştir. Eserin yazılış tarihi hakkında herhangi bir kayıt yoktur.49 
Eserin bir nüshası, Milli Kütüphane yazmaları Yz A 1914/13 
numarada 209b-223a sayfaları arasında kayıtlıdır. Abdullâh 
Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin bu eserinin metni ve tercümesi de Semih 
Ceyhan tarafından Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’nde 1998 yılında yüksek lisans tezi olarak hazırlanan 
Abdullah Salâhî Uşşâkî’nin Vücûd Risâleleri adlı çalışmada yer 
almaktadır.  

5. Tercüme-i Risâle-i Kudsiyye 

Bu eser, Nakşibendî tarikatının pîrlerinden 821/1419 yılında 
vefat eden Hâce Muhammed Pârsâ’nın Risâle-i Kudsiyye’sinin Türkçe 
tercümesidir. Hâce Muhammed Pârsâ, hocası Bahâeddîn Buharî’nin 
sohbetlerinden derlediklerini Risâle-i Kudsiyye’de 12 makale hâlinde 
tertip etmiştir. Birinci makalede doğru bir itikada sahip olmak, 
bidatlerden sakınarak azîmetlerle amel etmek, zâhiren ve bâtınen 
yüksek makamlara ulaşmaya çalışmak konuları; ikinci makalede 
Allâh’ın cemâl ve celâl sıfatları ve bu sıfatların Nakşibendî tarikatı 
pirlerindeki tecellileri; üçüncü makalede Allâh’a yakın ve uzak olmak, 
seyr-i ilallâh, seyr-i fillâh makamları; dördüncü makalede Allâh’ın bazı 
sıfatlarının tecellisi, bu sıfatların tecellisiyle velâyet makamlarının 
farklılaşması; beşinci makalede zikir ve rabıtanın hakikati, şekli, âdâbı 
ve erkânı; altıncı makalede telvîn ve temkîn makâmının hâlleri; 
yedinci makalede Allâh’ın veli kullarının hâlleri, kemâlleri, mertebeleri 
ve derecelerinin farklı olması; sekizinci makalede Nakşibendî 
tarikatının temel ilkelerinden az yemek, az uyumak, az konuşmak, 
kendini kusurlu ve âciz görmek gibi hususlar; dokuzuncu makalede 
tasavvuf mertebelerinden cem ve fark konuları;  onuncu makalede 
kulun kaza ve kadere rıza göstermesi; on birinci makalede sülûk ve 
cezbe yolları; on ikinci makalede ise fenâ ve bekâ makamlarının 

 
49 Semih Ceyhan, Abdullah Salâhî Uşşâkî’nin Vücûd Risâleleri, s. 68, 70-71. 
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hakikatleri üzerinde durulmuştur. Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin 
bu eserinin birçok nüshası mevcuttur. Bunlardan birkaçı şu şekildedir: 
Süleymaniye Kütüphanesi Pertev Paşa 633 numara vr. 38b-77a, 
Süleymaniye Kütüphanesi Hafîd Efendi 459 numara vr. 29b-69b, 
İstanbul Millet Kütüphanesi Ali Emîrî Şer’iyye 806/1 vr. 1-20, Milli 
Kütüphane 1914/3 vr. 38a-80a.50 Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin 
bu eseri, Muhammed Mekki Arvas tarafından 2014 yılında Fatih 
Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 
Salâhî Abdullâh Uşşâkî’nin Risâle-i Kudsiyye Tercümesi’nin 
Transkripsiyonu ve Tahlîli adıyla yüksek lisans tezi olarak çalışılmıştır. 

6. Muhtasarü’l-Menâr Şerhi 

Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin bu eseri, Ebü’l-Berekât en-
Nesefî’nin fıkıh usûlü üzerine yazdığı Menârü’l-Envâr adlı eserinin 
İbn Habîb el-Halebî tarafından yapılan muhtasarının Türkçe tercüme 
ve şerhidir. Eserin tespit edilen tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi 
Pertev Paşa 443 numarada 690a-745a sayfaları arasında kayıtlıdır.51  

7. Elli Dört Farz Şerhi 

Abdulllâh Salâhaddîn-i Uşşâkî, girişte şerh ettiği eserin Hasan 
Basrî’ye ait olduğunu dile getirmiştir. Eserde abdest almak, namaz 
kılmak, kazaya razı olmak, tevekkül etmek, sabretmek, tekebbürü 
bırakmak, ölüme hazırlanmak, tevbe etmek, harama bakmamak, 
yetim malını yememek, içki içmemek, zina etmemek, Allah’a şirk 
koşmamak vb. 54 konu ele alınmıştır. Abdulllâh Salâhaddîn-i 
Uşşâkî’nin bu eseri, biri 1844’te Matbaa-i Âmire’de diğeri 1860’ta 
İstihkâm Alayları Litoğrafya Destgâhı’nda olmak üzere iki defa 
basılmıştır.52 Abdulllâh Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin Elli Dört Farz Şerhi 
adlı eserinin Latin alfabesine aktarılmış hâli, Ahmet Mahmut Ünlü 
tarafından 2010 yılında İstanbul’da Arifan Yayınları’nda basılmıştır.  

 

 
50 Arvas, age., s. 17-39. 
51 Akkuş, Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî (Salâhî)’nin Hayatı ve Eserleri, s. 114. 
52 Akkuş, Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî (Salâhî)’nin Hayatı ve Eserleri, s. 115-116. 
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8. Şâfiye Şerhi 

Bu eser, İbn Hâcib’in Arapçanın sarf kaideleri üzerine yazdığı 
Şâfiye adlı eserinin Türkçe şerhidir. Şârih, eserin girişinde İbn 
Hâcib’in Arapçanın gramer kuralları ile ilgili yazdığı Şâfiye adlı 
eserinin çok faydalı bilgiler ihtiva ettiğini, daha önce söz konusu eser 
üzerine çok sayıda şerh kaleme alındığını; ancak kendisinin hem 
Şâfiye’yi okuyup anlamak isteyen talebelere kolaylık sağlaması hem de 
hayır dua almak ümidiyle bu eser üzerine Türkçe bir şerh yazdığını 
dile getirmiştir.53 Eserin Süleymaniye Kütüphanesi Yahyâ Efendi 
1701/401 ve Adana İl Halk Kütüphanesi 889 numarada olmak üzere 
iki nüshası mevcuttur.  

9. Risâle-i Mes’ele-i Acz fî Ma‘rifeti’llâh Şerhi 

Risâle-i Mes’ele-i Acz fî Ma‘rifeti’llâh Şerhi, Abdullâh Salâhaddîn-i 
Uşşâkî’nin eserin muhtelif yerlerinde değindiği üzere muhtemelen 
İmâm Gazzâlî’nin eserlerinden birinin bir bölümü üzerine yazılan 
şerhtir. Gazzâlî’nin diğer eserlerinden de istifade edilen Risâle-i 
Mes’ele-i Acz fî Ma‘rifeti’llâh Şerhi’nde Cenâb-ı Hakk’ı irfân 
mertebesinde bilme konusu anlatılmaktadır.54 Eserin Süleymaniye 
Kütüphanesi Pertev Paşa 630 numarada 102a-122b ve Milli 
Kütüphane yazmaları 06 Mil Yz A 1914/6 numarada 105b-126b 
sayfaları arasında kayıtlı iki nüshası mevcuttur.  

10. Muzhır-ı Kavâid-i İ‘râb  

Bu eser, Arap gramercilerinden İbn Hişâm’ın el-İ‘râb ʿan 
Kavâ‘idi’l-İ‘râb adlı eserinin Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî tarafından 
yapılan Türkçe şerhidir. Uşşâkî, aynı zamanda yaptığı şerhin muhtasar 
bir hâlini de eserin sonuna ilave etmiştir. 1174/1761 yılında 
tamamlanan bu eser, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 
cümle, ikinci bölümde câr ve mecrûr, üçüncü bölümde kelimelerin  

 
53 Abdullâh Salâhaddîn Uşşâkî, Şerh-i Şâfiye, Adana İl Halk Kütüphanesi 889, vr. 5a.  
54 İhsan Soysaldı, Salahaddin-i Uşşakî’nin Tasavvuf Felsefesi, Ankara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2002, s. 47. 
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tefsiri ve dördüncü bölümde ise işâretler üzerinde durulmuştur.55 
Eserin Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Emanet Hazinesi 1908/1 
ile Milli Kütüphane Yazmaları 8470 numarada birer nüshası 
kayıtlıdır.  

11. Tercümetü’l-Aşk (Kasîde-i Hamriyye Şerhi) 

Bu eser, İbnü’l-Fârız’ın Kasîde-i Hamriyye’si üzerine Abdullâh 
Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin yazdığı şerhtir. Şârih, eserin ismini 
Tercümetü’l-Aşk olarak koymuştur. Eser, 1171/1758 yılında 
tamamlanmıştır. Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî, evvela Kasîde-i 
Hamriyye’yi manzum olarak tercüme etmiş, ardından şerh etmiştir. 
Eserin yazma eser kütüphanelerinde çok sayıda nüshası mevcuttur. 
Eserin transkripsiyonlu metni, iki yüksek lisans tezi kapsamında 
yayımlanmıştır.56 

12. Bazı Gazel ve Beyit Şerhleri 

Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî, Eşrefoğlu Rûmî’nin “Tecellî şevk-ı 
dîdârın beni mest eyledi hayrân / Ene’l-hakk sırrını cânım anınçün 
kılmadı pinhân” beytiyle başlayan gazelini, Âşık Ömer’in “Sînemin 
bâğında bitmiş bir ağaçta iki dal / Biri elma biri hurma biri sükker biri 
bal” dizesiyle başlayan gazeli ile “Gûşunu benden yana tut sözlerim 
femden çıkar / Başına aklın yâr ise gönlünü kemden çıkar / Ârif-i 
billâh gerektir bilmeğe dört cevheri / Üçünü kılsam beyân her birisi 
mîmden çıkar” dörtlüğüyle başlayan murabbasını, İsmail Hakkı 
Bursevî’nin “Katre-i hûn-ı cîger deryâ-yı şîr olmak nedir / Âb-ı 
okyânûsdan katre kesir olmak nedir” beytiyle başlayan gazelini, 
Muhammed Nasûhî’nin “Ol nedir kim eylese ikrâr anı müşrik olur / 
Bu aceb kim etse inkâr şübhe yok mülhid olur” dizesiyle başlayan 

 
55 Semih Ceyhan, Abdullah Salâhî Uşşâkî’nin Vücûd Risâleleri, s. 31. 
56 Bu eserin transkripsiyonlu metni için bkz. Resul Arıcı, Salâhî’nin Tasavvufî Şiir 

Şerhleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006, s. 168-223; Süleyman Deliktaş, Salâhaddin-
i Uşşâkî ve Kasîde-i Hamriyye Şerhi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1990. 
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şiirini57, Ebû Saîd bin Ebi’l-Hayr’ın Farsça bir rubâisini, Mevlânâ 
Celâleddîn Rûmî’nin iki şiirini, Niyâzî-i Mısrî’nin “Habs içün geldi 
gelür ıtlâk içün fermân bana / Evveli kahr âhiri ihsân ider sultân 
bana”, “İki kaşın arasında çekti hatt-ı istivâ / Alleme’l-esmâi ta’lîm etti 
ol hatdan Hudâ” ve “Ahvâl-i serencâmım bu sâate irince / Diyem sana 
icmâlin tâ gâyete irince” beyitleriyle başlayan üç gazelini, Salâhî 
mahlasıyla yazdığı kendisine ait iki muammayı, Hz. Alî’nin bir 
muammâsı ile bir rubâisini, Cemâleddîn-i Uşşâkî’nin bir lügazını, Mîr 
Hüsrev’in bir beytini, Nasreddîn Hoca’ya Farsça bilmediğinin 
söylenmesi üzerine Nasreddîn Hoca’nın okuduğu Farsça bir beyti, 
Ebû Tâlib-i İsfehânî’nin bir kıt’asını, Şevket, Hâkânî ve Enverî’nin 
birer beyitlerini, Letâifü’l-Hayâl adlı eserden bir beyti ve yazarlarının 
ismine yer verilmeyen 14 Farsça beyti şerh etmiştir.58 Abdullâh 
Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin bu başlık altında anılan bütün şerhlerinin 
metinleri üzerinde Resul Arıcı tarafından 2006 yılında Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Salâhî’nin Tasavvufî Şiir 
Şerhleri adıyla bir yüksek lisans tezi hazırlanmıştır. 

13. Mir’âtü’l-Meânî li-İdrâki Âlemi’l-İnsânî (Havzu’l-Hayât 
Tercümesi) 

Bu eser, Hint diyarında meşhur olup müellifi meçhul anonim bir 
kitabın İbn Arabî tarafından Arapçaya tercüme edilmiş şeklinin 
Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî tarafından yapılan Türkçe tercümesidir. 
Eserde âlem-i asgar, kalbin marifeti, riyâziyyât, nefsin hâlleri, vehimler 
vb. konular ele alınmıştır. Eserin İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi 
2986, Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmûd Efendi 3214, 

 
57 Abdullâh Salâhaddîn Uşşâkî’nin Üsküdarlı Nasûhî’ye ait bu beytin şerhi 

üzerinde Yaşar Aydemir tarafından bir bildiri hazırlanmıştır. Söz konusu bildiri 
için bkz. Yaşar Aydemir, “Salâhî’nin Üsküdarlı Nasûhî Efendi’nin Bir Gazelini 
Şerhi”, Üsküdar Sempozyumu I (23-25 Mayıs 2003 Bildiriler Kitabı), C. 2, 
İstanbul, 2004, s. 392-403. 

58 Söz konusu şerhlerin metinleri için bkz. Arıcı, age., s. 118-453; Hafize Keleş, 
Selahaddin-i Uşşakî ve Türkçe Tasavvufî Şiir Şerhleri, Marmara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2008, 
s. 36-188. 
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Süleymaniye Kütüphanesi Hâlet Efendi 333, Süleymaniye 
Kütüphanesi Hüdâî Efendi 372, Milli Kütüphane Yazmaları 3645 ve 
Milli Kütüphane yazmaları 2145/1 numaralarda birer nüshası 
kayıtlıdır.  

14. Usûl-i Hadîs Tercümesi 

Bu eser, Suyûtî’nin en-Nihâye adlı eserinin usûl-i hadîs kısmının 
Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî tarafından yapılan Türkçe tercümesidir. 
Uşşâkî, aynı zamanda Suyûtî’nin en-Nihâye üzerine yazdığı İtmâm-ı 
Dirâye adlı şerhten ve İbn Hacer-i Askalânî’nin Nuhbetü’l-Fiker fî 
Mustalahi Ehli’l-Eser adlı eseri üzerine yazılan bir şerhten de 
yararlanarak eserini vücûda getirmiştir. Eserin Süleymaniye 
Kütüphanesi Pertev Paşa 433 numarada 745a-757a sayfaları arasında 
bir nüshası bulunmaktadır.59  

15. Risâle-i Gavsiyye Tercümesi 

Risâle-i Gavsiyye, İbn Arabî’ye atfedilen bir eserdir. Abdullâh 
Salâhaddîn-i Uşşâkî, İbn Arabî’ye atfedilen bu eseri Türkçeye tercüme 
etmiştir. Eserin tespit edilen bir nüshası, Milli Kütüphane yazmaları 
392/8 numarada 158b-161b sayfaları arasında kayıtlıdır.60 

16. Risâle-i Merâtib-i Vücûd  

Vücûdun mertebeleri üzerine kaleme alınan bu eser, Türkçe olup 
tespit edilen tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Pertev Paşa 633 
numarada 95a-101b sayfaları arasında kayıtlıdır. Bu eserde Mollâ 
Câmî’nin Şerh-i Rubâiyyât adlı eserinden Mollâ Câmî’nin yaptığı bir 
rubâî şerhi, Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî tarafından Türkçeye 
tercüme edilip tekrar şerh edilmiştir. Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî, 
vücûdun mertebelerini nûr sembolü ile izah etmiştir.61 Abdullâh 
Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin bu eserinin metni, Semih Ceyhan tarafından 
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1998 yılında 

 
59 Semih Ceyhan, Abdullah Salâhî Uşşâkî’nin Vücûd Risâleleri, s. 38. 
60 Akkuş, Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî (Salâhî)’nin Hayatı ve Eserleri, s. 138.  
61 Semih Ceyhan, Abdullah Salâhî Uşşâkî’nin Vücûd Risâleleri, s. 77-78. 
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yüksek lisans tezi olarak hazırlanan Abdullah Salâhî Uşşâkî’nin Vücûd 
Risâleleri adlı çalışmada yayımlanmıştır.  

17. Tercüme-i Arûz-ı Tebrîzî 

Bu eser, ünlü Fars ediplerinden Vâhid-i Tebrîzî’nin İlm-i Arûz ve 
Kâfiye adlı eserinin Türkçe tercümesidir. Abdullâh Salâhaddîn-i 
Uşşâkî, tercümeyi bitirdikten sonra tercümenin muhtasar hâlini de 
eserin sonuna ilave etmiştir. Eserin bir nüshası Süleymaniye 
Kütüphanesi Hacı Mahmûd Efendi 6201 numarada ve bir nüshası da 
Süleymaniye Kütüphanesi Pertev Paşa 433 numarada 994b-1018b 
sayfaları arasında kayıtlıdır.62 

18. Tercüme-i Salâhî Berây-ı Risâle-i Vücûd Hâce 
Muhammed Parsâ 

Bu eser, Nakşibendî tarikatının pîrlerinden Hâce Muhammed 
Pârsâ’nın Risâle-i Keşfiyye isimli Farsça eserinin Abdullâh Salâhaddîn-i 
Uşşâkî tarafından yapılan Türkçe tercümesidir. Eserin Süleymaniye 
Kütüphanesi Pertev Paşa 633 numarada 77b-94b ve Süleymaniye 
Kütüphanesi Hafîd Efendi 459 numarada 69-93 varakları arasında 
kayıtlı iki nüshası tespit edilmiştir. Uşşâkî’nin Türkçe olan bu eseri, 
ا�“ ر��ل   ���� ا�  ا�  إ��   �” cümlesinin tasavvufî açıdan yapılan 
şerhinden müteşekkildir. Eserde zikir, lisan ve kalbin zikri, âdâb, 
vücûd mertebeleri, kelime-tevhîd, tecelliyât vb. konular üzerinde 
durulmuştur.63 Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin bu eserinin metni de 
Semih Ceyhan tarafından Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’nde 1998 yılında yüksek lisans tezi olarak hazırlanan 
Abdullah Salâhî Uşşâkî’nin Vücûd Risâleleri adlı çalışmada 
yayımlanmıştır.  

19. Hz. Alî Dîvânı Tercümesi 

Bu eser, Hz. Alî’ye atfedilen Dîvân’ın Abdullâh Salâhaddîn-i 
Uşşâkî tarafından yapılan Türkçe manzum tercümesidir. Uşşâkî’nin 

 
62 Akkuş, Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî (Salâhî)’nin Hayatı ve Eserleri, s. 139-140. 
63 Semih Ceyhan, Abdullah Salâhî Uşşâkî’nin Vücûd Risâleleri, s. 82, 85-92. 
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bu eseri, Ali Öztürk tarafından hazırlanıp 2013 yılında Araştırma 
Yayınları’nda Abdullah Salahaddîn-i Uşşâkî’nin Hz. Ali Dîvânı 
Tercümesi adıyla basılmıştır.  

20. Risâle-i Ahadiyye Tercümesi 

Bu eser, Muhyiddîn İbn Arabî’nin vücûdun mertebelerinden 
ahadiyyet mertebesini ele aldığı risalenin tercümesidir. Eserde 
ahadiyyet mertebesinin bir rakamıyla alakası ve elif harfiyle ilişkisi 
üzerinde de durulmuştur. Eserin İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi 
TY 2986 numarada bir nüshası kayıtlıdır. Toplam 22 varaktan oluşan 
bu nüshanın istinsah tarihi 1317/1899 olup müstensihi belli 
değildir.64 

21. Kasîde-i Münferice Tercümesi 

Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî, İbnü’n-Nahvî’nin Kasîde-i 
Münferice’sini manzum olarak arûzun fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün 
fâ’ilün kalıbıyla tercüme etmiştir. Uşşâkî’nin bu tercümeyi ne zaman 
yaptığına dair eserde herhangi bir kayıt yoktur. Beyit beyit tercüme 
yöntemine başvuran Uşşâkî, öncelikle tercüme edeceği beytin 
orijinalini vermiş ardından söz konusu beyti tercüme etmiştir.65 
Yazma eser kütüphanelerinde çeşitli nüshaları mevcut olan bu eserin, 
6 nüshası esas alınarak hazırlanmış karşılaştırmalı metni Yusuf 
Yıldırım tarafından Salâhî-i Uşşâkî’nin Manzum Kasîde-i Münferice 
Tercümesi adıyla Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi’nin 2015 yılındaki XIX. cildinin birinci sayısında 
yayımlanmıştır.  

22. Kasîde-i Bürde Tahmîs ve Tercümesi 

Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî, Bûsirî’nin Kasîde-i Bürde’sini önce 
Arapça olarak tahmîs etmiş ardından bu tahmîsini aynı vezinle 
Türkçeye tercüme etmiştir. Eserin bazı nüshalarının bilgileri şu 

 
64 Soysaldı, age., s. 46. 
65 Yusuf Yıldırım, “Salâhî-i Uşşâkî’nin Kasîde-i Münferice Tercümesi”, Cumhuriyet 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XIX, S. 1, 2015, s. 92-94. 
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şekildedir: Süleymaniye Kütüphanesi Uşşâkî Tekkesi 272, 
Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmûd Efendi 3890, Süleymaniye 
Kütüphanesi Fâtih 3714, Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi 2650 
ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Muzaffer Özok II/7, vr. 
62b-88a. 

23. Hassân bin Sâbit’in Kasidesinin Tahmîs ve Tercümesi 

Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî, Hassân bin Sâbit’in 

  �� أ�� أ��ر ��ر ا����  ����� 

  ��ء ا����� أز��  وو��� �� 

beytiyle başlayan kasidesini önce Arapça tahmîs etmiş ve ardından bu 
tahmîsi Türkçeye tercüme etmiştir. Söz konusu tahmîs ve 
tercümesinin tespit edilen nüshaları şu şekildedir: Süleymaniye 
Kütüphanesi Esad Efendi 2650, vr. 42a-43a; Süleymaniye 
Kütüphanesi Hacı Mahmûd Efendi 3714; Dil Tarih Coğrafya 
Fakültesi Kütüphanesi Muzaffer Özok II/7, vr. 60b-62a; İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Türkçe 
Yazmaları Bölümü 874/1. 

24. Gül-i Sad-Berg-i Evrâd Berâ-yı Tuhfe-i Ubbâd 

Hem mensur hem de manzum bölümler ihtiva eden bu eser, 
Esmâ-i Hüsnâ ve Esmâ-i Nebî konularını işlemektedir. Eserde 
özellikle Cenâb-ı Hakk’ın Vedûd ismi hakkında geniş açıklamalar 
yapılmıştır. 1767 yılında telif edilen bu eserin Ankara Üniversitesi Dil 
Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Muzaffer Özok Bölümü II/7 
numarada 74b-107b ve Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar 
Bölümü 2365 numarada 100a-106b sayfaları arasında olmak üzere iki 
nüshası tespit edilmiştir. Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki nüsha 
eksiktir.66  

 
66 Bekir Belenkuyu, “Edebiyatımızda Esmâ-i Nebî-Paygamberimiz (S.A.V.)’in 

İsimleri- ve Esmâ-i Nebî Metinleri”, Turkish Studies, Volume 10/4, 2015,  
s. 179. 
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25. Mir’âtü’l-A‘lâm ve Mişkâtü’l-Ahlâm (Fütûh-ı Salâhî) 

Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin 1186/1773 tarihinde telif ettiği 
bu eser, iki bölümden müteşekkildir. Müellif, birinci bölümde Hz. 
Peygamber’in isminin ebced karşılığı, Hz. Peygamber’in isimleri,  
Abdüsselâm, Abdülmüheymin, Abdülmümin gibi Esmâ-i Hüsnâ’nın 
başına abd kelimesi eklenerek oluşturulmuş ve abâdile olarak tabir 
edilen isimler üzerinde durmuştur. İkinci bölümde ise bazı tasavvufî 
terimler ele alınmıştır. Müellif, eserin girişinde Şeyh Fergânî’nin 
Tarifât adlı eserinden faydalandığını bildirmiştir.67 Abdullâh 
Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin bu eseri, Ömer Dilmen tarafından 2002 
yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek 
lisans tezi olarak çalışılmıştır.  

26. Mir’ât-ı Esmâ 

Müellif, bu eserde sâlikin seyr ü sülûk esnasında hangi mertebede 
hangi zikirleri yapması gerektiği konusunu ele almıştır. Mertebelere 
göre yapılması gereken zikirler anlatıldıktan sonra Kur’ân’a göre 
nefsin mertebeleri tarif edilmiştir.68 Eserin tespit edilen nüshaları şu 
şekildedir: Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi 
Kütüphanesi Muzaffer Özok Bölümü II/7, Süleymaniye Kütüphanesi 
İbrâhim Efendi Bölümü 210, Almanya Milli Kütüphanesi Türkçe 
Yazmaları Ms.or.quart. 1520, Milli Kütüphane yazmaları Yz A 
2871/1, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi Atatürk 
Kitaplığı Osman Ergin Yazmaları 1501/3. 

27. Tuhfetü’l-Uşşâkiyye 

Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin Uşşâkî tarikatına dâhil olan 
kişiler için kaleme aldığı bu eser Arapçadır. Eser, iki bölüm ve bir 
hâtimeden oluşmaktadır. Birinci bölümde Uşşâkiyye tarikatı 
müntesiplerinin farz namazlarındaki âdâbı, ikinci bölümde gerek 
Uşşâkiye gerekse diğer tarikat müntesiplerinin nâfile namazları, 
hâtime bölümünde ise bütün tarikatlarda uyulması gereken edepler ve 

 
67 Soysaldı, age., s. 40. 
68 Soysaldı, age., 41. 
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çeşitli meseleler üzerinde durulmuştur.  Evvela müellif tarafından 
Türkçeye tercüme edilen bu eser, daha sonra Abdurrahmân Sâmî 
tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Abdurrahmân Sâmî, eseri birtakım 
ilavelerde bulunmak suretiyle Türkçeye tercüme etmiştir. 
Abdurrahmân Sâmî’nin yaptığı tercüme, Mahmut Erol Kılıç 
tarafından Uşşâkî Sâliklerinin Âdâbı (Tuhfetü’l-Uşşâkıyye) adıyla 1998 
yılında İstanbul’da Âsitâne-i Uşşâkî Neşriyâtı’nda basılmıştır.  

28. Tercüme-i Mir’âtü’l-Muhakkikîn 

Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin bu eseri, Mahmûd 
Şebüsterî’nin Mir’âtü’l-Muhakkikîn adlı Farsça eserinin Türkçeye 
tercümesidir. Uşşâkî’nin eseri, her ne kadar tercüme olarak 
adlandırılmış olsa da eserde yapılan ilavelerden hareketle eserin şerh 
veya telife yaklaştığı görülmektedir. Eser, beş bâbdan oluşmaktadır. 
Birinci bâbda nefs-i tabîî, nefs-i nebâtî ve nefs-i hayvânî; ikinci bâbda 
hakîkat-i Muhammediyye-i külliyeyi câmi olan cemî‘-i eşyânın 
hakîkatlerinin hakikati; üçüncü bâbda beyân-ı vücûd; dördüncü 
bâbda beyân-ı aksâm-ı vücûd-ı mümkinât, mebde ve meâd; beşinci 
bâbda ise tatbîk-i âfâk ve’l-enfüs konuları ele alınmıştır.69 Uşşâkî’nin 
bu eserinin metni, Muammer Cengiz tarafından 2015 yılında 
Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi’nde 269-299. sayfa 
aralığında yayımlanmıştır.  

29. Cevâhir-i Tâc-ı Hilâfet 

Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî, bu eserinde Uşşâkî tarikatı 
mutasavvıflarının elbiseleri ve bu elbiselerin sûfî sembolizmindeki 
önemi üzerinde durmaktadır. Eserde Uşşâkî tacı ve kısımları, Uşşâkî 
hırkası, ridâsı ve asâsı ele alınmıştır. Bu eserin Abdullâh Salâhaddîn-i 
Uşşâkî’nin daha önce kaleme aldığı Tuhfetü’l-Uşşâkkiyye’nin, şeyhlerin 
kıyafetlerine dair kısımlarının genişletilmiş şerhi olduğunu söylemek 
mümkündür. Müellif, eserin girişinde Uşşâkî dervişlerinin başlarına 

 
69 Muammer Cengiz, “Mahmûd Şebüsterî’ye Nisbet Edilen Mir’âtü’l-Muhakkikîn 

Adlı Eserin Abdullah Salâhî Uşşâkî Tarafından Yapılan Tercümesi”, Tasavvuf 
İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, S. 35, İstanbul, 2015, s.269-271. 
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taktıkları hilâfet tâcı, omuzlarına attıkları saâdet hırkası, boyunlarına 
taktıkları ridâ ve ellerine aldıkları asânın çeşitli manâ ve sırlarının 
olduğunu ve bunların dervişler tarafından anlaşılmasını kolaylaştırmak 
amacıyla bu eseri kaleme aldığını dile getirmiştir.70 Abdullâh 
Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin Cevâhir-i Tâc-ı Hilâfet adlı eserinin metni, 
Semih Ceyhan tarafından 2011 yılında İslâm Araştırmaları 
Dergisi’nin 25. sayısında yayımlanmıştır.  

30. Usûl-i Evrâd-ı Uşşâkiyye 

Bu eser, Uşşâkiyye tarikatının usûl ve âdabını ele almaktadır. 
Eserde aynı zamanda sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları ve 
bu namazlarda yapılacak zikirler de anlatılmaktadır. Abdullâh 
Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin bu eserinin metni, Ali İhsan Kılıç tarafından 
yayımlanmıştır.71  

31. Medâr-ı Mebde vü Me‘âd 

Müellif, mukaddimede şeyhi Cemâleddîn-i Uşşâkî’nin bir 
mecliste etrafındakilere bilmece şeklinde bazı sorular sorduğunu, 
etrafındakilerden hiç kimsenin bu soruya cevap veremediğini; bu 
hadiseden yıllar sonra şeyhinin vefatının ardından bir gece rüyasında 
şeyhini gördüğünü ve şeyhinin bu sefer kendisine “ölmek ölmemek, 
bilmek bilmemek, bulmak bulmamak, olmak olmamak nedir?” diye 
sorduğunu dile getirir. Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî, bu eserin; şeyhi 
tarafından kendisine yöneltilen ifadelerin cevapları mahiyetini 
taşıdığını beyan etmiştir. Eserin İstanbul Üniversitesi Merkez 
Kütüphanesi TY 6423 numarada bir nüshası kayıtlıdır.72  

 

 
70 Semih Ceyhan, “Osmanlı Tâcnâme Literatürüne Göre Derviş Tacı ve Abdullah 

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin Cevâhir-i Tâc-ı Hilâfet Risâlesi”, İslâm Araştırmaları 
Dergisi, S. 25, 2011, s. 144. 

71 Söz konusu çalışma için bkz. Ali İhsan Kılıç, “Abdullah Salâhî Uşşâkî’nin Risâle-
i Usûl ü Evrâd-ı Uşşâkiyye’si”, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, S. 
30, 2012, s. 187-200. 

72 Semih Ceyhan, Abdullah Salâhî Uşşâkî’nin Vücûd Risâleleri, s. 44. 
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32. Mecma‘-ı Fenn-i Zarâfet 

Kaynaklarda Kavâid-i Fârisî, Emsile-i Fârisî ve Mefâtih-i Deriyye 
Şerhi şeklinde değişik isimlerle kaydedilen bu eser, müellif tarafından 
Mecma‘-ı Fenn-i Zarâfet olarak adlandırılmıştır. Girişte müellif, 
Kavâid-i Fürs ve Mefâtih-i Deriyye adlı eserlerde Farsçanın kural ve 
usûlleri hakkında bilgiler bulunduğunu, kendisinin bu eserlerden 
istifade ederek Farsçanın kural ve usûlleri hakkında bu eseri telif 
ettiğini dile getirmiştir. 1166/1753 yılında telif edilen bu eser, üç 
bölümden meydana gelip birinci bölümde isim, ikinci bölümde fiil ve 
üçüncü bölümde ise harflerin hâlleri konularını ele almaktadır.73 
Eserin tespit edilen bazı nüshaları şu şekildedir: Süleymaniye 
Kütüphanesi Hacı Mahmûd Efendi Bölümü 6125, Süleymaniye 
Kütüphanesi Hacı Mahmûd Efendi Bölümü 6135, Süleymaniye 
Kütüphanesi Denizli Bölümü 402, Milli Kütüphane yazmaları Yz A 
2662, Milli Kütüphane yazmaları Yz A 2646. 

33. İzhâr-ı Esrâr-ı Nihân ez-Envâr-ı Hatm-i Hâcegân 

Bu eserde Nakşibendî tarikatının bilhassa Hâlidiyye kolunda 
yaygın bir zikir çeşidi olan hatm-i hâcegân ele alınmıştır.  Eserde 
hatm-i hâcegânın usûlleri, hatim sırasında okunan sureler vb. konular 
anlatılmaktadır.74 1173/1760 yılında telif edilen bu eserin bazı 
nüshaları şu şekildedir: Süleymaniye Kütüphanesi Mihrişâh Sultan 
Bölümü 206, Süleymaniye Kütüphanesi Düğümlü Baba Bölümü 293, 
Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmûd Efendi Bölümü 2684, 
Süleymaniye Kütüphanesi Pertev Paşa Bölümü 633, İstanbul Millet 
Kütüphanesi Şeriyye Bölümü 4475, İstanbul Millet Kütüphanesi 
Şeriyye Bölümü 806/2, Milli Kütüphane yazmaları Yz A 1914/1, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi Atatürk Kitaplığı Osman 
Ergin Yazmaları 266/4, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi 
Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Yazmaları 296/4, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Kütüphanesi Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Yazmaları 
738/5. 

 
73 Akkuş, Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî (Salâhî)’nin Hayatı ve Eserleri, s. 158-159. 
74 Soysaldı, age., s. 41. 
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34. Bazı Âyetlerin Tefsîri 

Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî, Ahzâb Suresi’nin 72. ayetini, Rûm 
Suresi’nin 1-5. ayetlerini ve Kamer Suresi’nin 1,2,8 ve 45. ayetlerini 
tefsir etmiştir.75  

35. Matla‘u’l-Fecr (Regâibiyye) 

Bu eser, mesnevî nazım şekliyle kaleme alınmış olup arûzun 
mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün kalıbıyla yazılmıştır. 211 beyitten 
müteşekkil olan Matla‘u’l-Fecr’in telif tarihi bilinmemesine rağmen 
müellifin Mustafa Hâşim Baba ve Şeyh Alâeddîn Efendi’nin de 
olduğu bir mecliste bu eseri yazmaya karar verdiği ve bu kişilerin vefat 
tarihleri göz önünde bulundurulduğunda eserin 1141-1168/1729-
1755 tarihleri arasında yazıldığı tahmin edilmektedir. Abdullâh 
Salâhaddîn-i Uşşâkî, Matla‘u’l-Fecr’i daha sonra hem Arapçaya hem de 
Farsçaya tercüme etmiştir. Eserin ilk 6 beyti tevhîddir. 7 ile 17. 
beyitlerin yer aldığı mukaddime bölümünde eserin yazılma sebebi ve 
regâib hakkında kısa bilgiler verilmiştir. 18-54. beyitlerin olduğu âgâz-
ı kelâm kısmında âlemlerin ve Hz. Peygamber’in ruhunun yaratılması, 
peygamberlerin tebliğle görevlendirilmeleri gibi hususlar üzerinde 
durulmuştur. 55-119. beyitlerin olduğu bahr-i sânîde Hz. 
Peygamber’in tevellüdü, peygamberliğin kendisine tebliğ edilmesi ve 
mucizeleri anlatılmıştır. Bahr-i sâlisin olduğu 120-156. beyitlerde 
miraç hadisesi ele alınmıştır. 156-173. beyitlerde Hz. Peygamber’in 
Miraç’ta Allah ile olan mülâkatı ve bunun ashâba anlatılması konuları 
işlenmiştir. Eser, 23 beyitlik bir na‘t (174-196. beyitler), 7 beyitlik 
münâcât (197-203. beyitler) ve 8 beyitlik hâtime ve tesmiye (204-
211. beyitler) ile son bulmaktadır.76 Abdullâh Salâhî’nin bu eserinin 
metni, Mehmet Akkuş tarafından 1992 yılında Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi’nin 32. cildinde yayımlanmıştır.  

 

 
75 Akkuş, Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî (Salâhî)’nin Hayatı ve Eserleri, s. 163-166. 
76 Mehmet Akkuş, “Edebiyatımızda Regâibiyye ve Salâhi’nin Matla‘u’l-Fecr’i”, 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XXXII, 1992, s. 133-135. 
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36. Hilye-i Haseneyn 

Mesnevi nazım şekliyle aruzun feʿilâtün feʿilâtün feʿilün vezniyle 
kaleme alınan Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin bu eseri, 421 beyitten 
müteşekkildir. Uşşâkî, Hz. Peygamber’in torunları Hz. Hasan ve Hz. 
Hüseyin’in hilyelerinin kendi zamanına kadar yazılmadığını Seyyid 
Hâşim isimli bir dostunun tavsiyesi üzerine kendisinin bu eseri kaleme 
aldığını dile getirmiştir. Müellif, bu eseri kaleme almaya başlarken 
mürşidi Cemâleddîn-i Uşşâkî’nin duasını aldığını mesnevisinde 
vurgulamıştır. 1740 yılında tamamlanan bu eserde münâcât ve na‘t 
bölümlerinden sonra Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in hilyeleri yer 
almaktadır.77 Bu eserin transkripsiyonlu metni, Fatih Sona tarafından 
2013 yılında Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi’nin 
66. sayısında 77-104. sayfaları aralığında yayımlanmıştır.  

37. Etvâr-ı Seb‘a 

Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî, Etvâr-ı Seb‘a adlı eserinde nefsin 
mertebelerini ele almıştır. 63 beyitten müteşekkil bu eserin 
Süleymaniye Kütüphanesi Tahir Ağa Tekkesi 503/2 numarada 10a-
13a ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi 
Muzaffer Özak Bölümü II/7 numarada 27b-29a sayfaları arasında 
kayıtlı iki nüshası tespit edilmiştir.  

38. Dîvân-ı Nu‘ût-ı Salâhî 

Bu eser, Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin Hz. Peygamber için 
yazdığı naatları ihtiva etmektedir. Eserde 33’ü Arapça, 33’ü Farsça ve 
141’i Türkçe olmak üzere toplam 207 naat yer almaktadır. Eserin 
tespit edilen nüshaları şu şekildedir: Süleymaniye Kütüphanesi Esad 
Efendi Bölümü 2650/1, İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi  
TY 1723/1. 

 

 
77 Fatih Sona, “Abdullah Salâhî’nin Hazreti Hasan ve Hüseyin’i Övgüsü: Hilye-i 

Haseneyn”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, S. 66, 2013, 
s.79-81. 
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39. Dîvân 

Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin Dîvân’ının beş nüshası tespit 
edilmiştir. Bunlar; Ali Birinci’nin koleksiyonunda olan nüsha, Ahmet 
Yivlek koleksiyonundaki nüsha, Süleymaniye Kütüphanesi Hacı 
Mahmûd Efendi 2684 numarada vr.  75a-111a, Süleymaniye 
Kütüphanesi Uşşâkî Tekkesi 106 ve Süleymaniye Kütüphanesi Uşşâkî 
Tekkesi 84 numarada kayıtlı nüshalar şeklindedir. Eserde 22 kaside, 1 
müsemmen, 2 muhammes, 10 tahmîs, 5 murabba, 2 mesnevî, 3 
müstezâd, 167 gazel, 7 kıt‘a, 17 dübeyt ve 11 müfred mevcuttur. 
Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî, Dîvân’ındaki çoğu şiiri dinî ve 
tasavvufî bir neşve ile kaleme almıştır.78 Abdullâh Salâhaddîn-i 
Uşşâkî’nin Dîvân’ı Bedriye Gülay Açar tarafından 2012 yılında 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Salâhaddîn-i 
Uşşâkî’nin Türkçe Divanı ve İncelemesi adıyla yüksek lisans tezi olarak 
çalışılmıştır.  

40. Esâmi-i Hulefâ 

Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî, bu eserinde Hz. Peygamber 
zamanından kendi zamanına kadarki halifelerin isim ve vasıflarını ele 
almaktadır. Manzum olan bu eser, 116 beyitten oluşup arûzun 
fâilâtün fâilâtün fâilün kalıbıyla kaleme alınmıştır. Eserin telif tarihi 
1182/1769’dur. Eserin Süleymaniye Kütüphanesi Pertev Paşa Bölümü 
433 numarada 989b-994a ve Süleymaniye Kütüphanesi Uşşâki 
Tekkesi Bölümü 84 numarada 41b-44b sayfaları arasında birer 
nüshası kayıtlıdır.79 

41. Manzûme-i Mevlid  

Telif tarihi ile ilgili herhangi bir kayıt bulunmayan bu eser, 
arûzun fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün vezniyle kaleme alınmıştır. 
Toplam 400 beyitten müteşekkil olan Mevlid’in adı ile ilgili de 
müellif tarafından herhangi bir bilgi verilmemiştir. Yalnızca bir beyitte 
“Mustafâ’nun mevlûdin yâd idelüm” denilerek eserin mevlid türünde 

 
78 Açar, age., s. 24-30. 
79 Akkuş, Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî (Salâhî)’nin Hayatı ve Eserleri, s. 178-179. 
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kaleme alındığı belirtilmiştir. Eserin Süleymaniye Kütüphanesi Nuri 
Arlasez 260 numaralı ve Milli Kütüphane yazmaları Cönk 337 
numaralı olmak üzere iki nüshası mevcuttur. Eser; tevhîd, Hz. 
Yûsuf’un köle olarak satılması kıssası, Bağdat’ta yaşayan Yahudi bir 
adam ile karısının Müslüman olmaları ve mevlid okutmayı âdet 
edinmeleri kıssası, ilk yaratılanın nûr-ı Muhammedî olduğu, Hz. 
Abdullâh’ın rüyası ve bu rüyayı yorumlatması, Hz. Muhammed’in 
doğumu, Peygamberimizin Hz. Halime’ye teslim edilişi ve yaşanan 
mucizeler, Peygamberimizin bebekliği ve çocukluğu, Hz. Hatice ile 
evliliği, ilk âyetlerin inmeye başlaması, gerçekleşen mucizeler, Mirâc 
hadisesi, Hz. Peygamber’in vefâtı ve münâcat konularını ihtiva 
etmektedir.80 Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin bu eserinin 
transkripsiyonlu metni, Mirâc-ı Nebî adlı eserinin metniyle birlikte 
Melek Gerek tarafından 2017 yılında Ahi Evran Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans tezi olarak yayımlanmıştır. Bu 
eserin metni aynı zamanda Mehmet Akkuş’un Abdullah Salâhaddîn-i 
Uşşâkî (Salâhî)’nin Hayatı ve Eserleri adlı çalışmasının 191 ile 211. 
sayfaları aralığında yayımlanmıştır. 

42. Miʿrâc-ı Nebî 

Mesnevî nazım şekli ile yazılan bu eser, arûzun fâ’ilâtün fâ’ilâtün 
fâ’ilâtün fâ’ilün kalıbıyla yazılmıştır. Eser, 261 beyitten müteşekkildir. 
Eserin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Osman Ergin 
150 numarada ve İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi TY 7387 
numarada kayıtlı olmak üzere iki nüshası tespit edilmiştir. Eserde 
besmelenin fazileti, zikrin fazileti, Hz. Âdem’in yaratılması, Hz. 
Peygamber’in doğumu, Mirâc Gecesi’nin önemi ve övgüsü, Cebrâil’in 
Hz. Muhammed’i mirâca davet etmesi, miraçta yaşanan hadiseler 
üzerinde durulduktan sonra müellifin nasihatleri, na’t ve münâcât ile 
eser sona erdirilmiştir.81 Uşşâkî’nin bu eserinin transkripsiyonlu metni 
de Melek Gerek tarafından yayımlanmıştır. 

 

 
80 Gerek, age., s. 18-23. 
81 Gerek, age., s. 29-35. 
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43. Hizânetü’l-Edeb ve Gâyetü’l-Ereb Tercümesi 

Bu eser hakkında çalışmamızın ikinci bölümünde bilgi verilmiştir. 

Kaynaklarda yukarıda zikredilen eserlerin dışında Abdullâh 
Salâhaddîn-i Uşşâkî’ye atfedilip herhangi bir nüshasına ulaşılmadığı 
için hakkında bilgi verilmeyen başka eserler de mevcuttur.  
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İKİNCİ BÖLÜM 
TERCÜME-İ HİZÂNETÜ’L-EDEB VE GÂYETÜ’L-EREB 

Eserin Nüshaları 

Tercüme-i Hizânetü’l-Edeb ve Gâyetü’l-Ereb’in elimizde ikisi 
müellif nüshası olmak üzere altı nüshası bulunmaktadır. Aşağıda 
tanıtılan bu iki nüshadan İÜ Nadir Eserler Kütüphanesi T Y  2986’da 
bulunan nüshanın müellifin ilk müsveddesi olduğunu düşünüyoruz. 
Bizi bu kanaate sevkeden husus, iki nüshayı karşılaştırdığımızda 
Süleymaniye Kütüphanesi Pertev Paşa 432’de bulunan müellif 
nüshasının diğerine göre daha derli toplu olmasıdır. Aslında her iki 
nüshada da sayfa kenarlarında tamamen aynı olan notlar 
bulunmaktadır. Bu durum iki nüshaya da nüshalar yazıldıktan sonra 
aynı notların yazılmış olabileceğini düşündürtmektedir. Ancak İÜ 
Nadir Eserler Kütüphanesi’nde bulunan nüshanın sayfa kenarlarında 
bulunan ve bazıları yarım sayfayı aşan notların Süleymaniye 
Kütüphanesi’nde bulunan müellif nüshasında normal metin 
düzeninde bulunması yani bu müellif nüshasında metne dahil 
edilmesi dikkat çekici bir husustur. Bu da bize Süleymaniye 
kütüphanesi’nde bulunan müellif nüshasının daha sonra kaleme 
alındığını, dolayısıyla da ilk nüshada bulunan ve metne dahil edilmesi 
gereken notların bu nüshada metne dahil edildiğini 
düşündürmektedir. Örneğin, Süleymaniye nüshasında normal metin 
düzeninde bulunan ve bu metnin mukaddime kısmını oluşturan 
ifadeler, İÜ Nadir Eserler Kütüphanesi’nde bulunan nüshanın sayfa 
kenarlarına yazılmıştır. Bu da bize Salâhî’nin bu kısmı sonradan 
eserine eklediğini göstermektedir. Nitekim bu ifadeler, eserin diğer 
nüshalarında normal metin düzeninde bulunmaktadır. 

 

 



Tercüme-i Hizânetü’l-Edeb | 59 

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi TY 2986  

22,5x17 cm dış ve 19,5x9,5 cm iç ebatlara sahip olan bu nüsha, 
nesih kırması olarak adlandırılan yazı türü ile yazılmıştır. Koyu 
kahverengi, mıklepsiz, şirazeli ve orta şemseli bir cilde sahip olan bu 
nüshanın da müellif hattıyla kaleme alındığı belirtilmiştir. Nüshanın 
müellif hattıyla kaleme alındığına dair ifadeler zahriyede şu şekilde 
belirtilmiştir “Bu müsvedde müellif hattıyladır. Müellifi, kibâr-ı 
meşâyıh-ı tarîkat-ı aliyye-i Nakşibendiyye’den Tâhir Ağa Tekkesi 
şeyhi Salâhî Abdullâh Efendi’dir.”  

Süleymaniye Kütüphanesi Pertev Paşa 432 

22x17 cm dış ve 14x9 cm iç ebatlarda olup talik kırması yazı 
çeşidiyle kaleme alınan bu nüsha, müellif hattıdır. Nüshanın başında 
yer alan “Kitâb-ı Şerh-i Makâmât-ı Hamîdî li-Salâhî Efendi el-
merhûm bi-hattihî” ifadesinde bu nüshanın müellif hattı olduğu 
belirtilmiştir. Nüsha; sırtı meşin, üstü ebru kâğıtlı kaplı mukavva 
ciltli, mıklepli ve şirazelidir. Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin 
Hizânetü’l-Edeb ve Gâyetü’l-Ereb Tercümesi, Şerh-i Makâmât-ı 
Hamîdiyye adlı eserinin girişinde yer almaktadır. Dolayısıyla burada 
tanıtılan nüshalar, Şerh-i Makâmât-ı Hamîdiyye’nin olduğu 
nüshalardır. Bu nüsha, Şerh-i Makâmât-ı Hamîdiyye ile birlikte 
tamamı 557 varaktan oluşan eserin 1a-106a sayfaları arasındadır. 
Müellif, metnin kenarında bazı düzeltme ve eklemeler yapmıştır.  

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi EH 1495 

27x17 cm dış ve 19x8 iç cm ebatlara sahip olan bu nüsha, nesih 
yazı türüyle yazılmış olup mıklepli, şirazeli, zencirekli ve orta şemseli, 
kahverengi meşin ciltlidir. Bu nüsha, Şerh-i Makâmât-ı Hamîdiyye’nin 
birinci cildi ile birlikte tamamı 387 varaktan oluşan eserin 1b-72a 
sayfaları arasındadır. Bu nüshanın da derkenarında bazı düzeltme ve 
eklemeler yapılmıştır. Nüshada başlıklar ve konuya misal getirilen 
beyitler, kırmızı mürekkepli kalemle yazılmıştır. Bu nüshanın 
müstensihi Müezzin Nûrî Dede’dir.  
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İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi TY 83  

34x21 cm dış ve 23x9 cm iç ebatlara sahip olan bu nüsha, talik 
yazıyla kaleme alınmış olup sırtı meşin, üstü ebru kâğıtla kaplanmış, 
mıklepli ve şirazeli sağlam bir cilt içindedir. Şerh-i Makâmât-ı 
Hamîdiyye ile birlikte nüshanın tamamı 676 varaktan oluşmaktadır. 
1856 yılında istinsah edilen nüshanın müstensihi belli değildir.82 

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi TY 5612 

Şerh-i Makâmât-ı Hamîdiyye’nin tamamının üç cilt hâlinde yer 
aldığı bu nüsha, 1847 yılında istinsah edilmiş olup müstensihi 
Muhammed Zekeriyyâ Semerkandî’dir.83  

Mısır Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Edebi Türkî Kula 22  

Bu nüsha, Şerh-i Makâmât-ı Hamîdiyye ile birlikte toplam 755 
varaktan oluşup nesih yazı türüyle yazılmıştır. 

Tercüme Usûlü  

Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin Tercüme-i Hizânetü’l-Edeb ve 
Gâyetü’l-Ereb’i kendisinin Riyâzü’l-Kavâʿid Hıyâzü’l-Fevâyid ismini 
verdiği bir şerhin mukaddime bölümünü oluşturmaktadır. Salâhî, 
hatırlarını kıramayacağı bazı dostları tarafından kendisinden 
Hamîdüddîn Ebû Bekr Ömer b. Mahmûd el-Belhî’nin Makâmât-ı 
Hamîdiyye adlı Farsça eserini şerh etmesinin istendiğini belirterek söz 
konusu eseri Riyâzü’l-Kavâʿid Hıyâzü’l-Fevâyid ismini verdiği eserinde 
şerh ettiğini söyler. Ancak bu şerhin tam olarak anlaşılması için 
belagate dair bazı meselelerin bilinmesi gerektiğine işaret ederek 
eserinin başına Ebü’l-Mehâsin Takiyyüddîn Ebû Bekr b. Alî b. 
Abdullâh ibn Hicce el-Hamevî’nin bedî‘iyyât türündeki kasidesinin ve 
alakalı başka beyitlerin muhtasar tercümesini içeren bir mukaddime 
koyduğunu söyler. Eserin sebeb-i te’lîfi görünümünde olan bu bölüm, 

 
82 Akkuş, Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî (Salâhî)’nin Hayatı ve Eserleri, s. 104. 
83 Semih Ceyhan, Abdullah Salâhî Uşşâkî’nin Vücûd Risâleleri, s. 28. 
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“Biçare gönlün başarıyı sağlayan Allâh’ın (bu işte) başarı vereceğine 
dair ümidi vardır” anlamına gelen Farsça bir beyitle bitmektedir.  

Salâhî, İbn Hicce el-Hamevî’nin kendi kasidesine Hizânetü’l-Edeb 
ve Gâyetü’l-Ereb adıyla yazdığı şerhin aşağıda maddeler halinde izah 
edildiği ve kendisinin de “ʿalā-vetīreti’l-iḫtiṣār” diyerek  vurguladığı 
gibi muhtasar bir tercümesini yapmıştır.84  

 Salâhî, İbn Hicce el-Hamevî’nin Hizânetü’l-Edeb ve Gâyetü’l-
Ereb’ini özet/muhtasar bir şekilde tercüme etmiştir. İbn Hicce el-
Hamevî’nin eserinde yer alan tanımlamaların büyük bölümünü 
almış ancak birçok bölümde sayfalar dolusu örnek verildiği hâlde 
Salâhî sadece birkaç beyti -genellikle de ilk birkaç örneği- almakla 
yetinmiştir.  

 Eserde İbn Hicce el-Hamevî’nin Hizânetü’l-Edeb ve Gâyetü’l-
Ereb’inin tercüme edildiği söylenmese de bu husus eserde değişik 
vesilelerle hissettirilir. Örneğin eserin birçok yerinde İbn Hicce el-
Hamevî’nin Hizânetü’l-Edeb ve Gâyetü’l-Ereb’teki izahlarına işaret 
etmek için bazen “nâzım demiş ki” bazen de “Takiyyüddîn der ki” 
gibi ifadeler kullanır: Nāẓım dimiş ki muḳābeleyi baʿżıları 
muṭābaḳata idḫāl eylemişler lākin ṣaḥīḥ degüldür (7b); Ol eclden 
Taḳiyyüddīn bedīʿiyyātında dimiş ki maṭlaʿda berāʿet-i istihlāl şol 
maʿnādan ʿibāretdür (2a) 

 İbn Hicce, Hizânetü’l-Edeb ve Gâyetü’l-Ereb’te tanımlanarak izah 
edilen belagat terimlerinin kimler tarafından tanımlandığını veya 
izah edildiğini belirttiği hâlde Salâhî’nin tercümesinde bu isimlerin 
bazen zikredildiği bazen de genel ifadeler kullanılarak belirtilmediği 
görülür. Örneğin “iltifât” maddesinde Kudame b. Cafer ve İbn-i 
Mu’tez yerine aşağıdaki gibi muğlak ifadeler kullanılmıştır:  

 
84 Çalışmamızın bu bölümünde Salâhî’nin tercümesini karşılaştırmak için 

Hizânetü’l-Edeb ve Gâyetü’l-Ereb’in şu baskısından yararlandık: İbn Hicce, 
Hizânetü’l-Edeb ve Gâyetü’l-Ereb, 2 Cilt, Mektebetü’l-Asriyye Yayınları, Beyrut, 
2009.



62 | İNCELEME - İzahlı ve Örnekli Belagat Terimleri Sözlüğü  

�  ��ا��  ا�����ت ��ن ��ل �� أن ���ن ا������ آ��اً �� ����... ��� : Baʿżı cemāʿat 
iltifātı öyle tefsīr eylemişler ki mütekellim iltifātı bir maʿnāda aḫẕ 
ider ki .. (9a) 

 ������ ا��  ا����ر   �� ا������  ا���اف  ا�����ت  ا�����  ���ل  أ��  ا��   Ve :   و 
baʿżıları dimiş ki iltifāt mütekellimüñ iḫbārdan muḫāṭaba 
inṣirāfıdur (8a) 

 “Mutâbakat” maddesinde olduğu gibi bazen kaynakta yer alan 
tanımı aslıyla yani Arapça hâliyle almaktadır. Aşağıdaki örnekte 
tanımı yapan kişi olan Halil b. Ahmed yerine de “bazıları” ifadesi 
kullanılmıştır:  Ve baʿżıları dimiş ki 85  ������ ���� ا������ إذا ��� �����
 .maʿnāsınadur (10a) ��� �� وا��

 Salâhî, yukarıda vurguladığımız gibi aslında bu eserinde İbn Hicce 
el-Hamevî’nin Hizânetü’l-Edeb ve Gâyetü’l-Ereb’ini muhtasar bir 
şekilde tercüme etmiştir. Ancak aşağıda ayrıntılı örneklerini 
vereceğimiz gibi, Hizânetü’l-Edeb ve Gâyetü’l-Ereb’te olmayan bazı 
izahları da tercümesine eklemiştir.  

 Salâhî, Hizânetü’l-Edeb ve Gâyetü’l-Ereb’te anlatılan bir belagat 
terimiyle ilgili kısmı tercüme etttikten sonra kendisi de 
ayrıyeten bir tanım yapar: Bu maḳūle maʿnā tamāmından ṣoñra 
bir maʿnā ziyāde olan kelāma tekmīl dirler (33b). 

 Bazı beyitler Hizânetü’l-Edeb ve Gâyetü’l-Ereb’te İbn Hicce 
tarafından açıklanmadığı hâlde, Salâhî bazen kısa bazen de uzun 
izahlarla beyitlerin anlamını vermeye çalışır. Meselâ, “tefrik” 
konusu anlatılırken örnek olarak verilen iki beyit kaynak 
metinde izah edilmemişken Salâhî bu beyitleri aşağıdaki gibi 
uzunca şerh eder: Nitekim ḳavl-i şāʿirde  

 َ�ْ� َ��َس َ�ْ�َواَك ِ��ْ�َ�َ��ِم َ�َ��
 ِ�

ْ
��

ْ
��َ �َ

ْ
 أَْ�َ�َ� ِ�� اْ�ُ�ْ�ِ� َ��

 َ��ِ�ً�� أََ�ً�ا أَْ�َ� إَذا ُ�ْ�َت 
 ِ�

ْ
 َوُ�َ� ِإَذا َ��َد َداِ�ُ� اْ�َ��

 
85 İki şey bir hizaya getirildiğinde birbirine mutâbık olur. 
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vāḳiʿ olmışdur ki kelāmında cūd nevʿinden olan cedvāyı yaʿnī 
menfaʿati iki vechle getürüp bir vechle ġamāma ve bir vechle 
memdūḥa nisbet eyledikden ṣoñra memdūḥuñ medḥinde 
mübālaġa içün ikisinüñ beynlerinde tebāyün ve tefrīḳ īḳāʿ idüp 
dir ki şol kimse ger senüñ nefʿini ġamām yaʿnī seḥāb nefʿine 
ḳıyās eyledi iki şeyʾ beyninde olan ḥükmde inṣāf itmedi. Zīrā sen 
cūd u keremüñ vaḳtinde dāʾimā ḫandānsın yaʿnī gülerek beẕl-i 
kerem idersün. Ve seḥāb cūd u keremi vaḳtinde giryāndur yaʿnī 
gözyaşını dökerek beẕl-i kerem ider dimek olur. Ve nāẓımuñ  

��ِ 
ُ
ْ�ُر َوا���ْ�ِ��ُ� �َْ�َ��

َ
 َ���ُ�ا ُ�َ� اْ��

 ِ�
َ
�  ِ�� َذاَك �َْ�ٌ� َوَ�َ�ا َ��ِ�ُ� ا�ّ�ِ

beytinde ʿālemi münīr olmada bir nevʿden olan bedri memdūḥı 
Ḥażret-i Maḥbūb-ı Ḫudā ʿaleyhi efḍalu’t-taḥāyāya teşbīh 
vechiyle ıṭlāḳ eyledikden ṣoñra memdūḥuñ medḥinde ziyāde 
idüp ikisinüñ beynlerinde īḳāʿ-ı tebāyün ü tefrīḳ vechiyle dir ki 
bedrde naḳṣ vardur. Yaʿnī gāh kāmil gāh nāḳıṣ olur. Ve bu 
benüm memdūḥum dāʾimā kāmilü’ş-şiyemdür ki bir vechle aña 
noḳṣān ʿārıż olmaz (33b-34a).  

 Salâhî, tercümesinin birkaç yerinde İbn Hicce’nin görüşlerine 
karşı çıkmaktadır. Mesela, “iğrâk” konusuna örnek olarak 
verilen bir beyte “Lākin bu beytde ḥaḳīr iġrāḳ bulamadum” 
şeklindeki cümlesiyle karşı çıkarak bu örneğin yanlış olduğunu 
uzun uzadıya izah etmektedir: Ve nāẓımuñ  

 �� ��ء إ��اَق َ�ْ� �َ�َواُه َ��� �َ� 
ا ِ�َ�ْ�ٍج ��� ُ�ْ�َ�ِ��ِ 

ً
��ْ�َ ِ

ّ
�
َ
 ��86 ا��

beytinde iġrāḳ baḥrin berrde medd-i mevc itmesinde olsa gerek. 
Yaʿnī Resūlullāh ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem ḥażretleri aña 
muʿādāt ideni iġrāḳ itmek yaʿnī ṣuya ġarḳ itdürmek murād 

 
86 Şayet kendisine düşmanlık eden kimseyi boğmak isterse karadayken birbirrine 

çarpan dalgalara sahip olan deniz gibi ona (elini) uzatır.    
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eylese baḥr ol muʿādāt ideni ġarḳ içün yiryüzinde mevc-i 
mültaṭım medd iderdi. Lākin bu beytde ḥaḳīr iġrāḳ 
bulamadum. Zīrā vuḳūʿı ʿādet olan mümkin-i baʿīd ile vaṣfda 
ifrāṭ añlanmaz ki muʿcizāt-ı bāhirelerine nisbetle bu vaṣf 
anlara iġrāḳ olmadıġından ġayrı mübālaġa daḫi degüldür. Zīrā 
semā-yı evvelde inşiḳāḳ-ı ḳamer ve semā-yı rābiʿde redd-i şems 
baḥrin berrde medd-i mevcinden hezār bār aʿlā vü aʿẓamdur. 
Ḫuṣūṣā ṭūfān-ı Nūḥ’a nisbetle baḥrin berde medd-i mevci 
külden cüzʾ gibidür. Anların muʿcizātlarına nisbetle nice iġrāḳ 
taṣavvur olınur lākin ḫavārıḳ-ı ʿādātdan olduġı cihet ile iġrāḳ 
ḳabīlinden olsa olur (42b). 

 Bazen de orijinal kaynakta olmayan şiir örneklerini kendisi 
vermektedir. Aşağıda “unvân” bahsinin sonunda (67b) 
kendisinin İmâm Bûsîrî’nin Bürde kasidesinden tercümesine 
eklediği beyit örneği bulunmaktadır:  

  ���87 ��ل ���� ا������ى �� ������
  

 ا���� ا���ام ��� و�� اى ا�� 
  �����88 ا���� �� ��ره ��� 

 Salâhî, bazı sanatların anlatımında İbn Hicce’nin izahını daha 
da geliştirir ve O’nun eksik bıraktığı bazı alt dalları da anlatır. 
Örneğin “hazf” sanatının anlatıldığı bölümde bu terimin bazı 
alt dallarının anlatılmadığını söyler ve “ṣanʿatları icrāsında 
tekellüf olduġından Taḳiyyüddīn Bedīʿiyye’sinde īrādından 
iġmāż eylemiş.” diyerek kendisi bu sanatları da örnekler vererek 
izah eder:  

Ve maḳṭūʿ daḫi ḥaẕfden baʿżıdur. Nitekim Fetḥullāh Beylūnī 
Bedīʿiyye’sinde  

 
87 İmâm Busirî’nin kasidesinde söylediği gibi.  
88 Yüce peygamberlere gelen bütün ayetler, onlara ancak O’nun nuru ile 

ulaşabilmiştir.  
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 ء رائ و رودى دارزى ادب دوا
  89ورع زروًدا و زر زّوار ذى ارم 

beytinde vāḳiʿ olan mecmūʿ-ı ḥurūf-ı muḳaṭṭaʿadur. Ve mevṣūl 
ve muʿcem daḫi ḥaẕfden baʿżıdur. Nitekim Fetḥullāh Beylūnī 
Bedīʿiyye’sinde  

��� �
ّ
�� 

ّ
��� 

ّ
 ز�� ���

�� ��� ��� ���� ���� ���90  

vāḳiʿ olmışdur ki mevṣūl maḳṭūʿuñ żıddıdur. Yaʿnī beytüñ 
terkībi ḳābil-i ittiṣāl olan ḥarflerden ola ki cümle beyti muttaṣıl 
yazmaḳ mümkin ola  �����������������������

ّ
��
ّ
���

ّ
 gibi. Ve ز�����

muʿcem olması ḥurūfı menḳūṭ olduġıdur ki bu beytde hem 
mevṣūl hem muʿcem nevʿleri cemʿ olmışdur. Ve ruḳṭā ve ḫayfā 
daḫi nevʿ-i ḥaẕfden baʿżıdur. Nitekim Fetḥullāh Beylūnī 
Bedīʿiyye’sinde  

 ا�� �� ���� ��� ����� 
 ��ل ���� �ّ� �� ��م 

ّ
���91  

vāḳiʿ olmışdur ki raḳṭā luġatde şol siyāha dirler ki beyāż 
noḳṭalar ile ḳırışmış ola. Ve bedīʿde ruḳṭā ol kelāma dirler ki 
bir ḥarfi noḳṭasuz ve bir ḥarfi noḳṭalu ola beytüñ mıṣrāʿ-ı 
evvelinde vāḳiʿ olduġı gibi. Ve ḫayfā luġatde şol ata dirler ki bir 
gözi siyāh ve bir gözi gök ola. Ve bedīʿde ḫayfā ol kelāma dirler 
ki bir kelimesi noḳṭalu ve bir kelimesi noḳṭasuz ola beytüñ 
mıṣrāʿ-ı ẟānīsinde olduġı gibi. Ve eger beytüñ cemīʿ ḥurūfı 
noḳṭasuz olursa bedīʿde ġayr-ı menḳūṭ ve bī-nuḳaṭ dirler. Şeyḫ 

 
89 Düşüncemin şifası edeb elbisesinin yurduna varmamdır. Zincirden ma’mül zırhı 

korkut ve alâmeti olanı ziyaret edenleri ziyaret et. 
90 Süsdür, takvalıdır, temizdir şafak, bir bulut ki yağmur yağdırır da ağız 

misafirinin feyzine cevap veririz. 
91 Nimetin en kâmil gölgesi onun hüzresinin içindedir, Haram’a yerleşmiş âdil 

şefkatli Nebî’nin.  
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Ṣafiyyüddīn’üñ Bedīʿiyye’sinde miẟli sebḳat itdigi üzere ve 
maḳṭūʿ ve mevṣūl ve menḳūṭ ve ġayr-ı menḳūṭ ve ruḳṭā ve ḫayfā 
ṣanʿatları icrāsında tekellüf olduġından Taḳiyyüddīn 
Bedīʿiyye’sinde īrādından iġmāż eylemiş (96b-97a).  

 Salâhî’nin bu eseri tercüme olmasına rağmen eserin muammâ 
bahsi onu te’lîf türündeki eserlere yaklaştırmıştır. Çünkü 
Hizânetü’l-Edeb ve Gâyetü’l-Ereb’te bulunmayan muammâ 
bahsini kendisi eklemiştir. Tercümede lügazla ilgili bölümden 
sonra “Ve nāẓımuñ Bedīʿiyye’sinde muʿammā ẕikr 
olınmadıġından teberrüken ve teyemmünen İmām ʿAlī 
kerremallāhu vechehu ve raḍıyallāhu ʿanh efendimüz 
ḥażretlerinüñ ism-i şerīf-i Muḥammed ʿaleyhi ṣalavātu’ṣ-Ṣamed 
içün naẓm buyurduḳları muʿammā bu maḥalde īrād olındı ( 
73b)” diyerek önce Hz. Ali’nin bir muammasını verip tercüme 
eder, ardından da muammânın çözümünü sunar. Peşinden de 
“Ḳavāʿid-i muʿammādan nebẕe-i yesīrin işʿārı ehemm olmaḳdan 
nāşī Mollā Cāmī ḳuddise sırruhu’s-sāmī ḥażretlerinüñ ḳavāʿid-i 
muʿammāsından emẟile-i ḳavāʿidi beyānıla iḫtiṣār olındı. ( 74b)” 
diyerek sekiz varaklık (74b-82b) bir bölümde Molla Câmî’nin 
manzume-i muamma’sını açıklamış, örnek beyitlerdeki 
muammaları çözerek izah etmiştir.  

Sonuç olarak Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin, bu eserinde İbn 
Hicce’nin Hizânetü’l-Edeb ve Gâyetü’l-Ereb’ini genel olarak muhtasar 
bir şekilde tercüme ettiğini, ancak yeri geldiğinde kendi görüşlerini de 
ifade ederek eserde eksiklik olarak gördüğü hususları tamamlamaya 
çalıştığını görmekteyiz. Bu da kendisinin bu tercümeye başlarken ifade 
ettiği amacını yani Makâmât-ı Hamîdiyye’nin şerhi olan Riyâzü’l-
Kavâʿid Hıyâzü’l-Fevâyid isimli eserinde kullandığı belagat 
terimlerinin bilinmesi için gereken asgarî bilgiyi sunma amacını 
gerçekleştirdiğini göstermektedir.  
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BELAGAT TERİMLERİ DİZİNİ  

Abdullâh Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin Tercüme-i Hizânetü’l-Edeb ve 
Gâyetü’l-Ereb’i, içerdiği belagat terimleri bakımından zengin bir 
muhtevaya sahiptir. Birçok terim hem ilk geçtikleri yerde yani 
doğrudan alakalı oldukları maddelerde hem de başka belagat 
terimlerinin izah edildiği bölümlerde ele alınarak haklarında bilgi 
verilmiştir. Bu bakımdan eserdeki belagat terimleriyle ilgili bir dizinin 
faydalı olacağı düşünülerek bu yönde bir çalışma yaptık. 
Çalışmamızda müellif tarafından yazılmış nüshadan hareketle ortaya 
koyduğumuz metindeki sayfa numaralarına göndermede bulunarak 
hazırladığımız bu dizinde, her bir belagat teriminin eserde geçtiği 
bütün yerlere işaret edilmiştir. Herhangi bir terimin bu eserde nasıl ele 
alındığını merak eden okuyucunun aşağıda belirtilen sayfa 
numaralarındaki izahlara ve örnek beyitlere bakarak eserden daha çok 
istifade edeceğini düşünüyoruz. Hem bu sebeple hem de birçok terim 
hakkında eserin farklı yerlerinde izahlar ve karşılaştırmalar bulunduğu 
ve metnimizi de zaten bu çalışmamızla sunduğumuz için terimlerin 
yanına eserdeki tanımları eklenmemiştir.  
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METNİN KURULUŞUNDA DİKKATE ALINAN 
HUSUSLAR 

 Çalışmamızda metni neşredilen eserin iki müellif nüshası 
olmasına rağmen yukarıda nüshaların tanıtıldığı bölümde izah 
edilen sebepler dolayısıyla Süleymaniye Kütüphanesi Pertev Paşa 
432 numarada bulunan ve müellif hattıyla kaleme alınan nüshası 
esas nüsha kabul edilmiştir. Bu nüshanın sayfa kenarlarında bazen 
anlaşılması zor kelimelerin izahları yapılmakta,  bazen de metinde 
anlatılan konuların izahları, beyit örnekleri ve bazı kaynakları not 
edilmektedir. Bunların bazıları hem metindeki ifadelerin ve 
kelimelerin doğru şekillerini verdikleri hem de diğer nüshalarda 
da bulundukları için metnimize dahil edilmiştir. Ancak sadece 
kelime anlamı vermek ve ek izahlar yapmak amacıyla sayfa 
kenarına kaydedilen ve doğrudan normal metnin bir parçası 
olmayan kelime anlamları, Arapça Farsça örnekler ve izahlar, 
diğer nüshalarda bulunmadıkları ve bizde de bu metnin parçası 
olmadıkları intibaı uyandırdıkları için metne dahil 
edilmemişlerdir. 

 Metnin sayfa numaraları verilirken söz konusu müellif nüshasının 
sayfa kenarında yer alan numaralandırmalara riayet edilmiştir. Bu 
nüshada numaralandırma işlemi 1a ile başlatılmış olup 1a 
sayfasından önce yer alan sayfa, numaralandırmaya dâhil 
edilmemiştir. Çalışmamızda da -okuyucuya metnin takibini 
kolaylaştırmak amacıyla- bu hususa riayet edilmiştir.  

 Metinde yer alan özel isimler büyük harfle başlatılmıştır. Bu 
isimlere getirilen ekler ise kesme işaretiyle ayrılmıştır. Örnek: “Ve 
Aḥfeş dimiş ki her kim ki muṭābaḳat bir lafẓuñ iki maʿnāda 
iştirākidür didi Aṣmaʿī’ye ve Ḫalīl’e muḫālefet eyledi.” (10b). 
Aynı zamanda anlam karışıklıklarını gidermek amacıyla da gerek 
duyulan yerlerde noktalama işaretleri kullanılmıştır. 
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 Metinde yer alan manzum parçaların tamamı cümlenin 
devamında değil, bir alt satırda mısralar şeklinde sayfaya 
ortalanarak koyu puntolar ile yazılmıştır.  

 Çalışmamızda hem kaynak metinde yer alan hem de mütercim 
tarafından misal getirilen Arapça ve Farsça beyitlerin yanı sıra 
âyet ve hadisler ile Arapça ve Farsça ibareler Arap harfleriyle 
yazılmış, Türkçe anlamları dipnotlarda verilmiştir.  

 Metinde geçen “ʿaleyhi efḍalü’t-taḥiyyāt, ṣallallāhu ʿaleyhi ve 
sellem, ʿaleyhi’s-selām, raḍıyallāhu ʿanh” vb. Arapça ibareler 
çeviriyazıyla  italik olarak yazılmıştır.  

 Çalışmamızda kullandığımız müellif nüshasında İbn Hicce el-
Hamevî’nin bedî‘iyyesine ait olan beyitlerin yazımlarında bazı 
küçük yanlışlıklar tespit ettiğimiz için söz konusu beyitlerdeki 
yanlışlıklar, diğer nüshalara ve İbn Hicce el-Hamevî’nin 
bedî‘iyyesinin çalışmamızda işaret ettiğimiz (İbn Hicce, 
Hizânetü’l-Edeb ve Gâyetü’l-Ereb, 2 Cilt, Mektebetü’l-Asriyye 
Yayınları, Beyrut, 2009) baskısına bakılarak düzeltilmiş ve doğru 
şekilleri yazılmıştır. 

 Anlam gereği yapılması gerekli olan eklemeler ve metin tamirleri 
köşeli parantez [] içerisinde gösterilmiş, anlamlandırılmasında 
şüphe duyulan ibarelerin sonuna (?) işareti konulmuştur.  

 Metinde anlatılan konuların kolayca takip edilebilmesi amacıyla 
eserde bölüm başlıkları müstakil bir satırda, ilk harfleri büyük 
olacak şekilde kalın ve ortalanmış olarak yazılmıştır.  

 Metinde beyitlerden önce her defasında “beyt” denilerek gelecek 
ibarelerin şiir parçası olduğuna işaret edilmiştir. Ancak “Nitekim 
ḳavl-i şāʿirde, beyt:  �ُ��ِ�َ�ْا َرُ��ٍ   َ�ِ�َ�   �ْ�ِ  

ُ
��ْ�َ  �َ�  ��ِ�َ�ْ�َ  َ�  ��َ

َ
��َ ْأِ�ِ� 

َ
��ِ    

vāḳiʿ olduġı gibi” örneğinde de dikkat edileceği üzere metnin 
akışını bozduğu için yazmada bu şekilde yazılan “beyt” kelimeleri 
tarafımızca metne eklenmemiştir. 
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  ��� ا� ا����� ا����� 

Taḥiyyāt-ı bī-ġāyāt cenāb-ı bedīʿü’s-semāvāt ü refīʿu’d-derecāta ki 
ḥażret-i faḫr-i kāʾināt ʿaleyhi eşrefü’ṣ-ṣalavātı ḥüsn-i ibtidā vü iḫtitām 
ile mufīż-i bedāyiʿ-i bidāyāt u nihāyāt ve münşī-i ṣanāyiʿ-i tertīb-i 
maṣnūʿāt ḳıldı. Ve ṣalavāt-ı zākiyāt ol mirʾāt-i ḥaḳīḳat-nümā-yı ẕāt ve 
mücellā-yı cemāl-i bī-hemāl-i ṣıfāta ki taḥṣīl-i derecāt-ı ʿāliyāt ile 
tekmīl-i merātib ü maḳāmāt ve cedāvil-i buḥūr-ı füyūżātı lebrīz-i 
ġudrān-i mümkināt eyledi. Ve teslīmāt-ı ḫāliṣāt āl-i aṣḥāb-ı necāt ü 
menāl-i erbāb-ı ḥācāta ki her biri meṭāliʿ-i āyāt-ı beyyinātı ḥüsn-i 
beyān-ı ʿibārāt ve aḥsen-i niẓām-ı tensīḳu’ṣ-ṣıfāt ile telmīḥ ü tevcīh-i 
işārāt eyledi.  

Baʿdehu ezhār-ı ṣanāyiʿ-i bedīʿa vü eẟmār-ı bedāyiʿ-i ṣanīʿayı 
müẟmire olan şecere-i Maḳāmāt-ı Ḥamīdī-i ḥamīde beyne’l-ʿavām nā-
dīde vü nā-şinīde ve ile’l-ān ʿaṣā-yı ḫāme-i şurrāḥ ictinā-yı ẟimār-ı 
inşirāḥ içün bālā-yı naḫl-i merāmına nā-resīde olup bākūre-i leṭāyifi 
nā-çinīde ve leẕẕet-i mīve-i şīrīn-güftārı henūz nā-çeşīde olmaġın 
ḥüsn-i müdāfaʿa ile reddi ḥadd-i vüsʿumuzda olmayan baʿżı iḫvān-ı 
ṣadāḳat-kīşān bu kem-biḍāʿa vü nā-tüvānda nevʿan ḥayẟiyyet 
mülāḥāẓasıyla şerḥini iltimās u istifṭān itmeleriyle her bār ki ḳadem-i 
ʿadem-iḳtidār ile reh-rev-i rāh-ı iʿtiẕār olduḳ anları semt-i ilḥāḥda ber-
ḳarār u pāyidār bulduḳ. Āḫirü’l-emr vüsʿumuzca mesʾūllerine 
müsāʿade emrinde nā-çār u şikeste vü beste şerḥine ictisār olındı. 
Lākin bedāyiʿ-i meʿānī [1a] vü ṣanāyiʿ-i beyānı müştemil bir eẟer-i 
mücmel ü müşkel olmaḳdan nāşī olduḳça tefhīmi bedīʿiyyātdan bir 
muḳaddimeye mütevaḳḳıf olmaġın Ebūbekir Taḳiyyüddīn’üñ naʿt-i 
maḥbūb-ı Ḫudā ʿaleyhi efḍalü’t-taḥiyyātı mutażammın bedīʿiyyātından 
ve āḫerden nübze-i yesīr ile ʿalā-vetīreti’l-iḫtiṣār bir muḳaddime 
temhīdiyle şerḥine ibtidār olınup Riyāżü’l-Ḳavāʿid Ḥiyāżü’l-Fevāyid 
diyü tesmiye olundı. Nāẓır olan iḫvāndan mültemeẟdür ki vāḳiʿ olan 
ḫaṭā vü ḫaleli ḳalem-i faṣīḥ-i ṣafūḥ ve raḳam-ı ṣaḥīḥ-i naṣūḥ ile 
müẕeyyel ve bir duʿā-yı ḫayr ile mükemmel ḳılına.  
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  َ��ْ� اُ��ِ� ِدل �ِ�َ��ره �� �ْ���ِ� َر�ِ��

ّ ا���ْ��ِ��
 1ُ��ْ� ا� �� ا� َوِ��

el-Muḳaddime 

Luġatde bedīʿ, emr-i ʿacīb ve miẟālsüz yeñi nesne iḥdāẟ idici ve bal 
ṭulumı maʿnāsına gelür.  

ٰ�َ�اِت  ﴿ َ�۪���ُ ��� ���ل وا� ����� ���ل أَ��ع ا���َء ا����� �   2﴾َواْ�َْرِض  ا���
 3و ا����� أ�ً�� ا��ّق و �� ا����� أّن ����� ����� ا���� ��� أّو�� ��� آ��ه 

Ve ıṣṭılāḥda bedīʿ, faʿīl bi-maʿnā mefʿūldür. Ve bu ḳısma bedīʿ 
tesmiyesi iḫtirāʿ-ı ʿacīb ve īzān-ı laṭīf olduġından ötüridür. Ol eclden 
nevādir-i kelāma bedāyiʿ ü ġarāyib tesmiye olınur.  

Ve’l-ḥāsıl ʿilm-i bedīʿ bir ʿilmdür ki muḳteżā-yı ḥāl içün 
muṭābaḳat-ı kelāma riʿāyetden ve taʿḳīd-i maʿnevīden delālet-i vużūḥa 
riʿāyetden ṣoñra vücūḥ-ı taḥṣīn-i kelām anuñla bilinür. Zīrā eger 
lafẓuñ vażʿ olunduġı maʿnādan baḥẟ olınur ise aña ʿilm-i luġat dirler ve 
eger lafẓa ʿārıż olan ḥaẕf ü ḳalb ü bedel ve ġayrıları ḥasebiyle lafẓuñ 
ẕātından baḥẟ olınur ise ana ʿilm-i ṣarf dirler. Ve eger iḫtilāf-ı evāḫir-i 
kelime ḥasebiyle kelām-ı mürekkebden fehm olınan maʿnādan baḥẟ 
olınur ise ona ʿilm-i naḥv dirler. Ve eger vażʿ-ı luġavī ḥasebiyle 
muḳteżā-yı ḥāl içün muṭābaḳat-ı kelāmdan baḥẟ olınur ise ana ʿilm-i 
meʿānī dirler. Ve eger delālet-i ʿaḳliyye ḥasebiyle kelāmuñ īzāḥ ve 
ḫafāya delāleti ṭuruḳından baḥẟ [1b] olınur ise ana ʿilm-i beyān dirler. 
Ve eger kelāmuñ muḳteżā-yı ḥāle muṭābaḳat u vużūḥundan ṣoñra 

 
1 Bîçâre gönlün başarıyı sağlayan Allâh’ın (bu işte) başarı vereceğine dair ümidi 

vardır.  
 ”fiili için “herhangi bir şeyi, bir örneği taklit etmeden yapılan şey أ��ع 2

denilmektedir. Nitekim “Allâhu Te’âlâ göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır.” 
Bakara 2/117. 

3 ���� aynı zamanda yağ/şarap tulumu demektir. Nitekim hadiste şöyle 
buyrulmuştur: “Tihâme başı da sonu da tatlı olan bal tulumu gibidir.” 
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vücūh-ı taḥsīn-i kelāmdan baḥẟ olınur ise ana ʿilm-i bedīʿ dirler. Pes 
ṣanāyiʿ-i bedīʿden ibtidā; 

Ḥüsnü’l-İbtidā 

  ْ� َ��ْأُت ِ�ِ�ْ�� ا�ِ ُ�ْ������َ�َ 

 ا�َ�َ��ِ�ِ� َ�ْ�ُ� ا�ِ ��ْ�َ��ْ�ُ� 
َ

 4أز��

Bu kelām-ı muʿciz-niẓām imām-ı hümām Esedullāhi’l-ġālib ʿAlī 
bin Ebī Ṭālib kerremallāhu vechehū ve raḍıyallāhu ʿanhu ḥażretlerinüñ 
cennetü’l-esmāʾı mutażammın ḳasīdelerinüñ maṭlaʿıdur ki bundan 
aḥsen ibtidā vü iftitāḥ olmaz. Zīrā bir beytde hem ibtidā hem iftitāḥ 
hem besmele hem ḥamdeleyi cemʿ itmişdür. Baʿżıları ḥüsn-i ibtidāda 
ibtidā ve berāʿat-ı istihlāl lafẓlarını iltizām eylemişler. Nitekim 
Taḳiyyüddīn’üñ bu beytinde vāḳiʿ olmışdur: 

َب ِذي َ�َ��ِ 
ْ
 ِ�� اْ���ا ��ِ��� �� ُ��

ْ�َ� �� ا�َ��َ  اَ�ٌ� َ�ْ�َ�ِ��� ا���
َ
��َ ِ�5 

Beraʿa, luġatde  ق�� maʿnāsınadur nitekim ا���� ��ق   dinilür ��ع 
���ه و  ا����   �� ��رع  .maʿnāsına أ���َ��   ���  ���� أى  . Ve  �ّح  ,ا����� 
maʿnāsınadur ve  أى َ��ح ��� ا���دة 

ّ
�  .���ل ا���ّ� ا����

ّ
 .ا���ّ� أ�ً�� ����� ���

Ve ısṭılāḥda berāʿat-ı istihlāl kelāmuñ ibtidāsı maḳṣūda münāsib 
olmaḳdan ʿibāretdür. Nitekim dībācāt-ı kütübde vukūʿı kesīrdür. Fi’l-
aṣl ا����’de sīn vicdān içün olduġı taḳdīrce و�� ا���ل maʿnāsına olur, 
ِ�اً 

ّ
��َ َو�ْ��ُُ�   maʿnāsına olduġı gibi. Yaʿnī rüʾyet-i hilāl içün ِاْ�َ��ْ��ُُ� 

ʿArablar arż-ı mürtefiʿaya çıḳup rüʾyetlerinde el-hilāl el-hilāl diyü ṣavt-ı 
 

4 Eserime ilk olarak Allah'ın adıyla başladım. Hamdlerin en temizi Allah'a 
hamddır; ben de eserimi onunla açtım. 

5 Ey Zî Selem'in Arapları! Benim için sizi methetmeye başlamamda ‘Alem'de 
gözyaşı döktüren güzel bir başlangıç vardır. [Çevirenlerin Notu: Zî Selem ve 
‘Alem, Hicaz’da iki yerin adıdır. Yazar, bu eserinde Peygamber Efendimiz’i 
doğrudan metheden beyitlere geçmeden önce onun mensup olduğu Arapları 
överek güzel bir başlangıç (beraat-ı istihlal) yapmıştır. Bunun için de Zî Selem ve 
‘Alem adlı yerlerde yaşayan Araplara hitap etmiştir.] 
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şedīd ile çaġırduḳlarında işidenler daḫi  ا����  dimeleriyle ṣoñra ا���ّ� 
her ṣavt-ı şedīd ile olan ṣayḥada istihlāl lafẓı istiʿmāl olunmaġla   �ّا���
 
ّ

ا���دة ;dirler ا�ّ���  ���  maʿnāsına. Pes berāʿat fevḳ maʿnāsına ve ��ح 
hilāl māhuñ evveli olmaḳ iʿtibārıyla muḳaddime-i kelāmda berāʿat-ı 
istihlāl maḳṣūd olan maʿnānuñ [2a] nübzesi ufḳ-ı ʿibāretden ibtidā-yı 
ṭulūʿına istiʿāre olundı. Ol eclden Taḳiyyüddīn bedīʿiyyātında dimiş ki 
maṭlaʿda berāʿat-ı istihlāl şol maʿnādan ʿibāretdür ki ṭulūʿ-ı ehille-i 
meʿānī istihlālde vāżıḥ ve simāʿ ʿindinde teşbīb-i muraḳḳaṣ olup ṭaraf-ı 
sühūlet-i meʿānīye mütekellife ola.  

Ve baʿżıları demiş ki ḥüsn-i ibtidāda ibtidā lafẓı ve berāʿat-ı istihlāl 
lafẓı bulunmaḳ şarṭ degüldür. Belki sāʾir ṣanāyiʿden bir ṣanʿatla yāḫūd 
ʿuẕūbet-i lafẓ ve sühūlet-i sebk ve keẟret-i meʿānīyi mutażammın olan 
ibāret-i laṭīfe ile ḥüsn-i ibtidā olur ki bu maḳūle maṭlaʿa ḥüsn-i maṭlaʿ, 
ḥüsn-i ibtidā ve berāʿat-ı istihlāl tesmiye olunur. 

Ve nāẓımuñ ��َ�َ َب ِذي
ْ
 beytinde berāʿat-ı istihlāl ِ�� اْ���ا ��ِ��� �� ُ��

maḳṣūd olan maḥbūb-ı memdūḥ-ı Ḫudā ʿaleyhi efḍalu’t-taḥāyā 
ḥażretlerinüñ medḥi olmaġla kelāmuñ ibtidāsı ol maḳṣūda münāsib 
olsun içün ���ِ�� اْ���ا   �ِ� ilā-āḫirihi didi. Ve  ��َ�َ taḥrīk ile ʿuyūbdan 
biri ve selef maʿnāsına ve bir dikenlü aġacuñ ismidür. Ve baʿżıları 
dimiş ki Mekke ile Medīne arasında bir mevżiʿüñ ismidür. Bu maʿnā 
ile ��َ�َ ِذي  َب 

ْ
��ُ’den murād, sükkān-ı civār-ı Medīne-i Münevvere 

olmaġla civār-ı Medīne maḥbūb u memdūḥda olanları medḥ itmek 
maḥbūb-ı memdūḥı medḥe berāʿat-ı istihlāl olmış olur. Ve   ���ِ�َ�ْ�َ �ٌ�َا

َ
��َ

ا�َ�َ��  ��  �َ�ْ  mıṣrāʿında demʿüñ ʿalemde istihlāli emrinā mülāyimdür ا���
diyü baʿżıları iʿtirāż eylemişler. Lākin istiʿārede ednā mülābese kāfīdür. 
 tebeyyün maʿnāsına olduġı iʿtibārıyla gözyaşı ʿaşḳ u şevḳ-i ا���ّ� 
Resūlullāh ṣallāllāhu ʿaleyhi ve sellem ḥażretlerini mütebeyyin olduġı 
ẓāhirdür. Ve ʿalem cebel maʿnāsınadur. Yaʿnī ʿarż-ı mürtefiʿaya çıḳup 
semt-i ḳıbleye teveccüh-i maḥall-i irāde-i ḥāl ṭarīḳince tevcīh-i nigāh 
iʿtibār-ı mūcib-i riḳḳat-ı dilfigār olmaġla sirişk-i ḥüzn ü taḥassür ü 
ġam mütebeyyin ʿaşḳ u şevḳ dem-be-dem olmış olur. Ve demʿ ḳalb-i 
ḥazīn ḥüzn ü taḥassüri mütebeyyin olduġı mülābesesiyle cebel üzere 
olan müstehilden istiʿāre-i taḫyīliyye ḳılınmaḳ tekellüf olmaz.  
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Li-şāriḥihi İbtidā medḥ-i nedīmān-ı ḥabīb-i muḥterem 

   Bir berāʿatdür ki istihlāl ider ṭıfl-ı ḳalem 

Cinās-ı Mutlak u Mürekkeb 

ِ�� �َ��ُ��ا َو�َِ��
ْ
��ِ�َ ��ِ 

ْ
��ِ ِ� ��ِ 

�ا ِ�� ُ�ُ��ِ�� 
ُ
َ��ِ ُ�ْ�ِ�َ� َوَر���   6ا���

İştiḳāḳ-ı cināsda baʿżıları tefʿīl bābından “tecnīs” dimiş, baʿżıları 
müfāʿale bābından “cinās” dimişler ve baʿżıları tefāʿül bābından 
“tecānüs” dimişler. Zīrā iki kelimenüñ biri āḫerine müşābih olduġı 
vaḳtde beynlerinde müfāʿale-i cinsiyyet vāḳiʿ olur. Ve keẕālik iki şeyʾ 
bir cinse dāḫil olduġı vaḳtde “tecānese’ş-şeyʾān” dirler. Pes cinās-ı 
mürekkebüñ ḥaddi iki kelimenüñ biri müfred ve āḫeri iki kelimeden 
mürekkeb olmaḳdur.  

Beytde vāḳiʿ evvelki ����, �� ve ��’den mürekkeb;  ����� müfred 
olduġı gibi ki  �����’de ب�� nefs maʿnāsına yā-yı mütekellime 
mużāfdur. Ve mıṣraʿ-ı ẟānīde ر���ا ve  ���� lafẓları cinās-ı muṭlaḳ u 
mürekkebe tevriye vechiyle remzdür ve bu cinās-ı mürekkeb iki nevʿ 
üzerinedür. Biri lafẓen ve ḫaṭṭen müşābih olmaḳdur beyt-i sābıḳda 
olduġı gibi. Ve ikinci nevʿi faḳaṭ lafẓen müşābih olmaḳḍur, ḫaṭṭen 
degül.  

 َ�َ�� َرّقٍ أَ�َ�ِ�َ��ُ َو 
�
  ِإْن أََ��

ّقِ ُ��ّ�ُب ا�َ�َ�ِم �َ�ُ 
�
����ِ 

�
 7أََ��

beytinde [2b]  ُ��َ�ِ�َ�َا ve �َ�  kelimelerinde vāḳiʿ olduġı gibi ki bu اَ�َ�ِم 
maḳūlelere tecnīs-i muṭlaḳ u mürekkeb dirler.  

 
 

6 Beni alıp vatanıma götür Allah için, kavmim vatanı terkedip gitti ve yüreğime 
türlü türlü hüzün ile hastalıklar indi. 

7 Eliyle sayfalara yazmaya devam ederse eğer, bütün kâtipler onun gibi yazmaya 
devam eder. 
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Cinās-ı Müleffaḳ 

 اََرى َوُرْ�ُ� 
ْ

��َ �ٍ
ْ
��َ �َ���ْ�َ��ِ�َ�َ  

 �ِ��َ 
َ

 8  َدِ���َ�ْ� اَراَق َ�َ�َ�� �َْ���

Telfīḳ, luġatde bir yire cemʿ itmek ve żamm itmek maʿnāsınadır. 
Ve ıṣṭılāḥ-ı bedīʿde müleffaḳ iki rüknüñ her biri ikişer kelimeden 
mürekkeb olmaḳdur. Beytde ��ِ�َ�َ اََرى ve ��ِاَراَق َد rüknleri olduġı gibi. 
Ve telfīḳ lafẓı beytde cinās-ı müleffaḳ olduġına īhāmdur ki bu 
maḳūlelere tecnīs-i müleffaḳ dirler.  

Cinās-ı Müẕeyyel ü Lāḥıḳ 

ى
َ
 َ�ْ�َ� ا�ّ�ْ�� ِِ�� َ�َ��

ّ
 وذ�َّ� ا�َ��

ُ� ا�رُض   
ْ
مِ �� َ��َِ�ِ� ا���ِ� َ��

َ
��َ9  

Iṣṭılāḥ-ı bedīʿde cinās-ı müẕeyyel aña dirler ki rükneynüñ biri ol 
birinden bir ḥarf yāḫūd daḫi ziyāde artuḳ olup ol ḥarf aña ẕeyl gibi 
ola, mıṣrāʿ-ı evvelde  �� ve ���’de olduġı gibi. Ve bu tecnīs-i 
müẕeyyele tecnīs-i müreffel ve tecnīs-i zāyid daḫi dirler. Ve cinās-ı 
lāḥıḳ ile cinās-ı mużāriʿ beyninde farḳı daḳīḳdür ki lāḥıḳ iki rüknüñ 
birinden maḫrecinüñ ġayrından olan bir ḥarfi tebdīl olana dirler  ��� 
ve  �ُ

ْ
��َ’da vāḳiʿ olduġı gibi. Ve mużāriʿ iki rüknüñ birinden 

maḫrecinden yāḫūd maḫrecine ḳarīb bir maḫrecden bir ḥarf tebdīl 
olana dirler. Cinās-ı mużāriʿ u lāḥıḳ 

 
�

  َ�ْ� َ�ِ��َ�ِ�ِ�      ���� ��ا �َِ��

َع ِ�ْ�َُ��ِ    
ْ
�  َ��� ا���

�
َدى �ُ�

�
 ��10 ا��

 
8 Önümü görmek ve yol almak için sabır ve sebat ettim. Sabır yoldaşım olup 

teselli etti; lakin kanımı akıttı. 
9 Yangın yerine yağdıkça yağan yağmurlar gibi, hüzün, gözyaşlarımı yanaklarıma 

akıttı. 
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beytinde ��َِ�   ve  ����    ve  ��   ve  ��   kelimelerinde olduġı gibidür. Ve 
beyt-i sābıḳda  �َّذ� ü  �ِ�َِ� lafẓları beytde cinās-ı müẕeyyel ü cinās-ı 
lāḥıḳ olduġına īhāmdur. 

Cinās-ı Mükerrer ü Müreffel 

  َ�ِ��ً�� َ�ْ� �َُ��ُذ َ��ِ  �َ�دٍ  ِ�� ا����ِدي

ٍ� َو ِ�ْ� ِ�َ��ِ 
ْ
 11َ�َ�ى َ�َ�اِ�َ� ِ�ْ� َ��

[3a] Pes cinās-ı mükerrer, rükneyn birbirini vely itdigidür. Ve 
müreffel birer rüknlerinde ziyāde olduġıdur. َ�ِدي� lafẓında “yā” ي ve  
  .lafẓında �� ziyāde olduġı gibi َ�َ�اِ�َ� 

Tecnīs-i Mürādif ü Müzāvic ü Müşābih 

          �ِ�ِ  َ�َ�� َو َ�َ�� َ��� ِ��ُ��
ٌ
��ْ�َ  

 
ُ
 12مِ َوَ�� َ�َ�� َ�ْ� َ�َ�� َ�ْ� َ��ِ�ِ� ا�ُ��

Pes cinās-ı mürādif dinildigi birbirinüñ ridfinde vāḳiʿ olduġından 
ötüridür. Ve müzāvic dinildigi her mıṣrāʿda birer zevc vuḳūʿıdur. Ve 
müşābih dinildigi birer ḥarflerinde münāsebet ü müşābehet-i lafẓiyye 
olduġından ötüridür. Nitekim cinās-ı lafẓiyyede tafṣīl ola gerekdür.  

 

 

 

 

 
10 O Peygamber, şeriatını iyi bilendir. Ölüme meydan okuyup sonra da kavimlere 

şeriatıyla gitti. 
11 Şayet bir mekâna uğrarsan, insanların kendisine gittiği, hayır ve iyiliklerin 

cümlesini kendisinde toplayan o soylu kişiye git. 
12 O, duru ve derin bir deniz, ümmetine sadık biridir. Mücrimin cürmünü bilirdi 

lakin affetmeyi de bilirdi. 
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Cināsü’t-Tām ve’l-Muṭarraf 

    ��ِ�ُ ِ
ّ
��َُ� �ٌ�ْ�َ ��ِ 

�
��َ��َ �ُ�ْ�َ �َ�  

 ِ��َُ� ْ
 َو َ�ِ��ُ� اْ�َ�ّ�ِ �َ�

ْ
��ِ�ِ

ْ
��ُ�ِ13 

Cinās-ı tām aña dirler ki iki rükn birbirine mütemāẟil ve lafẓda 
müttefiḳ olup maʿnāda muḫtelif ola, mıṣrāʿ-ı evvelde vāḳiʿ   �ٌ�ْ�َ lafẓı 
gibi ki evveli ism-i maḥbūb ve ẟānīsi saʿādet maʿnāsınadur. Pes 
terkībde ve ḥarekātda berāber olup birbirinden bir vechle tefāvüti 
olmadıġından cinās-ı tām dirler. Ve cinās-ı muṭarraf cinās-ı 
müẕeyyelüñ muḳābilidür, mıṣrāʿ-ı ẟānīde    

ْ
�َ�  ve  ِ��َُ� kelimelerinde 

olduġı gibi. Yaʿnī āḫirlerinden ʿibāret olan ṭarafı cinās dimek olur. 
Nitekim tecnīs-i muṭarraf u müẕeyyel bu beytde vāḳiʿ olmışdur.  

         
ٌ
  َ��ٍف ُ�َ��ٍف َ�ِ��ٌ� َوْ�ُ�ُ� َ�َ��

  َواٍف َ�َ�� َواِ��ٍ 
ُ
 14ِ�ْ� َ�ْ�ِ�ِ� ا�ِ�َ��

Pes  ُ�َ��ٍف,  kelimeleri َواِ��ٍ  ,َواٍف  kelimeleri tecnīs-i muṭarraf ve َ��ٍف 
tecnīs-i müẕeyyeldür. [3b] Ve tecnīs-i muṭarraf rükneynüñ ṭaraf-ı 
evvellerinde daḫi olur. Nitekim bu beytde vāḳiʿ olmışdur: 

 
ْ
  َ��َرْم َ�� َ��رِى ��� َ�� �َْ�ِك َ��

  15ىاَِ��ِ� َ�ْ��� َداَرْم َ�� َدارِ 

Pes bunda tecnīs-i muṭarraf رم�� ve رى�� ve دارم ve دارى lafẓlarında 
vāḳiʿdür.  

 

 

 
13 Ey  Sa’d, onlara yakın olmak beni sevindirmedi. Şansı olmayanın sevinmemesi 

kınanacak bir durum değil ki. 
14 O’nun eli bol, ihsanı çok, yüzü ay gibi güzeldir. Bu güzellikler yanında hikmet 

ve fitnat sahibidir de. 
15 Ne dikeni, sevgilinin kirpiğinin her bir kılına tutkunum (?). ne dar ağacı, ben 

sevgilinin saçlarının her bir kıvrımına esirim.  
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Tecnīs-i Mertūḳ u Mefrūḳ 

 َ��ٍف أَْوَزاَرُه أَْو َزاَرُه َو َ�َ�� 
ْ
��َ  

مِ 
َ
��َ�ْ�ِ �ِ�ْ  16َ��ََح ِ��ِ� َ��َُح ا���

Tecnīs-i mertūḳ dinildigi rükneynüñ beynlerinde fāṣıla 
olmadıġından ötüridür  َُزاَره أَْو   de olduġı gibi. Ve tecnīs-i mefrūḳ’أَْوَزاَرُه 
dinildigi rükneynüñ beyni fāṣıla ile farḳ olınduġından ötüridür  �ِ��ِ َ��ََح
  .da olduġı gibi’َ��َحُ 

Cināsu’l-Muṣaḥḥaf ve’l-Muḥarref 

ُ��ا َ�َ�ِ��       َ�ْ� َ�� ��� و��� إْن َ���

ُ��ا وأََ�ْ�ا ِ��ْ�َ�ْ�ِ� �� ا�َ�ِ��ِ 
�
 17و��

Taṣḥīf, luġatde taġyīr maʿnāsınadur ve ıṣṭılāḥda taṣḥīf noḳṭasız 
kelimeyi noḳṭalı ve noḳṭalı kelimeyi noḳṭasız itmek vechiyle taġyīr 
itmekdür. Pes mıṣrāʿ-ı evvelde ��� ve  ��� kelimelerinüñ noḳṭalarına 
iʿtibār olmayup resm-i ḫaṭlarına iʿtibāren cinās-ı muṣaḥḥaf ve tecnīs-i 
ḫaṭṭ daḫi dirler. Ve taḥrīf luġatde taġyīr itmek ve döndürmek 
maʿnāsınadur ve ıṣṭılāḥ-ı bedīʿde mücānis olan iki kelimenüñ 
ḥarekeleri müttefiḳ olmayup muḫtelif olmaḳdur. Mıṣrāʿ-ı ẟānīde 
cerāḥat maʿnāsına lām’uñ sükūnıyla  ��ْ�َ ve kelimenüñ cemʿi olan 
lām’uñ kesriyle ��ِ�َ lafẓlarında olduġı gibi bu maḳūleye cinās-ı 
muḥarref ve tecnīs-i nāḳıṣ daḫi dirler. Ve    ُ��ا ���َ  ve ُ��ا

�
��   kelimeleri 

cinās-ı muṣaḥḥaf u muḥarrefe remz içündür.  

 

 

 
 

16 Suçunu ve hatalarını gizleyerek ona gidenler,  sa’y edenin günahlarının 
bağışlandığı gibi onun da hoş göreceğini bilir. 

17 Söz ve serzenişlerimi değiştirip yaralayıcı sözlere çevirenleri engelleyecek biri var 
mı? 
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[4a] Cinās-ı Lafẓī vü Maḳlūb 

  َ�ْ� َ��َض َدْ�ِ�� َوَ��َظ ا���ُ� إْذ َ�ِ�َ��       

 �ْ�ٍل َ��َ ا�ْ�َ��َع ِ����َ�ِ 
�

��ِ�َْ�18  

Cinās-ı lafẓī mıṣrāʿ-ı evvelde ض�� ve ظ�� kelimelerindedür ki ض��, 
feyż-i māʾdandur ve  ظ�� telef maʿnāsınadur. Pes cinās-ı lafẓī şol iki 
kelimeye dirler ki birer ḥarflerinden mā-ʿadāsı birbirine mücānis ola ve 
muḫālif olan ḥarflerinde münāsebet-i lafẓiyye ola. Beytde vāḳiʿ żād ile 
ẓā’nuñ beynlerinde münāsebet-i lafẓiyye olduġı gibi ki buña tecnīs-i 
lafẓī ve tecnīs-i müteşābih dirler. Ve cinās-ı maḳlūb mıṣrāʿ-ı ẟānīde �� 
ve أ�� kelimelerindedür ki her biri ḳalb ile birbirine mümāẟil ü 
mücānis olur. Ol eclden buña cinās-ı maḳlūb dirler.  

Cinās-ı Maʿnevī 

         �َُ��ُ�ْ�ُ� �ِء أ�� ���ٍذ أ�� ا����

ْوِ�� �َ� َ�ْ��َِ�ي�     ���َ�َ ِ��ِ�ِ�ْ�َ�ِ19 

Cinās-ı maʿnevī daḫi iki nevʿdür ki birine tecnīs-i ıżmār ve birine 
tecnīs-i işāret dirler ve baʿżıları tecnīs-i işārete tecnīs-i kināye tesmiye 
eylemişler ki her biri tesmiyeye muṭābıḳdur.  

Pes imdi cinās-ı maʿnevī-i mużmer oldur ki nāẓım tecnīsi ıżmār 
idüp ẓāhirde mużmerin mürādifi olan şeyʾi getürür mürādifi aña 
delālet eylediginden ötüri ve eger mürādifini getürmede taʿaẕẕür 
olursa bir lafẓ getürür ki anda bir kināye-i laṭīfe ola ki maʿnā cihetiyle 
mużmere delālet eyleye. Nitekim bu beytde ذ��� ����ء ve أ��   أ�� 
kelimelerinde vāḳiʿ olmışdur. Zīrā Ebū Muʿāẕ’ın ismi Cebel’dür ve 
Eḫū Ḫansā’nuñ ismi Ṣaḫr’dur ki ḥacer-i ʿaẓīm maʿnāsınadur. Pes cebel 
ile ṣaḫr beyninde münāsebet-i cinsiyye-i maʿneviyye olduġı cihetden 

 
18 İnsanlar arasında yayılan bu sözleri duyduğumda, gözyaşlarım aktı, yüreğim 

yandı. 
19 Ebu Muaz, onlar için Hansa’nın kardeşi gibiydin, onlar ise terkedip gitmekle 

beni de yıktılar. 
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kināyāt-ı elfāẓ-ı ẓāhireden cināsān-ı mużmerān ẓāhir oldı ki mażmūn-ı 
beyt [4b] şiddet ü metānetde ḥacer-i metīn belki bir cebel-i ṣāḥib-
temkīn idüm ol maḥbūbların hecrleri sebebiyle beni yıḳup ḫāk-ile 
yeksān eylediler dimek olur.  

Ve cinās-ı maʿnevīnüñ ikinci nevʿi ki cinās-ı işāret ü kināyetdür ve 
naẓmda bu nevʿ-i cināsuñ vürūdına sebeb oldur ki şāʿir beytde 
cināsdan rükneynüñ mücānesetini ḳaṣd eyledikde ikisinüñ ibrāzına 
vezn muvāfıḳ olmadıġından rüknüñ birini ıżmār idüp anuñ bir 
mürādifini muʿādil ḳılar ki anda bir kināye ola, ḥattā rükn-i mużmere 
delālet eyleye. Eger rükn-i mużmerin mürādifi müttefiḳ olmaz ise bir 
lafẓ getürür ki anda bir kināye-i laṭīfe ola, ḥattā rükn-i mużmerin 
mürādifine ve mürādifi mużmere delālet eyleye. Nitekim ʿİzzeddīn 
beytinde vāḳiʿ olmışdur:   

 ِ�َ�ِ� ا�ْ�َ��ِن ِ�� َ�َ�ٍل       
َ
������  

  20ذي ا�َ�ْ��َِ�ّيِ َ�ِ��َ�ْ� ا���ِ�  َ��ُْ�َ�ِ�      

Pes leyl kāfir tesmiye olınur, eşyāyı setr eylediginden ötüri. Zīrā 
küfr setr maʿnāsına gelür ki nāẓımuñ ıżmār eyledigi rükn olur. Pes 
sātir mürādifi olan ẓulmet ile mużmerden kināye eyledi ki andan 
cinās-ı işāret ẓāhir oldı. Egerçi ا����  ����� dise vezne ḫalel gelmez idi 
lākin taḥt-ı ṭāʿate dāḫil olurdı.  

İstiṭrād 

 �ْ
َ
َ� َ���ي ���� َ�َ��

ْ
ُدوا َ��

َ
       َواْ�َ�ْ��

 ِ��ِ�ِ�ْ�َ�ِ �َ���ِ� َ
  21و�ّ��ت َ�َ��

İstiṭrād, luġatde ا���ب  ��  ����  �� ا���رس   ḳavllerinden ا����اد 
maṣdardur. [5a] Bu ise fāris cengde ḫaṣmınuñ öñünden ḳaçamaḳ 
yüzin gösterüp ṣoñra ḫaṣmınuñ üzerine dönmekde istiʿmāl olınur ki 

 
20 Ey, gecenin insanı kör eden karanlığı gibi, itabıyla bir nankör gibi iyiliklerimi 

inkâr eden kişi.   
21 Bir kez daha sabrımı sınadılar ve firakı uzun kılan geceler gibi sabrım tükendi. 
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mekīdetden bir nevʿdür. Ve ıṣṭılāḥ-ı bedīʿde istiṭrād aġrāż-ı şiʿrden bir 
ġarażdan istiʿmāl olınur ki ol şiʿrin tamāmını īhām ide. Andan ṣoñra 
andan ġayrısına ḫurūc eyleye beynehümāda münāsebetden ötüri ki 
muḫallaṣ ile istiṭrādın beyninde farḳ oldur. Zīrā istiṭrādda şarṭ oldur 
ki müstaṭradun bih ile ḳaṭʿ-ı kelāmdan ṣoñra yine kelām-ı evvele rücūʿ 
olına ve muḫallaṣda bu iki emr olmaz. Zīrā muḫallaṣdan ṣoñra kelām-ı 
evvele rücūʿ olmaz ve kelām anuñ ile münḳaṭıʿ olmaz. Yaʿnī 
muḫallaṣdan ṣoñra daḫi kelām olur.  

Ve baʿżıları dimiş ki istiṭrād bir maʿnādan bir maʿnā-yı āḫere 
intiḳālden ʿibāretdür ki maʿnā-yı evvel maʿnā-yı āḫere muttaṣıl ola 
ammā evvelüñ ẕikri ẟānīye tevaṣṣul içün olmaya. Ve baʿżıları dimiş ki 
istiṭrād bir maʿnādan bir maʿnāya ḫurūcdan ʿibāretdür ki mütekellim 
olduġı maʿnādan ṭarīḳ-i teşbīh yāḫūd şarṭ yāḫūd iḫbār yā bunların 
ġayrıyla bir maʿnā-yı āḫere ḫurūc eyleye ki ol maʿnā-yı āḫer medḥi 
yāḫūd hicvi yāḫūd vaṣfı mutażammın ola.  

Pes bu beytde istiṭrād  �َ���ِ� َ�َ�’da teşbīh ṭarīḳiyle vāḳiʿ olmış. Yaʿnī ol 
maḥbūblar ṣabrımuñ atlarını istiṭrād itdiler. Aʿnī cevlān itdürüp 
cihād-ı ʿaşḳda inhizām gösterdikden ṣoñra yine mücāhedeye rücūʿ 
itdürdiler. Pes ṣabrımuñ atları yüzleri üzerine yıḳılup mücāhedede 
taḳṣīr itdiler anların vaṣllarında gicelerümüz ḳaṣīr olduġı gibi. 

[5b] el-İstiʿāre 

� �َ�ِ�ً�� َ�َ�َوى  
ُس ا���َ��ِّ ْ

        َوَ��َن َ��

  
ُ
اِن َ�ْ�ِ�ِ��

َ
ْ�ِ�َ��َرِة ِ�ْ� ِ��� ِ�ْ��ِ22  

Saʿr,   َ�َ���َ�ْت ْت 
َ
� ���َ�َ و  ا����ُر  ِت 

َ
َ��    veاْ�َ�َ��

َ
وأَْ�َ��  ��َ�َ

�
��َ َب 

ْ
وا�َ�� ا����َر   

maʿnāsınadur. Ve istiʿāre ehl-i bedīʿ ʿindinde mecāzın efḍalidür ve 
mecāzdan eḫaṣdur. Zīrā istiʿārede mübālaġa ḳaṣd olınur, mecāzda 
degül. Ve istiʿārenüñ mevḳiʿi eblaġdur eẕvāḳ-ı selīmede ve envāʿ-ı 
bedīʿde istiʿāreden aʿceb olmaz mevḳiʿinde vāḳiʿ olduġı ḥīnde. Ve 

 
22 Onlara kavuşmam sonsuz bir temenni idi; lakin firaklarından sonra, bu temenni 

yangından sonra kül olup gitti. 
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istiʿārede iḫtilāf-ı keẟīre vardur ammā aṣḥāb-ı meʿānī vü beyān ʿinān-ı 
aḳlāmların ıṭlāḳ ve meydān-ı baḥẟde cevlān eylediler. Ve bunda ġaraż 
naẓmen ve neẟren istiʿārede vāḳiʿ olan meḥāsine istiṭrāddur. İstiʿāre 
eẕhāna taḳrībinden ṣoñra şol ḥudūd ile ki istiʿāre sebebiyle iltibās zāʾil 
ola.  

Pes istiʿārenüñ ḥadd-i taʿrīfinde Rümmānī dimiş ki istiʿāre ʿibāreti 
ʿalā-sebīli’n-naḳl aṣl-ı luġatden olan mā-vuḍiʿa lehüñ ġayrı üzerine 
taʿlīḳdür. Ve Ḥafācī kelām-ı Rümmānī’yi ẕikr idüp bu cümlenüñ 
tefsīrinde dimiş ki Cenāb-ı Bārī’nüñ 23﴾ �

ً
�
ْ
��َ ْأُس 

�
ا��  ḳavl-i şerīfi ﴿َواْ�َ�َ�َ� 

istiʿāredür. Zīrā iştiʿāl nār içündür aṣl-ı luġatde, şeyb içün mevżūʿ 
degüldür. Vaḳtā ki şeybe naḳl olınursa şu maʿnā ile ki şeybden iktisāb 
olınan şeyʾ içün ola. Zīrā şeyb vaḳtā ki reʾsden şeyʾen fe-şeyʾen tedrīcle 
bir şeyʾ aḫẕ eyleye ḥattā levn-i evvelinüñ ġayrına ḥaml olına. Şeyb şol 
nār menzilesinde olur ki ḫaşebde sirāyeti sebebiyle ḥāl-i 
müteḳaddimesinüñ [6a] ġayrına maḥmūl olına. İşte ʿibāreti vażʿ-ı 
ḥaḳīḳīsinden beyān içün maʿnā-yı mecāza naḳl itmek budur.  

Ve elbette istiʿārede teşbīh ʿārıż eclinden ötüri istiʿāre ḥaḳīḳatden 
eblaġ olmaḳ lā-büddür. Zīrā istiʿāre ḥaḳīḳatden eblaġ olmasa istiʿāre 
maḳāmına ḥaḳīḳat ḳāʾim olması evlā olurdı. Ve ehl-i ẕevḳe ḫafī 
degüldür ki Cenāb-ı Bārī’nüñ 24﴾�

ً
�
ْ
ْأُس َ��

�
 ḳavl-i şerīfi ḥaḳīḳat ﴿َواْ�َ�َ�َ� ا��

olan keẟret-i şeybü’r-reʾs ʿibāretinden eblaġdur ve istiʿāre içün müsteʿār 
ve müsteʿārun minhu ve müsteʿārun lehden dābirdür. Pes nār 
müsteʿārun minhā ve iştiʿāl müsteʿār ve şeyb müsteʿārun lehdür.  

Ve baʿżıları dimiş ki istiʿāre bir şeyʾden maʿnā-yı ḥaḳīḳati 
iddiʿādur teşbīhde mübālaġadan ötüri. Ve baʿżıları dimiş ki istiʿāre bir 
şeyʾ-i maʿḳūl içün bir şeyʾ-i maḥsūsuñ istiʿāresidür. Ve baʿżıları dimiş 
ki istiʿāre teşbīhde ve ḥüsn-i beyānda ṭaleb-i mübālaġa içün ism-i 
rāciḥi mercūḥa naḳldür. Zīrā ا���  didügüñ vaḳtde ism-i esedi ز�� 
Zeyd’e naḳl itmiş olursın ki cürʾetde esed rāciḥ ve Zeyd mercūḥdur ki 
Zeyd’i esede teşbīhden ve ḥüsn-i beyāndan mübālaġa itmiş olursun. 

 
23 “Saçlarım ağardı.” Meryem, 19/4. 
24 “Saçlarım ağardı.” Meryem, 19/4. 
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Ve bu bābda istiʿārātuñ aḥseni ve aʿẓamı Cenāb-ı Bārī’nüñ 25  �َ�َ�َ�َْوا﴿
�
ً
�
ْ
��َ ْأُس 

�
﴾ا��  ḳavl-i şerīfinde olandur. Zīrā maşrıḳdan aşaġa şemsüñ 

envārınuñ azar azar ẓuhūrı beyniyle iḫrāc-ı nefes beyninde müşābehet-
i şedīde-i ḳarībe vardur. Ve nāẓımuñ  

� �َ�ِ�ً�� َ�َ�َوى
ُس ا���َ��ِّ ْ

          َوَ��َن َ��

  
ُ
اِن َ�ْ�ِ�ِ��

َ
ْ�ِ�َ��َرِة ِ�ْ� ِ��� ِ�ْ��ِ26  

beytinde istiʿāre-i müreşşaḥa vardur ki   ُس
ْ
��َ bir istiʿāredür ki     ��ً�ِ�َ� ile 

terşīḥ olınmış ve  َذَوى’dan ṣoñra [6b]  
ُ
اِن َ�ْ�ِ�ِ��

َ
ْ�ِ�َ��َرِة ِ�ْ� ِ��� ِ�ْ��ِ   ḳavli bir 

nevʿ-i istiʿārenüñ ismi oldı ki istiʿāre vü tevriye vü terşīḥüñ beynlerini 
cemʿ eyledi. Pes bu beytde ẟemer müsteʿārun minhdür. Zīrā ع��� ve 
 müsteʿārun lehdür ki ذوى mīvede ḥāṣıldur ve  ���� müsteʿārdur ve ذوى
mażmūn-ı beyt ẟemere-i şecere-i temennī viṣāl-i ḥadd-i kemāline irişdi 
ve teʾẟīr-i ḥarāret-i nār-ı hicrānlarıyla pejmürde oldı dimek olur.  

el-İstiḫdām 

 َ��َر�َ�ٌ 
َ

��ْ�َ �ِّ��ِ �َ ْ
  َواْ�َ�ْ�َ�ُ��ا اْ�َ��

 
ْ
 َ�َ�ْ�ُ� ِ�َ�� أَ���َم ُ�ْ�ِ�ِ��

ْ
  27َوَ��

İstiḫdām, luġatde ḫidmetden istifʿāldür ammā ıṣṭılāḥda iki ṭarīḳ 
üzere ʿibārāt muḫtelif oldı. Ṭarīḳ-i evvel oldur ki istiḫdām iki maʿnā 
beyninde müşterek olan bir lafẓuñ ıṭlāḳından ʿibāretdür ki ol lafẓ ile 
iki maʿnānuñ biri murād olına andan ṣoñra murād olınan maʿnā-yı 
āḫere żamīr iʿāde olına yāḫūd ol lafẓ üzerine iki żamīr iʿāde olına ki 
her biriyle maʿnāsınuñ biri murād olına. Ve ṭarīḳ-i ẟānī oldur ki 
istiḫdām iki maʿnā beyninde müşterek olan bir lafẓuñ ıṭlāḳından 
ʿibāretdür ki andan ṣoñra iki lafẓ getürile. Ol iki lafẓuñ birinden ol iki 

 
25 “Saçlarım ağardı.” Meryem, 19/4. 
26 Onlara kavuşmam sonsuz bir temenni idi; lakin firaklarından sonra bu temenni 

yangından sonra kül olup gitti. 
27 Onlar için gözyaşları döken gözümü kullandılar, o göz ki zor günlerinde nice kez 

onlara ağladı.  
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maʿnānuñ biri fehm olına ve lafẓ-ı āḫerden maʿnā-yı āḫer fehm olına 
ve ol iki lafẓ baʿżı kerre ol lafẓ-ı müşterekden müteʾaḫḫir ve baʿżı kerre 
müteḳaddim olur ve baʿżı kerre ikisinüñ beyninde mütevassıṭ olur. 
Ve’l-ḥāṣıl bu iki ṭarīḳ daḫi bir maḳṣūda rāciʿ olur ki iki maʿnāyı 
istiʿmālden ʿibāretdür. Pes istiḫdām ile tevriyenüñ beyninde farḳ 
budur. Zīrā tevriyede iki maʿnānuñ biri murād olınur ve istiḫdāmda 
iki maʿnānuñ her biri murād olınur.  

Ṣalāḥaddīn-i Ṣafedī dimiş ki lafẓ-ı müştereküñ iki mefhūmında 
maʿan [7a] istiʿmāli lāzım olduġı vaḳtde istiḫdāmdur ve eger lafẓ-ı 
müştereküñ iki mefhūmınuñ biri ẓāhirde lāzım olursa ve biri bāṭında 
mülāḥaẓa olur ise aña tevriye dirler.  

Ve baʿżıları dimiş ki istiḫdām oldur ki mütekellim iki maʿnā 
beyninde müşterek bir lafẓ getüre ki ol iştirāk-ı aṣlī iki ḳarīne 
beyninde mütevassıṭ ola ki ol iki ḳarīneden her biri ol lafẓ-ı 
müştereküñ birer maʿnāsına istiḫdām olına. Ve ṭarīḳ-i ẟānī üzere bu 
istiḫdāma aʿẓam-ı şevāḥid Cenāb-ı Bārī’nüñ ﴿  ��َ أََ�ٍ� ِ�َ��ٌب �َْ�ُ�� اّ�ُ   ِ�ّ�ُ�ِ
َو�ُْ�ِ�ُ� ﴾ 28  dan muḥtemeldür ki‘ِ�َ��ٌب   ḳavl-i şerīfidür. Zīrā lafẓ-ı �ََ��ء 
ecel-i maḫtūm ve kitābet-i mektūb murād olına. Ḥālbuki  ٍ��ََأ ve  ��ُ�َْ� 
beyninde tavassuṭ eyleyüp iki mefhūmında istiḫdām olındı ki 
mefhūmınuñ biri müddetdür ẕikr-i  ٍ��ََأ ḳarīnesiyle ve mefhūmınuñ 
biri kitāb-ı mektūbdur ẕikr-i ��ُ�َْ� ḳarīnesiyle. Ve’l-ḥāṣıl nāẓımuñ  

 َ��َر�َ�ٌ 
َ

��ْ�َ �ِّ��ِ �َ ْ
  َواْ�َ�ْ�َ�ُ��ا اْ�َ��

 
ْ
 َ�َ�ْ�ُ� ِ�َ�� أَ���َم ُ�ْ�ِ�ِ��

ْ
  29َوَ��

ḳavl-i şerīfinde iki mefhūmda müşterek olan  َ�
ْ
��َ lafẓıdur. Göz ve 

pıñar mefhūmlarında müşterekdür.     �َ
ْ
اْ�َ�� اْ�َ�ْ�َ�ُ��ا  didükde göz 

maʿnāsını murād idüp ve �� żamīri pıñar maʿnāsına iʿāde ve istiḫdām 
lafẓından ṣoñra cāriye tevriyesi daḫi bī-nażīrdür.  

 
28 “Her ecelin (vadenin) bir yazısı vardır.  Allah, dilediğini siler, dilediğini de sabit 

kılıp bırakır.” Raʿd, 13/38-39. 
29 Onlar için gözyaşları döken gözümü kullandılar, o göz ki zor günlerinde nice kez 

onlara ağladı. 
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el-Hezl elleẕī yurādu bihi’l-ciddü 

ُ� َ��َز�َِ�� ِ���ِ�ّ�ِ ِ��َ� َرأَى 
ْ
�
َ
  َواْ��

�َ�ِ َدْ�ِ�� 
ْد أَْ�َ� ِ���ّ�ِ

�
�
َ
  30َوَ��َل َ��

ed-Dīme şol maṭara dirler ki anda raʿd olmaya ve eḳalli üç gün üç 
gice ola. Cemʿi diyem gelür. Andan ṣoñra anuñla ġayrısı teşbīh olındı. 
Nitekim ḥadīẟde 31  ً��َِد�  �ُ�ُ�َ�َ vārid olmışdur. Ve bedīʿiyyātdan şol hezl 
ki ciddi murād olınur andan ʿibāretdür ki mütekellim [7b] bir şeyʾüñ 
medḥini yāḫūd ẕemmini ḳaṣd eyledikde ol maḳṣaddan hezl-i muʿaccib 
ile ḫurūc ider. Ḫülāṣa-i maʿlūm-ı beyt cidd ile hezl idici firāḳ-ı dilber 
mānend-i maṭar olan eşk-i żamīme naẓar eyledikde hezl yöninden 
baña didi ki āteş-i iftirāḳdan ḥāṣıl olan ḥarāretüñi bārān-ı 
müteʿāḳibü’s-seyelān ile tebrīd ü teskīn eyle. Ḥālbuki hezl ile ciddi 
murād eyledi.  

el-Muḳābele 

 ��ً�ِ�َ�ْ�ُ �ِ�ْ َ�� َوا��� ِ
ّ
����ِ 

ْ
��ُُ��ْ�َ��َ  

 �
َ
 َو��ْ�ا ِ�َ��ً�� َ��

ْ
��ِ�ِ

ْ
��َ�ِ ��ِ

ْ
��َ 

Nāẓım dimiş ki muḳābeleyi baʿżıları muṭābaḳata idḫāl eylemişler 
lākin ṣaḥīḥ degüldür. Zīrā muḳābele muṭābaḳatdan eʿamdur ki 
muḳābele iki şeyʾüñ yāḫūd daḫi ziyāde eşyānuñ beyninde ve muḫālif ü 
muvāfıḳ olan şeyʾüñ beyninde tanẓīrdür ve muvāfıḳ olan şeyʾüñ 
beyninde tanẓīr muṭābaḳat degüldür.  

Ve İbn Ebi’l-Iṣbaʿ dimiş ki ṣıḥḥat-i müteḳābilāt; mütekellim, 
kelām beyninde ʿalā mā-yenbaġī ḳaṣd itmekden ʿibāretdür. Yaʿnī 
kelāmuñ ṣadrında getürdigi şeyʾlerin ʿaczinde eżdādını bir ḥayẟiyyet ile 
getürmekdür ki evveli evvele ve ẟānīsi ẟānīye muḳābil ola. Ve eger 

 
30 Firkat, gözyaşlarımı gördüğünde benimle alay edip (beni teselli edip) gözyaşlarını 

bulutlardan akan yağmurla yıka dedi. 
31 Buhârî, Savm, 64.  
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tertībde ḫalel olursa muḳābele fāsid olur. Ve baʿżı kerre muḳābele 
eżdādın ġayrıyla daḫi olur. Ve muṭābaḳat ile muḳābele beyninde iki 
vechden farḳ olur. Vechüñ biri oldur ki muṭābaḳat ancaḳ żıddeynüñ 
beynini cemʿde olur ve muḳābele ġāliben dört żıddın beynini cemʿde 
olur ki żıddeynüñ ikisi ṣadr-ı kelāmda ve ikisi ʿaczinde olur. Ve baʿżı 
kerre on eżdāda bāliġ olur ki beşi ṣadr-ı kelāmda ve beşi ʿaczinde olur. 
Ve ikinci vechi muṭābaḳat ancaḳ eżdādda olur muḳābele ise eżdādda 
ve eżdādın ġayrında olur. Velākin eżdādda mevḳiʿi rütbede aʿlā vü 
eʿamdur. Ve bu bābuñ muʿcizi [8a] Cenāb-ı Bārī’nüñ ﴿  �َ�َ�َ �ِ�ِ�َ�َْوِ�� َر
  32 ﴾ ِ��ِ�ْ�َ  ��ِ َ��ُ�ا 

ْ
َوِ�َ��  �ِ��ِ ِ�َ�ْ�ُ��ُ�ا  َوا���َ��َر   �َ

ْ
ا����  

ُ
��َُ� ḳavl-i şerīfinde vāḳiʿ 

olduġıdur ki ṣadr-ı kelāmda vāḳiʿ olan leyl ü nehār eżdāddandur ve 
ʿacz-i kelāmda żıdlarıyla muḳābele olındı ki tertīb üzere sükūn ve 
ḥareketdür ve ḥareketden ibtiġā-yı fażl ile taʿbīr olınup kelām-ı 
meḥāsinden bir nevʿ ile iltizām olındı ki muḳābeleden zāʾiddür. Zīrā 
ḥareket maṣlaḥatda ve mefsedetde ḥāṣıldur. İbtiġā-yı fażl ise ḥareket-i 
maṣlaḥatdur ḥareket-i mefsedet degül. Ve nāẓımuñ mıṣrāʿ-ı evvelde 
vāḳiʿ olan her kelimesi ʿale’t-tertīb mıṣrāʿ-ı ẟānīde muḳābele olmışdur 
ki    ُ��ْ�َ��َ  

ْ
��ُ  muḳābili ��ب  ,��� muḳābili ve ��� ,ر��  muḳābili ve َو��ْ�ا   ,

ve inşirāḥ ġayẓ muḳābilidür ki bu iltizāma muḳābele tesmiye olınur.  

İltifāt 

 
ْ
��ِ�ِ

َ
  َوَ�� أَُروِ�� اْ�ِ�َ��ً�� ِ�ْ�َ� �َْ��

 أَْدَرى ِ��ْ�ِ�ِ��ِ�ِ��ِ 
ُ

�
ْ
  33َوأَْ�َ� �َ� �َ�

Baʿżı cemāʿat iltifātı öyle tefsīr eylemişler ki mütekellim iltifātı bir 
maʿnāda aḫẕ ider ki ol maʿnāda bir şekk yāḫūd sebebinden suʾāl īrādı 
ol maʿnāya iʿtirāż ide ol daḫi andan iltifāt ider ki şekk münḥall ola 
yāḫūd kelāmı teʾkīd ide yāḫūd sebebini ẕikr ide. Ve baʿżıları dimiş ki 
iltifāt mütekellimüñ iḫbārdan muḫāṭaba inṣirāfıdur Kelām-ı Bārī’de 

 
32 “Allah dinlenmeniz için geceyi ve lütfedip verdiği rızkı aramanız için gündüzü 

meydana getirmiştir. Bunlar, O'nun rahmetinden ötürüdür.” Kasas, 28/73. 
33 Uzaklaşıp gittiklerinde bir kez dahi dönüp bakmadılar ve sen ey ceylan, onların 

bu umursamazlığını benden iyi bilirsin. 
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اْ�َ���َِ���َ ﴾ 34   َرّبِ   ِ�ّ �َْ�َ�ِ���ُ ﴾ ile iḫbārdan ṣoñra   35 ﴿اْ�َ�ْ�ُ�  وِإ���َك   �ُ
ُ
��َْ�  ﴿ِإ���َك 

ḳavl-i şerīfiyle ḫiṭāba iltifāt olınduġı gibi. Yāḫūd mütekellimüñ 
iḫbārdan tekellüme inṣirāfıdur ke-ḳavlihi teʿālā ﴿  

ُ
�َ�َح َ��ُِ��� ِّ

ُ ا��ِ�ي أَْرَ�َ� ا�� ا��
  36 ﴾ �ٍِ

ّ
� ��  �ٍ�َ�َ ِإ�َ�  َ�ُ�ْ��َ�ُه   ��ً��َ�َyāḫūd mütekellimüñ tekellümden iḫbāra 

[8b] inṣirāfıdur ke-ḳavlihi teʿālā ﴿  �ٍ�ْ�َ�ِ َو�َْ�ِت   
ْ
��ُ

ْ
��ِ�ُْ�  �ْ�ََ� َذِ�َ�  ِإْن  َوَ��   �ٍ��ِ�َ

  37 ﴾ ٍ���ِ�َ�ِ  ِ ا��  ��َ�َ  Ḳırāʾet-i şāẕẕe üzere kelimāt-ı ẟelāẟe nūn ile ḳırāʾet 
olınduġına göre. Ve nāẓımuñ  

 
ْ
��ِ�ِ

َ
  َوَ�� أَُروِ�� اْ�ِ�َ��ً�� ِ�ْ�َ� �َْ��

 أَْدَرى ِ���ْ 
ُ

�
ْ
  38ِ�ِ��ِ�ِ��ِ َوأَْ�َ� �َ� �َ�

beytinde ��ِأَُرو ile iḫbārdan ṣoñra  
ُ

�
ْ
�َ�  �َ�  ile muḫāṭaba iltifāt ve َوأَْ�َ� 

-ile tekellüme inṣirāfından ġayrı muḳābele ve tevşīḥ ve reddü’l أَْدَرى
ʿacüz ʿale’ṣ-ṣadr ṣanʿatları ẓāhirdür.  

el-İftinān 

ِ�� َواْ�ِ��َ�ِ�� ِ�� َ�َ��ِ��ِ  ���َ�َ 
ْ
��ِ 

�ِري َ�ْ�َ� �ُْ�ِ�ِ��ِ 
َ
 39أَْ�َ�� ر��ًء ِ�ْ�ِ��

Iṣṭılāḥda iftinān aña dirler ki bir beytde yāḫūd daḫi ziyādede 
fünūn-ı şiʿrden iki fenn-i müteżāddeyn getürile nesīb ve ḥamāset ve 
tehniye ve taʿziye ve taʿziye ve nesīb gibi. Nitekim Cenāb-ı Bārī’nüñ  

 
34 “Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, ... Allah’a mahsustur.” Fâtiha, 1/5. 
35 “(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.” Fâtiha, 

1/5.  
36 “Allah, rüzgârları gönderendir. Onlar da bulutları hareket ettirir. Biz de bulutları 

ölü bir toprağa süreriz” Fâtır, 35/9. 
37 “Dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu, Allah’a hiç de güç gelmez.” 

İbrâhîm, 14/19-20. 
38 Uzaklaşıp gittiklerinde bir kez dahi dönüp bakmadılar ve sen ey ceylan, onların 

bu umursamazlığını benden iyi bilirsin. 
39 Onlara gazel dökmem ve iştiyakla sıfatlarını sayıp dökmem onlar uzaklaşıp 

gittikten sonra sabrıma bir ağıta dönüştü. 
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  40 ﴾����ِ�ِ  ��َ��ِ ا����ِ�ِ��َ�  �ََ�ُر  ا��َ��ا و� ا��ِ��َ�   � ِ�َّ�ُ�  
�
�ُ�﴿  ḳavl-i şerīfinde müttaḳīlere 

tehniye ve ẓālimlere taʿziye vāḳiʿ olmışdur. Ve ḳavl-i şāʿirde  

 ِ�َ�ْ�ٍ� َ�َ�ْ� َ��َرْ�َ� َذاِ�َ��ً 
ْ
 ِاْ�ِ��

�َء ا��ِ�ي �ِ  َ
��َ 

ْ
 �41ْ�ُ�ْ�ِ� أَْ�َ��َ��َواْ�ُ��

Yezīd’in pederinüñ taʿziyesi ve kendinüñ tehniyesi żımnında vāḳiʿ 
olmış. Ve nesīb ve ḥamāset beytinüñ cemʿi ḳavl-i şāʿirde  

 َ�َ�ِو��ٌ� َ�َ�ِو��ٌ� ِ�ْ� ُدوِ�َ��
ٍب �ُ�َ��ُ  ْ

 42َ�ْ�ُ� ا���ُ��ِس َو�َ�ُر َ��

vāḳiʿ olduġı gibidür. Ve nesīb ve taʿziye nāẓımuñ  

 
ْ
ِ�� َواْ�ِ��َ�ِ�� ِ�� َ�َ��ِ�ِ�ِ�� ���َ�َ 

�ِري َ�ْ�َ� �ُْ�ِ�ِ��ِ 
َ
 43أَْ�َ�� ر��ًء ِ�ْ�ِ��

beytinde vāḳiʿ olduġı gibidür ki mıṣrāʿ-ı evvel nesīb ve mıṣrāʿ-ı ẟānī 
taʿziye-i bī-müşʿirdür. Yaʿnī maḥbūbların şemāʾilinde taġazzül ü 
iftinānum anların buʿdından ṣoñra benüm ṣabrum [9a] içün bir 
mertebe oldı dimek olur. Ve İbn Ebī Iṣbaʿ kitābında bir nevʿ-i iftinān 
ẕikr eylemiş ki temzīc tesmiye olınur. Lākin aṣḥāb-ı bedīʿ ol ṣanʿatı 
keşīde-i silk-i naẓm itmemişler. Egerçi iftināna ḳarībdür lākin 
beynlerinde farḳ-ı daḳīḳ var dimişler. Zīrā iftinān, aġrāż-ı 
mütekellimden iki fennüñ beynini cemʿden ʿibāretdür temzīc ise 
fünūn ve meʿānī beynini cemʿ ider. 

 
40 “Sonra Allah’a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız da zalimleri orada diz üstü 

çökmüş hâlde bırakırız.” Meryem, 19/72. 
41 Az şeylerle yetin, bütün varını yoğunu kaybettikten sonra ve şükret sana bu 

mülkü ihsan edene. 
42 (Sevgili) Adî Kabilesi’nden bir bedevidir, onun yokluğunda ruhlar daralır ve 

savaşın ateşi tutuşur yüreklerde. 
43 Onlara gazel dökmem ve iştiyakla sıfatlarını sayıp dökmem onlar uzaklaşıp 

gittikten sonra sabrıma bir ağıta dönüştü. 
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el-İstidrāk 

�َ��ِ�َ ْ
ى �ََ� �َْ�ً�� َ�ْ�َ� ُ��

َ
 َ���ُ�ا �َ�

 44ُ�ْ�َ�ْ�ِرً�� �َِ�ْ� َ�َ�� َوَ��ِ َ�ُ�ْ�ُ� 

Iṣṭılāḥda istidrāk iki ḳısm üzerinedür. Bir ḳısmı istidrākı 
taḳaddüm ider ki anda mütekellimüñ iḫbār eyledigi şeyʾ içün taḳrīr ü 
teʾkīd ḥāṣıldur. Ve bir ḳısmı taḳaddüm eylemez. Ve istidrāk māfāt u 
tedārüke bi-maʿnā muḫtār. Pes ḳısm-ı evveli ki istidrāki taḳaddüm 
eyledigi iḫbārı taḳrīr ü teʾkīd ider. Nāẓımuñ  

�َ��ِ�َ ْ
ى �ََ� �َْ�ً�� َ�ْ�َ� ُ��

َ
 َ���ُ�ا �َ�

 45َ�ُ�ْ�ُ� ُ�ْ�َ�ْ�ِرً�� �َِ�ْ� َ�َ�� َوَ��ِ 

ḳavlinde vāḳiʿ olduġı gibidür. Yaʿnī firḳatümüzden ṣoñra senüñ 
huzālüñ iḳtiżā iderken senüñ laḥmuñ görürüz didiler. Ben daḫi 
anların iḫbārlarını taḳrīr ü teʾkīd içün  ِ��ََو  ��َ�َ  �ْ�َِ� ḳavliyle istidrāk 
eyledüm. Yaʿnī gerçi bende laḥm görürsüñüz lākin çengāl-ı ḳaṣṣāb 
üzerinde şerḥa şerḥa olan laḥm gibidür dimek olur. Ve ikinci ḳısmı ki 
istidrākin taḳaddüm eyledigi iḫbārı taḳrīr ü teʾkīd olmaya Züheyr’in 
beyt: 

 ُ�َ���َ 
ُ
 أَُ�� ِ�َ�ٍ� �َ �ُْ�ِ�ُ� اْ�َ�ْ��

 46َو�َِ���ُ� َ�ْ� �ُْ�ِ�ُ� ا�َ��َل �َ�ِ�ُ��ْ 

ḳavlinde vāḳiʿ olduġı gibidür. Zīrā istidrākde maʿnā-yı istidrākden 
ziyāde nükte olmaz ise bedīʿiyyātdan ʿadd olınmaz. Bu beytde eger 

 
44 Ayrılıktan sonra bedenin nasıl olur da ayakta kalabilmekte, dediler. Ben de 

acılarla yoğrulmuş et ve kemikten ibarettir bu beden, dedim. (Ayaktayım lakin 
acıyla yaşar bedenim, dedim.) 

45 Ayrılıktan sonra bedenin nasıl olur da ayakta kalabilmekte, dediler. Ben de 
acılarla yoğrulmuş et ve kemikten ibarettir bu beden, dedim. (Ayaktayım lakin 
acıyla yaşar bedenim, dedim.) 

46 Kendine güvenen biri olarak içki benim malımı alıp götüremez; lakin ben 
malımı vermekle ve cömertlikle tüketirim. 
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ṣadr-ı beyt ile iktifā eylese delālet [9b] iderdi ki mālı mevfūr ola. Bu 
ise ẕemm olurdı. Pes  ْ��ُ�ِ�َ� َو�َِ���ُ� َ�ْ� �ُْ�ِ�ُ� ا�َ��َل ḳavliyle istidrāk eyledi ki ol 
iḥtimāli zāʾil idüp maḥż-ı medḥ ola. 

Leff ü Neşr 

 ٍ��َ�ِ �َ�َ 
ُ
 َوا���ْ�ِ���

ُ
 َوا���ْ��

�
 َوا����

 47ِ����ْ�ِ� َواْ�َ�ْ�ِ� َواْ�َْ�َ�اِل َواْ�ِ�َ��ِ 

Leff ü neşr, luġatde dürmek ve yaymaḳ maʿnāsınadur. Ve 
ıṣṭılāḥda leff ü neşr iki şeyʾi yāḫūd ziyādeyi yā tafṣīlen ẕikr itmekdür ki 
her birinüñ üzerine manṣūṣ ola yāḫūd icmālen ẕikr itmekdür ki 
müteʿaddid üzerine müştemil olan lafẓ-ı vāḥid ola ve her birini lāyıḳ 
olan şeyʾe reddi ʿaḳla tefvīż olına.  

Pes tafṣīl üzere ẕikr olınan daḫi iki ḳısm üzerinedür. Bir ḳısmı 
oldur ki andan ṣoñra meẕkūr olan tertīb üzere eżdādsuz aña rāciʿ olur 
ki muḳābele ḫāric ḳıla ve bu taḳdīrce tertīb üzere evvel içün evvel ve 
ẟānī içün ẟānī olur ki leff ü neşrde ekẟer ü eşher olan budur. Ve tafṣīl 
üzere ẕikr olınan ikinci ḳısmı bunuñ ʿaksi üzeredür ki tertīb şarṭ 
degüldür belki sāmiʿ takdīm ü teʾḫīr ile her şeyʾi mevżiʿine redd ider ki 
evveline leff ü neşr-i müretteb ve ikincisine leff ü neşr-i müşevveş 
dirler. Ammā icmāl üzere ẕikr olınan ḳısm-ı ẟānī bir ḳısmdur ki anda 
tertīb ü ʿaksi mütebeyyin olmaz ���� و���  ��  ��س  و  ��م   gibi. Pes 
bundan maʿlūm oldı ki leff ü neşr üç ḳısm ola. Pes imdi tafṣīl üzere 
ẕikr olınan leff ü neşr daḫi yā iki şeyʾde olur Cenāb-ı Bārī’nüñ  ﴿  �ْ�َِو
  48 ﴾ ِ��ِ�ْ�َ  ��ِ َ��ُ�ا 

ْ
َوِ�َ��  �ِ��ِ ِ�َ�ْ�ُ��ُ�ا  َوا���َ��َر   �َ

ْ
ا����  ُ

��َُ�  �َ�َ�َ  ḳavl-i şerīfinde َرْ�َ�ِ�ِ� 
vāḳiʿ olduġı gibi ki sükūn-ı leyle ve ibtiġā-yı nehāra rāciʿdür. Ve ḳavl-i 
şāʿirde  

 

 
 

47 Sırtım büküldü, kemiklerim zayıfladı, ahvalim değişti ve artık himmetim azaldı. 
48 “Allah dinlenmeniz için geceyi ve lütfedip verdiği rızkı aramanız için gündüzü 

meydana getirmiştir. Bunlar, O’nun rahmetinden ötürüdür.” Kasas, 28/73. 
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[10a]  ِ��ِ�َ�ْ�ِ أَ�َْ�َ� أَْ�َ� ا��ِ�ي ِ�ْ� َوْرِد 
 49َوِوْرِد َراَ�ِ�ِ� أَْ�ِ�� ِوأَْ�َ�ِ�ُف 

vāḳiʿ olduġı ��ِ�ََْورد  ,أ’e ve ِورد ,أ���ف’e rāciʿdür ki bu beytde leff ü neşr-
i müretteb ve cinās-ı taḥrīfī ve istiʿāre ṣanʿatları cemʿ olmışdur. Yāḫūd 
leff ü neşr-i müretteb iki şeyʾden ziyāde de olur. Ḳavl-i nāẓımda vāḳiʿ 
olduġı gibi ki ���, ��’e ve ���, ���’e ve أ��ال,  �����’e ve ���,  ���'a rāciʿ 
olur. Pes bunda leff ü neşr dört şeyʾde vāḳiʿ olmış. Sāʾiri daḫi bunlara 
ḳıyās olınur.  

el-Muṭābaḳat 

�ُ�ا أُْ�ِ�� َوَ�ْ� َ�َ�ُ��ا ���َ �ٍ�َ�ْ�َ�ِ 
 ِ��ِ�ِ�

َ
ا ِ�� ِ��  50َ�ْ�ِري َوَزاُدوا ُ�ُ���

Muṭābaḳata taṭbīḳ ve ṭıbāḳ ve tekāfuʾ ve teżād daḫi dinür. Ve 
muṭābaḳat luġatde deve, ayaġını eli mevżiʿine vażʿ itmege dirler. Ve 
baʿżıları dimiş ki ṭābaḳat 51وا��  ��  ���  ������  ���� إذا  ا������   ��� 
maʿnāsınadur. Ve tesmiye-i luġat ile tesmiye-i ıṣṭılāḥ beyninde 
münāsebet yoḳdur. Zīrā ıṣṭılāḥda muṭābaḳat bir kelāmda yāḫūd bir 
beyt-i şiʿrde żıddeynüñ beynini cemʿ itmekden ʿibāretdür īrād ü ıṣdār 
ve leyl ü nehār ve sevād ü beyāż gibi.  

Ve ekẟeri dimiş ki muṭābaḳat bir şeyʾi żıddıyla cemʿ olmaḳdur. Ve 
Muṭavvel’de dimiş ki bunda cemʿ-i müteżāddeynden murād şol iki 
emr vücūdı degüldür ki beynehümāda ġāyet ḫilāf üzere bir maḥalde 
vāridīn ola sevdā vü beyāż gibi. Belki bunda eʿamdur. Yaʿnī 
beynehümāda fi’l-cümle baʿżı aḥvālde teḳābül ü tenāfī ola; gerek 
teḳābül-i ḥaḳīḳī olsun gerek iʿtibārī olsun ve gerek teḳābül-i teżād 
gerek teḳābül-i īcāb ü selb gerek teḳābül-i ʿadem ü meleke yāḫūd 

 
49 Sen değil misin nimetlerinden faydalandığım cömert kişi ve elim her ulaştığında 

nimetlerine nail olduğum? 
50 Ünsiyetimi yabanilikle değiştirerek kadrimi düşürdüler ve böylece onların 

yanında değerimi yücelttiler. 
51 İki şey bir hizaya getirildiğinde birbirine mutâbık olur. 
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teḳābül-i teżāyüf yāḫūd bunlara beñzer şeyʾ olsun. Ve bu cemʿ-i envāʿ 
kelimeden iki lafẓla olur gerek iki ismle olsun ke-ḳavlihi teʿālā 
ُرُ��دٌ ﴾ 52    

ْ
َوُ�� أَْ�َ���ً�   

ْ
��ُ

ُ
 ve gerek iki fiʿl ile olsun ke-ḳavlihi teʿālā ﴿َوَ�ْ�َ��

َو�ُِ��ُ� ﴾ 53  ��ِ�ُْ�﴿ gerek iki ḥarfle olsun [10b] ke-ḳavlihi teʿālā   ��َ  ��ََ�﴿
54 ﴾ �ْ

َ
َ�� َ�� اْ�َ�َ��

ْ
ْ� َوَ�َ��

َ
��َ�َ 

Ve baʿżıları dimiş ki muṭābaḳat bir lafẓuñ iki maʿnāda iştirākidür. 
Ve Aḥfeş dimiş ki her kim ki muṭābaḳat bir lafẓuñ iki maʿnāda 
iştirākidür didi, Aṣmaʿī’ye ve Ḫalīl’e muḫālefet eyledi. Ve baʿżıları 
muḳābeleyi muṭābaḳata idḫāl eylemiş. Bu ise melīḥ degüldür. Zīrā 
beynlerini farḳa maḥal ḳalmaz. Zīrā Sekkākī didi ki muḳābele oldur ki 
iki şeyʾüñ yāḫūd ziyādenüñ beynini cemʿ idesin ve eżdād ile muḳābele 
idesin andan ṣoñra eger anda bir şeyʾ şarṭ itdüñse bunda daḫi şarṭ 
idersün. Muṭābaḳat ise iki lafẓ getürmekdür ki biri āḫerin żıddı ola ki 
mütekellim żıdd ile muṭābıḳ ḳılar. Ve Zekiyyüddīn dimiş ki 
muṭābaḳat iki nevʿ üzeredür. Bir nevʿi elfāẓ-ı ḥaḳīḳati ityāndur ve bir 
nevʿi elfāẓ-ı mecāzı ityāndur. Pes lafẓ-ı ḥaḳīḳat ile olana ṭıbāḳ ve 
muṭābaḳat tesmiye olınur ve lafẓ-ı mecāz ile olana tekāfuʾ tesmiye 
olınur. Miẟāli ḳavl-i şāʿirde  

 ا َ�ْ�َ� ا���َ��ِر َوأَْوَ�ُ�وا َوَ�ْ� أَْ�َ�ُ�و
 �55ُُ��َم اْ�َ�َ�اِ�� ِ�� َ�َ��ٍء َ�َ��جِ 

vāḳiʿ olduġı gibi ki iṭfā-yı şems ve īḳād-ı nücūm istiʿāre ḳabīlinde 
mecāzdur. Ve lafẓ-ı ḥaḳīḳat ile olan muṭābaḳatuñ miẟāli Cenāb-ı 
Bārī’nüñ ﴿  ��َ�َْوُر  َوَ�� �َْ�َ�ِ�ي ا�

ُ
�� َو� اْ�َ��  َو� ا���ُ�َ��ُت َو� ا����ُر َو� ا��ِّ

ُ
���ِ

َ
َواْ��

�ُء َو� ا�َْ�َ�اُت ﴾56  
َ
 ḳavl-i şerīfinde vāḳiʿ olduġı gibidür. Ve َوَ�� �َْ�َ�ِ�ي ا�َْ��

īcābdan ṣoñra selb ile muṭābaḳat ke-ḳavlihi teʿālā 57  �َ��ِا�� �َْ�َ�ِ�ي   �ْ�َ﴿

 
52 “Uykuda oldukları hâlde, sen onları uyanık sanırsın.” Kehf, 18/18. 
53 “O, yaşatan ve öldürendir.” Mü’min, 40/68. 
54 “Onun iyiliği kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır.” Bakara, 2/ 286. 
55 Gündüzün güneşini söndürdüler ve tozlu gökyüzünün yüksek yıldızlarını 

yaktılar. 
56 “ Kör ile gören bir olmaz.  Karanlıklar ile aydınlık bir olmaz. Gölge ile sıcaklık 

bir olmaz. Diriler ile ölüler de bir olmaz.” Fâtır, 35/19-22. 
57 “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Zümer, 39/9. 
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�َْ�َ�ُ��نَ   �َْ�َ�ُ��نَ   � ﴾َوا��ِ��َ�   Pes muṭābaḳat-ı īcāb ʿilm ve nefyi beyninde 
ḥāṣıldur. Zīrā ʿilm ile cehl żıdlardur. Ve ḳavl-i şāʿirde  

 ٍ��َ
ُ
 َ�ِ�ُ��ا َوَ�� ُ�ِ�ُ��ا ِ�َ�ْ��

 ُ�ِ�ُ��ا َوَ�� َ�ِ�ُ��ا
ْ
��ُ��َ��َ�َ 

 ُرِزُ��ا َوَ�� ُرِزُ��ا َ�َ��َح �َ�ٍ 
 
ْ
 58 ُرِزُ��ا َوَ�� ُرِزُ��اَ�َ��َ��ُ��

vāḳiʿ olduġı gibi. Ve aṣḥāb-ı bedīʿ içün bir muṭābaḳat daḫi vardur ki 
aña īhāmu’ṭ-ṭıbāḳ tesmiye olınur īhām-ı tevriye olduġı gibi. Nitekim 
ḳavl-i şāʿirde  

 ِ�ْ� َرُ��ٍ 
ُ
��ْ�َ �َ� ��ِ�َ�ْ�َ َ� 

 ��َ
َ
ْأِ�ِ� َ��

َ
  a11[59[  َ�ِ�َ� اْ�َ�ِ��ُ� ِ��

vāḳiʿ olduġı gibi. Zīrā bunda  �َ�ِ�َ maʿnā cihetinden bükānuñ żıddı 
degüldür ki keẟret-i şeybden kināyedür. Lākin lafẓ cihetinden 
muṭābaḳatı müvehhemdür. Ve aṣḥāb-ı bedīʿ içün ṭıbāḳa mülḥaḳ daḫi 
vardur ki żıddına rāciʿdür ke-ḳavlihi teʿālā 60  ُرَ�َ��ُء �ِر  اْ�ُ���  ��َ�َ اُء  ﴿أَِ���

 
ْ
��َُ� ْ

��َ﴾  Pes  ُاء  ya muṭābıḳdur. Zīrā raḥmetde maʿnā-yı leyyin’ُرَ�َ��  ,أَِ���
vardur ki şiddet-i leyyinüñ żıddıdur. Pes imdi nāẓımuñ  

�ُ�ا أُْ�ِ�� َوَ�ْ� َ�َ�ُ��ا ���َ �ٍ�َ�ْ�َ�ِ 
 
َ
ا ِ�� ِ��  �61ِ�ِ��ِ َ�ْ�ِري َوَزاُدوا ُ�ُ���

ḳavlinde muṭābaḳat ẓāhirdür ki أ��  ,و���’üñ ve ���, ���’üñ 
żıdlarıdur.  

 
58 Yaratıldılar ancak bir onur için değil. Onlar, yaratıldıkları hâlde sanki yaratılmış 

değiller. Onlar rızıklandırıldılar ancak cömertlik yapmak için değil. Onlar, rızık 
verildikleri hâlde rızık verilmiş gibi değillerdir. 

59 Ey Selmâ! İhtiyarlığın başıyla alay ettiği ve bu yüzden ağlayan bir adamın hâline 
hayret etme; bu ihtiyar, saçları siyahken gülmüştü, şimdi ise ağlamakta! 

60 “İnkârcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler.” Fetih, 48/29. 
61 Ünsiyetimi yabanilikle değiştirerek kadrimi düşürdüler ve böylece onların 

yanında değerimi yücelttiler. 
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en-Nezāhet 

 
ُ
ْ�ُ� �َْ�ِ�� َ�ْ� ُ�ْ�ٍ� َوُ�ْ�ُ� ُ�� ��َ� 

 ِ��َ َ�َ� ا�ّ�ِ
ْ
��ُ �َ� ْ

��َ ِ
ّ
ٌب َوِ�� َ��

ْ
��ُ62 

Iṣṭılāḥda nezāhet ʿilm-i bedīʿden bir nevʿ-i ġarībdür ki maʿnā-yı 
hicvi mutażammın olan kelāmuñ lafẓını fuḥşdan nezīh itmege dirler. 
Nitekim Ḳurʾān-ı ʿAẓīm’de ﴿  �ٌ��ِ�َ ِإَذا   

ْ
��َُ� ْ

��َ  
َ
��ُ�ْ

َ
��ِ َوَرُ��ِ�ِ�   ِ ا�� ِإ�َ�  ُدُ��ا  َوِإَذا 

 ُ��ُ أَِ��   �َ��ِ�ِ�ْ�ُ  �ِ
ْ
ِإ�َ� �َْ��ُ�ا  اْ�َ���   

ُ
��َُ�  �ْ�َُ� َوِإْن  ُ�ْ�ِ�ُ��َن   

ْ
أَْم  ِ�ْ�ُ�� اْرَ���ُ�ا  أَِم  ٌض 

َ
��َ  

ْ
��ِ�ِ�

ا����ِ�ُ��نَ ﴾63    
ُ
��ُ أُو�َِ�َ�   �ْ�َ َوَرُ���ُُ�   

ْ
��ِ

ْ
��َ�َ  ُ ا��  �َ��َِ� أَْن   vārid olmış ki �ََ��ُ��َن 

kelām-ı āyetde muḫberun ʿanhā olan elfāẓ-ı ẕemm ibṭān-ı küfr ü 
reybden münezzehdür. Ve Maʿbed’in ḳavli şol kimseye ki ḫalḳı 
götürüp cāriyesinüñ sāzını diñledürmiş. ʿĀḳıbet fiʿl-i ḳabīḥ ẓuhūr 
itmiş. Bu nevʿüñ ġarāyibindendür: 

 
ْ
��ُُ� َ

 أَُ�ْ� �ََ� َإن� اْ�َ�ْ�َم �ُْ��
ْ
 أَ�َ�

 ِ�� َر��ِ� اْ�ُ��ِد �َ ِ�� َر��ِ� اْ�ُ��دِ 
  

�ِة ا��ِ�� ُ��ِ  ْت �َ َ�ْ�َ�َ��� َ�َ�� ا���
َ
� 
 ِ�� ِح ا�ّ�ِ

َ
 64َ��َْ�َ� َ��َدْرَ�َ�� ِ�� َ�ْ��

Yaʿnī saña dimedüm mi ki ol ḳavmüñ ḥācetleri terībe-i ʿūddur, 
ṣavt-ı ʿūd degül. Çünki sözümi diñlemedüñ şātuñ cerḥ olduġına 
teʾessüf itme. Zīrā sen kendüñ ol şānı ḳurdlar merʿāsına ṣalıvirüp terk 

 
62 Lafzımı çirkinlikten arındırdım ve şöyle dedim: Ey kötülüklerden uzak duran 

kişi! Onlar Araptır, mahallelerinde (böyle olmak lazım). 
63 “Aralarında hüküm vermesi için Allah’a (Kur’an’a) ve peygambere çağırıldıkları 

zaman, bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirmektedir. Ama gerçek 
(verilen hüküm) kendi lehlerinde ise, boyun eğerek ona gelirler. Kalplerinde bir 
hastalık mı var, yoksa şüphe ve tereddüde mi düştüler? Yoksa Allah ve 
Resûlünün kendilerine karşı zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? 
Hayır, işte onlar asıl zalimlerdir.” Nûr, 24/48-50. 

64 Sana, o kavmin isteklerinin, ud sesinde değil, udu çalanda olduğunu söylemedim 
mi? Boğazlanan koyuna sakın üzülme; çünkü onu kurtlar merasına sen kendin 
salıverdin. 
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eyledüñ. Pes maʿnā yöninden [11b] her kelāmı cāna geçer sihāmdur. 
Lākin elfāẓında fuḥşdan nezāheti tāmdur. Ve nāẓımuñ  

 
ُ
ْ�ُ� �َْ�ِ�� َ�ْ� ُ�ْ�ٍ� َوُ�ْ�ُ� ُ�� ��َ� 

 ِ��َ َ�َ� ا�ّ�ِ
ْ
��ُ �َ� ْ

��َ ِ
ّ
ٌب َوِ�� َ��

ْ
��ُ65 

ḳavlinde fuḥşdan nezāhet lafẓı ẓāhirdür zīrā. Faḳaṭ  ٌب
ْ
��ُ lafẓınuñ 

iştirāk-i maʿnevīsi ile ve nevʿan maḥabbetlerinde ʿahde ʿadem-i vefā ile 
īhām-ı hicv itmişdür.  

et-Taḫyīr 

وا ِ�� َ�َ��َع اْ�َ�ْ�ِل َواْ�َ�َ�ُ��ا
ُ
�
�
��َ�َ 

 66 ِ�ْ� ِ�َ�ِ��َ�ْ�ِ�� َوَزاُدوا �ُُ��ِ�� ِ��� 

Bedīʿde ṣanʿat-ı taḫyīr oldur ki şāʿir bir beyt getüre ki niçe ḳāfiye 
ile ḳāfiyelenmek cāʾiz ola ve ol ḳāfiyelerden bir ḳāfiye-i müreccaḥa 
taḫyīr eyleye ki taḫyīri ḥüsn-i iḫtiyārına delālet eyleye. Nitekim 
Cenāb-ı Bārī’nüñ ﴿ ِ��ِ�ْ�ُ�ْ�ِ َ���ٍت  َواْ�َْرِض  َ��َواِت  ا���  ��ِ َوَ��  ِإن�   

ْ
��ُ�ِ�ْ�َ َوِ��   �َ�

َ��ِء �ِ  ُ ِ�َ� ا��� أَْ�َ�َل ا�� ِ� َوا���َ��ِر َوَ�� 
ْ
ُ�� ِ�ْ� َدا��ٍ� آ�َ�ٌت ِ�َ�ْ�ٍم �ُ�ِ��ُ�َن َواْ�ِ��ِف ا����

ْ� ِرْزٍق  �َ�
�َْ�ِ�ُ��نَ ﴾67   ِ�َ�ْ�ٍم  آ�َ�ٌت  �َ�ِح  ِّ

ا�� َوَ�ْ�ِ��ِ�   ��َ�ِ�ْ�َ  �َ�ْ�َ اْ�َْرَض   �ِ�ِ  �
َ
��َْ��َ ḳavl-i 

şerīflerinde belāġat iḳtiżāsıyla āyet-i ūlāda  َ���ِ�ِ�ْ�ُ�ْ�ِ fāṣıla oldı. Zīrā Ḥaḳ 
sübḥānehu ve teʿālā semāvāt ve arż ḳavliyle ʿālemüñ cümlesini birden 
ẕikr eyledi ve muḫteriʿ-i ʿālemüñ ḳādir ü ʿālim ü ḥakīm olduġına 

 
65 Lafzımı çirkinlikten arındırdım ve şöyle dedim: Ey kötülüklerden uzak duran 

kişi! Onlar Araptır, mahallelerinde (böyle olmak lazım). 
66 Benim için kınamayı dinleme işini seçtiler, kalbimi söktüler, sıskalığımı 

arttırdılar, böylece hastalığımla öldüm. 
67 “Şüphesiz, göklerde ve yerde, inananlar için (Allah’ın varlığını ve birliğini 

gösteren) nice deliller vardır. Sizin yaratılışınızda ve Allah’ın (yeryüzüne) yaydığı 
her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller  
vardır. Geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde, Allah’ın gökten rızık (sebebi 
olarak yağmur) indirip, onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, 
rüzgârları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir toplum için deliller vardır.” 
Câsiye, 45/3-5. 
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delālet ider. Āyātdan ʿālemde olan şeyʾüñ maʿrifeti ṣāniʿüñ maʿrifetini 
müstelzim olmaġla evvelā ṣāniʿi taṣdīḳden lā-büddür ki maṣnūʿda 
āyātdan olan şeyʾ ṣāniʿüñ ṣıfāt-ı meẕkūre ile mevṣūf olduġına delāleti 
ṣaḥīḥ ola. Taṣḍīḳ ise īmāndur. Ol eclden āyet-i ūlāda fāṣıla  َ���ِ�ِ�ْ�ُ�ْ�ِ 
taḫyīr olındı. Ve keẕālik āyet-i ẟānīyede fāṣıla  َِ�َ�ْ�ٍم �ُ�ِ��ُ�ن vāḳiʿ oldı. Zīrā 
ḫalḳ-ı insān ve ḫalḳ-ı ḥayvān taḳdīr ve tefekküri evvel içün olan 
muʿteḳadında yaḳīni ziyāde ider. Ve keẕālik āyet-i ẟāliẟede fāṣıla   ِ�َ�ْ�ٍم
 vāḳiʿ oldı. Zīrā cüzʾiyyāt-ı ʿālemden iḫtilāf-ı leyl ü nehār ve �َْ�ِ�ُ��نَ 
semādan inzāl-i rızḳ ve mevtinden ṣoñra [12a] iḥyā-yı arż ve taṣrīf-i 
riyāḥ ʿaḳluñ recāḥatını iḳtiżā ider ki ʿālem-i küllīnüñ ṣāniʿi olduġına 
bürhān ḳıyāmından ṣoñra ʿāḳil bile ki bu cüzʾiyyātuñ ṣāniʿi ʿālem-i 
küllīnüñ ṣāniʿidür. Ve keẕālik naẓm-ı şāʿirde bāb-ı taḫyīrde vāḳiʿ 
olmışdur:  

ِ�ِ� �َْ��َِ�� َ�ْ� َ�ْ�ِ�ِ�� ِ�ْ�َ� اْ�َ��َ�مِ 
ْ
��َ�ِ ��ِ��ُ 

َ��ِد ِ�ْ�َ� اْ�ُ�ُ��ِع  ِ�ْ�َ� اْ�َ�َ��ِ   ِ�ْ�َ� ا���
 

 ِ��َ��ِ ��ِ �ُ  �َ�َ�َ�� أَ�َ�ُم َ�َ�ْ�َ�ِ�� �َ�ٌر َ�َ���
َ�نِ 

َ
 ِ�� ُ�َ�ادِي ِ�� ُ�ُ��ِ�� ِ�� اْ��

 
اٍش ِ�ْ� َ�َ��مِ 

َ
ُ� اْ�َُ��� َ�َ�� َ��

ُ
� ِ�ّ�َُ� �ٌ�ْ�َ 

 ِ�ْ� َ�َ��ٍد ِ�ْ� ُدُ��ِ��  ِ�ْ� َ�َ�نِ 
 

� أَ�َ� َ�َ�َ�� َ�ِ�ْ�ِ� َ�َ�ْ� ِ�َ�ْ�ِ�ِ� ِ�ْ� َدَوامِ   أَ��
 68ِ�� ِ�َ��ٍد ِ�ْ� ُرُ��ِ�� ِ�ْ� �ََ��ِ 

 
68 Hayaletine, uyku esnasında yatağımdan, dinlenme ve uyuklama esnasında 

benden uzak durmasını söyle. Belki böylece kemiklerimde tutuşan ateş sönüverir 
gönlümde, kaburgalarımda ve bedenimdeki ateş uyur. 

 Bir ceset, hüzünden gelen gözyaşları ile onu dikenli bir yatakta durumdan 
duruma çevirir. Bana gelince, bildiğin gibi, sana ulaşmak mümkün mü? 
Dönüşüm esnasında, değerli bir randevu vaktinde. 
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Pes her beytüñ muḳābilinde olan ḳāfiyelerin egerçi her biri ḳāfiye 
olmaḳlıġa lāyıḳ idi lākin evveli, evlā murād hecr olduġından taḫyīr 
eylemiş. Ve nāẓımuñ  

وا ِ�� َ�َ��َع اْ�َ�ْ�ِل َواْ�َ�َ�ُ��ا
ُ
�
�
��َ�َ 

 69َ�ْ�ِ�� َوَزاُدوا �ُُ��ِ�� ِ��� ِ�ْ� َ�َ�ِ��

beytinde ḳāfiye olmaḳlıġa  ََ�ْ�لِ  ,َ�َ��ع’e münāsebetle seḳām ve intizāʿ 
ḳalbe nisbetle elem ve ziyāde  ُُِ��ل�’e nisbetle  ِ��َ�َ lāyıḳ idi. Ziyāde-i 
  .ḳāfiyeye ḳarīb olduġından  ِ��َ�َ lafẓını ḳāfiye içün iḫtiyār eyledi �ُُ��لِ 

el-İbhām 

 َ��ِذِ�� َوَدَ��َزاَد ِإْ�َ��ُم َ�ْ�ِ�� 
ِ�� َ�َ�ْ� ِ�ْ� َ�ِ��ٍ� �َْ�َ�ِ�� أَ�َِ��

ْ
�َ�70 

Bā-yı muvaḥḥade ile ibhām oldur ki mütekellim bir kelām diye ki 
maʿniyeyn-i müteżāddeyne muḥtemel olup aḥadühümā āḫerden 
mütemeyyiz olmaya, belki emr-i ibhām ikisinde bāḳī ḳalup ʿuyūba 
muḫtaṣṣ ola, medḥ ve hicv gibi ve ġayrılar gibi. Lākin elfāẓından 
medḥ ve ẕemm fehm olınmayup lafẓ iki emre ṣāliḥ ola. Nitekim 
Ḥasan bin Sehl duḫteri Būrān’ı Meʾmūn Halīfe’ye virdikde şāʿir 
tehniye resminde bu beyti dimişdür:  

[12b]  َُراَن ِ�� اْ�َ�َ��ْ َ��َرَك ا��
ُ
  ِ�ْ�َ�َ�ِ� َوِ��

َت َو�َِ�ْ� ِ�ِ�ْ�ِ� َ�ْ�؟ 
ْ
�َ� ِإَ��َم اْ�ُ�َ�ى �َِ��

71 

 
69 Benim için kınamayı dinleme işini seçtiler ve kalbimi söktüler, sıskalığımı 

arttırdılar, böylece hastalığımla öldüm. 
70 Beni kınayanı kınamamın belirsizliği ve gecemin karanlığı arttı. Beni bu 

elemden kurtaracak bir belirsizlik var mıdır acaba? 
71 Allah Hasan ve Bûrân’ın evliliklerini hayırlı kılsın. Ey hidâyet rehberi (böyle 

yapmakla) zafer kazandın, fakat kimin kızıyla? 
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Pes beyt  ْ��َ yaʿnī kimüñ ḳızı dimeden murādı şeref ve nefāsetde 
kimüñ ḳızı dimek midür yoḫsa ṣuġr ve ḫasāsetde kimüñ ḳızı dimek 
midür maʿlūm olmadı. Zīrā iki veche tevcīhi muḥtemeldür. Ol eclden 
bu ṣanʿat-ı ibhāma tevcīh ve muḥtemelü’ż-żıddeyn daḫi dirler. Ve bir 
şāʿir Zeyd nāmında yek-çeşm bir ḫayyāṭa bir ḳaftān kesdürmiş. 
Ḫayyāṭ daḫi laṭīfe ṭarīḳinden dimiş ki saña bir libās dikeyüm ki ḳaftān 
mıdur ferāce midür bilmeyesin. Şāʿir daḫi dimiş ki ben daḫi saña bir 
beyt naẓm ideyüm ki duʿā mıdur bed-duʿā mıdur bilmeyesin. Pes 
ḫayyāṭ didigi gibi libāsı getürdükde ol daḫi  

�ءُ 
َ
 َ��َء ِ�ْ� َزْ�ٍ� َ��
ِ� َ�َ�اءُ 

ْ
�َ�

ْ
��َ �َ

ْ
�َ�72 

beytini dimiş. İki gözi berāber olsun dimeden murādı çeşm-i nā-bīnāsı 
bīnā olmaḳ vechiyle berāber olsun dimek midür yoḫsa çeşm-i bīnāsı 
nā-bīnā olmaḳ vechiyle berāber olsun dimek midür murādı maʿlūm 
olmadıġından bu beyt duʿā mıdur bed-duʿā mıdur bilinmez. Ve 
nāẓımuñ  

 َوَدَ�� َزاَد ِإْ�َ��ُم َ�ْ�ِ�� َ��ِذِ��
ِ�� َ�َ�ْ� ِ�ْ� َ�ِ��ٍ� �َْ�َ�ِ�� أَ�َِ��

ْ
�َ�73 

beytinde ibhām  ٍ���ِ�َ lafẓındadur ki ���� laʿl ile ʿāẕilüñ beyninde 
müşterekdür. Zīrā ḳarañuluḳ ikisinde daḫi vardur. Pes  ٍ���ِ�َ   lafẓıyla 
ḳanġısı murād olınduġı maʿlūm olmaz ki ibhām ile tevriye beyninde 
farḳ budur. Zīrā tevriyede murād maʿnā-yı ḳarībi ile müverrā olan 
maʿnā-yı baʿīdidür. 

 

 

 

 
72 Zeyd’den bir kaftan geldi. Keşke iki gözü eşit olsa! 
73 Beni kınayanı kınamamın belirsizliği ve gecemin karanlığı arttı. Beni bu 

elemden kurtaracak bir belirsizlik var mıdır acaba?] 
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İrsālü’l-Meẟel 

 
ُ
 َ�َ���ْ�ُ� ِإْذ أَْرَ�ْ�ا ُ�ُ��َرُ��

ْ
 َوَ��

ْ�ُ� ِ�� ا���َ��ِ 
�
  74َوُ�ْ�ُ� ِ���ِ َ��� ا��

İrsāl-i meẟel, bedīʿde bir nevʿ-i laṭīfdür ki irsāl-i meẟel şāʿir baʿżı 
beytinde mecrā-yı meẟelde [13a] cārī olan şeyʾi getüre ṣıladan yāḫūd 
naʿtden yāḫūd ġayrıdan ki anuñla temẟīli ḥasen ola. Ke-ḳavlihi teʿālā 
75﴾ ٌ��َ�ِ��َ ِ َ� �ََ�� ِ�ْ� ُدوِن ا�� ْ

�َ�﴿ ve ḳavlihi teʿālā  
َ

َ�� َ��ِ�َ�ًة َوِ��
ُ
 �َل َ�ْ�َ��

َ
ى اْ�ِ��

َ
﴿َوَ��

َ��ِب ﴾76    ا���
�
��َ ���ُ�َ ve ḳavlihi teʿālā 77﴾ ٍء

ْ
ِ ا��ِ�ي أَْ�َ�َ� ُ��� َ��  ve ḳavlihi ﴿ُ�ْ�َ� ا��

teʿālā 78﴾ ً��َ
ْ
��ِ ِ ِ َوَ�ْ� أَْ�َ�ُ� ِ�َ� ا�� َ�َ� ا��

ْ
��ِ﴿ ve ḳavlihi teʿālā   

ْ
 أَْ�َ�ْ��ُ�

ْ
﴿ِإْن أَْ�َ�ْ��ُ�

  79﴾ 
ْ
��ُ�ِ�ُ�َْ�َ ve ḳavlihi ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem   ��� �� ا����� ���غ   �

80����� ve ḳavlihi ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem   81 َار
َ
َر و�َ ��

َ
��َ َ� ve ḳavlihi 

ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem  82 ا���ر أو���� ��� ve ḳavlihi ṣallallāhu ʿaleyhi 
ve sellem  83أ��  ��  ��   ve ḳavlihi ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem ا���ء 
 ve ḳavlihi ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem ا������ر ����� و�� ������ر �� �� �����84
 ve ḳavlihi ṣallallāhu ʿaleyhi ve ذو ا������ � ���ن ��� ا� و��ً�� ��م ا������ 85  
sellem 86 ������� ���� ا���ء    

 
74 Onların duygularını gevşetmek için nice kılığa girdim ve dedim ki: Allah’a 

yemin olsun ki zulümdeki raks zulmü geçer. 
75 “Onu Allah’tan başka açacak kimse yoktur.” Necm, 53/58. 
76 “Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Hâlbuki onlar bulutların geçişi gibi 

hareket ederler.” Neml, 27/88. 
77 “Bunu, her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır. ” Neml, 27/88. 
78 “Biz, Allah’ın boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah’ınkinden daha güzel olan 

kimdir?” Bakara, 2/ 138. 
79 “İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz.” İsrâ, 17/ 7. 
80 Mü’min, bir delikten iki kez sokulmaz (Buhârî, Edeb, 83.). 
81 Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur (İbn Mâce, es-Sunen,  

II, 467). 
82 İşlerin hayırlısı orta hâlli olanıdır (el-Beyhakî, es-Sunenu’l-Kubrâ, VI, 519). 
83 Kişi, sevdiğiyle beraberdir (Buhârî, Edeb, 96). 
84 İstişare edilen kişi, güvenilir kimsedir. Ancak görüş bildirip bildirmemek 

hususunda serbesttir. (Tirmizî, Edeb, 57). 
85 İkiyüzlü kimsenin kıyamet günü Allah katında hiçbir değeri yoktur. 
86 Bela ve musibet insanın ağzından çıkan sözle irtibatlıdır.  (İbnu’l-Cevzî, el-

Mevdûât, III, 279). 
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Ve irsāl-i meẟelüñ eşʿār-ı ʿArabiyyede emẟāli bir miḳdār ẕikr ile 
iktifā olına.  

  �� َ��َن �� ��ِف ا���وى ���َغ ُ��ً�

 ��87 ���ِح ا���ُ� ����ً دارَة ا�َ�َ��ِ  
 

 َوَ��َدُة ا���ْ�ِ� أْن �ُْ�َ�� ِ�َ�ْ�َ�ِ�هِ 
َ� �َْ�َ�ُ� إّ� �� �ََ�ْي َ�َ��ِ  ْ

 88َو�َ�
 

ِ� َو�َ 
ْ
  ُ�ْ�ُ� ا�َ��َ�َ�ِ� �َ �ُْ�َ�� َ�َ��

 �89ُْ�َ��ُج ِ��ِ� ِإ�َ� ا�َْ�َ��ِر وا�َ�َ�لِ  
 

�َت �ََ��
َ
��َء ِ�َ�اٍر �َ �َ�

َ
ُ�� ا��

ْ
��َ  

 ِ��ِ�َ�ْ�ُ �ِ
ْ
��َ ٍ�ّ�ِ�ِ �َ�ْ�ِ�َ �ْ�َ�َ90 

 
  َ�ْ� ُذْ�ُ� ِ�ّ�َة أ�ّ��� َو�َّ�َ�َ��   

 91َ�َ�� َ�َ��ُ� ��� َ��ٍب َو�َ َ�َ��ِ  
 

 ِ�� �َ�ْ�ِ�َ ً��
ْ
  ُ�ْ� �� َ��اُه َوَدْع َ��

�ِر �� �ُْ�ِ��َ� َ�ْ� ُزَ��ِ 
َ
  ��92 �َ�َ�ِ� ا��

 
 ُ�
ُ
َ� َ�ْ�ُ��ٌد َ�َ�اِ��

َ
��ْ�َ �ّ�ََ� 

�َّ�� َ�ّ�ِ� ا�ْ���ُم ِ���ِ�َ��ِ 
ُ
��93 

 
87 Şayet sığınılacak yerin şerefinde arzu edilenlere ulaşma olsaydı, Güneş bir gün 

bile hamel burcu etrafında dönmezdi. 
88 Temrenin âdeti cevheri ile serpilmesidir.O, ancak bir kahramanın ellerinde iş görür. 
89 Kanaat ülkesi hakkında korkulmaz ve onun hakkında yardımcılara ve 

hizmetkârlara ihtiyaç duyulmaz. 
90 Ebedi olmayan bir yurtta bekâyı arzuluyorsun, sen hiç geçip gitmeyen bir gölge 

duydun mu? 
91 Günlerim(in getirdiği sıkıntıların) şiddetini ve onların lezzetlerini tattım, ne bir 

acı ağaç ve ne de bal elde ettim. 
92 Gördüğünü al ve dolunayın doğduğu vakitte seni zuhalden (yıldızından) 

müstağni kılan şey hakkında işittiğini bırak. 
93 Belki de senin azarlamanın sonuçları faydalıdır, zira bedenler bazı hastalıklarla 

sıhhat bulabilir. 
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 � َ�َ���ُ��ُ �ّن ِ��ْ 
ٌ
��ْ�ِ �َ�َ  

 ��94َ� ا���ّ�ُ� �� ا�َ���َ�ِ� ���َ�َ��ِ 
  

 ��ِ��اً 
َ

    �� ُ��� َ�� �ََ�َ� ا�َ���ِ��

َ��ِل ُ�ُ���َ   ِ
ّ
  95ِ��َ�� َو�َ ُ��� ا��
 

 [13b] ����َ َ�اِ�َ� ا�َ�َ���ِن� �ُ�ْ
َ
��َ 

�
َ
���َ� ��َ� �ُ��َُ� �ُ ْ

 �96َِ� اْ�َ�َ��
 

 َ�َ��َ��ً َواْ�َ��� 
َ
 �َْ�َ�ِ�ُم ا�َ�ِ���

مُ 
َ
ِّ َو�َْ��

��ِ َ� ا���
َ
و�ُِ��ُ� �َ�ِ��

97 
 

  ُذو ا�َ�ْ�ِ� �َْ�َ�� ِ�� ا������ ِ�َ�ْ�ِ��ِ 

 
ُ
َ��وِة �َْ�َ��  98وأَُ�� ا�َ�َ���َِ� ِ�� ا���

 
ِ� ا��ّ��ِس ��ن ���ْ 

َ
��ِ �� 

ُ
   َوا��ّ��

 
ُ
 99ذا ِ�ّ�ٍ� َ�ِ�ِ�ّ�ٍ� � �َْ�ِ��

  

  ِة �� �َ�َ�ُل ِ��َْ�ِ��ِ َوِ�َ� ا�َ��اوَ 

 
ُ
 َو�ُ�ِ��

ّ
 100َوِ�َ� ا�ّ��اَ�ِ� �� �َُ��

 
 

94 Çünkü senin yumuşak huyluluğun onu mükellef kılmayan bir göz yummadır, 
zira gözlere sürme çekmek gözlere uyku girmemesi gibi değildir. 

95 Yücelikleri talep eden herkes bunlara erişecek değildir ve bütün erkekler de 
mükemmel değildir. 

96 Olayların nâiblerini öyle tanıdım ki şayet onlara katılsaydım onların elçisi 
olurdum. 

97 Keder güçlüye korkusundan saygı gösterir, sabînin perçemini ise ağartarak onu 
ihtiyar eder. 

98 Akıl sahibi aklıyla cennet içinde sıkıntı çeker, cehalet ehli ise şekâvet içerisinde 
nimetlenir. 

99 Zulüm nefislerin özelliklerindendir, şayet bir iffetli görürsen bir sebepten dolayı 
zulmetmiyordur. 

100 Düşmanlık sebebiyle faydasına ulaşamıyor, sadakat sebebiyle de ne zarar görür 
ne de elem duyar. 
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�َراً 
َ
  وإَذا ���َِ� ا���ُ��ُس ِ��

اِدَ�� ا�ْ�َ��مُ  
َ
��ُ �� �ْ

َ
��ِ�َ101 

 
 َ�� ��َن َ��َق َ�َ�ّ�ِ ا�َ��ِ� َ��ِ�ُ��ُ 

 102َ�َ��َ� �َ�َ�ُ�ُ� َ��ٌء َو� �ََ��ُ 
  

  َ�ْ�ِ�ُ��ُ إّن ا�ّ��َح َ���ُ� ا��ّ�ِس 

 ُ�
ُ
�  103َو�َ�َ� ��� ذواِت ا�ِ�ْ�َ�ِ� ا���

 
 ِ�َ�ا َ�َ�ِ� ا���ُم َ�� ��� أ�ِ�َ��

  ����104ُ� ��ٍم ��َ� ��ٍم ��ا��ُ 
 

ّ�ْ�َ� �� َ�ْ�ٍم َوَ�� َ�َ�ُروا 
َ
  إذا َ��

 
ُ
اِ���َن ُ��

ّ
���� 

ْ
 105أْن � �ُ��ِرَ�ُ��

 
  َ��� ا�ِ��ِد َ���ٌن � َ���َ� ِ��ِ 

  
ُ
 106َوَ��� �� �َ�ِ�ُ� ا����ُن �� �َِ��

 
  َوَ�َ�ْ�ُ� أْ�َ� ا�ِ�ْ�ِ� ��� ُذْ��ُ�ُ 

 ����107ُ� ��َ� �َ��ُت َ�� � �َ�َ�ُ� 
  
 

 
101 Nefisler müstekbir olduğu vakit bedenler onun muradına ulaşma konusunda 

yorulur. 
102 Kimin konumu güneşin konumundan daha yukarıda olursa, hiçbir şey onu(n 

konumunu) ne yükseltebilir ve ne indirebilir. 
103 İnsanların hepsi silah taşıyor; her pençe sahibi yırtıcı hayvan değildir. 
104 Günlerin (getirdiği olaylar) ehli arasında böyle hükmetti: Bir topluluğun 

musibetleri başkalarına göre faydadır. 
105 Seni kendilerinden ayırmamaya güçleri yettiği hâlde bir topluluktan ayrılmışsan 

ayrılanlar onların kendisidir. 
106 Beldelerin en kötüsü dostun olmadığı yerdir. İnsanın kazandıklarının en kötüsü 

ise şerefine leke sürendir. 
107 Aşk ehlini azarladım onu tadana kadar ve aşık olmayanın nasıl olur da 

ölmediğine şaşırdım. 
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  �َ�َ� ا��َّ�ّ�ُ� ���َ��ِل ِ�� أَر��

 ��
َ
 108َو� ا�َ���َ�ُ� ���ْ��ِل �� ِ��

  

  �ٌ�ِ�َ�ْ�ُ �ُ�ِ�َ��ُ �ِ�
َ
 ا�ُ�ّ�ِ �َْ�َم ا��

ُ
  و����

هُ 
ُ
 109و���ُ� ا�ّ��ِ� � َ��َ�� ��ا��

  

 ٍ�
ّ
��ِ�َ 

ُ
���َ 

َ
  �ُْ�ِ�� ا�َ��اَوَة و��

�حُ 
ُ
�َ� 

ّ
 ا�َ�ُ�ّو ِ�َ�� أَ��

ُ
�َ�َ�

110 
 

  ��� ���َْ� َ���َض ا�ّ��ِ� ����

 ���111 َوَ�َ�ْ�ُ� ���� �� ا�ّ�َ�ادِ 
 

 َوإْن ��َن َذْ��� ��� َذْ�ٍ� ���ّ�ُ 
�َ�َ�� ا�ّ�ْ�َ� ��� ا�َ��ِ� َ�� ��َء 

َ
��ِ��112 

  

ِف ا�َ��ِ� �َ�َ� �����ٍ 
ْ
  َوإ��اُق �َ�

ُف ا���ِ� ��َ� �ُ�ْ�ِ�ِق 
ْ
 113إذا ��َن �َ�

 
[14a]  ُ��ُُ��ْ�َ َوُ�ْ� َ�َ�� َ�َ�ٍر ِ�����ِس 

 
ُ
��ِ�َ

ْ
��ُ 

ٌ
��َْ� ْ

��ُ�ْ�ِ �َ�� �
 114َو�َ �َ�ُ�

  
  

 
108 İhtiyacımdan kaynaklanan emeller bahane değildir ve huydan kaynaklı azaltma 

da kanaat değildir. 
109 Sırrının ortaya çıkmasını umursamayan ve sevgiyi saklayan her şeyin ortaya 

çıkacağı gün de böyledir. Göz yaşı döken ise sırları sebebiyle korkuya kapılmaz. 
110 Düşmanlığı gizliyorsun; hâlbuki o gizlenebilecek bir şey değildir. Düşmanın 

bakışları, gizlediği şeyi ortaya çıkarır. 
111 Ne zaman ki gözüm ihtiyarlık beyazlığını farketti, o zaman onun beyazlığını 

oldukça siyah gördü. 
112 Günahım bütün günahlar hükmünde olsa da şüphesiz o (Allah) tevbe ederek 

gelenin bütün günahlarını silip yok eder. 
113 Kalbin bakışı yere eğilmiş değilse, göz ucunu yere eğmenin bir faydası yok. 
114 Sakladığın şey konusunda insanlara karşı dikkatli ol. Onların tebessüm eden ön 

dişleri seni aldatmasın! 
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 َوَ�ْ� َ�ِ�َ�ْ� �َْ�ُ�ُ� َ�ْ�َرهُ 
ُه ِ�ْ�ُ� َ�� � 

ُ
ىَرأى َ���

َ
�َ�

115 
 

  َوَ���َُ� ا�ُ�ْ�ِ�ِط �� ِ�ْ�ِ��ِ 

 ِ��ِ
ْ
 116َ�َ���َِ� ا�ُ�ْ�ِ�ِط �� َ��

 
 َوُ��� ِإْ�َ��ٍن َ��َ �ُ�� �َ�ُ 

 117ِ�ْ� َ��ِ�ٍ� �َْ�ِ�ُ� َ�� أَْ�َ�َ��ُ 
 

َِ��َرةِ 
ُِ� ِ�� ا��ّ

ّ
 ا�َ��

ُ
��ِ������َ 

 118َ�ْ� َ��َف ِ�� َ�ْ�َ�ِ�ِه ا�ُ�َ��َرة
 

 ِرْأِس ِ��ِ��ِ �َْ�َ�ُ� ِ�� َ�ْ�ِ��ِ� 
 ِ��ِ�

َ
��ِ�ْ��ِ �َ�ْ ِ

ّ
وُم ا��

ُ
�َ� �

�ُ�
119 

 
 َ��َ

ْ
َ�َ� إن� اْ�ُ��

ْ
 َواْ�َ�ِ�ِ� اْ�ُ��

 ً� ���ُ ��َ�ْ�ِ�َ�ْ�َ 
ْ
 ِإْن �َ�

ُ
���ِ�َ120 

 
 ُروُح اْ�َ�ْ�مِ 

ُ
 َواْ�َ�ْ�ُم َوا���ْ�ِ���

ِ� َ�ْ�مِ 
ْ
 ِ�� َ�ْ�ٍم ِ�َ��

َ
�
ْ
��َ َ�121 

 
��َ�� َ��َءَك َ�ْ�َ�  ُ

ْ�ِس َ��
َ
 اْ��

 122ُروٌح ِ��َ َ�َ�ٍر َو�َ ا�ِ�َ��ِس 

 
 

115 Kimin nefsi kendi kıymetini bilmez ise, başkası o kişide kendisinin görmediği 
şeyi görür. 

116 Kişinin barıştaki aşırılığı, savaştaki aşırılığı gibidir. 
117 Her insana kendisine ağır gelen şeyi taşıyacak bir arkadaş gerekir. 
118 Ticarette zeki tüccâr, ticarethânesinde hüsrana uğramaktan korkan kişidir. 
119 Sermayesini elde etmek için gayret eder, sonra da kârını aç gözlülükle ister. 
120 Fırsatı fırsat bil; zira fırsat bilinmezse cefaya dönüşür. 
121 İşi ciddiye almak ve tedbir azmin ruhudur; ciddiyeti olmayan azimde hayır yoktur. 
122 Mümkündür ki yeisten sonra sana hiç bir keder ve iltimasın olmadığı bir ruh gelir. 
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Ve nāẓımuñ 

 
ُ
 َ�َ���ْ�ُ� ِإْذ أَْرَ�ْ�ا ُ�ُ��َرُ��

ْ
 َوَ��

ْ�ُ� ِ�� ا���َ��ِ 
�
  123َوُ�ْ�ُ� ِ���ِ َ��� ا��

beytinde irsālü’l-meẟel  ِ��َا���  ��ِ  �ُ�ْ
�
 ḳavlindedür. Zīrā ẓulmde raḳṣ ا��

itmek emẟāl-i sāʾiredendür dinilmiş. Ve’l-ḥāṣıl ebyāt-ı meẕkūrede olan 
mażāmīne irsālü’l-meẟel dirler. 

et-Tehekküm 

 َوْ�ً�ا َ�ُ�ْ�ُ� �َ�ُ 
ْ
 َذل� ا�َ�ُ�وُل ِ�ِ��

 124َ�َ���ً�� أَْ�َ� ُذو ِ�ّ�ٍ َوُذو ِ�َ��ِ 

Tehekküm, luġatde şiddet-i ġażab u inhidām maʿnālarına gelür. 
Nitekim ا  ���������  dinilür ا����� maʿnāsına ve ���� ���� dinilür   ا���
���� maʿnāsına ve ا������ ا������. Ve ıṣṭılāḥda [14b] tehekküm, mevḳiʿ-
i inẕārda lafẓ-ı beşāret ityānından ve mekān-ı vaʿīdde vaʿd ityānından 
ve maʿraż-ı istihzāda medḥ ityānından ʿibāretdür. Mevżiʿ-i inẕārda 
beşāret ityānı Cenāb-ı Bārī’nüñ ḳavl-i şerīfinde ﴿  

ْ
��َُ� ِ��َن�  اْ�ُ��َ�ِ�ِ��َ�   �ِ ِ�ّ�َ

أَِ��ً��﴾ 125    vāḳiʿ olduġı gibidür. Ve maʿraż-ı istihzāda medḥ ityānı َ�َ�اً�� 
Cenāb-ı Bārī’nüñ 126﴾ 

ُ
اْ�َ�ِ��� اْ�َ�ِ��ُ�  أَْ�َ�  ِإ��َ�   ḳavl-i şerīfinde vāḳiʿ ﴿ُذْق 

olduġı gibidür. Ve keẕālik  127﴾ َ���ِ�ِ�ْ�ُ 
ْ
 ِإْن ُ�ْ��ُ�

ْ
 ِ�ِ� ِإ�َ���ُُ��

ْ
��ُ

ُ
��ُ�َْ� ��َ�َ�ْ�ِ﴿ ḳavl-i 

şerīfinde  
ْ
  lafẓı tehekkümdür. Ve nāẓımuñ ِإ�َ���ُُ��

 

 
123 Onların duygularını gevşetmek için nice kılığa girdim ve dedim ki: Allah’a 

yemin olsun ki zulümdeki raks zulmü geçer. 
124 Eleştiren kişi onlar hakkında hata etti, aşka gelerek, ben de ona alay ederek “Sen 

izzet ve gurur sahibisin” dedim. 
125 “Münafıklara, kendileri için elem dolu bir azap olduğunu müjdele.” Nisâ, 

4/138. 
126 “(Deyin ki:) Tat bakalım! Hani sen güçlüydün, şerefliydin!” Duhân, 44/ 49. 
127 “(Tevrat’a beslediğinizi iddia ettiğiniz) imanınızın size emrettiği şey ne kötüdür, 

eğer inanan kimselerseniz!” Bakara, 2/ 93. 
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 َوْ�ً�ا َ�ُ�ْ�ُ� �َ�ُ 
ْ
 َذل� ا�َ�ُ�وُل ِ�ِ��

 128َ��ِ َ�َ���ً�� أَْ�َ� ُذو ِ�ّ�ٍ َوُذو ِ� 

ḳavlinde ʿāẕil ẕülde iken ��� وذو   �� ذو   ḫiṭābı istihzā yöninden أ�� 
tehekkümdür. Baʿżı nüsaḫda ��� vāḳiʿ olmış.  

el-Mürācaʿat 

اِ�ُ�ِ��
َ
ِ�ي َ�� �ُ�

ْ
��َ �ُ�ْ�ُ 

ْ
 َ��َل اْ�َ�ِ��

 ِ��ِ  129َ��َل اْ�َ�ِ�ْ� ُ�ْ�ُ� َ�ْ� �َْ�ِ�ى ِ�َ�ّ�ِ

Bu nevʿ-i mürācaʿata baʿżıları suʾāl ve cevāb tesmiye eylediler ki 
mütekellim kendi beyniyle ġayrısınuñ beyninde vāḳiʿ olan ḳavlde 
mürācaʿatı ve ḥadīẟde muḥāvereti evcez-i ʿibārāt ve erşaḳ-ı sebk ve 
elṭaf-ı maʿnā ve eshel-i lafẓ ile ḥikāyet itmekden ʿibāretdür. Nitekim 
nāẓımuñ bu beytinde ve Ṣafiyyüddīn’üñ  

 � ِّ
��َ�ُ �

ْ
�ى َ��

ْ
  �َ��ُ�ا اْ�َ�ِ�� ُ�ْ�ُ� َ��

 130َ���ُ�ا ْا�َ�ُ�� �ْ�ُ� وّدى ��� ُ�ْ�َ�ِ�ِم ِ 

ve ʿİzzeddīn’üñ  

 
ْ
 َراَ�ْ�ُ� ِ�� اْ�َ�ْ�ِل ِإْذ �َ��ْ�ُ� َ�ْ�َ�َ�ُ��
 ِ��َ�َ ��ِ �َ�ْ�َ ��ِ�ْ�َ �ُ�ْ�ُ 

ْ
 131ُ�ْ�َ� اُْ�ُ�ُ��

beytlerinde vāḳiʿ olmışdur. 

 
128 Eleştiren kişi onlar hakkında hata etti, aşka gelerek, ben de ona alay ederek “Sen 

izzet ve gurur sahibisin” dedim. 
129 Sabırlı ol, dedi. Ben de sabrım bana sormuyor ki, dedim. Tahammül et, dedi. 

Ben de, kim onların uzaklaştırmalarına dayanabilir ki dedim. 
130 Sabırlı ol, dediler. Sabrım takip edilmiyor, dedim. Onları unut, dediler. Sevgim 

bitmedi, dedim. 
131 Söz konusunda müracaat ettim (danıştım) zira onların tesellilerini boşadım. Sen 

onları unut dedin, ben de kulağım senin söylediğine karşı sağırdır dedim. 
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[15a] Tevşīḥ 

ُ��ُر ِإَذا  ِ�َ��َ ِ�ْ�َ� ا���
ْ
��ُ�ُ��ِ�ْ�َ 

ْ�ُه �َ��� َ�َ��َرْ��َ� ِ��َْ�ِ�ِ��ِ  ��َ�132 

Bu nevʿe tevşīḥ tesmiyesi kelāmuñ evveli āḫirine dāl olduġından 
ötüridür. Gūyā vişāḥ menzilesine tenezzül idüp kelāmuñ evveli ʿātiḳ 
yaʿnī omuz ve āḫiri keşḥ yaʿnī bögür menzilesinde olur. Ve baʿżıları 
dimiş ki tevşīḥ beytüñ evvelinde bir maʿnā ola ki ol maʿnā fehm 
olınduġı vaḳtde ḳāfiye-i beyt fehm olına şu şarṭla ki muḳaddem olan 
lafẓ cins-i maʿnā-yı ḳāfiyeden bir lafẓ ile ola. Ve Zekiyyüddīn dimiş ki 
bu nevʿüñ üzerine aʿẓam-ı şevāḥidden olan Cenāb-ı Bārī’nüñ ﴿  َ ا�� ِإن� 
اْ�َ���َِ���َ ﴾ 133    ��َ�َ اَن 

َ
��ْ�ِ َوآَل   

َ
اِ���

َ
ِإْ�� َوآَل  َو�ُ�ً��  آَدَم   .ḳavl-i şerīfleridür اْ�َ�َ�� 

Zīrā maʿnā-yı ıṣṭıfā-yı meẕkūrdan fāṣıla bilinür ki ıṣṭıfā-yı meẕkūr 
ʿālemīn cinsindendür. Bu nevʿ tevşīḥde nāẓım ʿilm-i edeb ve ḥüsn-i 
taṣrīfde meleke ve basṭ ile sebk-i meʿānīde iʿmāl-i fikre muḥtācdur. 
Ḫuṣūṣā vişāḥdan binā olınan tevşīḥ tesmiyesi cins-i ġazelden silk-i 
tevriyede muntaẓam ola.  

Pes nāẓımuñ beytinde  َ��َ lafẓı ki cār maʿnāsınadur ʿātiḳ ve keşḥüñ 
üzerine ḥāyil olan tevşīḥüñ cānibini terşīḥdür. Zīrā ʿulemā-yı bedīʿ 
dimişler ki istiʿāre bir şeyʾi ġayrısınuñ isminde ẕikr idüp ve ol şeyʾüñ 
ġayrısında olan şeyʾi ol şeyʾ içün iẟbāt itmekdür teşbīhde mübālaġa 
eclinden ötüri. Pes bu taḳdīr üzere ḥālet-i tevşīḥ aḥbābda  َ��َ lafẓı şuʿūr 
içün istiʿāre olınmaḳ şol istiʿāre münticdir ki maḥāsin-i edebiyye 
andan istiʿāre olınur. Ve leff ü ṭayy lafẓlarından fehm olınur ki 
ḳāfiyede teşrīḥ ola. Ḫuṣūṣā ki leff ü ṭayden ṣoñra    �َ��َْ�َ��َر  dimiş ki 
maʿrifetle ʿarf beyninde müşterekdür. Pes imdi ḳāfiye-i Ḳaṣīde-i 
Mīmiyye olduġı muḳarrer olduġı taḳdīrce ẕevḳde  ِ��ِ�ِ�َْ� lafẓınuñ ġayrı 
ḳāfiye olmaḳ taṣavvur olınmaz ki bu beyt envāʿ-ı bedīʿden tevriye ve 

 
132 Onların ovada söyledikleri tevşihleri bu duygulardır, onu bükerek sardıklarında 

onların yaymasını tanımış olduk. 
133 “Şüphesiz Allah, Âdem’i, Nûh’u, İbrahim ailesini (soyunu) ve İmran ailesini 

(soyunu) âlemlere üstün kıldı.” Âl-i İmrân, 3/33. 



Tercüme-i Hizânetü’l-Edeb | 117 

ḥüsn-i istiʿāre ve terşīḥ ve muṭābaḳat ve basṭ ve insicām ve temkīn ve 
sühūlet ve ʿumde olan tevşīḥi cāmiʿdür. 

[15b] Teşābühü’l-Eṭrāf 

 َشاَبْهُت أَْطَراَف أَْقَواِسي َفِإْن أَِهمِ 
224Fأَِهْم ِإَسى ُكّلِ َواٍد ِفي ِصَفاِتِهمِ 

134 

Teşābühü’l-eṭrāf tesmiye olınan teḳaddüm iden mürācaʿat 
miẟlidür. Lākin teşābüh-i eṭrāf lafẓ-ı ḳāfiyeyi evvel-i beytde getürmek 
gerek. Ve bu nevʿüñ ismi sīn-i mühmele ve ġayn-ı muʿceme ile tesbīġ 
imiş. İbn Ebi’l-Iṣbaʿ teşābühü’l-eṭrāf tesmiye eylemiş mıṣrāʿınuñ 
ṭarafları müteşābih olduġından ötüri. Beyt-i nāẓımda mıṣrāʿ-ı evvelüñ 
āḫirinde  ْأَِهم ve mıṣrāʿ-ı ẟānīnüñ evvelinde   ْأَِهم  ve ḳāfiyede  ِْهم vāḳiʿ 
olduġı gibi. Ve Şeyḫ ʿİzzeddīn’üñ  

 أَْطَراُفَك ِاْشَتَبَهْت َقْوً� َمَتى َتِلمِ 
225Fَتِلْم َفًتى َزاِيًدا ِسَبْلَوى َفَلْم َتِلمِ 

135 

beytinde mıṣrāʿ-ı evvel āḫirinde ve mıṣrāʿ-ı ẟānī evvelinde ve ḳāfiyesi  
 .vāḳiʿ olduġı gibi َتِلمِ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
134 Sözlerimin her yönünü beğendim. Ve en önemlisi onların sıfatları konusunda 

her vâdiye doğru başını yönelt. 
135 Senin bakışların söz gibidir; kınadığında, kınanmayacak bir şeyden dolayı bir 

genci kınamış olursun. 
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et-Teġāyür 

 ْ��ُ�َ �ِ��ِ
�
ُ ا����َس ِ�� ُ�ّ�ِ ا��

 أَُ��ِ��
 ِ��ِ�ِ

ْ
 136أََراُه أَْ�ُ�ُ� آَ��ِ�� ِ�ُ��

Iṣṭılāḥ-ı bedīʿde teġāyür şol telaṭṭufa tesmiye olınmış ki şāʿir kendi 
ẕemm itdigi şeyʾi yāḫūd ġayrısı ẕemm itdigi şeyʾi medḥe tevaṣṣul ile 
telaṭṭuf eyleye. Nitekim ḳavl-i nāẓımda vāḳiʿ olmış ki nās raḳībüñ 
ẕemmi üzerine icmāʿ itmiş ki nāẓım anlara muġāyeret ü muḫālefet 
idüp dir ki raḳībüñ ḥubbında nāsa muġāyeret iderüm. Zīrā raḳībi 
gördükde ol maḥbūbların ḳurbına basṭ-ı āmāl iderüm. İşte kişi ẕemm 
itdigi şeyʾi yāḫūd ġayrısı ẕemm itdigi şeyʾi medḥ ile telaṭṭuf itmege 
teġāyür dirler muġāyeret ü muḫālefetinden ötüri.  

et-Teẕyīl 

 ِ��ِ�ِ ��َ  َوا�ِ َ�� �َ�َل َ�ْ�ِ��ُ� ا�ّ�ِ
�َ� َ��ِذِ�� َوَ�َ�� ِ���ِ ِ�� اْ�َ�َ��ِ 

137 

Iṣṭılāḥ-ı bedīʿde teẕyīl aña dirler ki nāẓım yāḫūd nāẟir kelāmını 
tamāmdan ṣoñra ve uzun ḥüsn-i sükūtdan ṣoñra bir cümle ile teẕyīl 
ide ki mā-ḳablini taḥaḳḳuḳ-ı teʾkīd içün ziyāde-i tahḳīḳ mecrā-yı 
meẟelde cārī ola. [16a] Ve teẕyīl ile tekmīlüñ beyninde farḳ oldur ki 
tekmīl kemāle muḥtāc olan maʿnā üzerine vārid olur. Teẕyīl ise kelām-
ı evvelüñ teʾkīd ü taḥḳīḳinden ġayrı bir şeyʾ ifāde eylemez. Teẕyīl 
üzere aʿẓam-ı şevāḥidden olana Cenāb-ı Bārī’nüñ  ﴿  �َ�ََوَز اْ�َ���  َ��َء  َوُ�ْ� 

i -i kerīmede cümle- i şerīfidür. Āyet -ḳavl 138 ﴾ ��ً��َُز َ��َن   �َ�ِ�
َ
اْ�� ِإن�   �ُ�ِ�

َ
اْ��

 
136 İnsanlar rakibi kötülemekte ağız birliği yapmış. Fakat ben rakibi sevmek 

konusunda onlardan farklıyım. Zira rakibi gördükçe o güzellere yaklaşmak 
konusunda şevklenip ümitleniyorum.  

137 Allah’a yemin olsun ki; onlarla buluşma(nın süresine) ilave yapılması uzun 
gelmedi. Ey beni kınayan! Yeminde Allah’ı zikretmek) kâfidir. 

138 “De ki: Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkûmdur.” İsrâ, 
17/ 81. 
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aḫīrede olan  ��ً��َُز َ��َن   �َ�ِ�
َ
اْ�� �ِ�ُ�  cümlesi ِإن� 

َ
اْ��  cümlesini taḥḳīḳ ü َزَ�َ� 

teʾkīd içün bir teẕyīldür ki miẟl-i sāʾir maḫrecine ḫāricdür. Ve ḳavl-i 
nāẓımda  ِ��َ�َ�َْوَ�َ�� ِ���ِ ِ�� ا cümlesi bir cümledür ki tamām-ı kelāmdan 
ṣoñra ve üzerine ḥüsn-i sükūtdan ṣoñra vāḳiʿ olmışdur ki kelām-ı 
sābıḳı taḥḳīḳ ü teʾkīd idüp mecrā-yı miẟlde cārīdür. Ve   َ�َل� lafẓı 
tevriye-i teẕyīli terşīḥ içündür. Zīrā ṭūl-i levāzım eẕyāldendür. Ve 
ṭavīl-i ẕeyl-i liḳā elṭaf-ı istiʿārātdandur ve  ��َِ��ِذ  �َ�   ḥaşvde tekmīl-i 
kelām içün getürülmişdür. Nitekim ẕikri sebḳat eyledi.  

et-Tefvīf 

 ْ� ِح اْ��َْ� أَْ�ِ� أَِ�ْ� َ�ّ�ِ َ
  أَِ�ِ� اْ�َ�ِن اْ��

 ِ�ُ� ���ُ ���َ �ْ ْف أَِ�ْ� َوَش رّ�ِ ِ�ّ�َ139 

Tevfīf, luġatde ẟevb-i müfevvefden müştaḳdur. ẟevb-i müfevvef 
oldur ki anda beyāż ḫaṭlar ola ve raḳīḳ ola ki murād telvīn ve 
naḳşıdur. Ve fenn-i bedīʿde tevfīf oldur ki şāʿir aġżāb-ı meşaḳḳatinden 
nāşī meʿānīden bir maʿnā iḥtirāʿına ve aḥsen-i elfāẓa dest-res 
bulamayup maġlūb olduḳda nāẓımı ṭarīḳ-i ʿaḳādeye irşād ide. Yaʿnī 
şāʿir medḥde yāḫūd ġazelde yāḫūd ġayrı fünūndan kelimāt-ı meʿānī-i 
şettā getürür ki birbirinden munfaṣıl ve veznde mütesāvī ola ve ġāliben 
müteżāddeyn ola. Nitekim nāẓımuñ beytinde vāḳiʿ olmışdur ki 
ḫuşūnet līnetüñ ve ḥüzn feraḥuñ ve menʿ ʿaṭānuñ ve rıfḳ şiddetüñ 
żıdlarıdur. Yaʿnī ʿāẕile ḫiṭāb idüp dir ki meşaḳḳat-ı maḥabbetde 
maġlūbum. Sen gerek ḫuşūnet eyle gerekse līnet eyle gerek ḥüzn ve 
gerek feraḥ gerek menʿ gerek ʿaṭā eyle ve gerek tevfīf ve cevdet gerek 
vişāyet gerek rıfḳ gerek şiddet eyle. Bunların küllīsi ṣıdḳ-ı maḥabbete 
nisbetle esheldür. [16b] Lākin bu ḳadar vardur ki sende bir maḥbūba 
benüm gibi maḥabbet eyle, andan ṣoñra baña levm eyle. Nitekim İbn 
Fārıż ḳuddise sırruhū ḥażretleri ʿāẕile ḫiṭāb idüp bu mażmūnı beyān 
buyurur:  

 
139 Kaba ya da yumuşak ol; hüzünlen ya da sevin; engelle ya da iyilik yap; vefalı ol 

ya da kötü davran; sev ya da kına. Ben sevgide mağlubum! 
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 اْ�َ�َ�ى 
َ
 َدْع َ�ْ�َ� َ�ْ�ِ��ِ�� َوُذْق �ُْ��

 �ْ ْ�َ� َذِ�َ� َ��ِّ
َ
 140َ�ِ�َذا َ�ِ�ْ�َ� َ��

el-Müvārebet 

�ٌب �ََ�ي� َ��َ 
ُ
 �َ� َ��ِذِ�� أَْ�َ� َ�ْ��

�َُ�اِرِب اْ�َ�ْ�َ� ِ��ِّ� َواْ�َ�ِ�ْ� ِ�َ�ِ�� 
141 

Müvārebe, rā-yı mühmele ve bā-yı muvaḥḥede ile ḥācet maʿnāsına 
olan ereb’den müştaḳdur dinilmiş. Ve İbn Ebī Iṣbaʿ dimiş ki fesād 
maʿnāsına verebe’den müştaḳdur. Nitekim ورب ا���ب ا��اد dirler ��� إذا 
maʿnāsına ا��اء  ���� ورب   ���. Pes müvārebe mütekellim teʾvīl-i 
bāṭından iẓhār eyledigi şeyʾ ile ẓāhir-i kelāmuñ mefhūmını ifsād 
itmege dirler. Ve Taḳiyyüddīn dimiş ki ḥaḳīḳat-i müvārebe oldur ki 
mütekellim bir kelāma diye ki ol kelām inkār olınan şeyʾi 
mutażammın ola ve anuñ sebebiyle mütekellimüñ üzerine muʾāḫeẕe 
müteveccih ola. Pes anuñ üzerine inkār ile muʾāḫeẕe olınduḳda 
vücūhdan bir vech-i ḥaẕf ile istiḥżār olına ki ol ḥaẕf sebebiyle 
muʾāḫeẕeden ḫalāṣ ola. Ol ḥaẕf daḫi yā taḥrīf-i kelime yāḫūd taṣḥīf ile 
yā ziyāde yāḫūd naḳṣla yāḫūd ġayrıla ḥāṣıl ola. Nitekim Ebū Nüvās, 
Reşīd’in cāriyesi Ḫāliṣa hicvinde  

 
ْ
 �ََ�ْ� َ��َع ِ�ْ�ِ�ي َ�َ�� َ��ِ�ُ��

 ِ��ِ�ِ��َ ��َ�َ 
�

 142َ�َ�� َ��َع ُ�ِ��

dimiş. Bu beyti Reşīd’e irişdikde anı tehdīd idicek benüm didigüm  

 

 
140 Kabalığımı kendinden defet ve arzunun tadına var, âşık olduktan sonra kaba 

davran. 
141 Ey beni azarlayan! Sen benim nezdimde sevimlisin. Akıl oyunları yaparak 

benden (uzaklaşma)! Hikmetlerimden istifade et! 
142 Şiirim sizin nezdinizde zayi oldu. Sahte altının halis altın yanında zayi olduğu 

gibi. 
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ْ
 �ََ�ْ� َ��ء ِ�ْ�ِ�ي َ�َ�� َ��ِ�ُ��

 ِ��ِ�ِ��َ ��َ�َ 
�

 143َ�َ�� َ��َء ُ�ِ��

idi. Tedārükiyle müvārebesini Reşīd istiḥsān eylemiş. Ve ʿİzzeddīn’üñ 
bu beytinde vāḳiʿdür:  

 َ�َْ�َ� أَْ�َ�ُ� ِذْ��ً� ِ�� ُ�َ�اَرَ��ٍ 
َ��ِ َو�ِ  ِ� َ�ْ�ُ��ٌب ِإ�َ� ا��ِّ ���َ����

144 

Pes أ��� ile أ��� ve ���� ile ���� ve ��� ile ��ََ� murād eylemiş. Ve 
nāẓımuñ 

�ٌب �ََ�ي� َ��َ 
ُ
 �َ� َ��ِذِ�� أَْ�َ� َ�ْ��

�َُ�اِرِب اْ�َ�ْ�َ� ِ��ِّ� َواْ�َ�ِ�ْ� ِ�َ�ِ�� 
145 

beytinde müvārebe    ٌب�
ُ
��ْ�َ  [17a] lafẓında olur ki  َ��َ   ile merdūd 

yāḫūd taṣḥīf ile mecbūb olur. Ve  �َ�ْ�َ�ْا’da lām-ı taʿrīf ʿivaż içün olıcaḳ 
ʿaḳlını benden ötüri ifsād itme dimek olur. Ve    ْ��ِ�َ�ْا  kelimesi istifʿāl 
bābından istiʿāre maʿnāsını ifāde ider ve iftiʿāl bābından sefed ve 
süfūddan binā olınmaḳ üzere temür şīş maʿnāsını ifāde ider. Ve  ��ِ�َ�ِ 
lafẓı taḥrīf ile ve tevriye ile hicv olur. Ve’l-ḥāṣıl bu maḳūle taṣḥīf ve 
taḥrīf miẟillü şeyʾ tedārükiyle medḥ iken ẕemme yāḫūd ẕemm iken 
medḥe iḥtimāli olana müvārebe dirler. 

 

 

 

 

 
143 Şiirim de sizin nezdinizde ışık saçtı, saf altının diğer altın nezdinde parladığı 

gibi. 
144 Aldatarak alt etmede sen, zekası en keskin olansın şüphesiz ve akletmede 

nimetlere nisbet edilensin. 
145 Ey beni azarlayan! Sen benim nezdimde sevimlisin, akıl oyunları yaparak benden 

(uzaklaşma)! Hikmetlerimden istifade et! 
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el-Kelāmu’l-Cāmiʿ 

 ُ�ُ��َ�ْ�ِ �ِ�ُْ� ْ
 َ�ْ�ُ� اْ�َ��َِم ِإَذا �َ�

ْوِق َ��ْ�َ�َ�مِ   146ُوُ��ُدُه ِ�ْ�َ� أَْ�ِ� ا���

Kelām-ı cāmiʿ andan ʿibāretdür ki şāʿir bir beytde ḥikmeti yāḫūd 
vaʿẓı yāḫūd ḥaḳāyıḳdan bunların ġayrını getüre ki mecrā-yı emẟālde 
cārī ola. Ve nāẓım anuñ ḥikmetiyle yāḫūd vaʿẓıyla müştemil ola. 
Nitekim ḳavl-i Ebī Nüvās’da vāḳiʿ olmışdur: 

ِة اْ�َ�َ��  ا�ِ ِ�� ِ���
ُ
�
ْ
 ِإَذا َ��َن َ��

َزا�َ� ِ�ْ� ُوُ��ِه اْ�َ�َ�اِ��ِ   147أََ�ْ�ُ� ا���

Ve Ṣafiyyüddīn’üñ  

 ُ�
ُ
��َ�ْ�َ �َ�َ  أَن� ا���

ُ
 َ�ْ� َ��َن �َْ�َ��

 148َ��َ �ََ��ُف ِ�َ�ْ�ِغ ا���ْ�ِ� ِ�ْ� أَ�َ�ِ 

beytinde vāḳiʿ olduġı gibi. Ve nāẓımuñ beytde ḥikmet-i cemʿ-i kelām 
sāmiʿi ḥikmetle iġnā itmedigi vaḳtde ol cemʿ-i kelāmuñ vücūdı ehl-i 
ẕevḳ ʿindinde ʿadem gibidür didigi mecrā-yı miẟlde cārīdür. Yaʿnī 
kelimāt-ı ḥikmet-āmīzi işidüp mütenassıḥ olmayan işitmemiş gibidür 
dimekdür.  

 

 

 

 

 

 
146 Hikmet içermeyen çok söz etmek, zevk ehli nazarında yokluk gibidir. 
147 Gençte Allah’tan gayrısı olduğu zaman, zararlar ona bir takım faydalar şeklinde 

gelir. 
148 Amacı bal elde etmek olan kimse, arı sokmasının eleminden korkmaz. 
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el-Münāḳaża 

 ِإْن أَْزَ�ُ��ا َو�َ�َوا 
ْ
 ِإ�ِّ� أُ�َ�ِ�ُ�ُ��

 ِ��ِ���ِ 
َ
ا ِإْ��

ً
���َِ� �ٌ�َْ� 

�
 149 َوَ��

Iṣṭılāḥda münāḳaża şarṭı mümkin ve müstaḥīl olan naḳīżeyn 
üzerine taʿlīḳdür ki murād-ı mütekellim [17b] müstaḥīl olan naḳīż ola 
mümkin olan olmaya. Ḥattā taʿlīḳ ʿadem-i vuḳūʿ-ı şarṭa müʾeẟẟir ola. 
Bu taḳdīrce mütekellim ẓāhirde nefsini münāḳıż olur. Zīrā vuḳūʿ-ı 
emrin şarṭı vuḳūʿ-ı naḳīżeyn iledür. Nitekim Nābiġa’nuñ ḳavlinde 

 ��ِ�
َ
 أَْو �ُ�

ُ
 َوِإ��َ� َ�ْ�َف َ�ْ�ُ��

اُب 
َ
َ� أَْو َ��َب اْ��ُ�

ْ
 150ِإَذا َ�� ِ��

vāḳiʿ olmışdur. Zīrā muḫāṭabuñ şeybi üzerine vuḳūʿ-ı ḥükmüñ taʿlīḳi 
mümkindür ve ġurābuñ şeybi üzerine vuḳūʿ-ı ḥükmüñ taʿlīḳi 
muḥāldür. Zīrā ġurāb içün aḳlıḳ mutaṣavver degüldür. Pes nāẓımuñ 
murādı naḳīż-i ẟānīdür, evveli degül. Zīrā murādı أ�ً�ا  .idi إ�� � ���� 
Ve münāḳaża sebebiyle nefyü’ş-şeyʾ bi- īcābihi beyninde farḳ oldur ki 
münāḳażada nefy ve īcāb olmaz ve nefyü’ş-şeyʾ bi-īcābihide şarṭ 
olmaz. Ve keẕālik ʿİzzeddīn’üñ  

 ِإ�ِّ� أُ�َ�ِ�ُ� َ�ْ�َ� ا��ّ�ِزِ��َ� ِإَذا 
مِ 

َ
ْ� َ�ْ�َ�ُة اْ�َ��

�
 151َ�� َ��َب َ�ْ�ِ�� َوَ��

beytinde vāḳiʿ olmışdur. Yaʿnī münāḳaża ʿahdin şarṭını mümkin ve 
müstaḥīl olan naḳīżeyn üzerine taʿlīḳ eyledi ki istiʿāre vechiyle şeyb-i 
ʿazm mümkindür lākin şebāb-ı şehvet-i herim muḥāldür. Bu taḳdīrce 

 
149 Onlar iddia edip benden uzak dururlarsa ve bir karınca bir dağı peşi sıra 

sürüklerse ben de onlara verdiğim sözümde durmayacağım.    
150 Şüphesiz sen hüküm verecek ve havalara gireceksin, sen gençleştiğinde veya 

karga ağardığında. 
151 Ben uzakta olanların ahdine karşı çıkacağım şüphesiz, azmim ihtiyarlayıp, 

yaşlılığın istekleri genç kaldığı sürece. 
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أ�ً�ا 152 ا���ز���   ��� أ����   � dimek olur. Zīrā naḳīżeynden müstaḥīli 
murād ider. Ve nāẓımuñ  

 ِإْن أَْزَ�ُ��ا َو�َ�َوا 
ْ
 ِإ�ِّ� أُ�َ�ِ�ُ�ُ��

 ِ��ِ���ِ 
َ
ا ِإْ��

ً
���َِ� �ٌ�َْ� 

�
 153 َوَ��

ḳavlinde maḥbūbların münāḳaża-i ʿahdlerinüñ şarṭını mümkin ve 
müstaḥīl olan naḳīżeyn üzere taʿlīḳ eylemiş ki أَْزَ�ُ��ا َو�َ�َْوا mümkindür. 
Yaʿnī cefā üzere ʿazmları ẟābit olup benden baʿīd olurlar ise ʿahdlerini 
münāḳıż olurum dimek olur ki bu mümkindür ve   �ٌ�َْ�  

�
اَوَ��

ً
���َِ�  naḳīżi 

muḥāldür. Zīrā ḳarınca cebeli çekmek mümkin degüldür. Bu taḳdīrce 
  .dimek olur ki naḳīżinden müstaḥīli murād ider � أ���� ����� أ�ً�ا

Reddü’l-ʿAcüz ʿAle’ṣ-Ṣadr 

 
ْ
ْح ِ�َ�ْ�ِ��ِ� اْ�َ�ِ��ِ� �َُ�� ِ

ّ
 أَُ��

ْ
 أَ�َ�

  
ْ
ْد أَ�َ�  أَُ�ّ�ِ

ْ
ْ أَ�َ�ِ أَ�َ�

ْ أَ�َ�
 154أَْ�ِ��

[18a] Ve bu nevʿe reddü’l-ʿacüz ʿale’ṣ-ṣadr diyü müteʾaḫḫirīn 
tesmiyesidür ki maḳāma lāyıḳdur. Bu daḫi üç ḳısmdur ki ḳısm-ı evveli 
beytüñ ṣadrında yaʿnī evvelinde olan kelime ʿaczinde yaʿnī āḫirinde 
olan kelimeye muvāfıḳ yāḫūd mücānis ola. Ve ikinci ḳısmı oldur ki 
beytüñ āḫir kelimesi evvel kelimesine muvāfıḳ ola. Ve üçünci ḳısmı 
oldur ki beytüñ āḫir kelimesi beytüñ baʿżı kelimesine muvāfıḳ ola 
ḳanġı mevżiʿde olursa olsun. Tafṣīl-i envāʿı Ḥāşiye’den maʿlūm olur. 
Ve nāẓımuñ beytinde reddü’l-ʿacüz ʿale’ṣ-ṣadr  

ْ
 kelimesidür ki   أَ�َ�

beytüñ ṣadrında ve ʿacüzinde ve vasaṭında cinās ve tevriye ṭarīḳince 
ẕikr olınmışdur. Ve Ṣafiyyüddīn’üñ  

 
152 Ben uzakta olanların ahdine ebediyen karşı çıkmayacağım. 
153 Onlar iddia edip benden uzak dururlarsa ve bir karınca bir dağı peşi sıra 

sürüklerse ben de onlara verdiğim sözümde durmayacağım.    
154 Onlara övgü düzeni ilk elden açığa vurmadım mı? Tehdit etmedim mi? 

Sabretmedim mi? Yapmadım mı? Yapmadım mı? 
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ْت 
َ
ي َ�َ�� �ََ�� ِ

ّ
َث َ�ْ� ِ�� ���َ�َ ��ِ�َ 

 اْ�َ�ْ�ِ� ِإ�� ِ�ْ� َ�ِ��ِ� َ�ِ�� 
ُ
اِ��

َ
��َ155 

beytinde iki ��ِ�َ bir maʿnāya vāḳiʿdür. Ve ʿAmyān’uñ bu beytinde bir 
gūne reddü’l-ʿacüz ʿale’ṣ-ṣadr vāḳiʿ olmışdur:  

 ِ��ِ ِّ
��ُ �َ�ْ�َ �َ���َِ� ��َ ْ

��ُ  َوَ���
 ِ��ِ  �َ َوَ�ّ�ِ

ْ
�َ� ِ�َ�اُ�� ْ

 156َوَ�� �ََ��

el-Ḳavl bi’l-Mūceb 

 َ�ْ�ِ�� �َُ� ُ��َ�ٌ� ِإْذ َ��َل ا
ْ
��ُ�ُ�َ�ْ 

 157َ�َ�ّ�ِ ُ�ْ�ُ� ِ��َ�ِري �َْ�َم َ�ْ�ِ�ِ��ِ 

Iṣṭılāḥda ḳavl bi’l-mūcebe üslūbü’l-ḥakīm daḫi dirler ki taʿrīfinde 
ʿibārāt-ı muḫtelife vāḳiʿ olmış. Baʿżıları dimiş ki ḳavl bi’l-mūceb oldur 
ki bir ṣıfat taḥṣīṣ olına ol ṣıfatuñ ẓāhirinde ʿumūmından ṣoñra yāḫūd 
ḥükmi mūceb olan bir ṣıfatı dirsün lākin mütekellim ol ṣıfatı iẟbāt 
itdigi şeyʾüñ ġayrına iẟbāt idersün.  

Ve Zekiyyüddīn İbn Ebi’l-Iṣbaʿ dimiş ki ḳavl bi’l-mūceb oldur ki 
mütekellim muḫāṭaba bir kelām ile ḫiṭāb eyleye ki muḫāṭab kelām-ı 
mütekellimden bir kelimeyi ḳaṣd idüp ol kelime üzerine lafẓından 
mütekellimüñ maʿnāsınuñ ʿaksini mūcib olan şeyʾe binā eyleye. Ve 
dinilmiş ki [18b] bu taʿrīf ḳavl bi’l-mūcebüñ ġayrıdur. Zīrā bu 
taʿrīfüñ ḥaḳīḳati ḥaṣmı feḥvā-yı lafẓından bir kelāmla redd itmedür. 
Ve Muṭavvel’de dimiş ki ḳavl bi’l-mūceb iki nevʿdür. Bir nevʿi oldur 
ki ġayrın kelāmından bir ṣıfat bir şeyʾden kināye vāḳiʿ ola ki ol şeyʾ 
içün bir ḥükm iẟbāt ide ve sen ol ṣıfatı ol şeyʾüñ ġayrı içün iẟbāt 

 
155 Ağzım sırrımı ortaya çıkardı; kalbin sırlarını ancak ağız söyleyebilir. 
156 Onların hakkı! Biz onların sevgilerinin ahdini unutmadık. Biz onların ve onların 

hakkı dışındakini talep etmedik. 
157 O sevgililerin en şefkatlisi bana “Teselli bul” dedi. Ben de kavl bi’l-mûceb 

yoluyla “Sevgililerin ayrılığının günündeki ateşimle teselli bulurum” dedim.  
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idersün ol ḥükmüñ ẟübūtına ve andan intifāʾına taʿarruż itmeksizin. 
Ke-ḳavlihi teʿālā ﴿  ُة ِ اْ�ِ��� ْ�ِ�َ��� اْ�ََ��� ِ�ْ�َ�� اْ�ََذل� َوِ��

ُ
�َُ���ُ�َن �َِ�ْ� َرَ�ْ��َ� ِإ�َ� اْ�َ�ِ���َِ� �َ�

ُ��ِ�ِ� َوِ�ْ�ُ�ْ�ِ�ِ���َ ﴾158  
َ
 Zīrā münāfıḳlar eʿazz lafẓıyla kendi ferīḳlerinden َوِ��

kināye eylediler ve eẕell lafẓıyla müʾminīnden kināye eylediler ve 
iḫrācı eʿazza iẟbāt eylediler. Pes Allāhu teʿālā ḥażretleri münāfıḳları 
redd vechiyle ʿizzeti kendi ẕāt-ı pākine ve resūline ve müʾminlere iẟbāt 
eyledi ḥükm iḫrācınuñ ṣıfat-ı ʿizzet ile müʾminlere ẟübūtına ve 
anlardan nefyine taʿarruż olınmaḳsızın. Ḥaccāc, Ḳabaʿẟerā’ya vaʿīd 
ẓımnında 159ا�د��  ���  ������ dirken ki edhemden murādı ḳayd idi. 
Ḳabaʿẟerā gördi ki lafẓ-ı edhem ḳayda ve hem ferese ıṭlāḳı ṣaḥīḥdür 
Ḥaccāc’uñ kelāmını feres maʿnāsına ḥaml idüp 160  ���  ���� ا����   ���
وا����  diyüp vaʿīdi vaʿde ṣarf eyledi. Bu ḳavl bi’l-mūceb ا�د�� 
ḳabīl[in]dendür.  

Ve Muṭavvel’de ẕikr olınan ḳavl bi’l-mūcebüñ ikinci nevʿi oldur 
ki ġayrın kelāmında vāḳiʿ olan bir lafẓı ol ġayrın murādınuñ ḫilāfı 
üzere ḥaml itmekdür şol meʿānīden ötüri ki müteʿallıḳınuñ ẕikriyle 
ġayrın ḫilāf-ı murādına muḥtemel ola ki ekẟeriyyā beyne’n-nās 
mütedāvil olan bu ḳısmıdur. Nitekim İbn Ḥaccāc’uñ ḳavlinde vāḳiʿ 
olmışdur: 

[19a] إذ أ��� ��ارا �ُ�ْ�ََ� �ُ�ْ�ُ  

�َ�ِدي َ��َل �ََ�ْ�َ� َ��ِ�ِ�� ِ��ْ�َ 
161  

 
 ً��ُ� �َ

ْ
ْ�ُ� َ��َل أَْو�َ� ��َ� �ُ�ْ�ُ  

َ� ِوَداِدي 
ْ
ْ�ُ� َ��َل َ��

َ
 162ُ�ْ�ُ� أَْ��

 
158 “Onlar, ‘Andolsun, eğer Medine’ye dönersek, üstün olan, zayıf olanı oradan 

mutlaka çıkaracaktır’ diyorlardı. Hâlbuki asıl üstünlük, ancak Allah’ın, 
Peygamberinin ve mü’minlerindir.” Münâfikūn, 63/8. 

159 Seni zincire vuracağım.  
160 Senin gibi bir emîr yağız (edhem) ata da bindirir kır ata da. 
161 Artık ağır gelmeye başladı, zira defalarca geldim, dedim. O da “Nimet yükü 

sebebiyle sırtım ağırlaştı” dedi. 
162 Ben “İkameti uzattım” dedim: O da “Güç ve ihsanı uzattın” dedi. Ben 

“Bıktırdım” dedim, o “Muhabbet ipimi ördün” dedi.  
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Yaʿnī muḫāṭaba didüm ki merreten baʿde uḫrā gelmekle teẟḳīl 
oldum. Muḥāṭab didi ki bār-ı niʿam ile dūşumı teẟḳīl eyledüñ. Ben 
didüm ki taṭvīl-i iḳāmet eyledüm. Ol didi ki ṭūl-i iʿṭā eyledüñ. Ben 
didüm ki ibrām eyledüm. Ol didi ki ḥabl-i vidādı ibrām eyledüñ. 
Yaʿnī muḥkem eyledün. Zīrā ibrām uṣandurmaḳ ve muḥkem itmek 
maʿnāsınadur vedād ḳarīnesiyle muḥkem maʿnāsını murād ider. Ve 
nāẓımuñ  

 َ�ْ�ِ�� �َُ� ُ��َ�ٌ� ِإْذ 
ْ
 َ��َل اْ�َ�ُ�ُ��

 163َ�َ�ّ�ِ ُ�ْ�ُ� ِ��َ�ِري �َْ�َم َ�ْ�ِ�ِ��ِ 

ḳavlinde mütekellimüñ kelāmınuñ maʿnāsı ʿaksinde muʿtemed ʿaleyhā 
olan kelime ���’dür. Zīrā mütekellim ��� lafẓıyla tesliyet maʿnāsın 
murād ider. Ve nāẓım iştirāk maʿnāsıyla ʿaksüñ murād ider müteʿallıḳı 
olan ري��� ḳarīnesiyle. Yaʿnī ol maḥbūbların eşfaḳı baña mütesellī ol 
didikde ben aña ḳavl bi’l-mūceb ile didüm ki maḥbūbların faḳd u 
firāḳı güninde āteşüm ile mütesellī olurum. 

el-Hicv fī Maʿrıżi’l-Medḥ 

 ِ�َ�ْ�ِ�ِض َ�ْ�ٍح َ�ْ� َ�َ��ْ 
ْ
 َوَ��

ْ
��ُُ� 
ِ� َوا���ُ��ِ 

ْ
�  ِ�َ�ْ�ِ� ا���

ْ
�ُ��ْ�ُ �ُ�ْ�ُ164 

Maʿrıż-ı medḥde hicv bedīʿiyyātdan bir nevʿdür ki mütekellim bir 
kişinüñ hicvini ḳaṣd idüp elfāẓ-ı müveccehe īrād eyler ki ẓāhiri medḥ 
ve bāṭını ḳadḥ ola. Ve īhām ider ki anı medḥ ide ḥālbuki anı hicv 
eyler. Nitekim ḳavl-i Ḥamāsī’de vāḳiʿdür:  

 

 
163 O sevgililerin en şefkatlisi bana ““Teselli bul” dedi. Ben de kavl bi’l-mûceb 

yoluyla dedim ki “Sevgililerin ayrılığının gönlümdeki ateşiyle teselli bulurum” 
dedim.  

164 Nice övgü görünümlü sözlerle onları hicvettim: Zulmü ve töhmeti taşımada öne 
geçtiniz, dedim.  
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ةً 
َ
 �ُْ�َ�ْوَن ِ�ْ� �ُْ�ِ� أَْ�ِ� ا���ْ�ِ� َ�ْ�ِ��

�ِء ِإْ�َ���ً�  165َوِ�ْ� ِإَ��َءِة أَْ�ِ� ا���
 

 ِ��ِ
َ
��ْ�َ�ِ �ْ�ُ�َْ� 

ْ
 َو َ��ّن َر��َ� �َ�

 ِ�ْ� َ�ِ��ِ� ا����ِس ِإْ�َ���ً�
ْ
 166ِ�َ�اُ��

Pes kelāmuñ ẓāhiri ḥilm ü fıḳh ve ḫaşyet ü taḳvā ile medḥdür. Ve 
bāṭında maḳṣūd ẕemdür ki ġāyet ẕüll ve ʿadem-i menʿe 
müvehhemdür. Ve nāẓımuñ  ِ��َُوا���  �ِ

ْ
� ا���  �ِ�ْ�َ�ِ  

ْ
�ُ��ْ�ُ ḳavlinde keẕālik 

 
ْ
�ُ��ْ�ُ siyādetden binā olınmaḳ üzere medḥ siyāḳındadur. Ve  ِ�

ْ
� �� yaʿnī 

ẓulmı müteḥammil olmaġla [19b] ẓāhiri ḥilm ve ḫaşyet maʿnāsına 
medḥ siyāḳındadur. Ve bāṭını ẕemdür ki    

ْ
�ُ��ْ�ُ  sevād-ı levnden binā 

olınmaḳ üzere hicvdür. Ve ẓulmı ḥaml itmek muḳteżā-yı ẕüll ve 
ʿadem-i menʿ olup ve ���’üñ ẓāhiri ve bāṭını ġāyetde ẕemm olmaġın 
tamām-ı maʿrıż-ı medḥde hicv olmış olur.  

el-İstiẟnā 

 
ُ
 اْ�َ�ْ�ِ� َ�ْ��ُ��

ْ
 ِ�ْ�ُ� ا�ُ�ُ�وَد َ�َ��

 167إ�� َ�َ��ِ�� أَْ�َ��ٍن ِ�ِ�ي َ�َ��ِ 

İstiẟnā ikidür. Biri istiẟnā-yı luġavīdür ki kesīrden ḳalīli iḫrācdan 
ʿibāretdür. Tafṣīli kütüb-i naḥviyyede müstevfādur. Ve ikincisi istiẟnā-
yı ṣınāʿīdür. İstiẟnā-yı ṣınāʿī oldur ki kesīrden ḳalīli iḫrācdan ṣoñra 
maʿnā-yı istiẟnā üzere bir maʿnā ifāde idüp maʿnā-yı istiẟnā üzerine 
behcet ve ḥalāvet iksā itdürmekle ebvāb-ı bedīʿde iẟbātı müsteḥaḳ olan 

 
165 Zulüm ehli zulmünden dolayı mağfiret, kötülük ehli de kötülüğünden dolayı da 

iyilikle ödüllendirilirler. 
166 Rabbin, haşyetinden dolayı bütün insanlar arasında onların dışında bir insan 

yaratmadı. 
167 Güzellerin gönül çelen boylarına meyletmede tereddüt ettim. O güzellerin lütuf 

ve güzellik timsali olan boyunu gördükten sonra başka boylara meyletmedim.   
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şeyʾi temyīz ider. Ke-ḳavlihi teʿālā  168  ِإ�� أَْ�َ�ُ��َن   
ْ
��ُ���ُ اْ�َ��ِ�َ�ُ�   �َ�َ�َ�َ﴿

﴾ِإْ�ِ��َ�   zīrā bu kelām-ı Bārī’de istiẟnā miḳdārı üzerine zāʾid bir maʿnā 
vardur ki Īblīs’üñ irtikāb eyledigi emr-i kebīresinüñ ʿuẓmına delālet 
ider Ḥażret-i Ādem’e secde itmede dāḫil olan cemīʿ-i emlāk 
gürūhından ḫurūcı sebebiyle. Bunuñ miẟāli    ُه

َ
 اْ�َ�ِ�ُ� ِ�َ�َ�ا َوَ�َ�ا َ��َ�َ�َع أَْ��

َ
أََ��

 ḳavlüñ gibidür ki bu ṣıfatla bu ʿāṣīnüñ َ�ِ��ُ� ا����ِس ِ�ْ� أَِ��ٍ� َوَوِز�ٍ� ِإ�� ُ��َ�ً� 169 
maʿṣiyetinden iḫbār-ı emr-i maʿṣiyetüñ ʿuẓmını müşʿirdür   اْ�َ�ِ�ُ� ِ�َ�َ�ا 

َ
أََ��

 ِ��َ��   ḫilāfınca. Ve ke-ḳavlihi teʿālā َ�َ�َ��ُه ُ��َنٌ 170
ْ
� ا��ِ��َ� َ�ُ��ا َ�ِ�� ا����ِر �َُ�� ��َ��َ﴿

َ�َ�اُت َواْ�َْرُض ِإ�� َ�� َ��َء    َوَ�ِ��ٌ� َ��ِ�ِ��َ� ِ��َ�� َ�� َداَ�ِ� ا���
ٌ
�ٌل ِ�َ��  َزِ��� َر��َ� ِإن� َر��َ� َ���

َ�� َ��َء   ِإ��  َواْ�َْرُض  َ��َواُت  َداَ�ِ� ا���  ��َ  ��َ��ِ  �َ��ِ�ِ��َ اْ�َ���ِ�   ��ِ�َ ا��ِ��َ� ُ�ِ�ُ�وا   � َوأَ��  ���ُِ�
 َ�ْ�ُ�وذٍ ﴾ 171

َ
�
ْ
 َر��َ� َ�َ��ًء َ��

Zīrā lafẓ-ı şeḳāʾ müʾmin-i şaḳī ve kāfir üzerine ıṭlāḳı ʿām olmaġla 
müʾmin-i şaḳīyi nārda ḫulūddan istiẟnā-yı muṭlaḳ lafẓıyla istiẟnā ﴿  ِإن�

i şeḳāyı - Yaʿnī ehl  i şerīfiyle teʾkīd buyurdı. -ḳavl 172 ﴾���ُِ�  ��َ�ِ �ٌل  ���َ َر��َ� 
nārdan iḫrācda [20a] anuñ üzerine iʿtirāż olmaz ve ehl-i saʿādet içün 
cennetden ḫurūc olmadıġından ötüri ḫulūddan istiẟnāyı nefy ider. 
İstiẟnā ile istiẟnā eyledigi istiẟnāyı nefy iden 173 ﴾ ٍَ�ْ�ُ�وذ  

َ
�
ْ
��َ أي   ,﴿َ�َ��ًء 

 ḳavl-i şerīfidür. Ve bu ẕikr olınan meʿānī istiẟnā-yı luġavī ����ع
üzerine zāʾidedür.  

Ve Zekiyyüddīn istiẟnādan bir nevʿ daḫi istiẟnā-yı ḥaṣr tesmiye 
eylemiş ki kesīrden ḳalīli iḫrāc ider istiẟnānuñ ġayrıdur. Nitekim bu 
beytde beyān eylemiş:  

 
168 “Derken bütün melekler topluca saygı ile eğildiler. Ancak İblis eğilmedi.” Sâd, 

38/ 73-74. 
169 Emîr, böyle emretti ve böyle emretmesine birisi dışında tüm insanlar itaat etti. 
170 Emîr, böyle emretti ve filan kişi isyan etti.  
171 “Mutsuz olanlara gelince; cehennemdedirler. Onların orada şiddetli bir 

soluyuşları vardır. Onlar, gökler ve yerler durdukça orada ebedî olarak 
kalacaklardır. Ancak Rabbinin dilemesi başka. Şüphesiz Rabbin istediğini 
yapandır. Mutlu olanlara gelince, gökler ve yerler durdukça içinde ebedî kalmak 
üzere cennettedirler. Ancak Rabbinin dilemesi başka. Bu, onlara ardı kesilmez 
bir lütuf olarak verilmiştir.” Hûd, 11/106-108. 

172 “Şüphesiz Rabbin istediğini yapandır.” Hûd, 11/107. 
173 “... Bu onlara ardı kesilmez bir lütuf olarak verilmiştir.” Hûd, 11/108. 
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 �ُ�ِ��َ
�
َ� َوِإ�� َ�� َ�ُ��� ا��

ْ
 ِإ�َ�

ُث َ��ِذُب   174َوَ�ْ�َ� َوِإ�� َ��ْ�ُ�َ�ّ�ِ

Zīrā ḫülāṣa-i beyt:  175 �َ�ْ�َ ُث ِإ�� َ� َو�َ �َْ�ِ�ُق اْ�ُ�َ�ّ�ِ
ْ
َ��ِ�ُ� ِإ��  ِإ�َ�

�
 �َ َ�ُ��� ا��

taḳdīrindedür ki bu ḥaṣr istiẟnā-yı evvelde olmaz. Ve nāẓımuñ  

 
ُ
 اْ�َ�ْ�ِ� َ�ْ��ُ��

ْ
 ِ�ْ�ُ� ا�ُ�ُ�وَد َ�َ��

 176إ�� َ�َ��ِ�� أَْ�َ��ٍن ِ�ِ�ي َ�َ��ِ 

beytinde maʿnā-yı istiẟnā üzerine ziyāde olan maʿnā istiẟnānuñ 
tevriyesinden ötüridür. Müsteẟnā minhu olan  َُ�ُ�ود’dan müsteẟnā olan 
 ��ِ��َ�َ iki maʿnā beyninde müşterekdür. Aġṣān-ı ḳudūdı meyl itdirici 
nesīm maʿnāsına ve iki cānibine māʾil naḫl-i nihāl-i ḳāmet-i maḥbūb 
maʿnāsına gelür. Yaʿnī maḥbūbānuñ ḳadd-i dilcūlarına meyl itmede 
tereddüd eyledüm. Ol maḥbūblardan ṣoñra ḳadlerden istiẟnā 
itmedüm meger silm ṣāḥibi maḥbūbuñ mānend-i aġṣān-ı silm-i nesīm 
raḥmet ü şefḳatle ṭaraf-ı müştāḳına māʾil ve müẟmir-i iẟmār-ı 
mekārim ü feżāyil olan naḫl-ḳāmet-i ʿināyet şemāili ola. Ancaḳ bilā-
tereddüd meylüm añadur dimek olur.  

et-Teşrīʿ 

ُ��ِر �َ�َ� َ�� �َ�� َ�ْ�ِ��َ� ا���  �َ�َب ا�ّ�ِ
 177َ�َ�� ا���َ�� َ��َِ�ْ��َ� ِ�� ِ��َِ�ِ��ِ 

Bu teşrīʿ ṣanʿatına İbn Ebi’l-Iṣbaʿ tevʾem tesmiye eylemiş ki 
tesmiyenüñ müsemmāya muṭābaḳatını murād eylemiş. [20b] Zīrā bir 

 
174 Dişi binek hayvanının aceleyle gittiği ancak sensin.  Senin hakkında konuşan kişi 

ancak bir yalancıdır. 
175 Develer bile sana yönelir; insanlar da sadece senden bahsederler. 
176 Güzellerin gönül çelen boylarına meyletmede tereddüt ettim. O güzellerin lütuf 

ve güzellik timsali olan boynunu gördükten sonra başka boylara meyletmedim.   
177 Buluşmak hoş, bizim için şuuru doğrultmak lezzetli oldu. Saflık üzerine onların 

gölgelerinde nimetlendik. 
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nevʿüñ şarṭı oldur ki şāʿir şiʿrini evzān-ı ʿarūżdan iki vezn üzerine ve iki 
ḳāfiye üzerine binā eyleye ki beytüñ āḫirinden bir cüzʾi yāḫūd iki cüzʾi 
ısḳāṭ olınsa vezn-i evvelden ġayrı bir vezn-i āḫerden ola. Nitekim 
Ḥarīrī’nüñ bu şiʿrinde vāḳiʿ olmışdur:  

�َ� ِإ��َ��
��ِ � ا���

َ
��ْ  �َ� َ��ِ�َ� ا���

اَرُة اْ�َْ�َ�ارِ 
َ
َدى َوَ��

�
ُك ا��

َ
��َ178 

 
 َداٌر َ�َ�� َ�� أَْ�َ�َ�ْ� ِ�� �َْ�ِ�َ��

 179أَْ�َ�ْ� َ�ً�ا اُّفٍ �ََ�� ِ�ْ� َدارِ 

Pes   اَرُة
َ
اْ�َْ�َ�ارِ َوَ��  ve  ِاُّفٍ �ََ�� ِ�ْ� َدار cüzʾleri ısḳāṭ olınsa bāḳī beyte ḫalel 

gelmez. Ve bu teşrīʿ ṣanʿatı tekellüf ve teʿassüf-i naẓmda olur neẟirde 
ḥasen degüldür. Ḥaseni naẓmdadur ki bir veznden bir vezne intiḳāl ile 
ḫoş-āyende olur. Ve bu nevʿde evsaʿ-ı buḥūr-i recezdür ki tām ve 
meczüv ve meşṭūr ve menhūk istiʿmāl olınur ki bir beytde dört ḳāfiye 
icrāsı mümkindür. Nitekim Ebū ʿAbdullāh Muḥammed bin Cābir 
bedīʿiyyesinde  

ٍف َ��ِ�ٍ� َ�ْ�َ�� َر�َ�
ْ
��َ�ِ �ُ�

ْ
�َ� 

 ِ� ِّ
 180َ��َ� اْ�ُ��َ� �َ �َْ�َ�ِ�� َ�ْ� ُ��

 
 �ُْ�ُ��ا ِ��ُُ�ٍ� �َ�ِ�ٍ� ُ�ْ�ِ� اْ�َ��َ�
 ِ��ِ

ْ
��ُ �ْ�َ ��ِ 

ٌ
�
ْ
��َ َ� �َ� �َْ�ِ�� ا���

181 
 

 �َْ� َ��َن �َْ�ً�� َزاِ�ِ�ي َزاَل اْ�َ��َ�
 �182َْ�ُ�� �َ�َ� َ�� اْ�ُ�ّ�ِ أَْن �َْ�ِ�� ِ��ِ 

 
 

178 Ey alçak dünyayı talep eden kişi! O dünya aşağılığa iten ve hüzünlere karargâh 
olan bir yerdir. 

179 Bir gün güldüren, sonra ağlatan dünya! Yazıklar olsun ona! 
180 Her baktığında, sakin bir bakışla bakar. O arzuların kendisidir, sevgisi sona ermez. 
181 Tatlı ve taze ürünlü eşkininden dolayı arzulanır. Zayıf düşene şifa olur. Ona 

yakın olmaya sabrım yoktur. 
182 Şayet bir gün ziyaretçimin cefası geçse, onunla yücelmekle bizim için sevgi tatlı olur. 



132 | METİN - İzahlı ve Örnekli Belagat Terimleri Sözlüğü  

 أَْ�َ�ْ��ُُ� ِ�� �َ�ِ�ِ�ي ��� َد�َ�
 �َ �ْ�َ �ْ�ََ� 

ْ
�َ� ِإْذ �َ� �

��َ �ْ�َ ِ� ِّ
�183 

Pes bu ebyāt recez-i tāmdur. Eger beyt-i evvelden  ِ� ِّ
��ُ �ْ�َ ��ِ�َ�َْ� َ� ve 

ẟānīden  ِ��ِ
ْ
��ُ �ْ�َ ��ِ 

ٌ
�
ْ
��َ َ� ve sālisden  ِ��ِ ��ِ�َْ� اْ�ُ�ّ�ِ أَْن ��َ ve rābiʿden   

ْ
ِإْذ �َ�

 ِ� ِّ
��َ  �ْ�َ  �ْ�ََ� cüzʾleri ısḳāṭ olınsa recez meczū olur. Ve  َ��َ��ُ�ْا  �َ� ’den 

taḥtında olanlar ısḳāṭ olınsa recez meşṭūr olur. Ve  �ََر� ��َ�ْ�َ ve taḥtında 
olanlar ısḳāṭ olınsa recez menhūk olur. Ve nāẓımuñ  

ُ��ِر �َ�َ� َ�� �َ�� َ�ْ�ِ��َ� ا���  �َ�َب ا�ّ�ِ
 184َ�َ�� ا���َ�� َ��َِ�ْ��َ� ِ�� ِ��َِ�ِ��ِ 

beytinden  ��َ �َ�� َ�ْ�ِ��َ�   cüzʾleri ısḳāṭ olınsa vezn-i āḫirde َ�َ�� ا���َ��  ve �َ�َب ا�ّ�ِ
ُ��ِر �َ�َ�   .ḳalur ki bu maḳūle ṣanʿata teşrīʿ dirler َ��َِ�ْ��َ� ِ�� ِ��َِ�ِ��ِ  ,ا���

[21a] et-Tetmīm 

ْ�ِ� �َْ�ُ�ُ�هُ  ِ� ا�ّ�ِ
ْ
 ِ�ُ�ّ�ِ َ�ْ�ٍر ِ�َ��

َ��ِء َ��� ا���ْ�ِ��ِ� ِ�� ا���َ��ِ َ�ْ�ُر   185ا���

Bedīʿde tetmīm, naẓm ve neẟrde bir kelime ityānından ʿibāretdür 
ki eger ol kelime ṭarḥ olınsa maʿnā-yı kelāmuñ ḥüsni nāḳıṣ ola. Bu 
daḫi iki nevʿdür. Bir nevʿi meʿānīde ve bir nevʿi elfāẓda olur. Pes 
meʿānīde olan nevʿi maʿnāda tetmīmdür ve elfāẓda olan nevʿi veznde 
tetmīmdür. Ve bunda murād tetmīm-i maʿnādur ki mübālaġa ve 
iḥtiyāṭ içün gelür. Ke-ḳavlihi teʿālā ﴿  �َ�َُو أُْ��َ�  أَْو  َذَ�ٍ�   �ْ�ِ  ��ً�ِ��َ  �َ�ِ�َ  �ْ�َ

 
183 Bana bakanın gözünde onu daha aşağılara indirdim. Bizi mutlu etmiştir, çünkü 

onun dökmesinden dolayı düşmemiştir. 
184 Buluşmak hoş, bizim için şuuru doğrultmak lezzetli oldu. Saflık üzerine onların 

gölgelerinde nimetlendik. 
185 Şiir gecesinde, her dolunayla ona haset etmiştir. Göğün dolunayı, karanlıkta 

tamamlamak üzere. 
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186 ﴾ ً�
َ
� ِ
ّ
�ًة �َ�

َ
��َ �ُ�� َ

��ِ�ُْ��َ�َ �ٌ�ِ�ْ�ُ. Pes �َ��َُْذَ�ٍ� أَْو أ �ْ�ِ ḳavl-i şerīfi tetmīmdür ve   �َ�َُو
 ٌ��ِ�ْ�ُ ḳavl-i şerīfi tetmīm-i ẟānīdür ġayet-i belāġatde ki anuñ ẕikriyle 
maʿnā-yı kelām tamām olup mecrā-yı ṣıḥḥatde cārī olur. Eger ol iki 
cümle ḥaẕf olınsa maʿnā-yı laṭīfi nāḳıṣ ve ḥüsn-i beyānı muḫtell 
olurdı. Ve ke-ḳavlihi ʿaleyhi’s-selām   �ِ�ّ�َُ� �ٍ�ِ�ْ�ُ �ٍ

ْ
��َ �ْ�ِ ��َ :

ٌ
َد ِ�ِ� ُ�ْ�ِ��

َ
� اْ�َ�� ���ِ

es bu P 187 ِ����َ�ْا  ��ِ  ��ً
ْ
��َ  �َُ� ا�ُ   �َ��َ ِإ��  اْ�َ�ِ��َ�ِ�   �ِ

ْ
��َ  �ْ�ِ َرْ�َ�ً�  َة 

َ
��ْ�َ  

ْ
اْ��ََ�� �َْ�ٍم   ���ُ  ِ�ِ

ḥadīẟ-i şerīfde dört yirde tetmīm vāḳiʿ olmış ki biri  
ٌ
��ِ�ْ�ُ lafẓı ve biri  � 

ve biri  ٍَْ�م� ���ُ ve biri  ِ��َ��ِ�َ�ْا �ِ
ْ
��َ �ْ�ِ lafẓlarıdur. Ve ḳavl-i şāʿirde 

 
ْ
ِ� اْ�َ��� ِ�ْ�ُ��

َ
��َْ� 

ْ
 أُ�َ�ٌس ِإَذا �َ�

�ِف اْ�َ�َ�اِ�ِ� 
ُ
� َو�ُْ��ُ�ُه َ��ُروا ِ�����

188 

beytinde ه���� tetmīmdür ki ġayet ḥüsnde iḥtiyāṭa şāhiddür. Ve 
tetmīm mübālaġada ġāyetü’l-ġāyāt Cenāb-ı Bārī’nüñ 189  َو�ُْ�ِ�ُ��َن ا���َ��َم﴿

ا
ً
َوأَِ��� َو�َِ��ً��   �ً���ِ�ْ�ِ  �ِ ِّ

��ُ  ��َ�َ﴾  ḳavl-i şerīfidür ki  ِ� ِّ
��ُ  ��َ�َ bir mübālaġa 

içündür ki ḳudret-i maḫlūḳīn andan ʿācizdür. Ve ammā elfāẓda gelen 
tetmīm şol getürilen tetmīmdür ki iḳāmet-i vezn içün getürilür. 

Eger ol tetmīm olan kelime ṭarḥ olınsa maʿnā-yı beyt ansuz 
müsteḳal ola. Bu daḫi iki nevʿdür. Biri bir kelimedür ki iḳāmet-i 
veznden ġayrı [21b] bir maʿnāyı müfīd olmaz. Ve ikinci nevʿi iḳāmet-i 
vezn ile maḥāsinden bir nevʿ ifāde ider ki nevʿ-i evveli ʿuyūbdan ve 
ẟānīsi nuʿūtdandur. Bunda murād ẟānīsidür, evveli degül. Nitekim 
Mütenebbī’nüñ  

 

 

 
 

186 “Kadın, erkek, inanmış olarak kim iyi iş işlerse, ona hoş bir hayat yaşatacağız.” 
Nahl, 16/97. 

187 İmam Müslim’in yalnız rivayet ettiği hadislerden; Hangi kul ki farz namazları 
dışında  Allah rızası için günde on iki rekat namaz kılarsa, Allah Teâlâ ona 
cennette bir ev ihsan eder. (Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 15). 

188 Ona verdikleri hâlde, insanlar onlardan hakkı kabul etmediğinde, çok keskin 
kılıçlarla onu derinlemesine deldiler. 

189 “Onlar, seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler.” İnsân, 76/8. 



134 | METİN - İzahlı ve Örnekli Belagat Terimleri Sözlüğü  

 ُ�
َ
 َوُ�ُ��َق َ�ْ�ٍ� �َْ� َرأَْ�َ� �َِ���

أَْ�َ� ِ��ِ� َ�َ���َ���َ� 
َ
�َ� ��ِ���َ

190 

ḳavlinde vāḳiʿ olmışdur. Zīrā ��ِ���َ  �َ� ḳavlini iḳāmet-i vezn içün 
getürmişdür ki muṭābaḳat tetmīmini ifāde eyledi ki maḥāsinden bir 
nevʿdür. Ve baʿżıları tekmīl ile tetmīmi ḫalṭ eylemişler. Lākin 
beynlerinde farḳ vāżıḥdur. Zīrā tetmīm nāḳıṣ üzerine vārid olup nāḳıṣı 
tamām ider ve tekmīl maʿnā-yı tām üzerine vārid olup anı tekmīl ider. 
Zīrā kemāl tamām üzerine bir emr-i ẓāʾiddür ve keẕālik tetmīm nefs-i 
meʿānīyi mütemmimdür aġrāż-ı şiʿrden ötüri ve tekmīl nefs-i meʿānīyi 
ve aġrāż u maḳāṣıd-ı şiʿri bile mükemmildür. Ve nāẓımuñ  

ْ�ِ� �َْ�ُ�ُ�هُ  ِ� ا�ّ�ِ
ْ
 ِ�ُ�ّ�ِ َ�ْ�ٍر ِ�َ��

َ��ِء َ��� ا���ْ�ِ��ِ� ِ�� ا���َ��ِ   191َ�ْ�ُر ا���

beytinde tetmīm  ِ��ْ ا�ّ�ِ  �ِ
ْ
��َ�ِ ḳavlidür ki istiʿāresinden maḥāsin istiʿāre 

olınmış. Zīrā eger َ��ءِ    ا��� َ�ْ�ُر  �َْ�ُ�ُ�ُه   �ِ�ْ ا�ّ�ِ  �ِ
ْ
��َ�ِ َ�ْ�ٍر   ِ�ّ�ُ�ِ  dise maʿnā ṣaḥīḥ 

olurdı. Lākin     ��ْ ا�ّ�ِ  �ِ
ْ
��َ�ِ lafẓını  ٍَ�ْ�ر münāsebetiyle istiʿāre ve ḥüsn-i 

tetmīm içün ziyāde eylemiş ki bu maḳūlelere tetmīm tesmiye olınur.  

Tecāhülü’l-ʿĀrif 

 ٍ��َ�ِ�ْ�َ�ِ ���ْ�َ��َ�َ �
ً
��ْ�ُ 

�
 َواْ�َ��

 ِ��ِ�َ
ْ
��ُ 

ٌ
ٌق َ�َ�ا أَْم �َْ��

ْ
ُ�ْ��َ� أَ َ��

192 

Taḳiyyüddīn dimiş ki bu nevʿe tecāhülü’l-ʿārif İbnü’l-Muʿtez 
tesmiyesidür ve Sekkākī bu nevʿe bir nükteden ötüri maʿlūmı ġayr-ı 
maʿlūm mesāḳında sevḳ diyü tesmiye eylemiş. Bu ise mütekellime 

 
190 Kalbin atışları… Ey cennetim! Şayet alevini görseydin, onda cehennemi 

görürdün. 
191 Şiir gecesinde, her dolunayla ona haset etmiştir. Göğün dolunayı, karanlıkta 

tamamlamak üzere. 
192 Kendini beğenerek sırıttı, bildiğimiz hâlde bilmezlikten geldik, dedik ki: Şimsek 

mi acep gözüken yoksa tebessüm eden ön diş mi? 



Tercüme-i Hizânetü’l-Edeb | 135 

bildigi şeyʾi bilmez suʾāli gibi suʾāl itmekden ʿibāretdür ki 
mütenāsibeynüñ beynlerinde vāḳiʿ olan şol şiddet-i şibhi ibhām 
içündür ki ol şiddet-i şibh müşebbehüñ müşebbehün bihe [22a] 
iltibāsını anuñ ʿindinde iḥdāẟ eyleye.  

Ve bunuñ fāʾidesi maʿnāda mübālaġadur. Meẟelā maḥbūba   أو���
 ḳavlüñ gibi. Pes sen bilürsün ki vech bedr gibidür. Lākin ��ا أم ��ر 193  
bu ḳadar vardur ki vechi ḥüsnle vaṣfda mübālaġa murād idüp   أو���

le bedrin ki bu istifhāmdan vech i ñdiyü istifhām eyledü 194 ر�� أم  ��ا 
beyninde olan şiddet-i şibh fehm olındı. Ve eger mütekellim bir 
şeyʾden suʾāl ider ise ki şibhden ḫālī olduġını bile ol suʾāl bu 
tecāhülü’l-ʿārif bābından olmaz belki bāb-ı āḫerden olur. Ke-ḳavlihi 
teʿālā   195﴾��َ��ُ  �َ�  �َ�ِ��ِ

َ
��ِ  �َ�ْ�ِ  Zīrā bunda suʾāl tecāhülü’l-ʿārifde ﴿َوَ�� 

müşārün ileyh olan şiddet-i teşbīhde mübālaġa içün vāḳiʿ degüldür. 
Belki bunda suʾāl fāʾide-i uḫrā içündür “yā” Ḥażret-i Mūsā ʿaleyhi’s-
selāma üns içündür. Zīrā maḳām maḳām-ı heybet ü iḥtirām idi yāḫūd 
ʿaṣānuñ ḫāṣṣasını bilmede Mūsā’nuñ ʿaczini iẓhār içündür. Ve Cenāb-ı 
Bārī’nüñ Ḥażret-i ʿĪsā ʿaleyhi’s-selāma ﴿  �ِ

ْ
� ِإ�ََ�� أَأَ�َ� ُ�ْ�َ� ِ�����ِس ا��ِ�ُ�وِ�� َوأُّ�ِ

  196 ﴾ ِ ا�� ُدوِن   �ْ�ِ ḳavl-i şerīfi daḫi ol ḳabīldendür. Zīrā bunda suʾāl 
keẕālik teşbīh içün degüldür belki anı iddiʿā idenleri tevbīḫ içündür. 
Ve nāsuñ baʿżıları tecāhülü’l-ʿārifi muṭlaḳ ḳılmışlar gerek ṭarīḳ-i teşbīh 
üzerine olsun gerek teşbīhüñ ġayrı üzerine olsun berāberdür. Pes vaḳtā 
ki bu muḳarrer oldıysa maʿlūm ola ki tecāhülü’l-ʿārif ancaḳ bir nükte 
içün gelür ki ol nükte medḥde yāḫūd ẕemde yā taʿẓīmde yāḫūd 
taḥḳīrde yā taḳrīrde yāḫūd dehşet-i maḥabbetde mübālaġa içün olur 
ki Ṣafiyyüddīn’üñ  

 

 

 

 
193 Bu senin yüzün mü yoksa dolunay mı? 
194 Bu senin yüzün mü yoksa dolunay mı? 
195 “Şu sağ elindeki nedir ey Mûsâ?” Tâhâ, 20/: 17. 
196 “Sen mi insanlara, Allah’ı bırakarak beni ve anamı iki ilâh edinin, dedin?” 

Mâide, 5/ 116. 
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ْ
ا َ��َن ُ���ُ��

ً
َ� ِ�ْ�ِ�ي أَ ِ�ْ��

ْ
�َ� �َ�   

ٌب ِ�َ� ا���َ��ِ 
ْ
 197أََزاَل َ�ْ�ِ�� أَْم َ��

beyti bu bābdandur. [22b] Ve nāẓımuñ  

 ٍ��َ�ِ�ْ�َ�ِ ���ْ�َ��َ�َ �
ً
��ْ�ُ 

�
 َواْ�َ��

 ِ��ِ�َ
ْ
��ُ 

ٌ
ٌق َ�َ�ا أَْم �َْ��

ْ
ُ�ْ��َ� أَ َ��

198 

beytinde tecāhülü’l-ʿārif ẓāhirdür ki mefhūmı ol maḥbūbuñ tebessüm 
ʿindinde dişleri ẓāhir olduḳda bilerek ʿaceb yöninden tecāhül idüp 
didüm ki eyā ol maḥbūbuñ feminden ẓāhir olan berḳ midür yoḫsa 
tebessüminden ẓāhir olan diş midür? Ve’l-ḥāṣıl bir şeyʾi bilür iken 
bilmezlenüp suʾāl itmege tecāhülü’l-ʿārif dirler.  

el-İktifā 

 ِ��ِ
َ
ُه اْ�َ��ِ�� ِ�ُ�ْ�� � اْ�َ�َ�� َ��� ��َ� 

 199ِذُل �ُْ�ً�� ِإ��ُ� �ََ�ِ��َ��َل اْ�َ�َ�ا

Iṣṭılāḥda iktifā oldur ki şāʿir bir beytinde bir ḳāfiye getüre ki 
maḥẕūfa müteʿallıḳ ola ve lafẓında bāḳī olan maḥẕūfa delālet 
eylediginden ötüri maḥẕūfı ẕikre muḥtāc olmayup tamām-ı maʿnāyı 
muḳteżī olan şeyʾi ẕihnde maʿlūm olmaḳdan nāşī anuñla iktifā eyleye. 
Ve bu nevʿ-i iktifā bir nevʿ-i ẓarīfdür ki iki ḳısma münḳasım olur. Bir 
ḳısmı kelimenüñ cemīʿiyle olur ve ikinci ḳısmı kelimenüñ baʿżıyla 
olur. Pes kelimenüñ baʿżıyla iktifā meslek yöninden aṣʿabdur lākin 
mevḳiʿ yöninden aḥlādur. Pes kelimenüñ cemīʿiyle iktifā İbn Maṭrūḥ 
ḳavlinde 

 
197 Keşke bilseydim, sizin sevginiz mi bir sihir olarak aklımı aldı yoksa bu saç 

lülesinin bir darbesi midir? 
198 Kendini beğenerek sırıttı, bildiğimiz hâlde bilmezlikten geldik, dedik ki: Şimsek 

mi acep gözüken yoksa tebessüm eden ön diş mi? 
199 Sevgilinin yanağı kızıl renkli olduğunda kıskanç kimse kıskançlığından ötürü o 

kızıllık benim kanımdır, dedi.  
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 �َ أَْ�َ�ِ�� �َ أَْ��َِ�� �َ أَْرَ�ِ�ي 
�ِة َو�َ ِإَذا 

َ
ِ� اْ�َ��

ْ
 200َ�� ُدْ�ُ� ِ�� َ��

vāḳiʿ olduġı gibidür ki beytüñ bāḳī kelāmı delālet ider ki maḥẕūfı  �� 
ola ki taḳdīri   ��ِ ُدْ�ُ�   ��َ�� ِإَذا  َو�َ  �ِة 

َ
اْ�َ��  �ِ

ْ
��َ  olur. Zīrā ḳayd-ı ḥayāt 

maḥẕūfı �� olduġına dāldür ve bu maḥẕūf beyt-i ẟānīde ẕikr olınur ise 
yaʿnī maḥẕūfa dāl olanı beyt-i evvelde ve maḥẕūfı ẟānīde olur ise 
ʿuyūb-ı şiʿrden olduġından ġayrı ḥalāvet iktifā ve luṭfı ve eẕhānda 
ḥüsn-i mevḳiʿi fevt olur. Ve keẕālik ḳavl-i Züheyr’de vāḳiʿ olmış:  

 �َ� ُ�ْ�ِ� َ�ْ�� ا����ِس َ�ْ��ً 
[23a]  ��َ�ْ�َ َت ُ��� ا����ِس

ْ
�
�
��َ  

 
 ٍ��َ��َ�ُ 

َ
�
ْ
��َ �َ

ْ
�َ� 

ْ
�َ� 

 201ِ�� ُ�ْ�َ�ِ�� وأََ��ُف أَْن �َ 
 

 َذِ�َ� اْ�ُ��َ 
َ

��ِ
ْ
  �َ�ُ�. و ��ا: أَْى أََ��ُف أَْن �َ �َ�

َ اْ�َ��َ� 
وا اْ�ُ�ُ�وَد َ��َْ�َ�ُ��ا ُ�ْ�� ���َ  

 �َ�ُ
�ِف اْ�َْ��

ُ
� َض ا���

ْ
 َوَ�َ���ُ�وا َ��

  

 
ْ
ُ��ا ِ�ْ�َ��ِ�ِ��َ� َ�ُ���ُ��   َوَ�َ���

  �202ََ�َ� اْ�ََ��َن ِ��َْ�ِ�ِ� إ�� أَ�َ�
 

ْ اَْ�ُ�ْ�. و ����:
  أَْى ِإ�� أَ�َ� �َ�

  ُ�ِ�ّ�ٍ  َ��َذا َ�ُ���ُ�َن ِ��

 ���َ�َ 
ْ
ِ� أَْ�َ�اِ�ُ��

ْ
��َ �ْ�َ 

  

 
200 Bırakmayacağım, bükülmeyeceğim, yüz çevirmeyeceğim; hayatta olduğum 

sürece ve hiçbir zaman. 
201 Ey güzellik, bazı insanlara mühlet ver, bütün insanları öldürdün, hayat suyumda 

ruhumdan hiçbir parça kalmadı, (yok) olmaktan korkuyorum. 
202 Şekilleri sarstılar. Böylece kargıların karalığını utandırdılar, gözleri kılıçların 

ortasına takı yaptılar. Ve âşıklarla yarışma yaptılar, hepsi de kendi canı için eman 
istedi, ben hariç.    
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ا َ�ِ��ً��
ً
 َزاِ��

ْ
  َوَ��َءُ��

 َ�ْ� �َُ��ُز أَْم �َ 
ْ
��ُ�ِ��َ �ْ�َ203 

  Ve kelimenüñ baʿżı ḥaẕfiyle olan iktifā nāẓımuñ .أى �َ �َُ��زُ 

 ِ��ِ
َ
ُه اْ�َ��ِ�� ِ�ُ�ْ�� � اْ�َ�َ�� َ��� ��َ� 

�ُْ�ً�� ِإ��ُ� �ََ�ِ��َ��َل اْ�َ�َ�اِذُل 
204 

beytinde vāḳiʿ olduġı gibidür ki iktifā ���� kelimesindedür. Ve taḳdīri 
����’dür ki demīm ḳıṣa boylu ve çirkin maʿnāsınadur. Ve eger 
ḳāfiyeden yā daḫi ḥaẕf olup م�� ḳalsa iktifāda iki vechle ḥalāvet kesb 
iderdi ki bir vechle taḳdīri ���� olurdı. Bu taḳdīrce mażmūn-ı beyt 
vaḳtā ki ḥumret ile ol maḥbūbuñ ruḫsārı aḥmer ḳanı oldıysa ʿavāẕil 
buġżından ötüri didi ki ol ḥumret benüm demümdür dimek olurdı. 
Ve vech-i āḫer üzere taḳdīri ����� olıcaḳ mażmūn-ı beyt vaḳtā ki ol 
dildārın sürḫ ruḫsārı aḥmer ḳanı oldıysa ʿavāẕil buġż u ḥasedinden 
ötüri didi ki egerçi āteş-i ruḫsārı mānend-i ḫūndur lākin ḳaṣīrü’l-ḳāme 
dürüşt olmaġla ḥüsni dīger-gūndur dimek olur ki bu iktifā terḫīm 
ḳabīlinden olur.  

Mürāʿātü’n-Naẓīr 

ِ�� َواْ��َ   ا���
َ
ُت �َْ�� ْ

�َب �َ�ُ َذَ��
َ
� 

 ِ��ِ�َ�ْ�ُ �ُ�ْ�ِ �ٍ�َْ��ِ َ
 205َراَ�� ا���ِ���

Bu mürāʿāt-ı naẓīre tenāsüb ve ītilāf ve tevfīḳ ve telfīḳ ve muʾāḫāt 
daḫi tesmiye olur. Iṣṭılāḥda mürāʿāt-ı naẓīr oldur ki nāẓım yāḫūd nāẟir 
bir emreyn beynini münāsibiyle cemʿ itmekdür teżād ile degül ki teżād 
muṭābaḳatda olur. Ve münāsebet gerek lafẓuñ maʿnāya münāsebeti 

 
203 Kapılarınız dışından, seven hakkında ne diyorsunuz? İffetli bir ziyaretçi olarak 

size geldi. Sizin malınızdan bir şey (ona vermek için) câiz midir, değil midir? 
204 Sevgilinin yanağı kızıl renkli olduğunda kıskanç kimse kıskançlığından ötürü o 

kızıllık benim kanımdır, dedi.  
205 İnci dizilerini ve ağıza/dişlere benzeyen tanelerini zikrettim. 
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olsun [23b] gerek lafẓuñ lafẓa münāsebeti olsun gerekse maʿnānuñ 
maʿnāya münāsebeti olsun berāberdür. Zīrā maḳṣūd bir şeyʾi nevʿan 
bir münāsib olan şeyʾ ile cemʿ itmekdür yāḫūd vücūhdan bir vechle ol 
şeyʾe mülāyim olan şeyʾ ile cemʿ itmekdür. Nitekim Buḫturī yāḫūd 
Ḥarīrī vaṣf-ı ibilde dimiş: 

ِّ اْ�ـُ�َ���َ��ِت  َ�ِ� ا�َْس 
��ِ�ِ�ْ��َ 

ِ���ً� َ�ِ� اْ�َْوَ��رِ  ْ
 206ـُ�ِ� َ��

Yaʿnī şekl-i inḥināda develeri ḳavslara teşbīh idüp ve teşbīhi tekrār 
murād eyledikde ʿarācīne yāḫūd ḥarf-i nūna teşbīh itmek mümkin idi 
ki inḥinā ve riḳḳatde bir maʿnāya gelür. Lākin vaḳtā ki ḳavslara teşbīh 
itdiyse ḳavsa münāsebet ḳaṣdıyla tekrār teşbīhde yonulmış oḳlara ve 
evtār-ı ḳavslara teşbīh eyledi. Ve şāʿirüñ  

ِه َ��� ِ�َ�ْ�ِ�ِ� ُ�ْ�ِ��ِ  ِ�ّ�َ ��ِ 
 
ُ
�ُُ� َوَ�ْ�ِ�� ا����ِ��

�
 207َوا�َ��ُل َ��

ḳavli bu mürāʿāt-ı naẓīrden bī-naẓīrdür ki maḥbūbuñ ruḫsārı üzerinde 
olan zülfinüñ feḫḫa teşbīh itmekle feḫḫa münāsebet ḳaṣdıyla ḫālini 
dāneye ve kendi ḳalbini ṣayd olan murġa teşbīh eyledi. 

Ve Muṭavvel’de dimiş ki mürāʿāt-ı naẓīrden baʿżıdur baʿżılarınuñ 
teşābühü’l-eṭrāf tesmiyeleri ki teşābühü’l-eṭrāf kelāmı maʿnāda 
ibtidāya münāsib olan şeyʾ ile ḫatm itmekdür. Ve bu tenāsüb gāhīce 
ẓāhir olur Cenāb-ı Bārī’nüñ ﴿  �  �ُ��ُِْ�ِرُ�ُ� ا�َْ�َ��ُر َوُ�َ� �ُْ�ِرُك ا�َْ�َ��َر َوُ�َ� ا����
  208﴾ 

ُ
 ḳavl-i şerīfinde vāḳiʿ olduġı gibi ki Laṭīf baṣarların idrāk اْ�َ�ِ���

itmemesine münāsibdür ve Ḫabīr ol baṣarları idrāk itmesine 
münāsibdür. Zīrā bir şeyʾi idrāk iden ḫabīr olur. Ve bu tenāsüb gāhīce 
ḫafī olur Cenāb-ı Bārī’nüñ ﴿  �َ�َأ  �َ���ِ�َ  

ْ
��َُ�  ْ

��ِ�ْ�َ َوِإن  �ُدَك 
َ
��ِ  

ْ
��ُ���ِ�َ  

ْ
��ُ�ْ ِ�ّ�َُ� ِإن 

 
206 Muattafât yayları gibi, hatta oklar yontucu, kirişleri bile. 
207 Yanağında zülüflerinin büklümlerine ait bir tuzak var; yüzündeki ben onun 

danesi kalbim ise bir kuş. 
208 “Gözler O’nu idrak edemez ama O, gözleri idrak eder. O, en gizli şeyleri 

bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.” En’âm, 6/103. 
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  209 ﴾ 
ُ
  ḳavl-i şerīfinde vāḳiʿ olduġı gibi. Zīrā اْ�َ�ِ��ُ� اْ�َ�ِ���

ْ
��َُ� ْ

-ḳavl َوِإن َ�ْ�ِ��
i [24a] şerīfi īhām ider ki fāṣıla  َأ 

ُ
���ِ

َ
اْ�� اْ�َ�ُ��ُر   �َ�  ola. Lākin baʿde’t-

teʾemmül maʿlūm olur ki vācib olan fāṣıla  
ُ
اْ�َ�ِ��� اْ�َ�ِ��ُ�   .olmaḳdur أَ�َ� 

Zīrā müsteḥaḳḳ-ı ʿaẕāb olanı maġfiret eylemez illā şol ẕāt maġfiret ider 
ki fevḳinde aḥad olmaya ki ḥükmi anuñ üzerine redd olına ki ʿazīz 
oldur. Yaʿnī ġālib-i muṭlaḳ oldur. Andan ṣoñra  

ُ
 ṣıfatıyla vaṣf اْ�َ�ِ���

itmek ʿalā-sebīli’l-iḥtirās vācib oldı. Ḥattā maġfireti ḥikmetden ḫāric 
olmaḳ vehmi olmaya. Zīrā ḥakīm oldur ki bir şeyʾi maḥalline vażʿ 
eyleye. Yaʿnī eger ḳullarına müsteḥaḳ-ı ʿaẕāb iken maġfiret ider iseñ ol 
maġfiretde saña bir kimesne iʿtirāż eylemez. Ḥālbuki ḥikmet işledigüñ 
şeyʾdedür.  

Ve mürāʿāt-ı naẓīre şol iki lafẓla iki maʿnā-yı ġayr-ı 
mütenāsibeynüñ beyninüñ cemʿi ilḥāḳ olındı ki ol iki lafẓuñ iki 
maʿnā-yı mütenāsibeyni ola. Lākin ol maḥalde maḳṣūd olmaya. Ke-
ḳavlihi teʿālā   210﴾ َِْ�ُ�َ�ان�  ُ

��َ  َوا���
ُ
َوا���ْ�� �ٍن 

َ
��ْ�ُ�ِ  

ُ
َواْ�َ�َ��  �ُ�ْ  Zīrā necm ﴿ا���

sāḳı olmayan nebāt maʿnāsıyla kevkeb maʿnāsı beyninde müşterekdür. 
Ve şecer sāḳı olan nebāt maʿnāsınadur. Pes necm kevkeb maʿnāsı 
iʿtibārıyla şems ve ḳamere münāsib ve nebāt maʿnāsı iʿtibārıyla şecere 
münāsib olmaġın mürāʿāt-ı naẓīre ilḥāḳ olındı. Ol eclden bu 
maḳūlelere īhām-ı tenāsüb tesmiye olındı. Ve nāẓımuñ 

 
َ
ِ�� َواْ�َ��  ا���

َ
ُت �َْ�� ْ

 �َب �َ�ُ َذَ��
 ِ��ِ�َ�ْ�ُ �ُ�ْ�ِ �ٍ�َْ��ِ َ

 211َراَ�� ا���ِ���

beytinde mürāʿāt-ı naẓīr naẓm-ı leʾālī ve naẓm-ı ḥabāb ve naẓm-ı ẟaġr 
beynlerinde münāsebetleridür. 

 

 
 

209 “Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları 
bağışlarsan, yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet 
sahibisin.” Mâide, 5/ 118. 

210 “Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar (Allah’a) 
boyun eğerler.” Rahmân, 55/5-6. 

211 İnci dizilerini ve ağıza/dişlere benzeyen tanelerini zikrettim. 
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et-Temẟīl 

 ُ��َ ْ أَُ��ِّ
ْج َ��  َوُ�ْ�ُ� ِرْدُ�َ� َ�ّ�ِ

 212اْ�َ�ْ�َ�ْ�َ� َذا َوَرمِ ِ��ْ�ـَ�ْ�ِج َ��َل َ�ِ� 

Temẟīl, dinilmiş ki lafẓuñ maʿnā ile ītilāfından ʿibāretdür. Ve 
baʿżılar dimiş temẟīl oldur ki [24b] bir lafẓ ile bir maʿnāyı murād 
itmekdür ki ol lafẓ ve ol lafẓuñ ḳarībi bi-ḥasebi’l-vażʿ ol maʿnāya 
delālet eyleye belki lafẓ-ı irdāfdan bir lafẓ getüre ki maʿnā-yı murād 
miẟāl ola. Ke-ḳavlihi teʿālā 213﴾ 

ُ
اْ�َْ��  

َ
اْ�َْ�� ve bu ﴿َوُ�ِ��  

َ
��ِ�ُ ʿibāreti 

ġāyet-i īcāzda bir temẟīl-i ʿaẓīmdür ki ḥaḳīḳati   و��� ���� ��� �� ���
  214����� ��رت   ��’dür. Ve lafẓ-ı ḫāṣdan lafẓ-ı temẟīle ʿudūli iki emr 
içündür. Biri belāġatden ötüri iḫtiṣār içün ve ikincisi necât ve helāk 
emr-i muṭāʿ ile olduġını beyān içündür ki bu iki emr bir lafẓ-ı ḫāṣ ile 
ḥāṣıl olmaz belki bir lafẓ-ı temẟīl ile ḥāṣıl olur. Ve nāẓımuñ  

َ��ُ َوُ�ْ�ُ� ِرْدُ�َ�  ْ أَُ��ِّ
ْج َ�� ِ�ّ�َ 

 215ِ��ْ�ـَ�ْ�ِج َ��َل َ�ِ� اْ�َ�ْ�َ�ْ�َ� َذا َوَرمِ 

beytinde temẟīl muḫāṭabuñ ridfini mevce teşbīh ve temẟīldür ki 
semānetinden kināyedür. Pes mevc bi-ḥasebi’l-vażʿ semānet maʿnāsına 
ve ḳarībine delālet eylemez belki mevcde olan ıżṭırāb ve semīnüñ 
ḥareketinde olan ıżṭırāb münāsebetiyle maʿnā-yı murāda temẟīl 
eylemiş ki ا������ ذا ورم emẟāl-i sāniḥadandur. 

 

 

 

 
212 Arkandan gelen salınmayı dalgaya temsil edeyim dedim. Bir dalgayla (mı) beni 

altadacaksın dedi. 
213 “Her işe karar verildi.” Bakara, 2/ 210. 
214 Helâk olmasına karar verilen helâk oldu; kurtulması takdir edilen kurtuldu. 
215 Arkandan gelen salınmayı dalgaya temsil edeyim dedim. Bir dalgayla (mı) beni 

altadacaksın dedi. 
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et-Tevcīh 

 َوأَْ�َ�ُد ا�َ��ِل ِ�� �ُْ�َ��َن َوْ��ََ��ُ 
 216ِ�� ُ�ْ�ِ�ٌر ِ�ْ�ُ� ِ�����ْ�ِ��ِ� ِ�ْ�َ�َ�مِ 

Tevcīh lafẓı   إ�� ����� و��  و���  ا�������  إذا  ��ا،   �����  ḳavlinden 
maṣdardur. Ve ıṣṭılāḥda tevcīh bir kelām iḥtimāl-i muṭlaḳ ile 
maʿnādan iki vech muḥtemel olmaḳdur ki medḥ ile yāḫūd ẕemm ile 
muḳayyed olmaya belki ikisine iḥtimāli ola. Ve tevcīh ʿayn-ı ibhām-ı 
müteḳaddimīndür. Zīrā ıṣṭılāḥda taʿrīfleri birdür. Lākin bu ḳadar 
vardur ki tevcīh üzerine istişhād eyledikleri ibhāma aḥaḳdur. Zīrā 
tevcīh üzerine şāʿirin şol şiʿrini istişhād eylemişler ki Ḥasan, ḳızı 
Būrān’ı ḫalīfeye tevcīh itdikde dimiş idi: 

[25a]   �َ�َ�ْ�ِ َُرَك ا��� ْ� 
�َراَن ِ�� ا�َ�َ��ِ 

ُ
 217َوِ��

 
 
ْ
 �َ� ِإَ��َم ا�ُ�َ�ى �َِ��
  218َت َو�َِ�ْ� ِ�ِ�ْ�ِ� َ��ْ 

ve ḫayyāṭ-ı aʿvere olan şāʿirin 

�ءَ 
َ
 َ��َء ِ�ْ� َزْ�ِ� ُ��
ِ� َ�َ�اءُ 

ْ
�َ�

ْ
��َ �َ

ْ
�َ�219 

beytini istişhād eylemişler. Bu maḳūle mefhūmlara tevcīh 
tesmiyesinden ibhām tesmiyesi elyaḳdur. Dinilmiş ki bunda 
muṭābaḳat tesmiyesi ehl-i ẕevḳe ḫafī degüldür ki Zekiyyüddīn İbn 
Ebi’l-Iṣbaʿ’uñ meẕhebi budur. Ve ammā müteʾāḫḫirīn ʿindinde tevcīh 
oldur ki mütekellim kelāmınuñ baʿżını yāḫūd cümlesini ıṣṭılāḥen 

 
216 Ve yanağının lalesindeki benin siyahı, ondan bana yokluğa yönlendirilmeye dâir 

bir uyarıcı. 
217 Allah Hasan’ı da Bûrân’ı da hısımlıkta mübarek kılsın. 
218 Ey hidayetin önderi, kazandın ama kimin kızıyla? 
219 Zeyd’den bir elbise geldi, keşke onun gözleri eşit olsaydı. 
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esmā-yı mütelāʾimeye tevcīh itmekdür. Ol esmā-yı muṣṭalaḥa-i 
mütelāʾime esmā-yı aʿlāmdan yāḫūd ḳavāʿid-i ʿulūmdan yāḫūd 
bunların ġayrından ola ki tevcīhi lafẓuñ maʿnāsına maʿnā-yı ẟānī min 
ġayr-ı iştirāk-ı ḥaḳīḳī muṭābıḳ ola tevriyenüñ ḫilāfınca. Bu ise Şeyḫ 
Ṣafiyyüddīn’üñ meẕhebidür.  

Ve baʿżıları nevʿ-i tevcīhi tevriyede idḫāl eylemişler. Ḥālbuki 
tevcīh tevriyeden degüldür. Zīrā beynlerinde iki vechle farḳ vardur ki 
biri tevriye lafẓ-ı müşterek ile olur tevcīh ise lafẓ-ı muṣṭalaḥ ile olur. 
Ve ikinci farḳ tevriye lafẓ-ı vāḥid ile olur tevcīh ise bir lafẓ ile olmaz 
belki elfāẓ-ı mütelāʾime ile ṣaḥīḥ olur. Nitekim ʿallāme ʿAlī bin el-
Muẓaffer el-Kindī el-Vedāʿī’nüñ  

ْح َ�َ�اِرُ��ُ 
َ
�
ْ
��َ 

ْ
 َ�ْ� أَم� َ��َ�َ� �َ�

 �ْ�ِ �َ
ْ
ِوي أََ��ِد�َ� َ�� أَْو�َ�

ْ
��َ ِ�َ��َ220 

 
ٍة َواْ�َ��� َ�ْ� ِ�َ��ٍ 

�
��ُ �ْ�َ �ُ

ْ
��َ�ْ��َ 

 221َواْ�َ�ْ�ُ� َ�ْ� َ��ِ�ٍ� َوا�ُُذُن ً�ْ� َ�َ��ٍ 

ḳavlinde vāḳiʿ olmışdur. Pes Şeyḫ Vedāʿī tevcīhde vücūh-ı ḥasene 
iẓhār eylemiş ki andan ṣoñra bu nevʿde anuñ ḳavlini temessük 
eylediler. Maḥṣūl-i beyt şol kimse ki senüñ bābuña ikrām içün ḳaṣd 
eyleye, anuñ cevāriḥi senüñ iʿṭā eyledigüñ inʿāmuñ ḥadīẟlerini [25b] 
rivāyet itmeden zāʾil olmaz. Pes ʿayn Ḳurra’dan ve keff Ṣıla’dan ve 
ḳalb Cābir’den ve üẕn Ḥasan’dan rivāyet ider. Yaʿnī çeşmi cemālüñle 
ḳarīrü’l-ʿayn olduġı ḥadīẟi ve desti ṣıla-i ʿaṭānuñ ḥadīẟini ve ḳalb-i 
kesīri cebīre bend-i ʿināyet ile Cābir olduġuñ ḥadīẟini ve gūşı kelām-ı 
Ḥasan’uñ ḥadīẟini rivāyet ider dimekdür ki ṣanʿat-ı tevcīhde devāt-ı 
eḥādīẟi murād ider ki Ḳurra’dan murād Ḳurra bin Ḫālid es-
Südūsī’dür ki Ḥasan’dan rivāyet ider ve Ṣıla’dan murād Ṣılat bin 
Eşyem el-ʿAdevī’dür ki ʿubbād-ı tābiʿīnden Muʿāẕa-i ʿAdeviyye’nüñ 

 
220 Kim senin kapına ikram için yönelirse onun organları, cömertliğe dâir yapmış 

olduğun şeyler hakkındaki sözleri rivayet eder. 
221 Göz parlaklıktan, avuç kavuşmadan, kalp Câbir (tedavi etme, yardımcı 

olma)’den kulak Hasan (güzellik)’dan. 
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zevcidür ki Muʿāẕa Ḥażret-i ʿĀʾişe raḍıyallāhu ʿanhādan rivāyet ider ve 
Cābir’den murād Cābir bin ʿAbdullāh raḍıyallāhu ʿanhdur ki aṣḥāb-ı 
Resūlullāh ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellemdendür ve Ḥasan’dan murād 
Ḥasan-ı Baṣrī raḍıyallāhu ʿanhdur ki kibār-ı tābiʿīndendür. Ve ammā 
nāẓımuñ esmā-yı envāʿ-ı bedīʿde tevcīhi mufaṣṣalan bu ʿibāretleri bī-
naẓīr olmaġla teberrüken tasṭīr olındı. 

���ا��   إ������  ���د   ����� ��رده  ا�دب   ���  �����  �� ا�����  إ������   ����� و��� 

ا���ا��   و����  ا�����  أ��ف   ��  ��������� ��ا��   �� و����  ����ه  و   ����� ����ره 

���ق ا����� �������� و ����ه ا����� وا����� و���م ا�����ام ��� ��� ���� �� وا��  

ا���� و����  ��د  ا�����  ا�����اد   ��� و���ل   ����  �� ا������  أ��   �� ���ره  �س 

ا���� ��� ��ره و���� ��� ا�دب �� ز����� ����� ����� ا�����ن �� ���� و���ه 

و���� ���� ا����� ا����� �� أ����� ا������ ����� و������ و������ و���ز �� �����  

و����  و��ار��   ������ ا���اض   ���  �� ا�����    ا������   ��� ا����ل  إ��  ا�����ن 

و����   �����رف  ا������  و��ول  ��ا��   ��  �� ��ا���   ���  ��  ������ ا���ل  و���� 

�����ا�� و��ن ا����� ا����� ا������ ا������ ���  ]  26a[  ا������ ��از�� ��� إ���زه

ع و��دب ا����� �� ا���اط ا������ ادام ا� ����� ��� ���� ����� إ���ح و���� إ��ا

إ��� ا����ت ��� ���ا�� ������ ���� ا����ع و�� ا����� ا��ي إذا ��� أزال ������  

ا�����   و���  ا�����   ���  ��� ��ق   �� ا����ء  ���د   ��� وإذا  وا������  ا����م   ����

���� �� ا������� وا����� ا������ ��� و���ه و�� �� ا����اء ���� ���� �� ا����  

������� أ��ه ����� ر�� ����� ا����� � زا�� ��ا�� ا����� ������ ��   إذا �� ��

  �� ا�دب  أ��  ����د  و�����   �����  �� ا������  أ��ا��   ���� و�   ������� ز����   ����

أ���� أن ����� ��� ��� ���� �� ا������ و���� �� ا�����ء وا������ و���� �� ����  

�� ا���� ���ا ا������ ������� ذ�� و���� ا�������  و���ه ��� ا����� وا����� ��� 

����� و����� و����   ا����   ��� ا����ء   ���� وا������ و����  ا������   �� �����  ���

و�����    ������ وا���د��  ا������  و���ل  و�����   �����  ������  ���� ا���م  ��د 

���ق ��� ا�����ي وا�����ب وا������ ����ة � ���� ��� ا�د�� ا����� ا����اس وا

  ��� ����ب   �� ���ان   �� ا�����  ��ا��  و����  ا���ا��   ����  �� ا����   ���� و�� 

ا ��� أد��  
ً
ا �� ���� ��� ا���ر�� ���� ����� أو ��ور ���

ً
ا����� ا��ي إن ��� ���

ا���� ����  وا����ر ��� ����� أوا��ه �� ���� وإ��ا�� وا� ����� ���� ��� ��ا 
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ا����اتأ  ا����اء ����ه ����   �� وا�رض  ]  26b[  د�� �� ���� وا����م و��� أ��� 

  .����222 ا����م ا����

 
222 İmdi. 

İhsanımızın değerli kaynağının yolunu edîpler için donattık: Saçılmış cevherlerle 
yazı sanatımızın gerdanlığı düzgün ve dizili olsun diye… Ve her bir kabiliyet 
belirdiği ilk anda en yüce ufuktan doğsun diye… Ve duruluk, yaratıcı zekânın 
karşılık görmeye yaraşırlığını mesken edinsin diye… Böylelikle bakanlar da 
duyanlar da saygınlık kazansın diye…Ve yapılması gereken vazife yerine gelmiş 
olsun diye… Ve onun nuruyla yakılan ateş, îmâda bulunanlardan her türlü 
karanlığı uzaklaştırsın diye… Ve kaçar gibi yapıp geri dönen küheylanlar 
koştursun ve sonla baş böylece bir olsun diye… Ve devrimizdeki edîpler bir 
mevki kazansın diye… Ve böylece nazımda da nesirde de çeşitli ustalıklar ortaya 
çıksın diye… Şu şanlı günlerimizde kelam yoluna vukûfiyet, bir incelik, denklik 
ve uygunluk elde etsin diye… Ve herhangi bir itiraz, muhalefet ve müphemlik 
olmaksızın teslimiyete bürünerek ortaya çıksın diye… Ve isyan, itaat altına 
girmeye meyletsin diye… Her bir hünerde geri adım atmadan söz gereğince 
duyurulsun diye… Bileni, bilmezden gelmek nihayet bulsun diye… Tavırlar 
özlü bir şekilde ifade edildiğinde ahenkli konuşmak dengeli olsun diye… 
Yüce makam sahibi, kadı, Abdurrahman b. Harrât ez-Zeynî eş-Şafiî -Allah ona 
verdiği nimeti daim kılsın- ifadesinin güzelliğinde berraklık olan, taşıdığı sırrı 
yerine koymaya ehil, dikkat çekecek edipliğe sahip kimselerdendir. Bezeyip 
süslediği kıymetli taşlarla kulaklara küpe takmıştır. O, öyle faziletli biridir ki 
dizdiğinde nazmının akıcılığıyla belirsizlikleri ve şüpheleri izale eder. Söz 
taşlarını serptiğinde Abdurrahman ile Abdürrahim arasında fark olmaz. Kıymetli 
mütalaa ve misallerde, dürmesi de yayması da hoştur. O, şairler taifesindendir. 
Anlayıp çözmede yüksek bir dirayet sahibi olduğu için meselelerden uzak 
durmaz. Bu yüzdendir ki ferman-ı şerifle görevlendirildi. Mahirane talepte 
bulunma, devrinin çığır açanları için onun lütuflarıyla sürmektedir hâlâ… Ve 
ulu kapıları, onun günlerinde edîplerin kapışma ve teşebbüsüne daima açıktır ki 
böylece en güzel tercihi yapabilme imkânı elde edilsin, yeterlilik ve tamlık 
meydana gelsin. Onun nazmında da nesrinde de coşkunluk ve dinginlik bir 
araya gelir ve taksim ettiklerini güzelce birleştirir. Öyle ise buna girişsin, alaydan 
ve ayıplanmalardan salim kalabilmek için Allah’tan yardım dilesin. Eksiklikten 
dolayı yarım kalan yazım sanatı onunla tamama ve kemâle erer. Onun güzelce 
kesip biçmesiyle kelam abasında incelikler ve işlemeler gösterir kendini. Tezyinat 
ve olgunlaştırma esaslarında bir mübalağa ve detay söz konusudur. Erdemli bir 
edîp için düz ile ters çevrilmiş arasındaki farklar ve hassas noktalar gizli kalmaz. 
Her biri ayrı kıymetteki taşların bir araya gelmesiyle muhteşem bir üslup 
meydana gelir. Her bir arzunun nişanesinde güzel bir akıbet belirir. O öyle 
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Ve nāẓımuñ 

 َوأَْ�َ�ُد ا�َ��ِل ِ�� �ُْ�َ��َن َوْ��ََ��ُ 
 223ِ�� ُ�ْ�ِ�ٌر ِ�ْ�ُ� ِ�����ْ�ِ��ِ� ِ�ْ�َ�َ�مِ 

beytinde iştirāk nuʿmān ile münẕirde ẓāhirdür. Lākin nükte-i laṭīfe 
esved lafẓındadur ki vehle-i ūlāda ḫālüñ esvedi taḫyīl olınur. Ḥālbuki 
maḳṣūd maʿnā-yı āḫerdedür. Zīrā melik-i esved murād olınur ki 
Nuʿmān bin Münẕir’in ḳarındaşıdur mülūk-i ʿArabdan biridür. Pes 
nāẓım bu beytde kelāmını esmā-yı aʿlāmdan olan esmā-yı muṣṭalaḥa-i 
mütelāʾime ki Esved ve Nuʿmān ve Münẕir kelimeleridür anlara tevcīh 
eyledi ki esved lafẓı iştirāk-ı ġayr-ı ḥaḳīḳī ile siyāhlıḳ ve ism-i recül 
olmada müşterekdür ve nuʿmān lafẓı keẕālik çiçek ismi ve recül ismi 
olmada müşterekdür ve münẕir lafẓı ism-i fāʿil ve ism-i recül olmada 
müşterekdür. Beytüñ bu iki veche tevcīh ile meʿānī-i laṭīfesi 
müteʾemmile ẓāhirdür. 

 
faziletli biridir ki eğer bir ağza konuk olsa dizili parlak dişler gibi gizlenmesi 
mümkün olmaz. Eğer bir denize komşu olsa öyle bir edîptir ki denizler onun 
feshetme ve onaylama emirlerinin hâkimiyeti altına girer. Allah Teâlâ, bu 
körfezin nizamını, onun güzel edebiyle, kemal ve ahenk içinde sağlasın. Göklerin 
ve yerin eşsiz sanatkârı ona nasıl ki bidayette lütufta bulunduysa nihayette de 
güzel bir destek versin. 
Bu metinde aşağıda adları yazılan 86 bedîʿî sanat ve edebî ıstılah kullanılmıştır.  
akd, bahr, bediʿ, belâğat, berâʿatu’l-istihlâl, berâʿatu’t-taleb, berâʿatü’t-tahallus, 
beyân, hüsnü beyân, cemʿ, cemʿmeʿa’t-taksîm, ferâyid, hüsnü matlaʿ, hüsnü 
nesâk, hüsnü’l-hitâm, ibhâm, îcâz, îdâʿ, iftinân, ihtirâs, iktibâs, iktifâ’, iltifât, 
insicâm, inşâ’, istiʿâne, istidrâd, istihdâm, iʿtirâz, îdâh, kavlu bi’l-muʿceb, 
maklûb, matlaʿ, mevkûf, mezheb-i kelâmî, misâl, mukâbele, muvârabe, 
muvâzenet, mübâlağa, mümâselet, münâkada, münâsebet, mürâcaʿât, müstevâ, 
nazm, nesr, nezâhet, reddu’l-ʿacüz ʿale’s-sadr, selb ve’l-îcâb, suhûlet, tâʿa ve’l-
ʿisyân, tafsîl, tahyîl, tahyîr, taksîm, taʿlîl, tasarruf, tasrîʿ, tayy ve’n-neşr, te’dîb, 
tecâhulü’l-ʿârif, tefriʿ, tefrîk, tefsîr, tefvîf, tehzîb, tekmîl, telmîh, temkîn, tenkît, 
terdîd, tersîʿ, terşîh, tescîʿ, teshîm, teşriʿ, tetmîm, tevârüd, muvârede, tevhîm, 
tevriye, tevşîʿ, tevşîh, tıbâk, ʿunvân. 
Bu metni tercüme eden İlyas Aslan’a teşekkür ederiz.  

223 Ve yanağının lalesindeki benin siyahı, ondan bana yokluğa yönlendirilmeye dâir 
bir uyarıcı. 
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ʿİtābu’l-Merʾi Nefsehü 

 �َ� �َْ�ُ� ُذوِ�� ِ�َ��ِ�� َ�ْ� َد�َ� أََ�ِ��
 َ�ْ�َ�ِ�� آَ��َل َوْ�ِ�ِ��ِ 

ْ
ِ��ِّ� َو�َ�

224 

ʿİtāb, muḫāṭaba-i eẕlāl ve müẕākere-i mūcede maʿnāsına ve 
baʿżıları dimiş ki ʿitāb bi-ṭarīḳi’l-ġażab ḫiṭāb itmek maʿnāsınadur. Ve 
ıṣṭılāḥda ʿitābuñ ġāyet-i emri vāḳiʿ olan ḥālüñ ṣıfatıdur. Nitekim ḳavl-i 
şāʿirde vāḳiʿ olmışdur:  

 ��َ
�
 َد ا��ِ�ي ِ��ِ َ�َ���َ� َ�ْ�ِ�� َوا��

َب �َْ�َ�مِ 
�
ُت َوَ�ْ� �َْ�ِ� ا�ْ�ُ��

ْ
 225أََ��

 
ا َ�ِ�� َ�ْ�ٍ� َ�َ�� اْ�ـَ�ْ�ِت ِإ��ِ�� 

ً
�
ْ
��َ�َ 

مِ   226أََرى َ��ِرً�� �َْ�َ��� ِ��ْ�ـَ�ْ�ِت َوا���

Zekiyyüddīn dimiş ki bu iki beytde kişi nefsine ʿitāb üzere delālet 
ider şeyʾ yoḳdur. Meger şāʿir taḳdīr eyleye ki vaḳtā ki rüşdle emr idüp 
beẕl-i nuṣḥ itdiyse [27a] iṭāʿat olınmadıġından ehlinüñ ġayrına beẕl-i 
nuṣḥ üzerine nādim ola da nefsine ʿitāb itmiş ola. Bu taḳdīrce 
beyteynüñ kişi nefsine ʿitāb üzerine delāleti delālet-i iltizāmī olur, 
delālet-i muṭābıḳī vü tażammunī olmaz ki bu nevʿ üzerine şāhid 
olmaḳlıġa ṣāliḥ degüldür. Meger Ḥamāse’nüñ ḳavli miẟli ola ki 
istişhāda ṣāliḥ ola:  

 

 

 

 
224 Ey nefsim! Benim sitemimi tat! Ecelim yaklaştı. Ancak onlara ulaşmaya dâir 

emellerimi kesme! 
225 Emredildiğim olgunluk olduğu halde kavmim bana isyan etti. Kim tecrübeli 

kişiye isyan ederse pişman olur. 
226 Ölüme sabredin ey Benî Bekir! Şüphesiz ben, ölüm ve kan yağdıracak bir bulut 

görüyorum. 
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 أَُ��ُل ِ��َْ�ِ�� ِ�� ا�َ��َِء أَ�ُ�ُ�َ��
 
ُ
�
ْ
�  �227ََ� اْ�َ�ْ�ُ� َ�� ُ��َ� ا���َ���ُ� َوا���

Zīrā nefsini ẕikr ve aña levm idüp ve kāf-ı muḫāṭab ile ḫiṭāb 
eyledi ki ʿitāb ve taʿrīfi mümkin ola. Ve nāẓımuñ  

 �َ� �َْ�ُ� ُذوِ�� ِ�َ��ِ�� َ�ْ� َد�َ� أََ�ِ��
 َ�ْ�َ�ِ�� آَ��َل َوْ�ِ�ِ��ِ 

ْ
ِ��ِّ� َو�َ�

228 

beytinde nefsine ʿitābı vāżıḥdur ki maḥṣūl-i beyt ey nefs benüm 
ʿitābumı meẕāḳ-ı cānuña datdur ki benüm ecelüm ḳarīb oldı. Ḥālbuki 
sen ol maḥbūbların vaṣllarından ḳaṭʿ-ı ümīd eylemedüñ dimek olur.  

el-Ḳasem 

 ��ِ
َ
 َ�ِ�ْ�ُ� ِ�ْ� أََدِ�� َواْ�ِ��� ِ�ْ� ِ��
��ِ�َ�َ 

ُ
� ِ��َْ�ٍي َ�ْ�ُ��

 أََ��
ْ
 229ِإْن �َ�

Bedīʿde bu nevʿ-i ḳasem vāḳiʿ olan ḥāli ḥikāyetdür ki mütekellim 
vāḳiʿ ḥāli ḥikāyet żımnında ḳavlini teʾkīd içün bir şeyʾ üzerine yemīn 
itmekden ʿibāretdür. Yemīni daḫi yā kendüye medḥ ve faḫr olan şeyʾ 
ile olur yāḫūd ġayrıya hicv olan şeyʾ ile olur. Pes şol ḳasem ki anuñla 
temeddüḥ ve faḫr murād olınur Cenāb-ı Bārī’nüñ 230  َ��ِء ا��� ﴿َ�َ�َرّبِ 

َ�ْ�ِ�ُ��نَ   
ْ
أَ��ُ��  ��َ  �َ�ْ�ِ  ���ََ� ِإ��ُ�  ﴾َواْ�َْرِض   ḳavl-i şerīfinde vāḳiʿ olduġı gibidür. 

Zīrā  َ��ِء َواْ�َْرِض  ile ḳasem itmek bir ḳasemdür ki faḫrı mūcibdür َرّبِ ا���
ki rubūbiyyet semā ve arżdan ḥāṣıl olan ekmel-i ʿaẓamet ve aʿẓam-ı 

 
227 Boş olduğumda nefsime onu kınayarak diyorum ki “Yazıklar olsun sana! Hani 

tahammül ve sabır?”  
228 Ey nefsim! Benim sitemimi tat! Ecelim yaklaştı. Ancak onlara ulaşmaya dâir 

emellerimi kesme! 
229 Edebimden dolayı sabrettim izzet ise mizacımdandır. Yeminim olsun ki 

onlardan öcümü alacağım. 
230 “Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki o (size va’dolunanlar), sizin konuşmanız 

gibi gerçektir.” Zâriyât, 51/23. 
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ḳudret sebebiyle temeddüḥi [27b] mutażammındur. ﴿  َ��ء ا��� َوِ�� 
  231﴾ 

ْ
 .iḫbār-ı ʿināyet-āsārınca taḥḳīḳ-i vaʿd-ı rızḳı mütekeffildür ِرْزُ�ُ��

Ve baʿżı kerre mütekellim maḥbūbınuñ murād u muḫtārı olan şeyʾ ile 
ḳasem ider. Nitekim ḳavl-i şāʿirde  

هُ   ِإْن َ��َن ِ�� أََ�ٌ� ِ�َ�اَك أُِ���
 
ُ
ُت ِ�ْ�َ�َ�َ� ا��ِ�� �َ �ُْ�َ��

ْ
��َ�َ�َ232 

vāḳiʿ olduġı gibi. Ve medḥ üzerine ḳasemde istimāʿ olınanuñ aḥseni 
ḳavl-i şāʿirde  

َ��َء  ى ا���  َوَ��َدَ��َ�َ�ْ�ُ� ِ�َ�ْ� َ���
�نِ 

َ
��ِ�َ�َْ� �ِ�ْ

َ
��ْ

َ
َج اْ��

َ
 233َوَ�ْ� َ��

iḳtibās vechiyle vāḳiʿ olduġı gibidür. Ve ammā nesībde vāḳiʿ olan 
ḳasem ḳavl-i şāʿirde  

 َ��َ� َوَ�َ���� َواْ�ُ�َ�اُد �ُِ��ُ��ُ 
 ��ِ�َْ� ��َ�َ �ِ

ْ
 234َ��َ َذاَق َ�ْ� �ُْ��َ� َ�َ��

  

 
ْ
ِ�� َوَ�ْ�َ�ِ��َ�ِ�ْن �َ�

ْ
 َ�ُ�ْ� ِ�ْ�ِ�ي َ�َ��

ِ�� َو�َ َ�ِ�َ�ْ� أُُذِ�� 
ْ
ْت َ��

َ
�َ�َ� َ��َ235 

vāḳiʿ olduġı gibidür. Ve teġazzülde vāḳiʿ olan ḳasem ḳavl-i şāʿirde:  

 

 
 

231 “Gökte rızkınız vardır.” Zâriyât, 51/22. 
232 Senin dışında bir emelim olursa şayet, onu hazırlarım; ben senin inkâr edilemez 

nimetini inkâr ettim. 
233 Göğü tesviye edip onu yayana ve birbirine kavuşan iki denizi ayırana yemin 

ettim. 
234 Gönül ona itaat ediyor olarak topladı  ve topluyor; kendi aleyhine toplayanın 

topladığı şeyin hiçbir zevki yoktur. 
235 Şayet benim nezdimde kendi gözüm ve kulağım gibi olmazsa, gözüm görmez ve 

kulağım işitmez. 
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َ� َرَدى
ْ
��َ �ِ

ْ
 �َ َوا��ِ�ي َ��� ِ�ْ� َ�ْ��َ�
ْت �َُ� ِ�ْ� ِ�َ�اَرْ�ِ�  ���َ ُ��ُ�ِ��َ�َ236  

 
 َ�� َ��َرَ�ْ� ُ�ْ�َ�ِ�� َدْ�ً�� َو�َ َوَ�َ�ْ� 

 ُ��ُ�َِ��َ ��ِ�ْ�َ �ْ
َ
 237َ�ْ�ً�� َو�َ َ���َ�ـ

vāḳiʿ olduġı gibidür. Ve Şeyḫ ʿİzzeddīn’üñ bedīʿasında  

��ِ�َ�ِ �ْ�ِ ��  �ُِ�ْ�ُ� ِ�ْ� َ�َ�ِ�� َواا���
وَرَة اْ�َ�َ� 

ُ
�
ْ
 أَُدْن ِ��ًُ�� َ��

ْ
 �238ِ ِإْن �َ�

beytinde ḳasem faḫr ve taʿāẓum239 ve ʿulüvv-i himmet üzerine 
mebnīdür. Ve baʿżı nüsaḫda ���� yirine ���� vāḳiʿ olmışdur. 

Ḥüsnü’t-Taḫalluṣ 

 َوَ�ْ� َ�َ�ا ���� ا���ْ�ِ��ِ� ِ�� َ�َ�لٍ 
ْ�َ��ِر ِ�ْ� ِ�َ�ِ��

ُ
 240ُ�ْ�ُ� ا���َ���ِ� ِ���ْ�ـ

[28a] Taḳiyyüddīn dimiş ki ḥüsn-i taḫalluṣ şāʿir-i mütemekkin 
bir maʿnādan bir maʿnā-yı āḫere istiṭrād vechiyle memdūḥına bir 
taḫalluṣ ile taʿalluḳ idüp iḫtilās-ı reşīḳ ile raḳīḳ maʿnānuñ iḫtilāsı bir 
ḥayẟiyyet ile āsān ola ki maʿnā-yı evvelden maʿnā-yı ẟānīye intiḳāline 
sāmiʿüñ şuʿūrı olmaya belki maʿnā-yı ẟānīde kendüyi bula. Bu ise iki 

 
236 Göz kapaklarından yok etme kılıcını sıyırana yemin olsun  ki yanaklarından ona 

uzunlamasına kılıç askıları kesti. 
237 Gözümü gözyaşı olarak kesti ve gözüm uykuya ulaşmadı ve kalbimin arası 

huzursuzluklarıyla uyuşmadı. 
238 Öncekilerimden ve himmetlerimi koklamaktan kurtuldum. Şayet yemini kabul 

edilmiş bir takvaya yaklaşmazsam. 
239 taʿâẓum: taʿâżum [metin]. 
240 Kim sabah erkenden gazelle iltifatta bulunmayı taksime koyulursa, benim 

payımdan seçmek en güzel kurtuluştur. 
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maʿnānuñ beyninde şiddet-i mümāzece vü iltiʾāmdan nāşī olmaḳ 
iḳtiżā ider ki gūyā iki maʿnā bir ḳālıbda ifrāġ olına. 

Ve müteḫallıṣ ḥüsn-i taḫalluṣda maʿnādan bir şeyʾ taʿyīn itmek 
şarṭ degüldür belki bu ḥüsn-i taḫalluṣ ḳanġı maʿnāda olursa cārī olur. 
Zīrā şāʿir gāhīce nesībden ve gāhīce ġazelden yāḫūd faḫrdan yāḫūd 
vaṣf-ı ravżdan yāḫūd vaṣf-ı ṭalelden yāḫūd meʿānīden bir maʿnādan 
taḫalluṣ ider ki medḥe yāḫūd hicve yāḫūd vaṣf-ı ḥarbe yāḫūd bunların 
ġayrına müʾeddī olur. Lākin taḫalluṣda aḥsen olan şāʿirüñ ġazelden 
medḥe taḫalluṣıdur. 

Ve taḫalluṣ ile istiṭrād beyninde farḳ oldur ki istiṭrādda ḳaṭʿ-ı 
kelāmdan ṣoñra kelām-ı evvele rücūʿ şarṭdur ki āḫir-i kelāmı 
müstaṭradun bih ile āḫer ola. Bu iki emr ise taḫalluṣda maʿdūmlardur. 
Zīrā taḫalluṣda kelām-ı evvele rücūʿ eylemez ve kelāmı ḳaṭʿ eylemez 
belki taḫalluṣ eyledigi şeyʾ üzere istimrār ider. Ve bu nevʿ yaʿnī ḥüsn-i 
taḫalluṣa müteʾaḫḫirīn iʿtinā eylemişler ʿArab ve mecrāsında olan 
muḫaḍramīn olanlar degül. Maʿa-hāẕā min-ġayr-ı iʿtinā kelāmlarında 
ḥüsn-i taḫalluṣ vāḳiʿ olmışdur. Nitekim ḳavl-i Züheyr’de  

ُ� َ��نَ 
ْ
ِ��َ� َ�ُ��ٌم َ��

َ
 ِإن� ا��

مُ 
َ
��َ �ِ�ِ���ِ ��َ�َ 

َ
 241َو�َِ��� اْ�َ�ِ���

vāḳiʿ olmış ki iʿtināsuz bir beytde ḥüsn-i taḫalluṣ vāḳiʿ olmışdur. Yaʿnī 
baḫīlüñ ḳanda olursa melūm olduġını beyāndan ṣoñra istidrāk 
maʿnāsını müşʿir     ���َِ� ile ḥāl-i baḫīli beyāndan taḫalluṣ yaʿnī ḫurūc 
idüp kerīmüñ vaṣfına [28b] şürūʿ ile ʿalātında herem olduġını beyān 
eyledi ki ḥüsn-i taḫalluṣı iʿtinā iden müteʾaḫḫirīn ʿindinde ġāyet-i 
ḳuṣvā ḥüsn-i taḫalluṣı bir beytde vāḳiʿ olmaḳdur. Ve eger iki maʿnā 
beyninde şiddet-i temāzüc ve ḥüsn-i iltiʾām ile ḥüsn-i taḫalluṣ 
bulunmaz ise ol taḫalluṣa iḳtiżāb tesmiye olınur ki iḳtiżāb şāʿirin bir 
maʿnādan bir maʿnāya intiḳālinden ʿibāretdür ki beynehümā taʿalluḳı 
olmayup gūyā kelām-ı āḫer ile istibrād eyleye ki ʿArabuñ ve 

 
241 Cimri nerede olursa olsun kınanmıştır, fakat cömert ise olduğu gibi 

ihtiyarlamıştır. 
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muḫaḍramīnüñ ekẟerinüñ ṭarīḳi budur. Nitekim ḳavl-i şāʿirde bu 
iḳtiżāb vāḳiʿ olmışdur: 

��ِ �ُ�َ�ْ
َ
ى ُذ�ِّ� َ�� َ

�َ� َ
 َ��� ا�َِ���

َ�ْ�ِ�� ِ�� ا�َ�َ�ى َ��َ�ً ِإ�َ 
َ
 �242 ا��ِ�� َ��

Bunda ḳubḥ-ı taḫalluṣ oldur ki memdūḥını kendi beyniyle 
maḥbūbesinüñ beyninde sāʿī ḳılmışdur. Ve nāẓımuñ  

 َوَ�ْ� َ�َ�ا ���� ا���ْ�ِ��ِ� ِ�� َ�َ�لٍ 
ْ�َ��ِر ِ�ْ� ِ�َ�ِ��

ُ
 243ُ�ْ�ُ� ا���َ���ِ� ِ���ْ�ـ

beytinde şaṭr-ı evvel ile şaṭr-ı ẟānī beyninde olan münāsebet ���� ile 
 .den medḥe taḫalluṣı yaʿnī ḫurūcı ḥüsn-i taḫalluṣdan ʿadd olınur’��ل
Zīrā beynehümāda tenāsüb ve temāzüc olmaz ise ḥüsn-i taḫalluṣdan 
ʿadd olınmayup iḳtiżābdan ʿadd olınur.  

el-Iṭṭırād 

ِ� ا�َِ��ُ� أَ�ُ� 
ْ
��َ��ِ ُ� ْ�ُ� ا��� ���َ�ُ 

اِدِ��ِ 
َ
� ٍّ ِ�� ا�ِّ

��َِ� 
ُ
�
ْ
ـ�ُ�ِل َ�� َ

 244اْ��

Iṭṭırād, luġatde  ���� ��� �� إذا ��ى ا���ء و���ه   .dan maṣdardur’ا��د 
Ve ıṣṭılāḥda ıṭṭırād oldur ki şāʿir maḥbūbınuñ ismini ẕikr ide ve andan 
ṣoñra mümkin olduḳça pederlerinüñ ismini bir beytde tertīb-i velādet 
üzere bir ṭarīḳ ile ẕikr eyleye ki ṭuruḳ-ı suhūletden ḫurūc eylemeye. 
Ve eger binā-yı beytde taʿassüf ve tekellüf ider ise ıṭṭırāddan ʿadd 

 
242 Emîr, zilletimi görerek hasta oldu. Bir heva uğruna beni terkedene ulaşayım 

diye, bir mesel olarak bana şifa diliyor.  
243 Kim sabah erkenden gazelle iltifatta bulunmayı taksime koyulursa, benim 

payımdan seçmek en güzel kurtuluştur. 
244 İki kurbanlığın oğlu ve Betül (Hz.Fatıma)’ün babası olan güvenilir Muhammed 

(sav,), onların içerisinde oğulların en hayırlısıdır. 
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olınmaz. Zīrā bu nevʿden maḳṣūd nāẓımuñ kelāmı suhūlet-i 
cereyānda ve ıṭṭırādda mānuñ cereyānı gibi [29a] ve ıṭṭırādı gibi ola. 

Ve Ṣafiyyüddīn Bedīʿiyye’sinde dimiş ki ıṭṭırād memdūḥuñ ismini 
ve laḳabını ve künyesini ve ṣıfat-ı lāyıḳasını ve mümkin olan 
pederinüñ ve ceddinüñ ve ḳabīlesinüñ ismlerini ẕikr itmekden 
ʿibāretdür ki memdūḥuñ taʿrīfi müzdād ola. Ve şarṭ oldur ki ol 
meẕkūr olan esmā min-ġayr-ı taʿassüf ve lā-tekellüf bir beytde ola ki 
elfāẓ-ı ecnebiyye ile mā-beynleri münḳaṭıʿ olmaya. Nitekim ḳavl-i 
şāʿirde  

�ِ� أَ�ُ� َ�ْ�َ��  ُ�َ��ُِّ� ا�ّ�ِ
ُ� ْ�ُ� اْ�َ�ْ�َ��ِ  ���َ�ُ 

ُ
 اْ�َ�ِز��

�
�245 

vāḳiʿ olmışdur ki laḳabını ve künyesini ve ismini ve ṣıfat-ı lāyıḳasını 
ẕikr eylemişdür. Ve nāẓımuñ  

ِ� ا�َِ��ُ� أَ�ُ� 
ْ
��َ��ِ ُ� ْ�ُ� ا��� ���َ�ُ 

اِدِ��ِ 
َ
� ٍّ ِ�� ا�ِّ

��َِ� 
ُ
�
ْ
ـ�ُ�ِل َ�� َ

 246اْ��

beytinde keẕālikdür ki ism-i memdūḥ Muḥammed ṣallallāhu ʿaleyhi ve 
sellemdür ve pederleri ki ẕebīḫeynden murād Ḥażret-i ʿAbdullāh ve 
Ḥażret-i İsmaʿīl ʿaleyhi’s-selāmdur ve emīn ki ṣıfat-ı lāyıḳalarıdur ve 
künye-i şerīfeleri ki Ebu’l-Betūl’dür. Betūl’den murād Ḥażret-i Fāṭıma 
raḍıyallāhu ʿanhādur. Ve ḫayr-ı nebī ḳurbında olan künyeden bedel 
olmaḳ münāsibdür.  

 

 

 

 

 
245 Müeyyiduddîn Ebû Ca’fer, Vezîr Muhammed b. el-‘Alkamî 
246 İki kurbanlığın oğlu ve Betül (Hz.Fatıma)’ün babası olan güvenilir Muhammed 

(sav), onların içerisinde oğulların en hayırlısıdır. 
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el-ʿAks 

ِ� ُرْؤ�َ�ُ�ُ 
ْ
ُ� اْ�َ�َ��ِل َ�َ��ُل اْ�َ��

ْ
��َ 

�ِر َ�ْ�ُ� َ�ِ�� ٍف ِ�َ� اْ�ُ���
ْ
�َ� �َ�ْ�َ �َ�

247 

Taḳiyyüddīn dimiş ki luġatde ʿaks bir şeyʾüñ evvelini āḫirine redd 
itmekden ʿibāretdür ki aña tebdīl daḫi dirler. Ve ıṣṭılāḥda ʿaks 
kelāmdan bir lafẓı taḳdīm ve baʿdehu teʾḫīr itmekden ʿibāretdür ki 
vücūh-ı keẟīre ile vāḳiʿ olur. Lākin bunda ʿaksden murād ol vücūh-ı 
keẟīreden istiʿmāli kesīr olandur. Bu bābda taḳdīm olınan Cenāb-ı 
Bārī’nüñ ﴿  �ِِ

ّ
اْ�َ��  �َ�ِ  

�
اْ�َ�� َو�ُْ�ِ�ُج   �ِ

ْ
ا����  ��ِ ا���َ��َر  َو�ُ�ِ�ُ�  ا���َ��ِر   ��ِ  �َ

ْ
ا����  �ُ�ِ�ُ�

ِ�َ��ٍب ﴾ 248    �ِ
ْ
��َ�ِ َ�َ��ُء   �ْ�َ ُزُق 

ْ
َوَ��  ِّ

اْ�َ��  �َ�ِ  �َِ
ّ
اْ�َ��  ḳavl-i şerīfinde vāḳiʿ َو�ُْ�ِ�ُج 

olan ʿaksdür. Pes bunda ʿaks ʿulüvv-i ṭıbāḳını ve ol şeref-i ḳudret-i 
ilāhiyyeyi mümeyyizdür ki ol ḳudret ancaḳ ʿaẓamet-i Ḫālıḳ’dan ṣādır 
olur. Ve daḫi Ḥażret-i Ḳurʾān’uñ belāġat ve īcāz ve feṣāḥatini 
mümeyyizdür. Ve her taḳdīr üzere her [29b] ʿaks envāʿ-ı bedīʿde mā-
fevḳine nisbetle bir nevʿ-i raḫīṣdür. Ve bu ʿaks bir nükte-i bedīʿiyye 
içün silk-i envāʿ-ı bedīʿde naẓm olınur. Yoḫsa ʿaksi üzere müstemirdür. 
Ke-ḳavli’l-ḳāʾil  

 َزَ�ُ��ا أَ�ِّ� َ��ُ�ٌن ِ�� اْ�َ�َ�ى
 249ِ�� اْ�َ�َ�ى أَ�ِّ� َ��ُ�ٌن َزَ�ُ��ا

Pes bu beytde bir nükte yoḳdur ki ʿaks anı izāle eyleye. Pes bu ʿaks 
ile Ebū Nemmām’uñ baʿżı ḥussādı didiklerinde  250����  �� ���ل   �  ��
ʿale’l-fevr anlara   251 ل���  ��  ����  �  �� ile ʿaksi beyninde farḳ çoḳdur ki 
bunda nükte-i ʿaẓīme ẓāhirdür. Ve ḥakīme 252�����  ��  ����  �� 

 
247 Göz değmesi gözün görmedeki kemâlidir; ey bakışın kâfirden aksi olan körlük! 
248 “Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, 

diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin.” Âl-i İmrân, 3/27. 
249 Onlar benim aşk konusunda çok hâin olduğumu iddia ettiler; evet iddia ettiler 

çok hâin olduğumu aşk konusunda. 
250 Niçin anlaşılmayan şeyi söylersin? 
251 Niçin söyleneni anlamazsın? 
252 İsteyene niçin vermezsin? 
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dinildikde 253������ ��  أ��ل ��� ile ʿaksde nükte-i ʿaẓīme bāhirdür.    و���
� ���  Ve Ḥasan bin Sehl’üñ 255 إ�� ورد ��  ا����� ��ر ا��ار أ�� ��ار ا���ر 254  
 ʿaksi bī-naẓīrdür. Ve şāʿirin  � ��ف �� ا���� didiklerinde  256 �� ا���ف

 آِ�ِ��ِ 
ُ
�
ْ
 َ�ْ� �َْ�َ�ُ� اْ�َ��َل َ��

 ُ��َ�َ�َ �ْ�َ 
ُ
�
ْ
َو�َْ�ُ�ُ� اْ�َ��َل َ��

257 
 

 ِ��ِ�َِ� 
ُ
�
ْ
 َو�َْ�َ�ُ� ا���ْ�َب َ��

 ُ��َ�َ�َ �ْ�َ 
ُ
�
ْ
َُ� ا���ْ�َب َ��

َو�َْ��
258 

vāḳiʿ olan ʿaksi ʿacāyibdür. Ve keẕālik ḳavl-i şāʿirde  

�ِ�� ِ�ْ�َ�َ�ِم َ��َ�ِ�ُ� 
َ
 ِإن� ا����

 
ُ
 ُدو�ََ�� ا�َْ�َ��رُ �ُْ�َ�ى َو�ُْ�َ��

 
 َ�ِ�َ��ُرُ��� َ�َ� اْ�ُ�ُ��ِم �َِ��َ��ٌ 

وِر ِ�َ��رُ 
ُ
�  259َوِ�َ�ا�ُُ��� َ�َ� ا���

ʿaksinde nükte-i laṭīfe ẓāhirdür. Ve Şeyḫ Zekiyyüddīn bir nevʿ ʿaks 
daḫi ziyāde eylemiş idüp elfāẓuñ maʿnālarını ʿaks eylemiş. Bu ise şāʿir 
nefsiçün yāḫūd ġayrı içün bir maʿnā getürüp ol maʿnāyı ʿaks ider. Pes 
şāʿir meʿānīden ġayrı içün ʿaks eyledigüñ miẟāli  

 

 
 

253 Bana vermeyecek olandan istememek için. 
254 Hadiste şöyle denilmiştir: Komşu, komşusunun evini satın almaya en layık olan 

kimsedir (Ebû Dâvûd, İcâre, 73). 
255 İsrafta hayır yoktur. 
256 Hayırda israf yoktur. 
257 Malı onu yiyemeyecek olan topluyor ve malı onu toplayan dışındaki birisi yiyor. 
258 Elbiseyi onu giyen dışında birisi yırtıyor, elbiseyi onu eskiten dışında birisi 

giyiyor. 
259 Geceler insanlar için pınar başları, toplanıyor ve yayılıyor onların haricinde 

ömürler. Bütün kederlerine rağmen onların en kısası, uzun. Mutluluklarla dolu 
olmasına rağmen onların en uzunu, kısa. 
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 َ�ْ� �ُْ�ِرُك ا�ُ�َ���ِّ� َ�ْ�َ� َ��َ�ِ��ِ 
 �َُ�  َوَ�ْ� �َُ��ُن َ�َ� ا�ُ�ْ�َ�ْ�ِ�ِ� ا���

 
 
ُ
��ُ

َ
 َوُر��َ�� َ��َت َ�ْ�ُ� ا����ِس أَْ��

 �260 َوَ��َن اْ�َ�ْ�ُم �َْ� َ�َ�ُ��اَ�َ� ا����َ�ِّ 

ḳavlinde vāḳiʿ olduġı gibidür. Ve ḳısm-ı ẟānīsi ki şāʿir baʿżınuñ 
ḳavliyle kendi nefsinüñ maʿnāsını ʿaks ider. Anuñ daḫi miẟāli ḳavl-i 
şāʿirde  

ر� َزاَن ُ�ْ�َ� ُوُ��هٍ   َوِإَذا ا���
ّرِ ُ�ْ�ِ�   261َوْ�ِ�َ� َزْ��َ�َ��َن ِ����

vāḳiʿ olduġı gibidür. [30a] Ve Şeyḫ ʿİzzeddīn’üñ  

ِ� َ��ْ�ِ� َوَدعْ 
ْ
 اْ�َ�َ��ِل َ�َ��ُل اْ�َ��

ُ
�
ْ
��َ 

 ِ��ِ�َ�ْ�َ �ِ��ِ
ْ
َ�اِب َ�َ� ا����  262َ�ْ�َ� ا���

bu beytinde ʿaks egerçi bī-naẓīrdür. Lākin dimişler ki bu beytden 
muḳaddem ve muʾaḫḫar olan beyt-i medīḥine müteʿallıḳ degüldür ki 
beyt-i müteḳaddimi  

 ُ��َ ْ� َ�َ��ِ��ُُ� َوا�ُ َ��� ���َ 
 263َ�َ�ْ�ُرُه ِ�� اْ�َ�َرى ِ�� َ���َِ� اْ�ِ��َ�ِ 

ve beyt-i müteʾaḫḫiri  

 
260 Teennî ile hareket eden bazı ihtiyaçlarını elde edebilir, ayak kaymaları ise acele 

edenle beraber olabilir. Muhtemeldir ki bazı insanlar işlerini elden kaçırmıştır, 
Teennî ile (bile olsa), acele etse de kararlılık olmalı. 

261 İnci yüzlerin güzelliğini ölçtüğü zaman, senin yüzünün güzelliği inciye süs olur. 
262 Sözün en hayırlısı, hayır söylemektir, doğru olmayanı her ne kadar farklı 

görünerek sağlam dursa da bununla boyan ve bırak. 
263 Onun güzellikleri tas tamam oldu, Allah onu kemale erdirdi, Verâda onun 

değeri oldukça yücelerdedir. 
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ّبِ اْ�َ�ِ��ِ� َ�َ��
�
 �َُ� اْ�َ�ِ��ُ� ِ�َ� ا��

دِ 
ْ
َ��ِ ا�َ�ْ�ِ� اْ�َ�ِ��ِ� ِ�َ��  �264ٍ� ِ�َ� ا��ِّ

ḳavlidür. Ve nāẓımuñ  

ِ� ُرْؤ�َ�ُ�ُ 
ْ
ُ� اْ�َ�َ��ِل َ�َ��ُل اْ�َ��

ْ
��َ 

�ِر َ�ْ�ُ� َ�ِ�� ٍف ِ�َ� اْ�ُ���
ْ
�َ� �َ�ْ�َ �َ�

265 

beytinde nükte-i ḥasene-i ʿaks ẓāhirdür. 

et-Terdīd 

ِ��ُ� َوِ��
َ
ِ��ِ� �َُ� ا�َ�ْ�ُ� ا��

َ
 أَْ�َ�ى ا��

 ِ���ِ
َ
ِد�ُ�ُه ِ�َ�ِ�� �َْ�ِ� ا��

ْ
��َ َ��َ266 

Terdīd oldur ki nāẓım bir beytde bir lafẓı bir maʿnāya taʿlīḳ ider 
andan ṣoñra ol beytde ol lafẓı bi-ʿaynihi terdīd idüp maʿnā-yı āḫere 
taʿlīḳ ider. Ke-ḳavlihi teʿālā أَْ��َ ﴿ اْ�َ���ِ�  َوأَْ�َ��ُب  ا����ِر  أَْ�َ��ُب  �َْ�َ�ِ�ي  �ُب  � 
اْ�َ��ِ�ُ�ونَ ﴾267    

ُ
��ُ  Ve Taḳiyyüddīn dimiş ki terdīd ve tekrārın اْ�َ���ِ� 

taḥtlarında emr-i kebīr yoḳdur. Ve bunların beynleriyle sāʾir envāʿ-ı 
bedīʿ beynlerinde ḳurb ve nisbet yoḳdur ḳadrlerinüñ inḥiṭāṭından 
ötüri. Eger muʿāraża olmasa bedīʿiyyemde taʿarruż itmez idüm. 

Ve Zekiyyüddīn dimiş ki terdīd ile tekrārın beynlerinde farḳ 
vardur. Eger beytde tekerrür eyleyen lafẓ maʿnā-yı zāʾid ifāde 
eylemeyüp maʿnā-yı evvelüñ ʿaynı olursa tekrār olur. Ve eger beytde 
terdīd olan lafẓ maʿnā-yı evvelüñ ġayrı bir maʿnā ifāde ider ise terdīd 
olur ki bu taḳdīr üzere terdīd içün tekrār üzere baʿżı meziyyet 
mütemeyyiz olur. Ve Ṣafiyyüddīn’üñ  

 
264 Onun güzelliği en güzel şekilde, nimetleri peşi sıra veren Cemîl Allah’tandır. 
265 Göz değmesi gözün görmedeki kemâlidir; ey bakışın kâfirden aksi olan körlük! 
266 el-Bedî’ (Allah) onda en mükemmel vasfı ortaya çıkardı. el-Bedî’in nizamını 

ağzımda tekrar etmek ne tatlı! 
267 “Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta 

kendileridir.” Haşr, 58/20. 



158 | METİN - İzahlı ve Örnekli Belagat Terimleri Sözlüğü  

�َُم َوِ�� �َُم ِ�َ� ا�ِ ا���  �َُ� ا���
اُه َ��ِ�َ� ا�َُ��ِ 

َ
�َِم َ��  268َداِر ا���

beytinde  َِم� -lafẓınuñ her maḥalde bir maʿnā-yı āḫer ile terdīdi bī ا���
naẓīr olduġı ẓāhirdür. Ve nāẓımuñ 

ِ��ُ� َوِ��
َ
ِ��ِ� �َُ� ا�َ�ْ�ُ� ا��

َ
 أَْ�َ�ى ا��

ِد�ُ�ُه ِ�َ�ِ��
ْ
��َ َ��َ �ِ��ِ

َ
�َْ�ِ� ا��

269 

beytinde [30b]  ُ���ِ
َ
 lafẓınuñ her maḥalde bir maʿnā-yı āḫere taʿlīḳ ile ا��

terdīdinüñ ḥalāveti eẓherdür.  

et-Tekrār 

مِ 
َ
اِ�ِ� ا�َ�� ْرُت َ�ْ�ِ�� َ��َ ِ�� ا���

�
��َ 

مِ 
َ
اِ�ِ� اْ�ِ�� ِم اْ�ِ� ا���

َ
اِ�ِ� ا�َ��  270اْ�ِ� ا���

Tekrār ẕikri terdīd baḥẟinde sebḳat eyledigi üzere tekerrür eyleyen 
lafẓ, lafẓ-ı evvelden zāʾid maʿnā ifāde eylemeyüp lafẓ ve maʿnāda bir 
olan lafẓı mütekellim tekrār itmekden ʿibāretdür. Ve bu tekrārdan 
murād yā vaṣfı yāḫūd medḥi yā ẕemmi teʾkīd içündür yāḫūd tehvīl ve 
vaʿīd yāḫūd inkār ve tevbīḫ ve istibʿād içün yāḫūd aġrāżdan bir ġaraż 
içün olur. Medḥ içün olan nāẓımuñ ḳavli gibi ve Ṣafiyyüddīn’üñ 

 ِ�
َ
� ِ� اْ�ِ� ا����ِ�ِ� ا�ّ�ِ

َ
�  ا�ّ�ِ

ُ
 اَ����ِ��

 ِ�
َ
� ِ� اْ�ِ� ا����ِ�ِ� ا���

َ
�  271اْ�ِ� ا����ِ�ِ� ا�ّ�ِ

 
268 es-Selâm olan Allah’tan ona selâm olsun ki O’nu Daru’s-Selâm (cennet)’da 

ümmetlerin şefaatçisi olarak görürsün.  
269 el-Bedî’ (Allah) onda en mükemmel vasfı ortaya çıkardı. el-Bedî’in nizamını 

ağzımda tekrar etmek ne tatlı! 
270 Övgümü tekrarladım, asaleti artıranda tatlı oldu. Asaleti artıran oğlunda, asaleti 

artıran oğlunda. 
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ḳavli gibi ve ʿİzzeddīn’üñ 

 ِ��َ �ِ�ِ� ا��ِّ اُر َ�ْ�ِ�� ُ�ً�ى �� ا���
َ
��ْ�َ 
َ��ِ  اْ�ـِ� �ِ�ِ� ا��ِّ َ�ِ� اْ�ِ� ا��� �ِ�ِ� ا��ِّ  272ا���

ḳavli gibi. Ve ẕemm içün gelen şāʿirin  

وا ِ�� 
ُ
ْ�ٍ� اْ�ُ��

َ
�� �َ��

ً
�
ْ
��َ�ُ 
ارُ 

َ
ْ�ٍ� أَْ�َ� أَْ�َ� اْ�ِ��

َ
�� �َ�

273 

ḳavli gibi. Ve tehvīl içün gelen Cenāb-ı Bārī’nüñ  274  �ُ�َاْ�َ��ِر  ��َ ﴿اْ�َ��ِرَ�� 
- ve ı َوَ�� أَ ْدَراَك َ�� اْ�َ��ِرَ��ُ ﴾  i şerīfleri gibi. Ve inkār -ḳavl 275 ﴾ �����َ�ْاْ�َ����ُ� َ�� ا﴿
niʿmet sebebiyle tevbīḫ içün gelen Cenāb-ı Bārī’nüñ ﴿  ��َ�َُِّر� آ�ِء  َ�ِ��َّيِ 
َ��نِ ﴾ 276  ِ�ّ�َُ� ḳavl-i şerīfleri gibi. Zīrā Ḥażret-i Raḥmān celle celāluhu ve ʿ 
amme nevāluhu anda naʿmā vü ālāsını taʿdādı niʿmetlerini inkār 
idenleri ʿalā-sebīli’t-taḳrīʿ ve’t-tevbīḫ nekbet içündür. Ve istibʿād içün 
gelen Cenāb-ı Bārī’nüñ   277 ﴾ َُ�َ�ُ�ون�  ��َ�ِ َ��َت 

ْ
��َ َ��َت 

ْ
��َ﴿ ḳavl-i şerīfleri 

gibi. Ve nesībde gelen şāʿirin 

 �َُ�ْ�َ� َوَ�ْ� ِ��َ� ِإ�ِّ� َ�َ�ْ�ُ� 
�لُ 

َ
وِ�� اْ�َ��

ُ
��ِ 

�
  َ�َ�� أَْن �ََ��

  
  
 

 
271 Mizacı temiz olanın oğlu mizacı temiz olanın oğlu mizacı temiz olanın oğlu 

mizacı temiz olanın oğlu! 
272 Methimi tekrar etmek, nimetleri kuşatana hidayetdir, nimetleri kuşatanın 

oğluna, nimetleri kuşatanın oğluna! 
273 Ey Bekir Oğulları! Bana Küleyb kabilesini diriltin (bakalım)! Ey Bekir Oğulları! 

Bu kaçış nereye kadar? 
274 “Yürekleri hoplatan büyük felaket! Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket? 

Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin?” Kāria, 
101/1-3. 

275 “Gerçekleşecek olan kıyamet! Nedir o gerçekleşecek olan kıyamet?” Hâkka, 
69/1-2. 

276 “O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?” Rahmân, 55/36. 
277 “Hâlbuki bu size vaad olunan şey, ne kadar da uzak!” Mü’minûn, 23/36. 
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 ���ُ  َ�ِ��ٌ� َ�ِ��ٌ� َوَ�ْ�َت ا���
 278َ�ُ�ْ�ُ� �َُ��� ُ�َ��ٌل ُ�َ��لٌ 

ḳavli gibidür.  

el-Meẕhebü’l-Kelāmī 

 َوَ�ْ�َ�ِ�� ِ�� َ��َِ�� أَن� ِ�ْ��ََ��ُ 
 
ْ
�ْ��َ� َ�َ�� اْ�َُ��ِ �َْ� �َ�

��َ�َ ��َ �ْ�ُ�َ279 

Meẕheb-i kelāmī, bedīʿde oldur ki belīġ daʿvāsınuñ ṣıḥḥati üzerine 
ve ḥaṣmınuñ daʿvāsınuñ buṭlānı [31a] üzerine bir ḥüccet-i ḳāṭıʿa-i 
ʿaḳliyye getüre ki ol ḥüccetüñ ʿilm-i kelāma nisbeti ṣaḥīḥ ola. Zīrā 
ʿilm-i kelām berāhīn-i ḳāṭıʿa-i ʿaḳliyye ile uṣūl-i dīni iẟbātdan 
ʿibāretdür. 

Ve İbnü’l-Muʿtez dimiş ki Ḳurʾān’da meẕheb-i kelāmī nevʿini 
bilmem ve anuñ bilmemesi ġayrısınuñ bilmesini māniʿ olmaz. 
Ḥālbuki meẕheb-i kelāmī üzere aʿẓam-ı şevāhid Ḥażret-i Ḳurʾān’da 
280﴾ ��َ�َ�َ�ََ�  ُ ا�� ِإ��  آِ�َ�ٌ�   ��َ�ِ��ِ َ��َن   �َْ�﴿ ḳavl-i şerīfidür ki bu āyet-i kerīme 
Cenāb-ı Bārī’nüñ vaḥdāniyyetine delīl-i ḳāṭıʿadur. Ve delīlüñ tamāmı 
 dinilmek olur. Ve meẕheb-i kelāmī ������ �� ����ا ����   ����� آ��� ��� ا�281
üzere aʿẓam-ı şevāhidden olan Ḥażret-i Faḫr-i Kāʾināt ʿaleyhi efḍalu’ṣ-
ṣalavāt efendimizüñ ḳavl-i şerīflerinde 282  �ً�ِ��َ  

ْ
����ِ�ََ�  

ُ
أْ���  ��َ َ�ْ�َ�ُ��َن   �َْ�

 
278 Diyorlar ve denilmiştir ki ben güzel bir uyku çektim, belki ruhuma hayal gelir. 

Doğrudur bir teselli buldun, doğrudur. (dediler) Ben de onlara muhaldir (bu) 
muhal dedim.  

279 Benim delilim O’nun gönderilmiş olmasıdır. Şayet sen olmasaydın, milletlerden 
farkımız olmazdı. 

280 “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni 
bozulurdu.” Enbiyâ, 21/22. 

281 O ikisinin düzeni bozulmamıştır, onlarda Allâh’tan başka ilah yoktur.  
282 Benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız (Buhârî, Rikâk, 27). 
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ا
ً
���� 

ْ
ا و�����  vāḳiʿ olduġıdur ki delīlüñ tamāmı 283 و�����ُ�

ً
���� ����� �����

أ��� ���ً� ��� �����ا ��   dinilmek olur. Ve keẕālik ḳavl-i şāʿirde  

 �َْ� �َُ��ُن اْ�ُ��� َوْ�ً� ُ����ُ 
 َ�ُ�ْ� َ���َ�ُُ� ِإ�� اْ�َ�َ�ُ� 

ْ
�َ� 

 
ا ُ����ُ 

ً
 أَْو �َُ��ُن اْ�ُ��� ِ�ْ��

 َ�ُ�ْ� َ���َ�ُُ� ِإ�� ا�ََ�ُ� 
ْ
�َ� 

 
 ِإ��َ�� اْ�َ�ْ�ُ� َ�َ��َِ� اْ�َ��ِء �َ 

�ُْ�َ�َ��ُب اْ�َ��ُء ِإ�� ِ��ْ�َ�َ��ِ 
284 

vāḳiʿ olduġı gibi ki evvelde olan iki beyt ḳıyās-ı şarṭīdür ve üçünci beyt 
ḳıyās-ı fıḳhīdür. Zīrā vaṣlı mā üzere ḳıyās eyledi. Pes mā ʿaṭşdan ṣoñra 
müsteṭāb olduġı gibi vaṣl daḫi anuñ gibi ḥarāret-i hecrden ṣoñra 
müsteṭāb olur. Ve ḳıyās-ı şarṭī bu bābda delāletde ġayrından evżaḥdur 
ve ẕevḳde aʿẕeb ve terkībde esheldür. Zīrā ��’den ṣoñra vāḳıʿa olan 
cümle-i şarṭiyye ve cevābıdur ki bir cümle anların ıṣṭılāḥları üzere bir 
muḳaddime-i şarṭiyye muttaṣıladur ki anuñ ile ḥükmden taḳaddüm 
iden şeyʾ üzerine istidlāl olınur. Ve nāẓımuñ  

 َوَ�ْ�َ�ِ�� ِ�� َ��َِ�� أَن� ِ�ْ��ََ��ُ 
�ْ��َ� َ�َ�� اْ�َُ��ِ 

��َ�َ ��َ �ْ�ُ�َ 
ْ
�َ� �َْ�285 

ḳavli ümem-i sāʾire üzerine ḫayr ile mümtāz olmaḳda delīl-i ḳāṭıʿadur 
ki delīlüñ tamāmı   ����َِا���� ��� ������  [31b] ���� ������ dimek olur. Yaʿnī 
Ḥażret-i Faḫr-i Kāʾināt ʿaleyhi efḍalu’ṣ-ṣalavāt efendimizüñ eger 
biʿsetleri vāḳiʿ olmasa biz ümem-i ṣāʾire üzerine ḫayr ile mümtāz 

 
283 Fakat siz çok gülüyor az ağlıyorsunuz; benim bildiklerimi bilmiyorsunuz. 
284 Şayet sevgi bütünüyle buluşma olsaydı, onun varacağı son nokta ancak usanma 

olurdu. Ya da onun varacağı yer ecel olmasaydı, sevgi bütünüyle ayrılık olurdu. 
Birleştirme (buluşma) ancak su gibidir: Sudan ancak susuzluk vesilesiyle tad 
alınır. 

285 Benim delilim O’nun gönderilmiş olmasıdır. Şayet sen olmasaydın, milletlerden 
farkımız olmazdı. 
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olmazduḳ. Lākin biz sāʾir ümem üzerine ḫayr ile mümtāz olduḳ. Pes 
anların biʿẟetleri daḫi ẟābitdür dimek olur.   ����� ل ا��� ���﴿  �ٍ َ أُ��

�
ْ
��َ 

ْ
�ُ���ُ

 أُْ�ِ�َ�ْ� ِ�����ِس ﴾286 

el-Münāsebet 

 ُ�
َ
��َ�َ� �ُ�ْ  َوا���

ٌ
 َ�ِ�ْ�ُ�ُ� َواِ��

 َ�ْ� ُ�ّ�ِ ُ�ْ�َ�ِ�مِ 
ٌ
 287َوِ�ْ�ُ�ُ� �َ�ِ��

Luġatde münāsebet müşākele maʿnāsınadur. Ve müşākele 
muvāfaḳat maʿnāsınadur. Ve bedīʿde münāsebet iki nevʿ üzeredür. Biri 
meʿānīde münāsebetdür ve biri elfāẓda münāsebetdür. Pes münāsebet-
i maʿneviyye oldur ki mütekellim kelāmını bir maʿnā ile bedʾ ider ki ol 
maʿnāya münāsib olan şeyʾ ile kelāmını tamām ider lafẓ münāsebetiyle 
degül. Ve bu münāsebet-i maʿneviyye Ḳurʾān-ı ʿAẓīmü’ş-Şān’da 
kesīrdür. Ke-ḳavlihi teʿālā   وِن �َْ�ُ��َن

ُ
 ِ�َ� اْ�ُ��

ْ
��ِ�ِ

ْ
 أَْ�َ�ْ��َ� ِ�ْ� َ��

ْ
��َ 

ْ
��َُ� �ِ�َْ� ْ

﴿أََو�َ�
 ِإن� ِ�� َذِ�َ� َ���ٍت أََ�� �َْ��َ 

ْ
ِز  ِ�� َ�َ��ِ�ِ�ِ��

ُ
ْوا أَ��� �َُ��ُق اْ�َ��َء ِإ�َ� اْ�َْرِض اْ�ُ�� َ

�َ� ْ
ُ��َن أََو�َ�

ونَ ﴾ 288  
ُ
��ِ

ْ
�ُ� أََ��   

ْ
َوأَْ�ُ�ُ�ُ��  

ْ
أَْ�َ��ُ�ُ��  �ُ�ْ�ِ  �ُ�ُ�ْ�َ َزْرً��   �ِ�ِ  Pes āyet-i ūlāda َ��ُْ�ِ�ُج 

ḳurūn-ı sālifenüñ ihlāki mevʿiẓe-i semʿiyye ḳabīlinden olmaġla 
münāsebet-i maʿneviyye içün ṣadr-ı āyetde  ِ��َْ�  

ْ
 diyüp ve أََو�َ�

mevʿiẓeden ṣoñra fāṣılada  ََْ�َ�ُ��ن�  diyü buyurdı. Ve āyet-i ẟānīde أََ�� 
mānuñ arża sevḳi ve zerʿ iḫrācı ve inʿām ve nefslerinüñ andan ekli 
mevʿiẓe-i merʾiyye ḳabīlinden olmaġla münāsebet-i maʿneviyye içün 
ṣadr-ı āyetde ْوا

َ
�َ�  

ْ
ونَ  diyüp ve mevʿiẓeden ṣoñra أََو�َ�

ُ
��ِ

ْ
�ُ�  diyü أََ�� 

buyurdı. Ve eşʿārda İbn Reşīḳ-i Keyrevānī ḳavlinde bu münāsebet-i 
maʿneviyye vāḳiʿ olmışdur:  

 
286 “Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz.” Âl-i İmrân, 3/110. 
287 Onun ilmi boldur, zühd de ona münasiptir; her günahkâr hakkındaki 

yumuşaklığı ise aşikârdır. 
288 “Yurtlarında gezip dolaştıkları nice nesilleri helâk etmiş olmamız, onlar için  

yol gösterici olmadı mı? Şüphesiz bunda ibretler vardır. Hâlâ duymayacaklar  
mı? Görmediler mi ki, biz yağmuru kupkuru yere gönderip onunla 
hayvanlarının ve kendilerinin yiyeceği ekinler çıkarırız. Hâlâ görmeyecekler mi?” 
Secde, 32/26-27. 
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 أََ��� َوأَْ�َ�ى َ�� َرَوْ��َ�ُه ِ�� ا���َ�ى
289 [32a] �َ�ِ 

ُ
ِ� ا�ـَ�ْ��ُ�ِر ُ���ُ� َ�ِ���

َ
  ا�َ��

 
�
َ
�ُل َ�ِ� اْ�َ��

ُ
� ِو�َ�� ا���

ْ
 أََ��ِد�ُ� َ��

 
ُ
ْ�ِ� َ�ْ� ُ��ِد ا�َِ��ِ� َ�ِ���

َ
 290َ�ْ� ا��

Bu iki beytde münāsebet-i maʿneviyyeye ġāyet riʿāyet olınmış ki 
beyt-i evvelde ıṣṭılāḥ-ı ḥadīẟden ṣıḥḥat ve ḳuvvet ve rivāyet ve ḫaber-i 
meʾsūr beynini cemʿ itmiş ki münāsebet-i maʿneviyyeleri ẓāhirdür. Ve 
beyt-i ẟānīde eḥādīẟ ve rivāyet ve ṣıḥḥat-i tertīb ile ʿanʿanet beynlerini 
münāsebet-i maʿneviyye ile cemʿ eylemiş ve tertīb-i ʿanʿanet oldur ki 
ṣāġir kābirden ve āḫir evvelden rivāyet ide sened-i eḥādīẟde vāḳiʿ 
olduġı gibi. Zīrā süyūl ḥayānuñ yaʿnī maṭaruñ ferʿidür ki ḥayā aṣlıdur. 
Ve keẕālik ḥayā daḫi baḥruñ ferʿidür ki baḥr maṭaruñ aṣlıdur. Andan 
ṣoñra baḥri memdūḥuñ cūdına teşbīh ferʿ menzilesine ve memdūḥuñ 
cūdını aṣl menzilesine tenzīl eylemiş medḥde mübālaġa içün. Ammā 
münāsebet-i ẟānīye ki münāsebet-i lafẓiyyedür münāsebet-i 
maʿneviyyeden aşaġadur. 

Pes münāsebet-i lafẓiyye kelimāt-ı mevzūna ityānından ʿibāretdür. 
Bu daḫi iki nevʿ üzeredür. Biri münāsebet-i lafẓiyye-i tāmmedür ve 
biri ġayr-ı tāmmedür. Tāmme olan oldur ki kelimāt-ı mevzūn 
muḳaffā ola. Ve nāḳıṣa olan oldur ki kelimāt mevzūn ola, muḳaffā 
olmaya. Münāsebet-i tāmmenüñ şevāhidinden baʿżıdur Cenāb-ı 
Bārī’nüñ i şerīfi -ḳavl 291﴾ ٍَ�ْ��ُ�ن 

َ
�
ْ
ا َ��

ً
﴿َ�� أَْ�َ� ِ�ِ�ْ�َ�ِ� َر�َِّ� ِ�َ�ْ��ُ�نٍ  َوِإن� �ََ� َ�َْ��

ve ḥadīẟ-i şerīfde ḥüsneyn-i aḥseneyn raḍıyallāhu ʿanhümā ḥażerātınuñ 
ruḳyelerinde vāḳiʿ olan   �� أ������ �����ت ا� ا����� �� �� ����ن و���� و��
  292 ��� ��� ʿibāretinde münāsebet-i lafẓiyyeye mürāʿāt olınmış ki ḳıyās 

 
289 Cömertlik hakkında eski isnadı olan etkileyici haberden rivayet ettiğimiz en 

doğru ve en güçlü haber.  
290 Akıntıların yağmur hakkında rivayet ettikleri sözler, Temîm emîrinin deniz gibi 

cömertliği hakkındadır.   
291 Sen Rabbinin nimeti sayesinde, bir deli değilsin. Şüphesiz sana tükenmez bir 

mükâfat vardır.” Kalem, 68/2-3. 
292 Sizi, her şeytan ve haşereden, her kötü gözden, Allah'ın noksansız kelimelerine 

sığındırırım Buhârî, Ehâdîsü'l-Enbiyâ, 8). 
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tāmāt idi sāʾir kelimāt-ı mevzūna ve muḳaffāya münāsebet içün 
tāmme īrād olınmış. Ve münāsebet-i lafẓiyye-i nāḳıṣa şāʿirüñ ḳavlinde  

 َ�َ�� ا�َ�ْ�ُ� إ�� أَن� َ��َ�� أََواِ�ُ� 
َ��َ� اْ�َ�ّ�ِ إ�� أَن� ِ�ْ�َ� َذَواِ�ُ� 

293 

vāḳiʿ [32b] olduġı gibidür ki  ��َ�َ ile  �َ��َ beyninde münāsebet-i lafẓiyye-i 
tāmme vardur ve  �ُ�َْو ile  ِّ��َ ve  �ُ�ِأََوا ile  �ُ�َِذَوا beyninde münāsebet-i 
lafẓiyye-i nāḳıṣa vardur. Zīrā  و��, �� veznindedür ve  �ُ�َِذَواِ�ُ�  ,أََوا 
veznindedür lākin ḳāfiyelerinde degül. Ve nāẓımuñ  

 ُ�
َ
��َ�َ� �ُ�ْ  َوا���

ٌ
 َ�ِ�ْ�ُ�ُ� َواِ��

 َ�ْ� ُ�ّ�ِ ُ�ْ�َ�ِ�مِ 
ٌ
 294َوِ�ْ�ُ�ُ� �َ�ِ��

beytinde münāsebet-i maʿneviyye ve münāsebet-i lafẓiyye-i tāmme 
cemʿ olmış ki ʿilm ve ḥilm birbirlerine münāsibdür vezn ve ḳāfiyede ve 
vāfir ve ẓāhir keẕālikdür ve münāsebet-i maʿneviyye ḥilm ve ẕikr-i 
ictirām beynindedür.  

et-Tevşīʿ 

َ� اْ�َ�ْ�ُل ِ�ْ�ُ� ا�َْرَض َ����َ�َ�ْ�   َوَو��
 ِ��َ  295ِ�ُ���ِ� ا�َْ�َ�َ�ْ�ِ� اْ�َ�ْ�ِ� َوا�ّ�ِ

Luġatde tevşīʿ tezyīn maʿnāsına daḫi gelür. Lākin Taḳiyyüddīn 
dimiş ki tevşīʿ veşīʿadan meʾḫūẕdur ki muṭlaḳ bürdde bir ṭarīḳat 
maʿnāsınadur. Gūyā şāʿir beytinüñ āḫirinden māʿadāsını imhāl ve 
āḫirinde bir ṭarīḳat getüre ki maḥāsinden ʿadd olına.  

 
293 Vahşiler harekete geçti bu iki kurt hariç. Bu solmuş olanlar dışındaki hatları hep 

aldık. 
294 Onun ilmi boldur, zühd de ona münasiptir; her günahkâr hakkındaki 

yumuşaklığı ise aşikârdır. 
295 Onun adaleti yeryüzünü yüceltti de yeryüzü birbirine girdi. En yüce iki şeyle 

süslenerek: Ahde vefa ve himaye. 
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Ehl-i bedīʿ ʿindinde bu tevşīʿ andan ʿibāretdür ki şāʿir yāḫūd 
mütekellim ʿaczin ṣadrında bir ism-i müsennā getürüp andan ṣoñra iki 
müfred olan iki ism getüre ki ol müsennānuñ ʿaynı ola. Ve ikinci 
müfred beytüñ yāḫūd kelāmuñ ḳāfiyesi olup gūyā ol iki ism-i müfred 
ol ism-i müsennānuñ tefsīri ola. Leff ü neşrden farḳı oldur ki tevşīʿüñ 
leffi ancaḳ müsennā ola ve neşri iki ism olup kelāmuñ ʿaczinde biri 
ḳāfiye ola. Leff ü neşrde ise iki olmaḳ şarṭ degül ve kelāmuñ āḫirinde 
birisi ḳāfiye olmaḳ şarṭ degüldür. Nitekim tevşīʿ ḳavl-i Resūlullāh 
ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellemde vāḳiʿ olmışdur:  ا���ء و���� ��� �����ن ����
ا���296    Pes ḥadīẟ-i şerīfde müsennā vāḳiʿ olan ḫaṣletān .ا���ص و��ل 
ve müfred olan iki ism ḥırṣ ve ṭūl-i emeldür. [33a] Ve keẕālik ḳavl-i 
şāʿirde 

�
َ
 َوَ��

ْ
 أُْ�ِ�� ِوأُْ�ِ�ُ� ِ�ْ� ِ�ْ�َ��ِرُ��

 
�

ِ�� إ�َ�
ْ
  اْ�ُ�ْ�ِ�َ��ِن ا�َْ�َ� َواْ�َ��َ�َ �َ�

  

 
ْ
ي ِ�ْ� َ�َ���ِ�ُ�� ِ�ّ�َ �ُ�ْ َد ا��� ���َ �ْ�َ 
�ِن ا�َ�ْ�ُ� َواْ�َ�َ��ُ 

َ
 َواْ�َ��َدِ�� اْ�ُ�ْ�ِ��

 
 
ْ
��ُ�ِ

َ
�
ْ
 َوَ��َب َ�ْ� ُ�ْ�َ�ِ�� �َْ�ِ�� ِ�َ��

 واْ�َ�َ��ُ 
ُ
�
ْ
�   َوَ���َِ�� اْ�ُ�ْ�ِ�َ�اِن ا���

 
َو 

ْ
ْ�ِ� أَْن �َْ�ِ�َي َ�َ�اِرَ��ُ �َ َ�� ����ِ 

 َوَ�ْ��ُُ� اْ�ُ�ْ�ِ�ِ��ِن اْ�َ�ْ�ُ� َواْ�َ�ِ��ُ 
 

 ٍ��َ
َ
��ْ�َ�ِ �ٌ�ْ�َ ��ِ�َ�ْ�ُ ��َ��َ��َ 

ْ�ُ� َوا�ََ��ُ  �ِر�َ�ِن ا�ّ�ِ   �َْ�َ���َُ�� ا���
 

وِح ِ�� َ�َ�ِ�ي  َ�ِ�� ا���
ُ
�
ْ
��َ �َ

ْ
�َ� 

ْ
�َ� 

وُح وَ  �ِن ا���
َ
��ِ�

َ
 297اْ�َ�َ��ُ َ�ً�ا �ََ� ا��

 
296 Kişi yaşlandıkça onda iki haslet gençleşir: Hırs ve tûl-i emel (Buhârî, Rikâk, 5). 
297 Sizi ve sabâ rüzgârını hatırlayarak geceliyor ve gündüzlüyorum. İki şefkatli kimse 

benim için mersiye söylüyor: Eşim ve çocuğum. Sizi anmaktan dolayı gözyaşım 
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vāḳiʿ olmışdur. Ve nāẓımuñ  

َ� اْ�َ�ْ�ُل ِ�ْ�ُ� ا�َْرَض َ����َ�َ�ْ�   َوَو��
 ِ��َ  298ِ�ُ���ِ� ا�َْ�َ�َ�ْ�ِ� اْ�َ�ْ�ِ� َوا�ّ�ِ

beytinde vāḳiʿ olan ism-i müsennā أ����� ve müfred vāḳiʿ olan ism ��� 
ve ذ�� gibi ki ذ�� ḳāfiye olmışdur. Bu maḳūlelere bedīʿde nevʿ-i tevşīʿ 
dirler. 

et-Tekmīl 

��َ�ُ�ُ�َْ� �َ�َْ� َ� �ْ�َ  آَدا�ُُ� �ُ��
 299َواْ�َ�ْ�ُ� َ�ْ�ِ��ُ�ُ� ِ�� َ���َِ� اْ�ِ��َ�ِ 

Bedīʿde tekmīl oldur ki mütekellim yāḫūd şāʿir medḥ içün yāḫūd 
ẕemm içün yāḫūd vaṣf içün yāḫūd aġrāżdan bir ġaraż içün bir maʿnā-
yı tām getüre andan ṣoñra faḳaṭ ol maʿnā ile vaṣf üzerine iḳtiṣārı ġayr-ı 
kāmil görmegile tekmīl içün bir maʿnā-yı āḫer daḫi ziyāde ide. Meẟelā 
bir kimesne bir insānı şecāʿat ile medḥ murād idüp kerem ile medḥi 
olmadıġından yalñız şecāʿat üzerine ḳaṣrını ġayr-ı kāmil görmekle 
kerem ile daḫi medḥ ider. Nitekim miẟāli Cenāb-ı Bārī’nüñ 300  َ�َ�ْ�َف﴿

ٍة َ�َ�� اْ�َ��ِ�ِ���َ   َو�ُِ�����َُ� أَِذ��ٍ� َ�َ�� اْ�ُ�ْ�ِ�ِ��َ� أَِ���
ْ
ُ ِ�َ�ْ�ٍم �ُِ���ُ�� ﴾�َْ�ِ�� ا��  ḳavl-i şerīfinde 

 
yanağımı zayıflattı, iki zayıf şey de beni arkadaş edindi: aşk ve keder. Gözümden 
kayboldu uykum siz yoksunuz diye. Mutlu eden iki şey bana ihanet etti: Sabır ve 
keder. Ne var ki gözyaşı iki kürek kemikleri arasında aksın. Ondan daha şedidi 
iki karanlık merkezi: Kalb ve karaciğer. Hayat kaynağım olan kan sanki yırtıcı 
bir hayvanın bıraktığı leş. İki avcının peşime taktığı: Kurt ve Aslan. Cesedimde 
ruhun gizliliğinden başka bir şey kalmadı. Sana feda olsun geriye kalan iki şey: 
Ruh ve beden. 

298 Onun adaleti yeryüzünü yüceltti de yeryüzü birbirine girdi. En yüce iki şeyle 
süslenerek: Ahde vefa ve himaye. 

299 Edebi tastamam oldu ona noksan girmez; yüzün kemali yüceliğin zirvesinde. 
300 “Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onların yerine 

öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler.  
Onlar mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı güçlü ve onurludurlar.” 
Mâide, 5/ 54. 
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vāḳiʿ olmışdur. Zīrā ol ḳavmi müʾminler içün ẕillet üzerine iḳtiṣār 
eylese iḫvānları müʾminlere inḳıyād üzerine müştemil medḥ-i tām 
olurdı. Lākin iḫvānları müʾminler içün [33b] ẕilletden ṣoñra vaṣflarını 
tekmīl içün  َ���ِ�ِ��َ�ْا  ��َ�َ ٍة   vaṣfını ziyāde eyledi. Ve keẕālik miẟāli أَِ���
ḳavl-i şāʿirde  

 َز��َ� أَْ�َ��ُ 
ُ
 ِإَذا َ�� اْ�ِ�ْ��

ٌ
���ِ�َ 

ِ� اْ�َ�ُ�ّوِ َ�ِ��ُ� 
ْ
 301َ�َ� اْ�ِ�ْ�ِ� ِ�� َ��

vāḳiʿ olmışdur. Pes  ُ��َ�َْأ َز��َ�   
ُ
اْ�ِ�ْ��  ��َ  iḥtirāsdur eger bu ḳavl olmasa ِإَذا 

yalñız ḥilm ile medḥi medḫūl olurdı. Zīrā baʿżı kerre kişinüñ 
ʿaczinden ḥilm vehm olınur. Zīrā muṭlaḳ tecāvüz yaʿnī ʿafv-ı ḥilm 
muḥaḳḳaḳ olmaz meger intiḳāma ḳudretden ṣoñra tecāvüz ola. Pes 
şāʿir ol maʿnā ḳaṣdıyla  ُ��َ�َْأ َز��َ�   

ُ
اْ�ِ�ْ��  ��َ  ḳavliyle vaṣf ve medḥini   ِإَذا 

tamām itdikden ṣoñra  �ُ��ِ�َ اْ�َ�ُ�ّوِ   �ِ
ْ
��َ  ��ِ اْ�ِ�ْ�ِ�   �َ�َ   vaṣfıyla medḥini 

tekmīl eyledi. Ve nāẓımuñ  

��َ�ُ�ُ�َْ� �َ�َْ� َ� �ْ�َ  آَدا�ُُ� �ُ��
 302َواْ�َ�ْ�ُ� َ�ْ�ِ��ُ�ُ� ِ�� َ���َِ� اْ�ِ��َ�ِ 

beytinde    �ْ�َ ��ُ� آَدا�ُُ�  ile medḥ tamām idi lākin anuñ üzerine iḳtiṣār 
itmeyüp  ��َ�ُ�ُ�َْ� �َ�َْ� َ� ile tekmīl ve tekmīli  ِ�َ��ِ�ْا �َِ���َ ��ِ ile teẕyīl eyledi. 
Bu maḳūle maʿnā tamāmından ṣoñra bir maʿnā ziyāde olan kelāma 
tekmīl dirler.  

 

 

 

 

 

 
301 Öyle bir halîm ki ehlini de hilimle süsledi. Öyle bir hilimle ki düşmanın gözüne 

heybet salar. 
302 Edebi tastamam oldu, ona noksan girmez; yüzün kemali yüceliğin zirvesinde. 
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et-Tefrīḳ 

��ِ 
ُ
ْ�ُر َوا���ْ�ِ��ُ� �َْ�َ��

َ
 َ���ُ�ا ُ�َ� اْ��

�ِ ِ�� َذاَك 
َ
�  �303َْ�ٌ� َوَ�َ�ا َ��ِ�ُ� ا�ّ�ِ

Luġatde tefrīḳ ayırmaḳ ve daġıtmaḳ maʿnāsınadur ki ictimāʿuñ 
żıddıdur. Ve ıṣṭılāḥ-ı bedīʿde tefrīḳ oldur ki mütekellim yāḫūd şāʿir bir 
nevʿden iki şeyʾ getürüp ve ʿaḳībinde beynlerinde şol tebāyün ve tefrīḳi 
īḳāʿ ider ki medḥden yāḫūd ẕemden yāḫūd aġrāż-ı edebiyyeden 
ṣadrında olan şeyʾde ziyāde ve terşīḥ ifāde eyleye. Nitekim ḳavl-i 
şāʿirde  

 َ�ْ� َ��َس َ�ْ�َواَك ِ��ْ�َ�َ��ِم َ�َ��
 ِ�

ْ
��

ْ
��َ �َ

ْ
  أَْ�َ�َ� ِ�� اْ�ُ�ْ�ِ� َ��

 
 أََ�ً�ا ���ٌ� أَْ�َ� إَذا ُ�ْ�َت 

�ِ َوُ�َ� ِإَذا َ��َد 
ْ
 304َداِ�ُ� اْ�َ��

vāḳiʿ olmışdur ki kelāmında cūd nevʿinden olan cedvāyı yaʿnī 
menfaʿati iki vechle getürüp bir vechle ġamāma ve bir vechle 
memdūḥa nisbet eyledikden ṣoñra memdūḥuñ medḥinde mübālaġa 
içün ikisinüñ beynlerinde tebāyün ve tefrīḳ īḳāʿ idüp [34a] dir ki şol 
kimse ger senüñ nefʿini ġamām yaʿnī seḥāb nefʿine ḳıyās eyledi iki şeyʾ 
beyninde olan ḥükmde inṣāf itmedi. Zīrā sen cūd u keremüñ vaḳtinde 
dāʾimā ḫandānsın yaʿnī gülerek beẕl-i kerem idersün. Ve seḥāb cūd u 
keremi vaḳtinde giryāndur yaʿnī gözyaşını dökerek beẕl-i kerem ider 
dimek olur. Ve nāẓımuñ  

 

 
 

303 Onlar o dolunaydır dediler, fakat aralarındaki fark bana göre açıktır: Bunda bir 
noksan var, bunun ise mizacı tamdır. 

304 Kim senin armağanını bulutla kıyas ettiyse, iki şey arasında verilen hükümde adil 
davranmamıştır. Sen, ebedi olarak tebessüm ederek cömertlikte bulunduğun 
hâlde o cömertlik yaptığında gözü yaşlıdır. 
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��ِ 
ُ
ْ�ُر َوا���ْ�ِ��ُ� �َْ�َ��

َ
 َ���ُ�ا ُ�َ� اْ��

 ِ�
َ
�  305ِ�� َذاَك �َْ�ٌ� َوَ�َ�ا َ��ِ�ُ� ا�ّ�ِ

beytinde ʿālemi münīr olmada bir nevʿden olan bedri memdūḥı 
Ḥażret-i Maḥbūb-ı Ḫudā ʿaleyhi efḍalu’t-taḥāyāya teşbīh vechiyle ıṭlāḳ 
eyledikden ṣoñra memdūḥuñ medḥinde ziyāde idüp ikisinüñ 
beynlerinde īḳāʿ-ı tebāyün ü tefrīḳ vechiyle dir ki bedrde naḳṣ vardur. 
Yaʿnī gāh kāmil gāh nāḳıṣ olur. Ve bu benüm memdūḥum dāʾimā 
kāmilü’ş-şiyemdür ki bir vechle aña noḳṣān ʿārıż olmaz.  

et-Taşṭīr 

 َواْ�َ��� ِ�ْ� أََدٍب �َُ� ِ��َ َ�ِ�ٍب 
ْ�� �� َ�َ�ٍ� َ�ْ�ِ��� ُ�ْ�َ�ِ�مِ 

َ
��ْ�َ306 

Iṣṭılāḥda taşṭīr oldur ki şāʿir beytini her mıṣrāʿınuñ nıṣfından 
ikişer bölük böldükden ṣoñra mıṣrāʿeynüñ her bir şaṭrını taṣrīʿ ider. 
Lākin beytinden her şaṭrın ḳāfiyesini āḫerin ḳāfiyesine muḫālif ider ki 
her şaṭr ḳarındaşından mütemeyyiz olsun. Nitekim nāẓımuñ beytinde 
her mıṣrāʿı nıṣfiyyet ve taṣrīʿ üzere ikişer bölünüp ve mıṣrāʿ-ı evvelüñ 
şaṭrınuñ ḳāfiyesi ki bā’dur, mıṣrāʿ-ı ẟānīnüñ şaṭrınuñ ḳāfiyesine 
muḫālifdür ki mīm’dür. Ve şāʿirüñ  

 َ��ٍ وَ ُ��ِ�� َ�َ�� ُ�َ�ٍ� ِ�� �َْ�ِم ِذي 
َ��َ��ُ� أََ�ٌ� �َْ�َ�� ِإ�َ� أََ��ِ 

307 

beytinde taşṭīr ṣaḥīḥdür. Lākin şaṭr-ı ẟānīnüñ ḳāfiye-i ūlāsında taṣrīʿ 
merfūʿdur ve ẟāniyesinde mecrūrdur. Yaʿnī  ٌ��ََأ kelimesinde lām 
merfūʿ ve   �ِ�ََأ kelimesinde lām mecrūr olmaġla taşṭīrin taṣrīʿinde 
ʿuyūbdan ʿadd olınmış. Ve’l-ḥāṣıl her biri veznde ve ḳāfiyede ve 

 
305 Onlar o dolunaydır dediler, fakat aralarındaki fark bana göre açıktır: Bunda bir 

noksan var, bunun ise mizacı tamdır. 
306 Ona karşı edepten ikiye bölündü, yalan yok. Yalan yok, ayrılamaz iki parçaya! 
307 Tozlu bir günde sanki emeline koşan bir ecel gibi kanlara vefa gösteren.  
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ḥareke-i iʿrābda [34b] muvāfıḳ olmaḳ iḳtiżā ider. Nitekim 
Ṣafiyyüddīn’üñ daḫi bedīʿiyyesinde  

 ُ��ِ ٍ��ِ�َ�ْ�ُ �ِ�ْ�َ�ْ�ِ �ٍ�ِ�َ�ْ�ُ ِ�ّ 
 308َوُ��� ُ�ْ�َ�ِ�ٍم ِ��ْ�َ�ّ�ِ ُ�ْ�َ�ِ�مِ 

cādde-i vāżıḥa üzere vāḳiʿ olmışdur ki taşṭīrin ʿuyūb[un]dan ʿārīdür.  

et-Teşbīh 

ُ��ِن َ��َر �َ�ُ 
ْ
��ُ�ْ��َ ِ

ّ
ْ�ُر ِ�� ا����

َ
 َواْ��

ُ��ا َ�ْ�ِ��َ� 
ُ
��َْ� 

ْ
��َُ� �ْ�ُ�َ 

ُ
   309َ�ْ�ِرِ��

Taḳiyyüddīn dimiş ki teşbīh ve istiʿāre aġmażı evżaḥa iḫrāc ve 
baʿīdi ḳarīb iderler. Cürcānī dimiş ki teşbīh ve temẟīlüñ her biri ṣūret 
ile ve ṣıfat ile olur ve gāhīce ḥāl ile olur. Ve bu teşbīh ve temẟīlüñ ṣıfatı 
erkān-ı belāġatden bir rükndür. Ve teşbīhüñ erkānı dörtdür. Meẟelā 
evveli müşebbehdür ki i - vaḳtde rükn  ñdidigü 310������ ا����   �� ز�� 
Zeyd’dür ve rükn-i ẟānīsi müşebbehün-bihdür ki ḳamerdür ve rükn-i 
sālisi müşebbihdür ki mütekellimdür ve rükn-i rābiʿi teşbīhdür ki 
meẕkūrı şibhe ilḥāḳdan ʿibāretdür. Ve edevāt-ı teşbīh beşdür ki ف�� ve 
  ﴿ ve ��� ve ��� ve edāt taḳdīriyle maṣdardur. Ke-ḳavlihi teʿālā ��ن

َ
َوِ��

َ��ِب ﴾311   ا���
�
��َ ���ُ�َ 

Ve teşbīhde şürūṭ-ı lāzımedendür ki belīġ edveni aʿlāya teşbīh 
eyleye murādı medḥ oldıġı vaḳtde, meger hicv murād eyledigi vaḳtde 
aʿlāyı edvene teşbīh eyleye. Ve aṣḥāb-ı meʿānī vü beyān ʿinān-ı 
kelāmların meyādīn-i ḥudūd-ı teşbīhde ıṭlāḳ ve taḳrīrlerinde ittifāḳ 
eylediler ki teşbīh maʿnāda bir emri bir emre müşāreket üzerine 
delāletden ʿibāretdür.  

 
308 Her bir zafer sahibi ile fethi bekleyen; her bir azim sahibi ile hakkı üstlenen. 
309 Tamlıkta eğri üzüm dalı gibi olan bir dolunay. Onlara kendi dolunaylarına 

benzetmeyi bırakmalarını söyle.  
310 Zeyd, güzellikte ay gibidir. 
311 “Hâlbuki o, bulutların geçişi gibi hareket eder.” Neml, 27/88. 
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Ve Rümmānī dimiş ki iki şeyʾüñ biri āḫerinüñ bir ḥālde 
meseddini sedd eylemek üzere ʿaḳdden ʿibāretdür. Bu ise şol [35a] 
teşbīh-i ʿāmdür ki teşbīh-i belīġ ve ġayrı [anın] taḥtında dāḫildür. 
Teşbīh-i belīġ ise ḥüsn-i teʾlīf ile aġmażı evżaḥa iḫrācdan ʿibāretdür. 

Ve baʿżılar dimiş ki teşbīh bir şeyʾüñ evṣāfından bir vaṣfda olan iki 
şeyʾüñ iştirāki üzerine delāletden ʿibāretdür. Ve İbn Reşīḳ dimiş ki 
teşbīh bir şeyʾi cihet-i vāḥideden müşākil ve muḳārib oldıġı şeyʾ ile 
ṣıfatlamaḳdur. Zīrā eger münāsebet-i külliye ile bir şeyʾ bir şeyʾe 
münāsib olsa ol şeyʾ ol bir şeyʾ olmış olur. Görmez misüñ 312 و��� ����رد 
ḳavllerinde murādları verdin iḥmirār-ı evrāḳı ve ṭarāvetidür vasaṭınuñ 
ṣufreti ve kemāʾiminüñ ḫużreti degül.  

Ve baʿżılar dimiş ki teşbīh aṣlda iştirāk ve keyfiyyetde ḳuvvet ve 
żaʿf yöninden iḫtilāf üzere bir ṣıfatda olan iki şeyʾüñ ednāsını aʿlāsına 
ilḥāḳ itmekden ʿibāretdür. Ve bu ẕikr eyledigimüz teşbīhüñ ḥadd-i 
mukayyedidür. Ve İbn Ebi’l-Iṣbaʿ Rümmānī’den teşbīhüñ bir ḥaddini 
īrād eylemiş ki ḥüsni bu ḥadd üzerine zāʾiddür. Yaʿnī dimiş ki teşbīh 
ikidür. Biri nefslerinde müteffiḳ olan iki şeyʾüñ teşbīhidür cevheri 
cevher ile teşbīh gibi. Meẟelā 313ا���ات ا���� ���ء   gibi. Ve ʿarażı ʿaraż ��ء 
ile teşbīh gibi. Meẟelā   314ا��رد ا��� ����ة   gibi. Ve cismi cism ile ���ة 
teşbīh gibi. Meẟelā 315ا������ ��� ا����د gibi. Ve teşbīhüñ ikincisi ẕāt ile 
muḫtelif olup bir maʿnāda müşterek olan iki şeyʾüñ teşbīhidür. Meẟelā 
������م316  ���� ve i ittifāḳ ḥaḳīḳī ve - gibi. Ve teşbīh �������م 317  ����ة 
teşbīh-i iḫtilāf mecāzīdür ki andan murād mübālaġadur. İntehā.  

Ve teşbīhde mübālaġa ve ḥüsn-i beyān vuḳūʿı birḳaç vech 
üzeredür. Pes vücūh-ı teşbīhden baʿż olan, üzerine ḥāssa vāḳiʿ olmayan 
şeyʾi üzerine ḥāssa vāḳiʿ olan şeyʾe iḫrācdur. [35b] Ve naẓm-ı bedīʿde 
vāḳiʿ olan teşbīh dört ḳısmdur ki ḳısm-ı evveli maḥsūsı maḥsūsa 
teşbīhdür ve ḳısm-ı ẟānīsi maʿḳūlı maʿḳūla teşbīhdür ve ḳısm-ı sālisi 

 
312 Yüzü, gül gibidir. 
313 Nil suyu, Fırat suyu gibidir. 
314 Yanağın kırmızılığı, gülün kırmızılığı gibidir.  
315 Zebercet, zümrüt gibidir. 
316 Hatem, bulut gibidir. 
317 Antere, aslan gibidir. 
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maʿḳūlı maḥsūsa teşbīhdür ve ḳısm-ı rābiʿi maḥsūsı maʿḳūla 
teşbīhdür. Bu ḳısm-ı rābiʿ aṣḥāb-ı meʿānī vü beyān ʿindinde ne ḳadar 
cāʾiz degül ise daḫi. Pes maḥsūsı maḥsūsa teşbīh ḳavl-i şāʿirde  

��َ�ِ�
َ
��َ�ِ �ْ�َ

َ
 َو�َ�ُ��َرةٌ َ�ْ� أَْ��

ْ�ِ� �َْ�ً�� َ�ْ�َق أَْ�َ�اِ�َ��   اْ�َ�ْ��ِ ِ�َ� ا���
 

 َ�َ��ُووِس �ُْ�َ��ٍن َ�ُ�وُر َوَ�ْ�َ�ِ��
 318َو�َْ�ُ�ُ� َ�ْ� أَْر�َ�ِ�َ�� َ�َ�ُ� اْ�َ�ْ��ِ 

olduġı gibi. Ve keẕālik ḳavl-i şaʿirde  

 �ِ�ْ�َ �ْ�ِ �ُُ���َ�َ �ٍ�ْ�ُ ��َ�َ �ْ�َ 
��َ ٍ� َ�ْ�َ� أَْذ�َ�ِل ا���

ْ
ُة ُ��

�
�ُ�319 

vāḳiʿ olduġı gibi. Ve keẕālik ḳavl-i şāʿirde  

 وَ َ�� �ُْ�ِ�ُ� اْ�ُ�ْ�ُب 
ْ
��ُ

ُ
 ْ�ِ�� ِ��َ� أَْذُ��

اِ��ُ� إ�� َ�َ�� �ُْ�ِ�ُ� ا�َ��َء 
َ
 320اْ�َ��

vāḳiʿ olduġı gibi. Ve teşbīhüñ ḳısm-ı ẟānīsi ki maʿḳūlı maʿḳūla 
teşbīhdür ḳavl-i şāʿirde  

 ٍ��ِ��َ �ً��ْ�َ �َ�ْ�َ �ٌ��َِ� �ٌ�َْ� 
ِ� ا���ِ��ِ� ا����ِ��ِ  ْ

��َ ��ِ �ِ�ْ�َ�ْ��َ321 

 
318 Amacına uygun giydirilmiş bir su çarkı, yeşil elbiseleri üzerine güneşten bir 

elbisedir. Bahçe tavusu gibi dönüp ortaya çıkarak su damlalarının ıslaklıklarını 
tüylerinden döküyor. 

319 Onu sakinleşmiş bir boğazın altından hayal et; karanlığın peşi sıra gelen sabahın 
perçeminde. 

320 Sizi hatırladığımda kirpik gözyaşımı tutmaz; ancak eleklerin suyu tutması gibi 
(tutar). 

321 Eksik bir anlam için serdedilmiş uzun söz, Abdullatîf hakkında düşünen bir akıl 
gibidir. 



Tercüme-i Hizânetü’l-Edeb | 173 

vāḳiʿ olduġı gibi. Ve teşbīhüñ ḳısm-ı sālisi ki maʿḳūlı maḥsūsa 
teşbīhdür ki üzerine ḥāssa vāḳiʿ olmayan şeyʾi üzerine ḥāssa vāḳiʿ olan 
şeyʾe iḫrācdan ʿibāretdür Cenāb-ı Bārī’nüñ ﴿  اٍب

َ
��َ�َ 

ْ
وا أَْ�َ���ُُ��

ُ
َوا��ِ��َ� َ�َ��

  322 ﴾ �ً�
ْ
��َ �َِ�ْ�ُه   

ْ
�َ� َ��َءُه  ِإَذا   ����َ َ��ًء  ا���ْ��ُن   �ُ

ُ
��َ�َْ�  �ٍ�َ��ِ�ِ ḳavl-i şerīfinde vāḳiʿ 

olduġı gibidür. Zīrā aʿmāl-i küffārı serāba teşbīh teşābühüñ eblaġ u 
ebdaʿıdur. Ve ﴿  َْ�ٍم�  ��ِ  �ُ� ِ

ّ
ا��  �ِ�ِ ْت  اْ�َ��� َ��ٍد 

َ
��َ  

ْ
أَْ�َ���ُُ��  

ْ
��ِِّ� َ

��ِ وا 
ُ
��َ�َ ا��ِ��َ�   �َُ��َ

 323 ﴾ �ٍ�ِ��َ ḳavl-i şerīfi daḫi bu ḳabīldendür. Ve ḳavl-i şāʿirde 

 
ُ
َ��َ�ِ� َواْ�ِ�ْ��  إ��َ�� ا���ْ�ُ� َ�����

ِ َزْ�ٌ�  اٌج َوِ�ْ�َ�ُ� ا��
َ
��ِ324 

vāḳiʿ olduġı gibi. [36a] Ve teşbīhüñ ḳısm-ı rābiʿi ki maḥsūsı maʿḳūla 
teşbīhdür bundan muḳaddemce ẕikr olındı ki teşbīhüñ bu ḳısmı ehl-i 
meʿānī vü beyān ʿindinde cāʾiz degüldür ʿulūm-ı ʿaḳliyye ḥavāsdan 
müstefāde ve ḥavāsa müteheyyiʾe olduġından ötüri. Ol eclden   ��� ��

i ṣavāb - dinildi. Lākin maḥsūsı maʿḳūla teşbīhde vech  325 ��ً��  ���  ��ً�
oldur ki belīġ maʿḳūlı maḥsūs taḳdīr ider ve aṣl-ı maḥsūsı ṭarīḳ-i 
mübālaġa üzere anuñ ferʿi ḳıldıḳdan ṣoñra teşbīh ṣaḥīḥ olur. Nitekim 
ḳavl-i şāʿirde vāḳiʿ olmışdur.  

َ� ُدَ��َ��
ْ
 َوَ��َن� ا���ُ��َم َ��

�َُ��� اْ�ِ�َ�اعُ  ْ
 326ُ��ٌَ� �ََح َ��

Pes şāʿir vaḳtā ki maʿḳūl olan sünnetleri beyāż ve işrāḳ ile ve 
bidʿatleri sevād ve ẓulmet ile vaṣf u taḳdīr eylediyse maḥsūs olan 

 
322 “İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. Susamış 

kimse onu su sanır. Yanına geldiğinde hiçbir şey bulamaz. (Tıpkı bunun gibi 
kâfir de hesap günü amellerinden bir şey bulamaz).” Nûr, 24/39. 

323 “Rablerini inkâr edenlerin durumu şudur: Onların işleri, fırtınalı bir günde 
rüzgârın şiddetle savurduğu küle benzer.” İbrâhîm, 14/18. 

324 Nefis bir cam gibidir; ilim ise kandil, Allah hakkındaki hikmet de (kandilin) 
yağıdır. 

325 Hissi olmayan, ilmi de olmaz. 
326 Onun karanlığı arasındaki yıldızlar, sanki bid’atler arasında belirgin bir şekilde 

parıldayan sünetler gibidir. 
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nücūmı maʿḳūl olan sünnetlerin işrāḳına teşbīhi gūyā maḥsūsı 
maḥsūsa teşbīh eyledi. Ve keẕālik ḳavl-i şāʿirde  

�َُ� َوا����َُم َ��َ���ُ  ْ
 َو�ََ�ْ� َذَ��

 �ْ�ِ�َْ� ْ
�َْ�َم ا���َ�ى َوُ�َ�اُد َ�ْ� �َ�

327 

vāḳiʿ olduġı gibi. Zīrā mekārih ḥādis olduġı vaḳtler sevād ile vaṣf 
olınageldiginden şāʿir yevm-i nevāyı sevād ile ẓalāmdan eşher ḳılup 
maḥsūs olan ẓalāmı maʿḳūl olan ẓulmet-i yevm-i nevāya teşbīh eyledi. 
Ve ʿāşıḳ olmayanuñ ḳalbini daḫi aña ʿaṭf eyledi. Zīrā ʿāşıḳ olmayanuñ 
ḳalbi ḳasvet üzeredür. Ḳasvet-i ḳalb ise şiddet-i sevād ile vaṣf olınur. 
Ve keẕālik ḳavl-i şāʿirde  

ِ� ِ�ْ� َوْ�ِ��ِ 
ْ
�  َ�ْ�ُء ا���

�
 ِاْ�َ��

  َ�َ��َم َ��ُل ا�َ�ّ�ِ ِ��ِ� ِ��َلُ 
 

هِ   َ��َ��َ�� ا�َ��ُل َ�َ�� َ�ّ�ِ
�ِ�� اْ�ِ�َ��لِ َ��َ�ُ� ِ�ْ�ٍ� ِ�� 

َ
�َ�328 

vāḳiʿ olduġı gibi ki maḥsūs olan ḥāli maʿḳūl olan sevād-ı sāʿat-ı hecre 
teşbīh eyledi. Ve nāẓımuñ  

ُ��ِن َ��َر �َ�ُ 
ْ
��ُ�ْ��َ ِ

ّ
ْ�ُر ِ�� ا����

َ
 َواْ��

 
ُ
ُ��ا َ�ْ�ِ��َ� َ�ْ�ِرِ��

ُ
��َْ� 

ْ
��َُ� �ْ�ُ�َ329  ]6b3[ 

beytinde maḥsūs maḥsūsa teşbīh ḳabīlindendür. Nāẓım dir ki vāṣıflara 
diyüñüz ki bedr-i vech-i maḥbūb-ı Ḫudā ʿaleyhi efḍalu’t-taḥāyāyı 
bedr-i ḳamere teşbīhi terk eylesünler. Zīrā bedr-i ḳamer anuñ bedr-i 
vechine nisbetle ʿurcūn gibidür dimek olur. 

 
327 Seni andım ve gece sanki karanlık gündeymiş gibi ve âşık olmamış birisinin kalbi 

(gibi) idi.  
328 Sabahın ışığı onun yüzünde parıldayıp durdu, yanağındaki ben o sabah 

ıslatıverdi. Yanağındaki ben sanki, kavuşma gecesindeki ayrılık saati gibiydi.  
329 Tam olduğunda dolunay onun karşısında eğik hurma dalı gibidir. Onlara kendi 

dolunaylarına benzetmeyi bırakmalarını söyle.  
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et-Telmīḥ 

َ�� ِ�ْ�َ�ْ�ِم َ��ِ�َ��ً َوَرد� َ�ْ�ُ�   ا���
��ِ�ِ�ْ

َ
��ِ �ٌ��ِ�ْ�َ �َ�َ�

ُ
 330َوَ�� ِ��

Iṣṭılāḥ-ı bedīʿde telmīḥ şāʿir bir beytde yāḫūd ḳarīne-i secʿde bir 
ḳıṣṣa-i maʿlūme yāḫūd nükte-i meşhūre yāḫūd bir beyt-i şiʿre işāret 
eylemekden ʿibāretdür yāḫūd kelāmında temẟīl vechi üzere bir meẟele 
işāret itmekden ʿibāretdür. Ve bu telmīḥüñ aḥsen ü eblaġı oldur ki 
maʿnā-yı maḳṣūdda anuñla ziyāde ḥāṣıl ola. Ve baʿżılar bu telmīḥe 
mīm’üñ taḳdīmiyle temlīḥ daḫi tesmiye eylemişler gūyā nāẓım 
beytinde bir nükte ityānından ʿibāretdür ki melāḥati ziyāde ola. 
Nitekim Ebu’l-Firās ḳavlinde  

 ِ�� َرّدِ ا�ََذى ِ�َ�َ����ٍ 
َ
�
ْ
��َ َ��َ 

و
ُ
َ�� �َْ�ً�� ِ�َ�ْ�أَِ�ِ� َ�ْ��  331َ�َ�� َرد�

vāḳiʿ olmışdur. Bunda telmīḥ ʿAmr bin el-ʿĀṣ ile Ḥażret-i İmām-ı ʿAlī 
kerremallāhu vechehu ve raḍıyallāhu ʿanh beynlerinde yevm-i Ṣıffīn’de 
vāḳiʿ olan ḳıṣṣayı işāret ider. Yaʿnī ʿAmr bin el-ʿĀṣ meydān-ı 
muḳāteleye çıḳduḳda Ḥażret-i İmām-ı ʿAlī raḍıyallāhu ʿanh daḫi 
niḳāb ile aña muḳābil olup yaḳlaşduḳda ʿAmr anı bildigi sāʿat arḳası 
üzerine düşüp keşf-i ʿavret itmekle Ḥażret-i İmām daḫi andan iʿrāż ile 
ḫalāṣ bulmış. [37a] Yaʿnī şāʿir dir ki meẕellet ile olan redd-i ezāda ḫayr 
yoḳdur. ʿAmr keşf-i ʿavreti sebebiyle ezāyı redd eyledigi gibi. Ve 
keẕālik ḳavl-i şāʿirde  

 �َ� َ�ْ�ُر أَْ�ُ�َ� َ��ُروا 
ي  ِ

ّ
 َوَ���ُ��َك ا���َ��

 

 
330 Kavmin kuşluk vakti güneşine boyun bükerek karşılık verildi, hiçbir telmih alaya 

alınmaz onların kafilesinde. 
331 Bir gün ‘Amr’ın ayıp yeri açık olarak geri çevrilmesi gibi boyun eğerek ezayı geri 

çevirmede bir hayır yok.  
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ُ��ا �ََ� َوْ�ِ�� َو�َ 
�
� 

�ُ�ا �ََ�    َ�ْ�ِ�ي َوَ���
 

ْ�َ�ُ��ا َ�� أََراُدوا
َ
��ْ�َ 

َ�ِ���ُ�� أَْ�ُ� َ�ْ�رِ 
332 

vāḳiʿ olmışdur ki bunda telmīḥ bedr ḥaḳḳında   ا����ا �� ���� ��� ���ت
  333��� ḳıṣṣasına işāretdür ki maḥbūbınuñ ismi Bedr olmaġla tevriye 
ḳabīlinden olur. Ve keẕālik ḳavl-i şāʿirde  

ةٌ  َ
َ��ِء َ�ِ���  �َُ���ُ�ن َ��َ��ُت ا�ّ�ِ

 
ُ
�
ْ
 إ�� َواِ�ٌ� َ��

َ
ى َوَ��ِ��

َ
��َ�ْ�ُ  

 
 ِإذا َ��َن َ��ُف اْ�ِ��ِ� َ��ْ�ُ��� َ��ِ��ٌ 

ى
َ
ِ� �ُ�َ�ُ� ِ�� اْ�َ�� ْ

�  �334ََ�ْ�َ� َوُ��� ا���

vāḳiʿ olmışdur ki bunda telmīḥ şāʿirüñ  

َ��ُء َوِ�ْ�ِ�ي ِ�ْ� َ�َ�اِ�ِ��ِ   َ��َء ا�ّ�ِ
 ٌ�

ْ
��َ  ��َ

َ
��َ �َ��ِ��َ��َ �ْ�َ 

ُ
  إَذا اْ�َ�ْ��

 
 َوَ�ْ�ٌس �َ�َ  َوَ���ُ�نٌ ِ��ٌ� َو َ��� 

 َوَ�َ��
ٌ
�ِب َوَ�ْ�ٌء �َ�ِ��

َ
 335َ�َ� اْ�َ��

 
332 Ey Bedr! Senin ehlin zulmetti, sana da öğrettiler sürüklenmeyi. Benim vuslatımı 

sana kötülediler, benim hicretimi sana süslediler. Varsın istedikleri yapsınlar! 
Zira onlar (o) dolunayın halkıdır. 

333 İstediğinizi yapın, sizi affettim. 
334 Kışın ödülleri çoktur dediler, hâlbuki o bir müfteriden başka bir şey değildir. 

Kesenin ödülü olsaydı senin yanında her şey hasıl olurdu ve yabani eşekte her av 
bulunurdu.  

335 Benim kendisiyle alakalı henüz bir damlası bile tam olmadan yedi ihtiyacım 
varken kış geldi: Kese, barınak, kanun ve kebabla kapattığı bardak, eş ve yün 
elbise.  
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beytlerine işāretdür. Nitekim bir kimse kisā ile ṣarılmış ʿavratına dimiş 
ki   336 أَْ�َ�؟ �ْ�َ Ol daḫi telmīḥ vechiyle 337 أ�� ا���دس �� ا����� dimiş. Yaʿnī 
şāʿirüñ meẕkūr kāflarını murād idüp  دس�� ile  �� ve  ���� ile  ���’ya 
işāret itmiş. Yaʿnī kisā içinde senüñ tābiʿ olan ehlinüm dimek olur. Bu 
mażmūnı baʿżıları naẓm eylemiş: 

 َ�� َ�ْ�ُ��َ�ً� ِ�� َ�َ��َرأَْ��ُ 
  َ�ْ�ً�� ِ�َ� اْ�َ��ِ�ِ� َوا����ِ��ِ 

 
 ُ�ْ�ُ� �ََ�� َ�ْ� أَْ�ِ� �َ� َ�ِ�هِ 
 ِ��ِ� �ِدُس ِ�� ا���  338َ���َْ� أَ�َ� ا���

Ve nāẓımuñ beytinde,  

 [37b]  ِ�ْ�َ�ْ�ِم َ��ِ�َ��ً  َوُرد� ��َ  َ�ْ�ُ� ا���
 �ٌ��ِ�ْ�َ �َ�َ�

ُ
ْ�ِ�ِ��َوَ�� ِ��

َ
��ِ339 

Bunda Ḥażret-i Mūsā ve Yūşaʿ ʿaleyhimā’s-selām ḳıṣṣasına işāret 
vardur ki Ḥażret-i Mūsā, Yūşaʿ’dan ġıdā ṭaleb eyledikde ġıdāları olan 
balıġuñ dirilüp ṣuya gitdigini ḫaber virdikde yoldan girü döndükleri 
gibi muʿcizāt-ı bāhire-i Resūlullāh ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem ile şems 
daḫi yolından girü döndügüni Yūşaʿ’uñ dönmesine teşbīh ve telmīḥ 
vechiyle beyāndur. Ve’l-ḥāṣıl bu maḳūle maʿlūm ve meşhūr olan 
ḳıṣṣalara işārete telmīḥ dirler.  

 

 

 

 
336 Kimsin sen? 
337 Yedide bulunan altıyım. 
338 Onun gizli düşman ve tamahkârdan korkarak elbise içinde iki büklüm olduğunu 

gördüm. Ey sen, kimsin dedim ona. Dedi ki, ben yedincideki altıncıyım. 
339 Kavmin kuşluk vakti güneşine boyun bükerek karşılık verildi, hiçbir telmih alaya 

alınmaz onların kafilesinde. 
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Teşbīh-i Şeyʾeyn bi-Şeyʾeyn 

 َ�
ْ
��َ ��َ

َ
�ِن َ�ْ� أَْ��

ْ
��َ�َ�َ� �ِ��ِ �ِ ْ

� 
 
ٌ
� ��َ

ِق  َ��
ْ
�
َ
�َ�ِ َوَ�َ�� َ��ْ��

 340  َوا�ّ�ِ

İki şeyʾi iki şeyʾe teşbīh leff ü neşrden bir nevʿdür teşbīh ile. 
Nitekim Ṣafiyyüddīn’üñ beytinde  

حٍ 
َ
��َ �ْ�ِ �ِ�ْ �ا َ�ْ�َ� ِ�ّ�ِ ا���

ُ
��ََ��َ 

�ُل ِ�� 
َ
ِ� ا�َْ��

َ
 341ا�ََ��ِ َ�َ�� َ��ََ��

vāḳiʿ olmışdur. Ve ʿİzzeddīn’üñ beytinde  

ِ� اْ�َ�ِ�ْ� �َُ�َ�� ْ
�َ�

ْ
�َ�ِن َ�ْ�ِ��ُ� َ�� ْ

��َ 
 ِ��َ ِء َوا���

ْ
�
ُ
 َوَ�ْ�ٌ� ُ�َ�� َ��ْ��

ٌ
��ْ�ِ342 

vāḳiʿ olmışdur. Ve nāẓımuñ  ��َ
َ
أَْ��  �ْ�َ �ِن 

ْ
��َ beytinde iki şeyʾi iki şeyʾe 

teşbīh ẓāhirdür ki tebessümi berḳe ve ʿaṭāyı deyme mürāʿāt-ı naẓīr ile 
teşbīh-i bī-naẓīr eylemiş. 

el-İnsicām 

 �َُ� اْ�ِ�َ��ُم ُدُ��ِ�� ِ�� َ�َ�اِ�ِ��ِ 
َِ� ا���َ��ِ 

ّ
�ّ� �َ� ��َ�ِ �ْ ِّ��َ ِ ����ِ343 

Iṣṭılāḥ-ı bedīʿde insicāmdan murād maʿāḳideden ḫālī şol kelāmdur 
ki inḥidārda [38a] insicām-ı mā gibi ola. Yaʿnī ḳayd-ı tekellüf-i 

 
340 İki şeyde bize benzer göründü iki şey: Tebessüm ve ihsan, hafif yağmurdaki 

şimşek gibi. 
341 Böbürlenerek okun gölgesinde oynaştılar, aslan yavrularının ormanda 

oynaştıkları gibi. 
342 İki şey iki şeyin teşbihidir, dikkat et onlara: hilm ve cehâlet; bu ikisi şifa ve 

hastalık gibidir. 
343 Ona yapılan methiyelerde gözyaşlarımın insicâmı onadır; Allah adına, ey güzel 

sadâlı ona kulak ver. 
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ṣanāyiʿden ʿārī selāsetde mānend-i mā-yı cārī ola ki sühūlet-i terkīb ve 
ʿuẕūbet-i elfāẓdan riḳḳat-i seyelān eyleye meger żımn-ı sühūletde 
ṣanāyiʿ-i bedīʿa min ġayrı ḳaṣdin vāḳiʿ ola. Ve aʿẓam-ı şevāhidden bi-
ġayrı ḳaṣdin Ḥażret-i Ḳurʾān’da vāḳiʿ olan baḥr-i ṭavīlden 344  َ��َء �ْ�َ�َ﴿

 
ْ
��ُ�ْ

َ
��ْ�َ َ��َء  َوَ�ْ�   �ْ�ِ�ْ

ُ
��ْ�َ﴾  ḳavl-i şerīfi gibi ki vezn-i ḳıyāsīsi feʿūlün 

mefāʿīlün feʿūlün mefāʿīlün’dür. Ve baḥr-i medīdden 345  �َ�ْ�ُ�َْواْ��َِ�  ا﴿
﴾ �َ��ُِ

��َْ��ِ ḳavl-i şerīfi gibi ve baḥr-i basīṭden 346 ﴾ 
ٌ
ِ�َ�� أَُ��

ْ
��َ ��ِ �ْ�َ�َ �ْ�َ �ٍ  ﴿ِ�� أُ��

ḳavl-i şerīfi gibi ve baḥr-i kāmilden اٍط  ﴿
َ
��ِ ِإ�َ�  �ََ��ُء   �ْ�َ �َْ�ِ�ي   ُ َوا��

 347 ﴾ ٍ���ِ�َ�ْ�ُ ḳavl-i şerīfi gibi ve baḥr-i hezecden 348  ْ�ُ��ُه َ�َ�� َوْ�ِ� أَِ�� �َْ�ِت َ��َ﴿
ا﴾

ً
���ِ�َ ḳavl-i şerīfi gibi ve baḥr-i remelden 349  َوُ�ُ�وٍر َ��ْ�َ�َ�اِب  ﴿َوِ�َ��ٍن 

�ٍت ﴾
َ
�ُِ����نَ ﴾ ve 350 َراِ��  � ���ِ �ُ�ِ�ُ��ْا   ����َ  

�
اْ�ِ�� َ��َ��ُ�ْا   �َ�﴿ ve   ����َآ  �ُ�َ�ْ

�
ا��  �َ�ُ  �ْ�ُ﴿

351 ﴾ ِ��ِ ve   352 ﴾ ٌ��َِوا ُ��َ   ِإ�ٌ�   ḳavl-i şerīfleri gibi ve baḥr-i serīʿden ﴿ِإ��َ�� 
353﴾ ٍ�َ�

ْ
��َ ��َ�َ 

�
﴿� �ََ��ُدوَن  ḳavl-i şerīfi gibi ve baḥr-i ḫafīfden 354 ﴿أَْو َ����ِ�ي َ��

﴾�ً���ِ�َ ِإن�  ḳavl-i şerīfi gibi ve baḥr-i müteḳāribden 355 �َْ�َ�ُ��َن   
ْ
��َُ� ﴿َوأُْ�ِ�� 

ِ�ي َ�ِ���ٌ 
ْ
��َ﴾  ḳavl-i şerīfi gibi ve baḥr-i recezden ﴿  ِ�ُ��َن� اْ�َ��ِ�ُ�وَن اْ�َ��ِ�ُ�وَن ا���

�ِ��ونَ ﴾356 ا��� اِ�ُ��َن 
�
َ�َ�َ� ﴾ ve daḫi   357 ا��  �ْ�َ  � ��  ��َُ�  

ْ
��َ�َُ� �َ�َ�ُ��ْا   ḳavl-i ﴿ِإن 

 
344 “Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin.” Kehf, 18/29. 
345 “Gözetimimiz altında gemiyi yap.” Hûd, 11/37. 
346 “… kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete …”  Raʿd, 

13/30. 
347 “Allah, dilediğini doğru yola iletir.” Bakara, 2/ 213). 
348 “Bu gömleğimi götürün de babamın yüzüne koyun ki, gözleri açılsın.” Yûsuf, 

12/93. 
349 “Cinler, Süleyman için dilediği biçimde kaleler, heykeller, havuz gibi çanaklar ve 

sabit kazanlar yapıyorlardı.” Sebe, 34/13. 
350 “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz.” Âl-i 

İmrân, 3/92. 
351 “De ki: O, Rahmân’dır. O’na iman ettik.” Mülk, 67/29. 
352 “O, ancak tek ilâhtır.” Nahl, 16/51. 
353 “Yahut altı üstüne gelmiş (ıpıssız duran) bir şehre uğrayan kimseyi görmedin 

mi? ” Bakara, 2/ 259. 
354 “Bu topluma ne oluyor ki, neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar!” Nisâ, 4/78. 
355 “Ben onlara mühlet veririm. Şüphesiz benim tuzağım çetindir.” A’râf, 7/183; 

Kalem, 68/45. 
356 “Bunlar; ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû’ ve secde edenlerdir.” 

Tevbe, 9/112. 
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şerīfleri gibi. Ve şiʿr-i ʿArabdan vāḳiʿ olan insicāmdan baʿżıdur 
İmruʾu’l-Ḳays’uñ Muʿallaḳa’sında vāḳiʿ olan 

ــِ� َ�ـــ�ِ�ــِ�ــ�
�
ِك ِ�ــِ�ّـ� أن� ُ�ــ�

�
  أَ�ـــ�

ِ� َ�ـْ�ـَ�ـ� َ�ـْ�ُ�ـِ�ي ا�ـَ�ـْ�َ� �َْ�َ�ـ�ِ  وأ�ـ�
358 

ḳavli gibi. Ve Ṭarafa bin el-ʿAbd’in Muʿallaḳa’sında vāḳiʿ 

َ�� أََ��� َ�َ��َ� 
ْ
 َذِوي ا�ُ��

ُ
  � ً و�ُْ��

ِء ِ�ْ� َوْ�ِ� ا�ُ�َ��ِم ا�ُ�َ����ِ 
ْ
  َ�َ�� اْ�َ��

 
ِ�ي �ََ� ا�َ��ُم َ�� ُ�ْ�َ� َ��ِ��ً 

ْ
�
ُ
��َ  

دِ  ْ �َُ�و�
 359َوِ��ِ��َ� ���َْ���ِر َ�ْ� �َ�

[38b] ḳavli gibi. Ve Züheyr bin Ebī Sulmā Muʿallaḳa’sında vākiʿ 

�َب اْ�َ��َ��َ� 
َ
 �َ�َْ��َ�ُ َوَ�ْ� َ��َب أَْ��

َ��ِء ِ�ُ����ِ  �َب ا���
َ
 360َو�َْ� َراَم أَْ��

ḳavli gibi. Ve Lebīd bin Rebīʿa’nuñ Muʿallaḳa’sında 

 اْ�َ�ِ��ُ� َ�ِ���َ��
َ
��َ�َ ��َ�ِ �َْ��ْ��َ 

��َ�ُ���َ �َ�َ� ْ
 ا�َ��َِ�َ� َ��

َ
��َ�َ  

 
 ٍ��َ�ْ�َ ��ِ �ْ�َ  َوإَذا ا�ََ���َُ� ُ�ّ�ِ

�ُ�َ�� أَْوَ�� ِ��َْ��َ�ِ  ���َ �َ� ِّ��َ361 

 
357 “Eğer (iman edip, düşmanlık ve savaştan) vazgeçerlerse, geçmiş günahları 

bağışlanır.” Enfâl, 8/38. 
358 Sevgin katilimdir diye, seni benim hakkımda aldattı. Sen kalbe ne emir verirsen 

onu yapar. 
359 Yakınların zulmü, eziyet olarak kişiye mühenned kılıcının darbesinden daha 

kötüdür. Günler sana bilmediğin şeyleri gösterecek ve yol azığı vermediğin kimse 
sana bilmediğin haberleri getirecektir. 

360 Kendisine ulaşan ölüm sebeplerinden korkan kimse, bir merdivenle bile olsa 
göklerin sebeplerine ulaşmayı ister. 
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ḳavli gibi. Ve ʿAntere’nüñ Muʿallaḳa’sında vāḳiʿ 

 َ�ِ�َذا َ�ِ�ْ�ُ� َ�ِ���ِ�� ُ�ْ�َ�ْ�ِ�ٌ� 
 ِ��ِ�َْ� ْ

�َ� ٌ
ِ�� َواِ��

ْ
  َ��ِ�� َوِ��

 
 َ�ْ� �ًَ�ى

ُ
�  َوِإَذا َ�َ�ْ�ُت َ�َ�� أَُ�ّ�ِ

��ِ  362َوَ�َ�� َ�ِ�ْ�ِ� َ�َ��ِ�ِ�� َوَ�َ���

ḳavli gibi. Ve ʿAmr bin Mektūm’uñ Muʿallaḳa’sında vāḳiʿ  

��َ
ْ
� َوَ�ْ� أَْ�َ�� َ�َ��

َ
��ْ  �َ�َ� ا���

  َو�َْ�ِ�ُ� ِ��َ� �َْ�ِ�ُ� َ��ِدِر��َ�
 

 ِإَذا َ�� اْ�َ�ِ�ُ� َ��َم ا����َس َ�ْ�ً��
 اْ�َ�ْ�ُ� ِ���َ�

�
�َ� أَْن �ََ�� ْ

  أََ��
 

����ِ �ُ�ْ  إَذا َ�َ�َ� ا�ِ�َ��َم ا��ِّ
�َ���ِ�ِ��َ 

ُ
��ِ�

َ
  َ�ِ��� �َُ� اْ�َ��

 
 َ���� َ��َق َ����

�
�
َ
 َ����َ� ا��

 �َْ�َ�ُ�ُه َ�ِ���َ�
ُ
��ْ

َ
 اْ��

َ
 363َو�ََ��

ḳavli gibi. Ve Ḥāris364 bin Ḥillize’nüñ Muʿallaḳa’sında vāḳiʿ  

 
361 Hükümdarın (el-Melîk) taksim ettiğine razı ol! Zira onları en iyi bilen, 

mahlûkātı aramızda taksim etti. Nasipleri en iyi taksim eden, emanet 
kalabalıklara taksim edildiği zaman, en yüce nasibimizi yerine getirdi. 

362 İçtiğim zaman, malımı tüketmiş olurum. Namusum ve kişiliğim yeterlidir, zarar 
görmez. Ayıldığımda ise cömertlikten sakınmam. Özelliklerimi ve asaletimi 
bilirsin sen! 

363 Dünya bizim içindir, kim onda kuşluğa erişti? Ve gücü yetecek şekilde 
incelediğinde inceledi. Hükümdar insanları rezil ettiği zaman, rezilliğin bizim 
aramızda karar kılmasını reddettik. Bizim çocuğumuz sütten kesildiği zaman, 
zorbalar onun önünde secdeye kapanır. Yeryüzünü bize dar gelene kadar 
doldurduk da denizi gemilerle doldurur olduk. 

364 Ḥâris: Ḥarb [metin]. 
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ْ�ـ�ِ  َ�ِ� ا���
َ
 اْ�َ�ِ��ُ� ِ�� اْ��

ُ
���ُِ� َ� 

ِ��َ� ا�  �365ََ��ءُ َو�َ �َْ�َ�ُ� ا���

ḳavli gibi. Ve keẕālik ḳavl-i şāʿirde  

 ٍ��َ
ْ
ْ�َ� َ��ِد�َُ� اْ�َ�َ�ى ِ�ْ� َ��

�
��َ 

 ِ��ِ
ْ
��َ 

ْ
  َرَ�َ�ْ� ُ�ُ��ِدي ِ��ِ� أَْم �َ�

 
 َ�� أَْ��َُروا ِ�� َ�ْ�ِس َدْ�ِ�� َ�ْ�َ��ً 
 ِ��َ

ْ
 َ��ْ�َ�ْ�َ�� �َِ��َ� ا�َ��

ْ
��ُ�ْ�َ 

 
ا�ِ 

َ
ِ�ِ�� إ�� َ�ِ��ُ� ِ��

ْ
�ُ� 

ْ
�َ� 

ْ
��ِ 

 ُ�َ�د�ِ��
�

 ِ�ِ� إ��
�
� أََ�� ��َ�  

 
 
ْ
�ُ� ْ

ر� ا�ِ�ي أَْ�َ��  ُ�َ� َذِ�َ� ا���
�ُُ� ِ�ْ� أَْدُ�ِ�� 

ْ
 366ِ�� َ�ْ�َ�ِ�� أَْ�َ��

vāḳiʿ olduġı gibi. Ve ḳavl-i şāʿirde 

 ِ�َ�ْ�ِ�َ� ِ�� َ�َ�َ�ا َوْ��ُ�ُ 
ْ
 أَْ�ِ��

اِن َ�� َ�ْ� 
َ
 ُذْ��ُ�ُ �َْ�ِ�� ِ�َ� اْ�ِ�ْ��
 

��ِ�َ
ْ
 أَْ�َ�ْ�ُ� ُ�ْ�ِ�ي ِ�� َ�َ�اَك َو�َ�

  أُْ�ِ�� ُوُ���ً ِ���ِ�ي أَْ�َ�ْ��ُ�ُ 
 

ِ�هِ 
ْ
��َ �ْ�َ �ِ ِّ

��ُ�ِ �ُ�ْ�َ�َ �ْ�َ �َ� 
 َوَ�َ�ْ�ُت ُ��� ا����ِس ِ��َ� َ�َ�ْ��ُ�ُ 

 
 

365 Yüce kimse basit yurtta ikamet etmez; zelil kimseye kurtuluş fayda vermez. 
366 Arzunun çayırdan yaptığı şey sana hayat verdi; senin hakkındaki sözlerim dönse 

mi, dönmese mi? Gözyaşımın bardağında geriye onlardan bir şey bırakmadılar. 
Onu baharda konaklayacağın yerin azığı yap. Benden ayrılıp gidecek olan onu 
bana sır olarak verdiğinde, beni ancak onların ayrılıkları sözü ağlatıyor. O sizin 
şu kulağıma attığınız inci, işte benim de gözyaşlarımla attığımdır. 
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[39a]  ُ��ُ�ْأَْ�َ� ا�ِ�ي َ�َ�َ� اْ�َ�َ��ِ�َ� َو 
ِ� َ�َ���ِ�ي �َ 

ْ
��َ�َ ���َِ� ُ�ُ��ْ

�
�  

 
 ً�
َ
��ْ�ِ �َ�ِ ��ِ  َ��َل اْ�ُ�َ��ُة َ�ْ� اَد�
 ُ�ُ��ْ ْرُت �ََ�� ُ�ْ�َ� َ�ْ� َ���

َ
��َ�َ 

 
 
ْ
ِ ِإْن َ��َ�ُ�َك َ��ِّ� ُ�ْ� �َُ�� ����ِ 
ِ�ي َوِ�ْ�ُ� �َِ�ي َوَ�� أَْ�َ�ْ��ُ�ُ 

ْ
��َ  

 
 
ْ
��َُ� �ْ�ُ�َ �َ

ْ
 أَْو ِ��َ� ُ�ْ�َ��ٌق ِإ�َ�

ْ��ُ�ُ  أَْدِري ِ�َ�ا َوأَ�َ� ا�ِ�ي ���َ367 

vāḳiʿ olduġı gibi. Ve Ṣafiyyüddīn’üñ  

�
َ
ُه َ�ْ� أََ�� ِ�� َ�ْ� أََ�� َوَ��

ُ
��ْ�ِ�َ 

 ِ�� ن َواْ�َ�َ��ِ 
ٌ
 368َوَ�ْ�ُ�ُ� �َ�ِ��

beytinde ve nāẓımuñ 

 �َُ� اْ�ِ�َ��ُم ُدُ��ِ�� ِ�� َ�َ�اِ�ِ��ِ 
َِ� ا���َ��ِ 

ّ
�ّ� �َ� ��َ�ِ �ْ ِّ��َ ِ ����ِ369 

 
367 Bana ulaşarak bana ikram et! Tam vaktidir. Tattığım hicran yeter artık. 

Ömrümü sana olan aşkım uğruna harcadım. Keşke, kendisine (ömrümü) 
harcadığım bana verilse! Ey başkasını bırakarak sevgisi ile meşgul olduğum ve 
kendisine âşık olduğumda bütün insanları unuttuğum! Sen bütün güzellikleri 
yüzünde toplayansın, fakat onun üzerinde kendisine ayırdığım tahammül var. 
Dedikoducular seninle bir alaka iddiasındayım dediler, “Doğru ben de tasdik 
ederim” demediğin için mutlu oldum. Allah adına! Şayet beni sana sorarlarsa de 
onlara: Kölemdir, malımdır, henüz azad etmediğim. Ya da seni özlüyor denilirse 
de onlara: Bunu biliyorum, çünkü onu özleme salan benim. 

368 “Hel etâ”da onun zikri geldi ve esir aldı, O’nun lütfu zâhirdir “Nûn ve’l-
kalem”de. 

369 Ona yapılan methiyelerde gözyaşlarımın insicâmı onadır; Allah adına, ey güzel 
sadâlı ona kulak ver. 
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beytinde sühūlet-i terkīb ve ʿuẕūbet-i elfāẓından seyelān eyleyen riḳḳat 
ve zārī mānend-i āb-ı cārī idügi ẓāhirdür. 

et-Tafṣīl 

ُت ز���ً� َ��َع ِ�� ُ�ُ�ِ�ي
ْ
  وإْن َذ��

  ��370 ��ِ� ����ِ� َ�ْ�ٍح ِ�ْ�ُ� �َ� �ََ�ِ��

Taḳiyyüddīn dimiş ki ṣād-ı mühmele ile tafṣīl fenn-i bedīʿe 
nisbetle bir nevʿ-i raḫīṣdür ve fenn-i bedīʿde tafṣīl oldur ki şāʿir 
müteḳaddim olan bir beytüñ şaṭrını yaʿnī nıṣfını gerek ṣadr-ı beyt 
olsun gerekse ʿacz olsun ol şaṭr-ı beyti tevṭiʾede ḥüsn-i taṣrīfden ṣoñra 
kelāmını tafṣīl getüre. Nitekim Ṣafiyyüddīn bedīʿiyyesinde 

ِش �� �ََ�َ�ْ� 
ْ
 ��� ���� إ�ُ� ا�َ��

 ِ�� ُدَ�� ا���َ��ِ 
ٌ
 371َ�ْ�ٌ� َوَ�� �ََح ���

beytinde fā ḳaṣīde-i ḳāfiyyesinde olan 

ِش �� �ََ�َ�ْ� ��� ���� 
ْ
 إ�ُ� ا�َ��

 ا�َ�َ�ِ� 
ُ
 ��372ُ� ا���َ��ِر و�ََ�ْ� أَْ�ُ��

beytinüñ ṣadrında vāḳiʿ olan şaṭrını getürmişdür. Ve ʿİzzeddīn’üñ 
bedīʿiyyesinde  

 ����ُ� َ�ْ�ِ�َ� َ����ٌ� ِ�ِ�ي أََدٍب 
 ��

�
ْ�َ�ى ِ�� ا��

َ
 373أَْوَ���ُُ� �ّ�ِ� ا��

 
370 Bir zaman anarsam ömrümden gider, övgünün ayrıntısına girmeden, 

pişmanlığımı haykırdım. 
371 Arşın ilâhı, güneş henüz doğmamışken ve yıldız zifiri karanlıkta parlamamışken 

O’na salat eyledi. 
372 Arşın ilâhı henüz gündüzün güneşi doğmamışken ve gecenin yıldızları 

parlamamışken O’na salat eyledi. 
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beytinde ḳasīde-i bāʾiyyesinde olan 

[39b]  ��� ا���م ��� �ً��ُ ��ِ�َ�ْ�� 
 �����374 ���� ����� ��ي أدب 

beytinüñ ʿaczinde vāḳiʿ olan şaṭrını getürmişdür. Ve nāẓım 
Taḳiyyüddīn  

ُت ز���ً� َ��َع ِ�� ُ�ُ�ِ�ي
ْ
  وإْن َذ��

  ��375 ��ِ� ����ِ� َ�ْ�ٍح ِ�ْ�ُ� �َ� �ََ�ِ��

beytinde ḳaṣīde-i fāʾiyyesinde olan  

ُت ز���ً� َ��َع ِ�� ُ�ُ�ِ�ي 
ْ
  وإْن َذ��

 376و�� أ���� إ��� ��� َوا أََ�َ��

beytinüñ ṣadrında vāḳiʿ olan şaṭrını getürmişdür. 

en-Nevādir 

  �ََ�اِدُر اْ�َ�ْ�ح �� أْوَ��ِ�ِ� �َ�َ�ْ� 

 ِ��َ�َ �� 
َ

� َ��َ�ْ��� وْ��
َ
�   377ِ�ْ��� ا���

Bu nevʿ-i nevādire baʿżıları iġrāb ve ṭurfe tesmiye eylemişler. Pes 
bedīʿde nevādir oldur ki şāʿir bir maʿnā getüre ki ḳıllet-i istiʿmālinden 
ötüri istiġrāb olına miẟli istimāʿ olınmadıġından ötüri degül. Bu ise 

 
373 Sana yapılan övgülerin ayrıntısı, edepli kişiyi güzel gösterir. Bunu yapmak sayısız 

beladan korur. 
374 Bana insanlar arasında elbiseler giydirdin. Onlarda senin edepli kişiyi güzel 

gösteren övgünün ayrıntısı var. 
375 Bir zaman anarsam ömrümden gider, övgünün ayrıntısına girmeden, 

pişmanlığımı haykırdım. 
376 Bir zaman anarsam ömrümden gider, ben ona göçmedim. “Ne kötü!” dedim. 
377 O’na vasıfları hakkındaki ender övgüleri ulaştıran Saba rüzgârı, ondan güzel 

kokular aldığı için büyüklendi.  
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Ḳudāme’nüñ iḫtiyārıdur. Lākin ʿulemā-yı bedīʿüñ ekẟeri taʿrīfde 
bunuñ ġayrını iḫtiyār eylemişler. Zīrā maʿnā ġarīb olmaz meger miẟli 
istimāʿ olınmaya. 

Ve Zekiyyüddīn nevādir taʿrīfinde Ḳudāme’nüñ iḫtiyārından 
aḳreb ve andan eblaġ ve nüfūsda evfā taʿrīf eylemiş ve dimiş ki şāʿir 
bābında ġarīb olmayan bir maʿnā-yı meşhūrı ḳaṣd idüp ve andan 
ġayrıya vāḳiʿ olmayan bir ziyāde ile ol maʿnāda iġrāb ider ki ol ziyāde 
sebebiyle ol maʿnā-yı meşhūr ġarīb ola ve ancaḳ şāʿir ol maʿnā ile [40a] 
münferid ola her nuṭḳ iden degül. Pes nāẓımuñ  

  �ََ�اِدُر اْ�َ�ْ�ح �� أْوَ��ِ�ِ� �َ�َ�ْ� 

 ِ��َ�َ �� 
َ

� َ��َ�ْ��� وْ��
َ
�   378ِ�ْ��� ا���

beytinde nevādir Zekiyyüddīn’üñ taʿrīfi üzeredür. Zīrā mażmūn-ı beyt 
evṣāf-ı Resūlullāh ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellemde nevādir-i medḥden bād-
ı ṣabā rāyiḥa-i ṭayyibe şemm itdikden ṣoñra baña şememde olduġı 
ḥālde yaʿnī irtifāʿ-ı enfle baña geldi dimek olur ki rīḥ-ı ṣabā īṣāl-i resāʾil 
mübālaġasında istiʿmāli kesīrdür ve maḥbūb cānibinden esdikçe 
rāyiḥa-i ṭayyibesin şemm itmek ġarīb degüldür. Lākin nāẓımuñ taġrīb 
eyledigi nādire-i zāʾide oldur ki nesīm-i ṣabā nevādir-i medḥini 
Cenāb-ı Resūlullāh ṣallallāhu ʿaleyhi ve selleme īṣāl ve rāyiḥa-i 
ṭayyibesin işmām ile burnı büyüdügi ḥālde baña geldi didigidür. Zīrā 
nesīm-i ṣabāya şemem taʿbīri nādirdür ki Zekiyyüddīn’üñ şāʿir 
bābında ġarīb olmayup maʿrūf ve mebẕūl olan bir maʿnāyı ḳaṣd 
itdikden ṣoñra andan ġayrıya vāḳiʿ olmayan bir ziyāde ile ol maʿnā-yı 
maʿrūf ġarīb ola didigi budur. 

 

 

 

 

 
378 O’na vasıfları hakkındaki ender övgüleri ulaştıran sabâ rüzgârı, ondan güzel 

kokular aldığı için büyüklendi.  
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el-Mübālaġa 

 
ً

َ� َو��
ْ
 َ��َ ِ������ِر �َ�

ْ
  َ��ِ�ْ� وُ�ْ� َ��

 ِ�� ِ� ا���
َ
ْ�ُ� َ�ْ� َرِ�َ�ْت ِ�ْ� ِ�ْ��   379وا���

Bedīʿde mübālaġa bir nevʿdür ki cumhūr ʿindinde maḥāsinden 
maʿdūddur. [40b] Ol eclden   380  أ���� ا� ���  أ���  ve Nābiġa 381 أ��� 
رد���  �� و���   ���� ا�����   ��   dimiş. Ve Ḥassān bin ẞābit ا���س 
raḍıyallāhu ʿanhunuñ  

��َ  ��� ا�َ�َ��َ�ُت ا��ُ�� �َْ�َ�ْ�َ� ِ�� ا���
َن ِ�ْ� �َْ�َ�ٍة َدَ��

ْ
�ُ��َْ� �َ��ُ� َ

 382وأَْ��

ḳavlinde Nābiġa üç mevżiʿde redd eylemiş. Biri  ا�َ�َ��َ�ُت ���   ḳavlidür ki 
ḳalīle delālet ider. Yaʿnī  sāḥasında üç dört cefne olduġı vaḳtde 
mübālaġa ve faḫr olmaz. Ve ikinci mevżiʿi    َ��ْ�َ�َْ�  ḳavlidür ki lemʿa 
beyāż-ı ḳalīl maʿnāsınadur. Ve üçünci mevẓiʿi  َن

ْ
�ُ��َْ�  �َ��ُ� َ

 ḳavlidür ki أَْ��
ḳaṭre ḳalīlde istiʿmāl olınur pes farṭ-ı necdet ve mübālaġa üzerine 
delālet eylemez dimiş. Ve mübālaġa cānibini terşīḥ ʿUmde’de İbn 
Reşīḳ’üñ meẕhebidür. Ve baʿżıları mübālaġayı muḥassināt-ı kelāmdan 
ʿadd itmeyüp Ḥassān bin ẞābit raḍıyallāhu ʿanh meẕhebi üzere 
yürümiş. Ke-ḳavlihi raḍıyallāhu ʿanh 

ِء �َْ�ِ�ُ��ُ  ْ
 َ�ْ�ُ� ا�َ��

ُ
  وإ��َ�� ا�ّ���

ً�� وإن ُ�ْ�ً��
ْ
  ��� ا�َ�َ��ِ�ِ� إْن َ��

  

 ��ٍ� أ�� ���ُ�� 
َ
  وإّن أْ�َ��

ٌ� �َُ��ُل إَذا أْ��ْ�َ�ُ� ِ�ْ���ً 
ْ
��َ383 

 
379 Mübalağa et ve de ki: Gece, savaşın ışığıyla ne kadar da parlak. Yıldızların 

gözleri, atların ayaklarının tozuyla iltihaplandı. 
380 Şiirin en güzeli, en yalan olanıdır. 
381 En iyi şâir, yalanı yüceltilen ve kötüsüne de gülünendir.  
382 Kılıçlarımız Necde’den kan damlatırken, kuşluk vakti parıldayan kâseler bizim 

içindir. 
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Ve bu meẕhebüñ ehli ʿindinde mübālaġa sāmiʿe tehvīlden ġayrı 
işʿār eylemez. Ve nāẓımuñ mübālaġaya ḳaçması iḫtirāʿ-ı meʿānī-i 
mübtekireden ʿacz ve ḳaṣr-ı ḥimmetinden ötüridür. Zīrā mübālaġa 
ṣınāʿat-ı şiʿrde şāʿir īrād-ı meʿānī-i ʿArabiyyeden yorulduġı vaḳtde gūyā 
istirāḥati gibidür ki esmāʿı muḥāl ve tehvīl ile işġāl eyler.  

Ve gāhīce mübālaġa meʿānīyi ḥadd-i imkāndan ḥadd-i imtināʿa 
irişdürür. Pes ḥadd-i imkāndan ḥadd-i istiḥāleye iḫrāc eyleyen 
mübālaġa ʿuyūbdandur. 

Ve Taḳiyyüddīn dir ki mübālaġa envāʿ-ı [41a] bedīʿüñ 
maḥāsinindendür. Eger olmasa Ḳurʾān-ı ʿAẓīm’de ve Sünnet-i 
Nebeviyye’de vārid olmaz idi. Ve eger muḥassināt-ı kelāmdan ʿadd 
itmeyenleri teslīm eyleseñ istiʿāre belāġati bāṭıl olurdı ve rütbe-i teşbīh 
sāḳıṭ olurdı. Ve bu nevʿe mübālaġa tesmiyesi Ḳudāme’nüñdür. Ve 
baʿżıları bu nevʿe teblīġ dimişler.  

Ve İbnü’l-Muʿtezz ṣıfatda ifrāṭ diyü tesmiye eylemiş ki bu tesmiye 
müsemmāya muṭābıḳdur. Lākin nāsuñ ekẟeri Ḳudāme’nüñ tesmiyesi 
ḫafīf olduġından aña raġbet itmişlerdür.  

Ve bu mübālaġayı baʿżıları iġrāḳ ve ġulüvve ḳarışdurmışlardur 
beynlerini ʿadem-i farḳlarından ötüri. Pes ıṣṭılāḥda mübālaġa 
mümkin-i ḳarīb ile bir şeyʾüñ vaṣfında ifrāṭdan ʿibāretdür ki vuḳūʿı 
ʿādet ola. Ve iġrāḳ mümkin-i baʿīd ile bir şeyʾüñ vaṣfında ifrāṭdan 
ʿibāretdür ki vuḳūʿı ʿādet ola. Ve ġulüvv bir şeyʾi vuḳūʿı muḥāl olan 
şeyʾ ile vaṣfda ifrāṭdan ʿibāretdür. Pes imdi mübālaġa oldur ki 
mütekellim aḥvālden bir ḥāl ẕikr ider ki eger ol ḥāl üzere vaṣf eylese 
kifāyet ideydi. Pes anda tevaḳḳuf itmeyüp ẕikr eyledigi maʿnā üzerine 
bir şeyʾ daḫi ziyāde ider ki ḳaṣd eyledigi maʿnādan eblaġ ola. Nitekim 
ʿAmīr bin Kerīm et-Taġlebī ḳavlinde vāḳiʿ olmışdur:  

 

 

 
383 Şiir ancak kişinin güzelliklere dâir sunmuş olduğu aklıdır; ha zekice ha ahmakça! 

En ince anlamlı beyti söyleyen sensin. Beyit ki, sen inşâd ettiğinde doğrudur 
denilir. 
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 و�ُْ�ِ�ُم َ��َر�َ� َ�� َداَم ِ���َ�
اَ�َ� ��ُ� َ���

َ
 384َو�ُْ�ِ�ُ�ُ� ا�َ��

Ve dinilmiş ki bu beyt aḥsen-i mübālaġadandur. Zīrā şāʿir bir 
şeyʾüñ vaṣfında mümkin olanuñ aḳṣāsına irişmiş. Ve İbn Reşīḳ 
ʿUmde’de dimiş ki mübālaġa bir şeyʾüñ vaṣfında mümkin olan şeyʾüñ 
aḳṣāsına şāʿirin bülūġından ʿibāretdür. Ve dinilmiş ki Ḳurʾān-ʿAẓīm’de 
ِ� َوَ��ِرٌب ِ�����َ��ر﴾ 385  

ْ
َوَ�ْ� ُ�َ�  ُ�ْ�َ�ْ�ٍ� ِ������  �ِ�ِ  

َ
اْ�َ�ْ�َل َوَ�ْ� َ�َ��  

�
أََ��  �ْ�َ 

ْ
  ﴿َ�َ�اٌء ِ�ْ�ُ��

ḳavl-i şerīfinde mübālaġa-i muʿceze vardur ki [41b] her biri ḳavllerini 
isrār u ichār ve iḫfā vü iẓhārda ne ḳadar mübālaġa iderler ise daḫi 
nāẓır ʿale’ż-żamāʾir ve ʿālim bi’s-serāʾir olan ʿAllāmu’l-Ġuyūb ve 
Settāru’l-ʿUyūb’uñ ʿilm-i ezelīsine nisbet ile şeb-i sırda istitār ve rūz-ı 
ʿalende āşikār olmaları mütesāvīdür. Yaʿnī anların iḫfā vü isrārlarında 
olan mübālaġalarından eblaġdur dimek olur. Ve Sünnet-i 
Nebeviyye’de vāḳiʿ olan mübālaġa ḥadīẟ-i ḳudsīde  386   �َُ� اْ�ِ� آَدَم �ِ�َ�َ ���ُ
 ِ��ِ أَْ�ِ�ي  َوأَ�َ�   ��ِ  �ُ���ِ�َ �َم 

َ
� ا�ّ�ِ  el-ḥadīẟ. Pes Cenāb-ı Ḥaḳ ṣavmı nefsine ِإ�� 

iżāfe idüp sāʾir aʿmāli itmemesi ṣavmuñ taʿẓīm ve şerefinde mübālaġa 
ḳaṣdından ötüridür. Zīrā maʿlūmdur ki aʿmālüñ küllīsi iki iʿtibār ile 
Ḥaḳ içün ve ʿabd içün olur. ʿAbd içün olması anuñ üzerine musāb 
olduġıçündür ve Ḥaḳ içün olması ḫāliṣen li-vechillāhi’l-kerīm ʿamel 
olınduġıçündür. Ve ṣıyāmuñ istiẟnāsı ve iżāfet-i Ḥaḳ ve mücāzāt-ı 
Feyyāż-ı Muṭlaḳ ile taḫṣīṣi ṣavmuñ ve mücāzātınuñ taʿẓīm ve şerefinde 
mübālaġa ḳaṣdından ötüridür. Ve nāẓımuñ 

 
ً

َ� َو��
ْ
 َ��َ ِ������ِر �َ�

ْ
  َ��ِ�ْ� وُ�ْ� َ��

 ِ�� ِ� ا���
َ
ْ�ُ� َ�ْ� َرِ�َ�ْت ِ�ْ� ِ�ْ��   387وا���

 
384 İkrâm ederiz komşumuza aramızda olduğu sürece; mâl olduğu sürece buna 

asâleti de eklerim.  
385 “(O’na göre) içinizden sözü gizleyen ile açığa vuran, geceleyin gizlenenle gündüz 

ortaya çıkan eşittir.”  Raʿd, 13/10. 
386 İnsanoğlunun her ameli kendisi içindir, ancak oruç benim içindir. Onun 

karşılığını da ben vereceğim (Buhârî, Savm, 2). 
387 Mübalağa et ve de ki: Gece, savaşın ışığıyla ne kadar da parlak. Yıldızların 

gözleri, atların ayaklarının tozuyla iltihaplandı. 
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beytinde mübālaġa iki yirde vāḳiʿ olmış ki biri َو� �َ
ْ
�َ� ِ������ِر   َ��َ 

ْ
��َ 

ً
�  ve 

biri  ِ�� ا���  �ِ
َ
��ْ�ِ  �ْ�ِ َرِ�َ�ْت   �ْ�َ  �ُ�ْ  ḳavlindedür. Yaʿnī nice ġazve-i وا���

Resūlullāh ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellemde şeb-i ḥarbüñ şaʿşaʿ-i süyūf-ı 
ġuzāt-ı muvaḥḥidīn ve nūr-ı vech-i maḥbūb-ı Rabbi’l-ʿĀlemīn ile 
mücellā ve mekşūf olması ve şühbüñ ġubār-ı dühm ile remed-i ʿaynı 
mübālaġa ḳaṣdından ötüridür.  

el-İġrāḳ 

[42a] �َ� ���َ ء إ��اَق َ�ْ� �َ�َواُه�� �� 
ا ِ�َ�ْ�ٍج ��� ُ�ْ�َ�ِ��ِ 

ً
��ْ�َ ِ

ّ
�
َ
 ��388 ا��

Mübālaġa ve iġrāḳ ve ġulüvv farḳları mübālaġa taʿrīfinde tafṣīl 
olınmışdı. Yaʿnī iġrāḳ bir şeyʾüñ vaṣfında vuḳūʿı ʿādet olan mümkin-i 
baʿīd ile ifrāṭdan ʿibāretdür. Ve bu iġrāḳ ve ġulüvv maḥāsinden ʿadd 
olınmaz meger ḳabūle ḳarīb olan şeyʾe muḳterin ola. Ve Kitābullāh’da 
ve kelām-ı fuṣaḥāda iġrāḳ ve ġulüvden bir şeyʾ vāḳiʿ olmaz meger 
istiḥāle bābından iḫrāc ider bir şeyʾe maḳrūn olmaġa bāb-ı imkān 
idḫāl eyleye د�� ve �� ve mecrālarında cārī olan şeyʾ gibi. Ke-ḳavlihi 
teʿālā   389 ﴾ِ���َْ�َ��ر  �ُ�َ�َْ�  �ِ�ِ

ْ
��َ  �َ��َ  Pes berḳüñ ḫaṭf-ı ebṣārı ʿaḳlda ﴿�ََ��ُد 

muḥāl degüldür lākin vuḳūʿı ʿādet olmayup derece-i imtināʿda 
olmaġın cümle  ََُ��د�’ya taḳrībinden nāşī ḥaḳīḳat semtine ṣarf itmekle 
cümle derece-i imtināʿdan ḥadd-i imkāna munḳalib oldı. Ve �� 
kelimesine maḳrūn olan iġrāḳ ḳavl-i şāʿirde  

مٍ  �َ�ْ 
َ
��َ ��ِ �ِ�ْ  ��ن �َْ�ُ�ُ� ��َق ا���

 َ�َ�ُ�وا 
ْ
ِ�ِ�� أو َ�ْ�ُ�ُ��  �390ْ�ٌم ِ��َو�

 
388 Şayet kendisine düşmanlık eden kimseyi boğmak isterse karadayken birbiririne 

çarpan dalgalara sahip olan deniz gibi ona (elini) uzatır.    
389 “Bu bulutların şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alacak.” Nûr, 24/43. 
390 Kereminden güneş üzerinde otursa, onların ilki ve övüncü olarak kavim de 

oturur. 
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vāḳiʿ olduġı gibidür. Ve edāt-ı taḳrībsüz vāḳiʿ olan iġrāḳ Şeyḫ 
Şerefuddīn İbnü’l-Fārıż ḳuddise sırruhū ḳavlinde 

 ��ِ  َ��َ�ِّ� ِ��َُل ا��ّ� �َْ��َ َ��َو�
 َ� 

ْ
��َ�َ �ْ

َ
ْؤ�َِ�� َ�ِ��

ُ
�ُن ِ��

ُ
 391ْ�ِ� ا�ُ��

vāḳiʿ olduġı gibidür ki muḳārebeden baʿīd degüldür. Ve ʿaḳlen �� ile 
mümkin ve ʿādeten mümteniʿ olan iġrāḳ nevʿine şāʿirin 

 ً��َ�
َ
 َو�َْ� أَن� َ�� ِ�� ِ�ْ� َ�َ�ى َوَ��

 
ُ
َ� ِ�� ا����ِر َ��ِ��

ْ
�َ� 

ْ
�َ� �ٍ�َ�َ ��َ�َ392 

ḳavlini istişhād eylemişler. Yaʿnī eger şiddet-i vecd-i ʿaşḳ ve ḥarāret-i 
şevḳden bende ḥāṣıl olan neḥāfet cemelde vāḳiʿ olaydı semm-i 
ḫıyāṭdan [42b] vulūc iderdi ve nārda bir kāfir bāḳī ḳalmaz idi. Kemā 
ḳāle teʿālā 393﴾ ِط�

َ
اْ�ِ��  ِ

ّ
اْ�َ���َ� َ���� �َِ�َ� اْ��َ َ�ُ� ِ�� َ�� �َْ�ُ�ُ��َن   ve bu ʿaḳlen  ﴿َو�َ 

müstaḥīl degüldür. Zīrā ḳudret aña ḳābildür lākin ʿādeten 
mümteniʿdür ki bu iġrāḳuñ ġayetidür. Ve nāẓımuñ  

 ��ء إ��اَق َ�ْ� �َ�َواُه َ��� �َ�  �َ�ْ 
ا ِ�َ�ْ�ٍج ��� ُ�ْ�َ�ِ��ِ 

ً
��ْ�َ ِ

ّ
�
َ
 ��394 ا��

beytinde iġrāḳ baḥrin berde medd-i mevc itmesinde olsa gerek. Yaʿnī 
Resūlullāh ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem ḥażretleri aña muʿādāt ideni iġrāḳ 
itmek yaʿnī ṣuya ġarḳ itdürmek murād eylese baḥr ol muʿādāt ideni 
ġarḳ içün yiryüzinde mevc-i mültaṭım medd iderdi. Lākin bu beytde 
ḥaḳīr iġrāḳ bulamadum. Zīrā vuḳūʿı ʿādet olan mümkin-i baʿīd ile 
vaṣfda ifrāṭ añlanmaz ki muʿcizāt-ı bāhirelerine nisbetle bu vaṣf anlara 

 
391 Hafif iniltim de olmasa, sanki şüpheli bir hilâlim; zira gözler beni görmeyi 

hediye etmemiştir. 
392 Heyecanım ve aşkım deveye yüklenseydi ateşte kâfir kalmazdı.  
393 “Onlar, deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete de giremezler!” A’râf, 

7/40. 
394 Şayet kendisine düşmanlık eden kimseyi boğmak isterse karadayken birbiririne 

çarpan dalgalara sahip olan deniz gibi ona (elini) uzatır.  
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iġrāḳ olmadıġından ġayrı mübālaġa daḫi degüldür. Zīrā semā-yı 
evvelde inşiḳāḳ-ı ḳamer ve semā-yı rābiʿde redd-i şems baḥrin berde 
medd-i mevcinden hezār bār aʿlā vü aʿẓamdur. Ḫuṣūṣā ṭūfān-ı Nūḥ’a 
nisbetle baḥrin berde medd-i mevci külden cüzʾ gibidür. Anların 
muʿcizātlarına nisbetle nice iġrāḳ taṣavvur olınur lākin ḫavārıḳ-ı 
ʿādātdan olduġı cihet ile iġrāḳ ḳabīlinden olsa olur. 

el-Ġulüvv 

ى
َ
�ِق َ��

َ
� ِ� ا��ِّ

ْ
 ِ��َ ُ�ُ�ّ�ٍ ِإ�َ� َ��

 ِ��ِ�ِ
ْ
��ُ�ِ �ْ�ِ�َْ� 

ْ
 395َوَ��َد وا���ُ� �َ�

[43a] Mübālaġa ve iġrāḳ ve ġulüvvüñ taʿrīfleri mübālaġa baḥẟinde 
geçmişdür ki iġrāḳ mübālaġanuñ fevḳinde ve ġulüvv iġrāḳuñ 
fevḳindedür. Ve’l-ḥāṣıl ıṣṭılāḥ-ı bedīʿde ġulüvv ʿaḳlen ve ʿādeten vuḳūʿı 
muḥāl olan bir şeyʾüñ vaṣfında ifrāṭdan ʿibāretdür. Bu ġulüvv daḫi iki 
ḳısmdur. Bir ḳısmı maḳbūl ve bir ḳısmı ġayr-ı maḳbūldür. Pes 
maḳbūl olanı oldur ki nāẓım edāt-ı taḳrībi aña ḳarīb eyleye meger 
ġulüvv medḥ-i Resūlullāh ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellemde ola. Zīrā anda 
ġulüvv olmaz. Pes ġulüvvi naẓm iden nāẓıma vācib oldur ki şol 
ḳavālib-i taḫayyülāt-ı ḥasenede sebk eyleye ki vehle-i ūlāda ʿaḳl 
ḳabūlini dileye. Ke-ḳavlihi teʿālā  396 ﴾َ�ر�  �ُ�ْ�َ�ْ�َ  

ْ
�َ� َو�َْ�  َزْ��َُ��  �ُِ��ُء  ﴿�ََ��ُد 

Zīrā mess-i nār itmeden ẓeytüñ iżāʾesi ʿaḳlen muḥāldür lākin  ََُ��د� 
ḳarīnesiyle maḳbūl oldı. Ve Ebu’l-ʿUlā’nuñ  

�ُ�ُ� َ���د 
ُ
 ��� رامٍ ِ�� ��

 َ��
َ
�  �َُ�ّ�ُِ� �� ���ِ�ِ�� ا��ِّ

 
 
 

 
395 Mübalağa olmaksızın, yedi tabakayı aştı ve gece sabahlarından korkmadan 

döndü.  
396 “Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak (kadar berrak)tır.” 

Nûr, 24/35). 
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�ُ�ُ� َ���د 
ُ
 ��� َ�ّ�ٍ ِ��  م��

 397َ�ِ�ُ� ِإ�َ� ِر��ِ��� اْ�ِ��َ�َ 

ḳavli bu ġulüvv ḳabīlindendür. Ve vaṣf-ı sürʿat-i feresde şāʿirin 

 ِ� ُج ُ���ً� ِ�� ِ�ّ�ِ
ُ
 َو�َ��ُد �َْ��

اِق َرِ��ِ� 
َ
��ِ ��ِ �ُ�َ

ْ
 ��398 ��ن �َ�

ḳavli daḫi bu ġulüvv ḳabīlindendür. Ve Ḳāḍī Errecānī’nüñ 

ُ� ِ�� أْن َ��� 
�
��َُ� ��َ ْ�َ� ِ�� ا���  ا���

َ
� 

 399وَ��ت ����ا�� إ���� أ�����

ḳavlinde ��ِ  �ُ
�
 mecrāsında cārīdür. Zīrā emri vehm ve ḫayāl ��د ,�َُ��

ḳabīlinden ḳıldı ḥaḳīḳaten degül. Ve ا���� ����� ve أ��ا��� �� أ���ن ve 
 ḫayāl menzilesinde ḳıldıġı bir taḫayyül-i ḥasendür ki ol muḥāli أ��ا��
maḥall-i imkāna taḳrīb ider. Ve ġayr-ı maḳbūl olan ġulüvv dinilmiş ki 
Ebū Nüvās’uñ  

[43b] ��َ
ُ
� َ�ِ���َ�َ�� َوَدب� َدِ��� ���َ�َ 

اِر ُ�ْ�ُ� �ََ�� ِ�ِ��
َ
  إ�� َ�ْ�ِ�ِ� ا�َْ��

 
��َ�ُ��َ�ُ 

�
 َ�َ��َ�ُ� أْن �َْ��ُ� َ�َ��

 َ��َ ��ِ��َ�َْ� �ُ��ْ
َ
ي اْ�َ�ِ�ِ� َ�� ِ

ّ
��ِ �400 

 
397 Neredeyse herhangi bir atıcı olmaksızın onun kılıçları, onların asil kalplerinde 

yer edinecekti. Neredeyse çıkarmaksızın onun kılıçları, onların boyunlarına 
girebilecekti. 

398 Şayet dosttan ayrılmayı arzu etseydi neredeyse gölgesinden hızla çıkacaktı. 
399 Bana öyle geliyor ki karanlığa aklığı çivileyen ve kirpiklerimi onlar için 

engelleyen göz kapaklarımdır. 
400 Onu içtiğimizde ve etkisi sırların makamına doğru harekete geçince, 

parıltılarının üzerime atılması korkusuyla ona “Dur!” dedim. Zira, gizli sırrım 
üzerine pişmanlığım doğar. 
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ḳavlinde vāḳiʿ olduġı gibidür. Zīrā ḫamrın şuʿāʿı şāribüñ üzerine 
çıḳmaġla cismini talṭīf ve şeffāf eylemek ḥayẟiyyetiyle bāṭında olan 
sırrı nedīmlerine ẓāhir olmaġla sırr-ı ḫa�yyesine muṭṭaliʿ olmaları 
mümkin degül ʿaḳlen ve ʿādeten muḥāldür. Lākin şuʿā-ı ḫamr 
keyfiyyet-i ḫamrdan müsteʿār olup şaḫṣ-ı muşaʿşaʿ taṣavvurıyla üzerine 
ḥamle taḫayyüli ile istiʿāre-i mekniyye vü taḫyīliyye ḳabīlinden olur. 
Zīrā keyfiyyet-i ḫamr başına ṣıçraduḳda derūnında olan sırr-ı ḫafīsini 
nedīmlerine ifşā idecegi maḥall-i imtirā degüldür. Ve ʿAdudu’d-
devle’nüñ 

ُب ا�َ�ْ�ِس إ�� ِ�� ا�َ�َ��ِ 
ْ
��ُ ��َ� 

 ِ��َ   وَ��َ�ٌء ِ�� ��اٍر �� ا���
 

�ٌت َ�����ٌت ِ����َ�� 
َ
��ِ��َ  

  �َ�ِ���ٌت ِ�� َ�َ��ِ��ِ� ا�َ�َ��ِ 
  

  ُ��ِ�زاُت ا�َ�ْ�ِس ِ�� َ�ْ�َ�ِ�َ��

�ُت 
َ
��ِ��َ��َ

َ
اِح َ�ْ� َ��َق ا��

�
  ا��

  

ْو�َ� َواْ�َ� ُرْ�ِ�َ��   َ�ُ�ُ� ا���

 401َ�ِ�َ� ا�ْ��َِك َ���َب ا�َ�َ�رِ 

ḳavlinde aḳbeḥ-i ġulüvv ẓāhirdür. Zīrā kendüye fāyıḳu’l-beşer ve 
ġallābu’l-ḳader ıṭlāḳı aḳbeḥ-i ḳabāyiḥdendür. Rivāyet olınmış ki bu 
ḳavli didükden ṣoñra iflāḥ olmayup dāʾimā Cenāb-ı Bārī’nüñ 
 402﴾ ْ�

َ
��ِ��َ�ْ�ُ  �ِّ��َ  �َ�َ�َ  �ْ

َ
��ِ��َ  �ِّ��َ أَْ��َ�   ��َ﴿  ḳavl-i şerīfiyle nuṭḳ idermiş. Ve 

nāẓımuñ  

 
401 Kâseden içmek sadece yağmurda ve şarkı söylemek seher vakti civarında. Akıl 

için ağıt yakan güzel kadınlar, telin katlanmasından doğan nağmeler. Kâsenin 
ortaya çıkardıkları onun doğmasındandır; Şarap sunanlar, insanlara üstün 
gelenlerdir. Adududdevle ve onun oğlu, bütün mülklerin sahibi ve kadere galip 
gelendir. 

402 “Malım bana hiçbir yarar sağlamadı. Saltanatım da yok olup gitti.” Hâkka, 
69/28-29. 



Tercüme-i Hizânetü’l-Edeb | 195 

ى
َ
�ِق َ��

َ
� ِ� ا��ِّ

ْ
 ِ��َ ُ�ُ�ّ�ٍ ِإ�َ� َ��

 ِ��ِ�ِ
ْ
��ُ�ِ �ْ�ِ�َْ� 

ْ
 403َوَ��َد وا���ُ� �َ�

beytinde sebʿ-i ṭıbāḳa ʿurūcı egerçi Resūlullāh ṣallallāhu ʿaleyhi ve 
sellem ḥażretlerine nisbetle ġulüvv degül vāḳiʿ-i ḥāldür. Lākin anlardan 
ġayrıya nisbetle muḥāldür. Ol eclden  ���  �� didi yoḫsa bu beytde 
anların ḥaḳḳında ġulüvv ve iġrāḳ olmadıġından ġayrı mübālaġa daḫi 
yoḳdur. 

[44a] Ītilāfu’l-Maʿnā bi’l-Maʿnā 

ِ� َ�َ�ا 
ْ
�
َ
�َ��ْ����ِ �َُ� �ٌ��� �ٌ�ْ�َ 

 ِ�َ��ِ�ْ�ِ �ِ�  404َ��َ��ٌ� �� ا�َ�َ�� َوا�ّ�ِ

Iṣṭılāḥ-ı bedīʿde ītilāfu’l-maʿnā maʿa’l-maʿnā yaʿnī bir maʿnānuñ 
bir maʿnā ile ītilāfı iki nevʿdür. Nevʿ-i evvel oldur ki kelām bir maʿnāyı 
müştemil ola ki ol maʿnā ile iki emr ola. Ve emrinüñ biri mülāyim ve 
biri ġayr-ı mülāyim olup mülāyim olan emri maʿnāya maḳrūn ola. 
Nitekim bu nevʿüñ üzerine Ebu’ṭ-Ṭayyib’üñ 

ةٌ  َ
ُب ��ُ� �َ� ا�ُ�ْ�ِرّي ����

ْ
��ُ��� 

ةٌ ��ُ� َ�َ� 
َ
وُم ��ِ��

ّ
 405ا�َ�َ��ِ َوا��

ḳavliyle istişhād eylediler ve didiler ki maʿnā-yı evvelde münāsibi   ُ�ْ�ِرّي
 Arab ile olmaḳdur. Zīrā arżdan sehlde nüzūliyle ve ʿamāretden 
tefrīḳle ve mefāvizde ünsiyle ʿAraba mülāyimdür. Zīrā kudriyy 
ʿamārete ḳarīb olmaz meger ṣaḥrāda ṣu bulınmayup ḥarāreti ziyāde 
olduġı vaḳtde ʿamārete ḳarīb ola. Ve ḥacelüñ yaʿnī kekligin 
münāsebeti Rūm iledür. Zīrā cibālde sākin olur. Ve ikinci nevʿi oldur 
ki kelām bir maʿnāyı müştemil ola ve aña münāsib iki emr-i mülāyimi 

 
403 Mübalağa olmaksızın, yedi tabakayı aştı ve gece sabahlarından korkmadan 

döndü.  
404 Kolaylık ve şiddet onda aynı anda vardır: İhsânı ve yücelik için dini. 
405 Arap onun sebebiyle ince bulutla uçar, Rûm ise onun sebebiyle keklikle uçar.  
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müştemil ola ve şol mülāyime maḳrūn ola ki anuñ iḳtirānıyla 
meziyyet ḥāṣıl ola. Ve bu nevʿüñ üzerine daḫi Ebu’ṭ-Ṭayyib’üñ  

 و��ُ� و�� �� ا���ت َ��� ِ�َ�اِ�ٍ� 
َدا َوُ�َ� �َ�ِ��

�
  َ��َ��َ� ِ�� َ�ْ�ِ� ا��

 
  َ�ُ��� ِ�َ� ا�َْ�َ��ُل َ�ْ�َ�� َ�ِ��َ��ً 

 
ُ
َك َ��ِ��

ُ
�ٌح و�َْ��  406َوو�ُ�َ� َو��

ḳavliyle istişhād eylemişler ve dimişler ki mıṣrāʿ-ı ẟānīlerin her biri 
mıṣrāʿ-ı evvellerin her birine mülāyimdür. Yaʿnī beyt-i ẟānīnüñ mıṣrāʿ-
ı ẟānīsi beyt-i evvelüñ mıṣrāʿ-ı evveline ve beyt-i evvelüñ [44b] mıṣrāʿ-ı 
ẟānīsi beyt-i ẟānīnüñ mıṣrāʿ-ı evveline mülāyim ü münāsibdür. Lākin 
bu tertībi iḫtiyārī iki emrden ötüridür. Emrinüñ biri oldur ki   ��ِ �َ��َ��َ
��ِ�َ� َوُ�َ�  َدا 

�
ا��  �ِ�ْ�َ ḳavli yaʿnī helāküñ gözinde şol uyur gibisüñ didigi 

memdūḥuñ ʿadem-i ḫavfına ve maḳām-ı helākde selāmetine 
temẟīldür. Ol eclden aña vuḳūf ve beḳāyı bir mevżiʿde taḳrīr eyledi ki 
ṣāḥibine ol mevżiʿde helāk irişür. Pes hezīmet ḥālinde mecrūḥ olan 
ebṭālüñ mürūr eyledikleri ḥālde sebātından ensebdür. Yaʿnī  ���� 
mıṣrāʿı و��� mıṣrāʿına �� ��� mıṣrāʿından ensebdür. و��� و��ح mıṣrāʿı 
egerçi و��� mıṣrāʿına daḫi mülāyimdür lākin ��  ��� mıṣrāʿına andan 
ensebdür. İşte bu meziyyetden ötüri tertīb-i meẕkūrı iḫtiyār eylemiş ve 
dimiş ki bu ikinci nevʿ nevʿ-i evvelden ebdaʿ ve ḳulūbda evḳaʿ ve 
mevāḳiʿ-i ẕevḳe aḳrebdür.  Ve nāẓımuñ  

ِ� َ�َ�ا َ��ْ 
ْ
�
َ
�َ��ْ����ِ �َُ� �ٌ��� �ٌ 

 ِ�َ��ِ�ْ�ِ �ِ�  407َ��َ��ٌ� �� ا�َ�َ�� َوا�ّ�ِ

nevʿ-i ẟānī silkinde manẓūm olmış ki kelām bir maʿnāyı müştemil ola 
ve aña münāsib iki emr-i mülāyimi müştemil ola.  

 
406 Duranın ölüm konusunda bir şüphesi olmadığı hâlde, durdum. Sanki sen, 

uyuklarken yok edenin göz kapağındasın. Kahramanlar hezimetten yaralı bir 
şekilde sana uğrar; yüzün apaçık ve ağzın mütebessim olarak. 

407 Kolaylık ve şiddet onda aynı anda vardır: İhsânı ve yücelik için dini. 
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Ve ol iki mülāyimden şol münāsib olan mülāyime maḳrūn ola ki 
aña iḳtirānı sebebiyle fażīlet ẓāhir ola. Pes Resūlullāh ṣallallāhu ʿaleyhi 
ve sellem ḥażretlerinüñ sühūleti ʿaṭāya maḳrūn ve şiddeti ʿaẓamet içün 
dīne maḳrūn olması münāsib ü mülāʾim olmaġın leff ü neşr-i 
müretteb üzere sehl-i ʿaṭā ile ve şiddet-i dīn ile ītilāf eylemiş ki ʿaṭāda 
sühūlet ve dīnde kemāl-i şiddet medḥdür. 

[45a] Nefyü’ş-Şeyʾ bi-īcābihi 

 ِ�� ِإ�َ��ِ�� أََ��ا 
ُ
�
ْ
 �َ �َْ�َ�ِ�� ا�َ��

�مِ   408و�َ �َِ��ُ� ا�َ�َ�� ِ���َ�ّ�ِ َوا���

Iṣṭılāḥ-ı bedīʿde nefyü’ş-şeyʾ bi-īcābihi oldur ki mütekellim ẓāhir-i 
kelāmında bir şeyʾ iẟbāt eyleye ve ol şeyʾüñ sebebinden olan şeyʾi 
mecāzen nefy eyleye ki bāṭın-ı kelāmında menfī olan şeyʾ ḥaḳīḳatde 
iẟbāt eyledigi şeyʾ ola. Ke-ḳavlihi teʿālā 409  �ٍ��ِ�َ َو� �ٍ��ِ�َ �ْ�ِ �َ��ِ�ِ�����ِ  ��َ﴿

﴾�َُ��عُ   Zīrā kelāmuñ ẓāhiri şefīʿden ve ḥamīmden ṭāʿati nefydür ve 
kelāmın bāṭını ḳaṭʿan şefīʿi ve ḥamīmi nefydür. Ve ke-ḳavlihi teʿālā 
ِإْ�َ��ً�� ﴾410 ا����َس  �َْ��َ�ُ�َن   �﴿ Zīrā kelāmuñ ẓāhiri mesʾelede ilḥāfı nefydür 
ve kelāmuñ bāṭını ḳaṭʿan mesʾeleyi nefydür ki icmāʿ-ı müfessirīn anuñ 
üzerinedür. Bu taʿrīf İbn Reşīḳ’üñ taʿrīfidür. Zīrā bir şeyʾi īcābıyla nefy 
maʿnāsına teʾemmül eyleseñ bāṭınını nefy ve ẓāhirini īcāb bulursun. 
Ve Züheyr’in  

 ِ��َْرٍض َ��ٍَء �َ �َُ��� َوِ��ُ�َ�� 
 
ُ
وِ�� ِ�َ�� َ���

ُ
 وَ�ْ��

�
��� ِ��َ�ْ�ُ411 

 
408 İyilik, karşılık verilmekten asla men edilmez. İhsâna, başa  kakma ve bıkma ile 

halel getirilmez.  
409 “Zalimlerin ne dostu ne de sözü dinlenecek şefaatçisi olur.” Mü’min, 40/18. 
410 “İnsanlardan arsızca (bir şey) istemezler.” Bakara, 2/273. 
411 Boş bir arazide bana eşik kapatılmaz. Bu nezdimde bilinen bir şey, inkâr 

olunmaz. 
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ḳavliyle istişhād eylemişler. Zīrā arż-ı ḫalāya kelāmuñ ẓāhirinde veṣīd 
iẟbāt eylemiş ve bāṭınında murādı oldur ki anuñ veṣīdi yoḳdur ki sedd 
olına dimekdür. Ve istişhāda Mütenebbī’nüñ  

 َ���ِ �َ�ْ
َ
  أ��ي ِ���ََء َ��ٍَة َ�� َ��

َ� ا�َ�َ�اِ���َ�ْ�َ� ا���م و� ِ� 
ْ
� 

 
�ِم َ��ِ���ً  َزْن ِ�� ا�َ���

َ
  و� َ��

ا���
َ
 412أْوَراِ�ُ��� َ���َ�ُت ا�َ��

ḳavli aṭyeb görülmiş ve elṭaf görülmiş ki ẓāhir-i kelāmı ṣaḥrā-nişīn 
olan ʿArab ḫātūnlarınuñ ḥammāmdan ʿadem-i bürūzlarıdur ve bāṭın-ı 
kelāmda murādı muṭlaḳā ḥammāmuñ ʿademidür. Zīrā anlar 
ʿArabiyyātdur [45b] ṣaḥrā ahūları gibi. Ol eclden Ẕü’r-Rümme 
anların ḥaḳḳında 

�ُت ُ�ْ�َ� �َ�َ�
َ
�
ْ
�َ� �� ِ���ِ 

 ِ��َ
َ
َ�� ِ�َ� ا��

ْ
�ََي ِ�ْ�ُ��� أَْم �َ�

ْ
�َ�413 

dimişdür. Ve’l-ḥāṣıl Mütenebbī anların ḥüsninüñ ḳaṣd itmiş ki anların 
ḥüsni taṣannuʿa ḥammāma duḫūl sebebiyle taṭriyyeye muḥtāc 
degüldür dimek murād ider. Ve nāẓımuñ  

 ِ�� ِإ�َ��ِ�� أََ��ا 
ُ
�
ْ
 �َ �َْ�َ�ِ�� ا�َ��

�مِ   414و�َ �َِ��ُ� ا�َ�َ�� ِ���َ�ّ�ِ َوا���

 
412 Onların bilmedikleri boş bir arazinin ceylanlarını överim: Onlar sözü eğip 

bükmez, kaşları boyamazlar. Banyodan kalçalarını sallayarak veya inci kemiğini 
parlatmış olarak çıkmazlar.  

413 Allah adına ey dişi geyikler, siz bize Leylâ’mın sizden olduğunu söylediniz, yoksa 
Leylâ beşer mi?  

414 İyilik, karşılık verilmekten asla men edilmez. İhsâna, başa  kakma ve bıkma ile 
halel getirilmez.  
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beytinde ẓāhir-i kelāmda ʿadem-i intifā mecāzen ḫayrin sebebinden 
olan īcābdandur ve bāṭın-ı kelāmda ʿadem-i intifā ḥaḳīḳaten 
ḫayrdandur ḳaṭʿan. 

el-Īġāl 

 
ْ
�� ِإ�َ��ٌل إ��� َوَ��  ِ�ْ�ُ��د �� ا���

� ا�َ�َ�ُم ِ�ُ�ّدٍ ��ِ� ُ�ْ�َ�ِ�مِ 
َ
��َ415 

Iṣṭılāḥ-ı bedīʿde īġāl seyrden meʾḫūẕdur sürʿatle ḳaṣdınuñ ġāyetine 
irişdigi vaḳtde. Ol eclden nāẓım beytinde   إ��� ِإ�َ��ٌل   �� ِ�ْ�ُ��د �� ا���  didi. 
Ve īġālüñ maʿnāsı oldur ki mütekellim yāḫūd şāʿir ḳaçan āḫir-i 
ḳarīneye yāḫūd āḫir-i beyte irişse maʿnā-yı zāʾidi müfīd bir secʿa yāḫūd 
bir ḳāfiye istiḫrāc ide ki mütekellim yāḫūd şāʿir şürūʿ eyledigi maʿnāda 
murādına irişmekle maʿnānuñ ḥaddini ḥudūddan ziyāde ile tecāvüz 
ide. Bu ise Ḳudāme’nüñ taḳrīridür. Zīrā dimiş ki īġāl oldur ki şāʿir 
maʿnā-yı beytini ḳāfiye getürmezden evvel istikmāl ide andan ṣoñra 
īġālüñ ityānını murād ide ki kelāmı şiʿr olup maʿnā-yı beyt üzerine īġāl 
sebebiyle bir maʿnā-yı zāʾid ifāde eyleye. Ve Taḳiyyüddīn dimiş ki īġāl 
ile tetmīmüñ beyninde farḳ oldur ki tetmīm muḥtāca gelür ki anı 
itmām ider. Ke-ḳavli’ş-şāʿir 

 
ْ
ِ� ا�َ��� ِ�ْ�ُ��

َ
��َْ� 

ْ
 أُ�َ�ٌس إذا �َ�

��ِف ا�َ��اِ�ِ�  َو�َْ�ُ��ُه ��ُزوا ِ�����
416 

Zīrā [46a]  َُْ�ُ��ه� ḳavli olmasa nāḳıṣ olurdı. Īġāl ise ancaḳ maʿnā-yı 
tām üzerine vārid olup anda bir maʿnā-yı zāʾid ifādesiyle kemālini 
ziyāde ider.  

Ve īġāl ile tekmīl beyninde bir rütbe tecāẕüb vardur ki birbirinüñ 
silkinde muntaẓam olmaḳ ḳarībdür. Ve īġāl üzerine Cenāb-ı Bārī’nüñ 

 
415 Cömertliğin hızla ona doğru gidişi vardır ve nice insanlar kara sevda sebebiyle 

süründü. 
416 İnsanlar onlardan hakkı kabul etmediklerinde ve ona isyan ettiklerinde ona 

budayıcı kılıçlarla yöneldiler. 
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i şerīfini -ḳavl 417﴾ َُ�ِ��ُ�ن� ِ�َ�ْ�ٍم   ��ً�ْ�ُ  ِ ا��  �َ�ِ أَْ�َ�ُ�  َوَ�ْ�  �ُ�َن  ْ
�َ�  �ِ

�
اْ�َ��ِ�ِ��  

َ
﴿أََ�ُ�ْ��

istişhād eylemişler. Zīrā kelām  ِ ا��  �َ�ِ أَْ�َ�ُ�  ُ�ْ�ً��   َوَ�ْ�   ḳavl-i şerīfi ile 
tamām olmış idi. Andan ṣoñra ḳarīne-i ūlāyı münāsib kelāmuñ bir 
fāṣılaya iḥtiyācı olduġından  َُ�ِ��ُ�ن�  gelmekle maʿnā-yı zāʾid ifāde ِ�َ�ْ�ٍم 
eyledi ki bu āyet-i kerīme tekmīle şāhid getürülse hīç bir māniʿ olmaz 
idi. Ve İbnü’l-Muʿtez’in īġālinde  

  ����� ��� ِ�ْ�ِ�ِ� ُدو�َ�َ�

ِ� ا�ُ�ْ�ِ��ِ   418و�ْ�ُ� َ��ُ� َ�ّ�ِ

vāḳiʿ olduġı gibi. Pes kelām-ı ḳāfiye olan    ِ��ِ�ْ�ُ lafẓından müteḳaddim 
tamām idi. Lākin beynlerinde müsāvātdan tafḍīliyyete bir ṭarīḳ yoġıdı. 
Vaḳtā ki ḳāfiye olan ��ِ�ْ�ُ’i īġāl vechiyle getürdi ise tafḍīliyyetde bir 
maʿnā ziyāde eyledi ki ḥüsnde bī-ḥudūd ü bī-ḳıyāsdur. Ve nāẓımuñ  

 
ْ
�� ِإ�َ��ٌل إ��� َوَ��  ِ�ْ�ُ��د �� ا���

� ا�َ�َ�ُم ِ�ُ�ّدٍ ��ِ� ُ�ْ�َ�ِ�مِ 
َ
��َ419 

beytinde  ٍِّ�ُ�د ا�َ�َ�ُم   �
َ
��َ ḳavlinde maʿnā-yı beyt tamām idi. Lākin   �ِ��

 bir maʿnā-yı zāʾid ifāde eyledi ki ol vüdd yaʿnī maḥabbet derece-i ُ�ْ�َ�ِ�مِ 
zevāle irişmeyüp ġayr-ı munḳaṭıʿ olmaḳ maʿnāsın ifāde eyledi.  

 

 

 

 

 

 
 

417 “Onlar hâlâ cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kesin olarak inanacak bir 
toplum için, kimin hükmü Allah’ınkinden daha güzeldir?” Mâide, 5/ 50. 

418 Siz, bizim dışımızdakiler, onun kızının çocukları ve biz, onun Müslüman 
amcasının çocukları.  

419 Cömertliğin hızla ona doğru gidişi vardır ve nice insanlar kara sevda sebebiyle 
süründü. 
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et-Tehẕīb ve’t-Teʾdīb 

 َ����َ� َ�ْ�ِد�ِ�ِ� َ�ْ� َزاَدُه ِ��ً��
 ِ��ْ�َ �� ِ��ِ�َ�ْ�ُ 

ُ
�
ْ
 420ِه َوُ�َ� ِ�ْ�ٌ� َ��

Taḳiyyüddīn dir ki tehẕīb ve teʾdīb nevʿi içün maḫṣūṣ şāhid taḳrīr 
itmemişler. [46b] Zīrā tehẕīb ve teʾdīb bir vaṣfdur ki her kelām-ı 
munaḳḳaḥ-ı muḥarrere ʿāmdur. Zīrā tehẕīb ve teʾdīb oldur ki bir 
kelām gerek manẓūm gerek mensūr olsun tertībinden ṣoñra tehẕīb ve 
tenḳīḥi içün kelāmda idāre-i naẓar tedḳīḳ idüp taġyīri vācib olan şeyʾi 
taġyīr ve ḥaẕfi lāyıḳ olan şeyʾi ḥaẕf ve ıṣlāḥ mümkin olan şeyʾi ıṣlāḥ 
meʿānīsinde raḳīḳ olan şeyʾi taḥrīrden ve iʿrābdan ve ġarībden müşkil 
olan şeyʾi keşf ve elfāẓ-ı ġalīẓe sebebiyle maḍāciʿ-i riḳḳatden mütecāfī 
olan şeyʾi ṭarḥ itmekdür ki şümūs-ı tehẕīb semā-yı belāġatde işrāḳ ve 
żiyā-yı ṭarab ile ẓulmet-i ġumūmı iẕhāk eyleye. Zīrā kelām müheẕẕeb 
ile mevṣūf ve munaḳḳaḥ ile menʿūt olsa ol kelāmuñ rütbesi ʿālīdür 
gerekse meʿānīsi ġayr-ı mübtekire olsun. Ve her ḳanġı kelāma dinilse 
ki  bu kelimenüñ mevżiʿi ġayrısı olsa yāḫūd bu lafẓ taḳdīm ve bu lafẓ 
teʾḫīr olsa yāḫūd bu naḳṣ bunuñla tamām olsa yāḫūd bu vaṣf bunuñla 
tekmīl olsa yāḫūd bu lafẓ ḥaẕf olınsa yāḫūd bu maḳṣad īżāḥ ve bu 
maṭlab teshīl olsa kelām aḥsen olurdı ol kelām tehẕīb ve teʾdīb 
silkinde muntaẓam olmamış olur.  

Rivāyet olınmış ki Züheyr İbn Ebī Sulmā tehẕīb ve tenḳīḥ ile 
maʿrūf imiş ve dinilmiş ki bir ḳaṣīdeyi dört ayda naẓm idermiş ve dört 
ayda daḫi tehẕīb ve tenḳīḥ idermiş ve ḳabīlesinüñ ʿulemāsına dört 
ayda naẓmını irāʾet idermiş andan ṣoñra ifşā idermiş. Ve bir rivāyetde 
bir ayda bir ḳaṣīde naẓm idüp andan ṣoñra on bir ayda tehẕīb ve 
tenḳīḥ itdükden ṣoñra iẓhār idermiş. Ol eclden anuñ ḳaṣāyidinden 
sāḳıṭ olacaḳ şeyʾ ḳalīldür. [47a] Ve’l-ḥāṣıl kelāmda tehẕīb ve teʾdīb 
tafṣīl olınduġı üzere ola. Ferezdaḳ’uñ  

 

 
420 Onun kundakta sütten kesilmemiş bir çocukken edebini güzelleştirmesi 

yüceliğini arttırmıştır. 
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 َوَ�� ِ�ْ�ُ�ُ� �� ا����ِس إ�� ُ�َ���ً��
� أَ�ُ�ُه �َُ��ِر�ُ�ُ 

��َ �ِ  421أَ�ُ� أُّ�ِ

ḳavli gibi olmaya. Zīrā memdūḥı İbrāhīm bin Hişām bin ʿAbdu’l-
Melik’dür ve muḳteżā-yı taḳdīr tertīb-i kelām   و�� ���� �� ا���س �� ���ر��
أ��ه أ��  أ��   ��ً���  dür. Yaʿnī nāsda benüm memdūḥumuñ miẟli bir’إ� 
ḥayy yoḳdur ki aña muḳārib ola. Yaʿnī feżāyilde bir kimse yoḳdur ki 
aña müşābih ola.  ��ً��� إ� meger mümellek ola. Aʿnī mülk ve māl iʿṭā 
olınan Hişām ola ki أ��  ol أ��ه ol mümelleküñ anasınuñ babası أ�� 
memdūḥum olan İbrāhīm’üñ babasıdur ki İbrāhīm Hişām’uñ ḫālıdur 
yaʿnī dayısıdur. Yaʿnī benüm memdūḥuma bir kimse mümāẟil olmaz 
meger ḳız ḳarındaşınuñ oġlı olan Hişām mümāẟil ola dimek olur. Pes 
bunda taʿḳīd birḳaç vechledür ki biri mübtedā olan أ��  ile ḫaberi أ�� 
olan أ��ه beynini ecnebī olan �� ile faṣl eylemiş. Biri daḫi mevṣūf olan 
�� ile ṣıfatı olan ر����� beynini ecnebī olan هأ��  ile faṣl eylemiş. Ve biri 
daḫi müsteẟnā olan  ����’i müsteẟnā minh olan �� üzerine taḳdīm 
eylemiş ki iʿrāb-ı ṣaḥīḥi ����,  ��’nuñ ismidür ve  ا���س �� ḫaberidür ve   ��
 dan bedeldür ki bedel ile mübdelün minh beyni daḫi faṣl’���� ,���ر��
olınmış. Pes bu rütbe taʿḳīd ile ẕikri sebḳat iden tehẕīb ve teʾdībüñ 
beynleri buʿde’l-maşrıḳayndür. Ve nāẓımuñ, beyt:  

[47b] ��ً��ِ َ�ْ�ِد�ِ�ِ� َ�ْ� َزاَدُه �َ����َ 
 ِ��ِ�َ�ْ�ُ 

ُ
�
ْ
 ��422 َ�ْ�ِ�ِه َوُ�َ� ِ�ْ�ٌ� َ��

beytinde tafṣīl olınduġı üzere tehẕīb ve teʾdīb olduḳdan ṣoñra   �َِّر� ��ِ�َ أَد�
َ�ْ�ِد�ِ�� 423    �َ�َ�َْ��َ ḥadīẟ-i şerīfi müştemil olduġı ẓāhirdür ki envāʿ-ı 
bedīʿden ol nevʿi müştemil ki şāhid olan tehẕīb ve teʾdīb ve insicām ve 
sühūlet ve tevriye ve tetmīm ve tekmīl ve īġāl ve ītilāf ve mübālaġa 
ṣanʿatlarını cāmiʿdür. 

 
421 Kendisine mal mülk verilmiş olan ve kız kardeşimin oğlu olan (Hişâm) hariç 

insanlar arasında onun gibisi yoktur. 
422 Onun kundakta sütten kesilmemiş bir çocukken edebini güzelleştirmesi 

yüceliğini arttırmıştır. 
423 Beni Rabbim terbiye etti ve ne güzel terbiye etti (es-Suyûtî, ed-Dureru'l-

Muntesira)  
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Mā Lā-Yestaḥīl bi’l-İnʿikās 

 َوُذو أََدٍب َ�َ�ا َوُذو َرَ�ٍ� 
ٌ
��ْ�َ 

ْ �َْ�َ�ِ��� ِ�ِ�ْ�ِ�َ��ٍس �َ�ِ�� ا�َ�َ�مِ 
�َ�424 

Bu nevʿe baʿżıları maḳlūb ve müstevā tesmiye itmişler ve Sekkākī 
maḳlūb-ı kül tesmiye eylemiş ve Ḥarīrī mā lā-yestaḥīl bi’l-inʿikās diyü 
taʿrīf eylemiş ve inʿikās ile müstaḥīl olmayan oldur ki eger bir beyti 
yāḫūd şaṭr-ı beyti ʿaks eyleseñ ṭardı gibi ola. Nitekim nāẓımuñ bu 
beytinüñ şaṭr-ı evvelini ʿaks eyleseñ ṭardı gibi  �ٍ�ََ�َ�ا َوُذو َر أََدٍب   َوُذو 

ٌ
��ْ�َ 

olup inʿikāsıyla terkīb müstaḥīl olmaz. Ve bu nevʿüñ ġāyeti naẓm ve 
neẟrde raḳīḳ-i elfāẓ ve sehl-i terkīb ile münsecim olmaḳdur. Bu 
nevʿden Ḥażret-i Ḳurʾān’da 425﴾ �ٍ�َ�َ ��ِ ���ُ﴿ ve 426﴾ 

ْ
� ِّ
 .gelmişdür ﴿َر��َ� َ�َ��

Ve kelām-ı lafẓ-ı raḳīḳde اء���  vāḳiʿ olduġı gibi. Ve Ḥarīrī أرض 
Makāmāt’ında س��  ���� īrād eylemiş ve ziyāde idüp   أ�� ر��ء   ���
��ل و���   �� إذا   ����  ���  ��428 īrād eylemiş ve daḫi ziyāde idüp  427ر�� 
īrād eylemiş. Ve dinilmiş ki bu nevʿde maḳbūl olan [48a] raḳīḳ-i elfāẓ 
ve sehl-i terkīb ile kelām münsecim olmaḳdur. Pes Ḥarīrī’nüñ   ر��ء ���
 terkīblerinde taʿḳīd ve tekellüfden �� ��� ���� إذا �� و��� ��ل ve أ�� ر��
nāşī raḳīḳ-i elfāẓ ve sehl-i terkīb ile kelām münsecim olmaz belki 
tekellüf ile bu nevʿi icrā itmiş olur. Ve bu nevʿüñ ġāyetinden  
Ḳāḍī Şerefüddīn rākib olduġı ḥālde ʿİmād’a rāst geldükde   ����� �� ��
 didükde ʿİmād’ın ḳaṣdı bu nevʿi icrā idigi Ḳāḍī’nüñ maʿlūmı 429 ا���س 
olmaġla ʿale’l-fevr 430ا����د  ��  ḳavli ile icābet itmiş. Ve şevāhid-i دام 
maḳbūleden ḳavl-i şāʿirde  

 

 

 
424 Edep sahibi ve cömert bir deniz ortaya çıktı; aksine dönüşmedi, sabit kademdir.  
425 “Her biri bir yörüngede yüzmektedirler.” Enbiyâ, 21/33. 
426 “Rabbini yücelt.” Müddesir, 74/3. 
427 Rabbinin ecrini istemeyi yücelt/çoğalt. 
428 Melikin verdiği veya vermediği bütün ümitlerinden zevk al! 
429 Yürü ki at seni üzerinden atmasın. 
430 İmâd’ın üstte kalması süreklidir. 
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ْ
�َُ� َدْ�ٌ� آِ��ً�ُ�ْ� َ��َ� ْ

��ُ 
ٌق ُ�ْ�َ�ِ��ُ 

ْ
�
َ
ِإ��َ�� َدْ�ٌ� َ��

431 

vāḳiʿ olduġı gibi. Ve keẕālik ḳavl-i şāʿirde  

 ٍ��َْ� �َ ْ
 أرا��� �َ�َدْ��َُ� �َ�

ُ�ُ��� ُ�َ�اٍن �ََ��ًرا 
ْ
 432وَ�ْ� �َ�

Ve keẕālik Fetḥullāh-i Beylūnī bedīʿiyyesinde 

 و ُ�� �ِ�  
ٌ
��ْ�َ �

ْ
��َ ��

َ
  أَدِب ُ��

�� ��مِ 
ْ
 ��433ا ���ه ورْ�� ��

vāḳiʿ olduġı gibi.  

Ve Muṭavvel’de ẕikr olınduġı üzere ḳalb oldur ki kelām bir 
ḥaḳīḳat ile terkīb ve tertīb olına ki ol kelāmı ḳalb idüp yaʿnī ḥarf-i 
āḫirinden bedʾ idüp ḥarf-i evvelinde ḫatm eyleseñ ḥāṣıl-ı terkīb bi-
ʿaynihi yine ol kelām ola. Ve bu ḳalb gāhīce naẓmda ve gāhīce neẟrde 
olur. Ve baʿżı kerre mıṣrāʿeynüñ her birinüñ ḳalbi āḫirinüñ ʿaynı olur. 
Ḳavl-i şāʿirde أ��را  �  �� ا���   vāḳiʿ olduġı gibi. Ve baʿżı kerre أرا�� 
mıṣrāʿınuñ her birinüñ ḳalbi āḫirinüñ ʿaynı olup belki mecmūʿ-ı beyt 
yine mecmūʿ içün ḳalb olur. Nitekim Ḳāḍī Errecānī ḳavlinde 

�ُ� َ�ُ�وُم ِ�ُ�ّ�ِ َ�ْ�لٍ   ��د�
�ُُ� َ�ُ�ومُ   434َوَ�� ُ��� َ�َ�د�

vāḳiʿ olduġı gibi.  

 
431 Kıvrıl ve uyu, (sana) sığınan bir şimşek gibi olan keler senin yakınında güvende.  
432 Eğlence gecesi onların onu pişman ettiklerini düşünüyorum. Acaba onların 

gecesi gündüze yaklaşıyor mu? 
433 Misafirin bolluğu denizdir, o edepliyken. Recebin feyzi ortaya çıkarken onu 

telaffuz eder göründü (?). 
434 Onun sevgisi her korku için devam ediyor, her bir kişinin sevgisi devam eder mi?  
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[48b] et-Tevriye 

 أو��ُ�ُ� ا�ِ��� �� َ�َ�ْ� ِ�َ�ْ�ِر�َ�ٍ 
 435َ�ْ�َ� َذا َوَ�ِ�� ِ��ِ�ي وَ�ْ�َ� ِ�َ��ِ��

Bu nevʿe tevriye ve īhām ve tevcīh ve taḫyīl daḫi dirler. Lākin 
müsemmāya ḳurb-ı muṭābaḳatından ötüri tevriye tesmiyesi evlādur. 
Zīrā tevriye ور�� ا���� ��ر��’den maṣdardur ki ور�� ا���� maʿnāsı   �����
���ه  dimekdür. Gūyā mütekellim ḫaberi izḥār itmemek وأ���ت 
ḥayẟiyyetiyle verāsında ḳılmaḳdur.  

Ve ıṣṭılāḥda tevriye oldur ki mütekellim bir lafẓ-ı müfred ẕikr ide 
ki anuñ iki maʿnā-yı ḥaḳīḳīsi ola yāḫūd bir maʿnā-yı ḥaḳīḳīsi ve bir 
maʿnā-yı mecāzīsi ola ki ol iki maʿnānuñ biri ḳarīb olup lafẓuñ delāleti 
anuñ üzerine ẓāhire ola ve maʿnānuñ biri baʿīd olup lafẓuñ delāleti 
anuñ üzerine ḫa�yye ola ve mütekellim maʿnā-yı baʿīdini murād idüp 
maʿnā-yı ḳarībi ile andan tevriye eyler ki sāmiʿ vehle-i ūlāda maʿnā-yı 
ḳarībini murād itmiş tevehhüm ider. Ḥālbuki murād-ı mütekellim 
maʿnā-yı baʿīddür. Ol eclden bu tevriyeye īhām tesmiye olınur. 
Nitekim Ebu’l-ʿUlā’nuñ ḳavlinde vāḳiʿ olmışdur, beyt:  

 ْ��َُ� ْ
ٌف َ��ُ�ٍن �ْ�َ� َراٍء َو�َ�

ْ
 وَ��

��ه ا���َ��ُ 
�� 

َ
��ْ

�
 436ِ��اٍل �َُ�م� ا��

Pes bu beyti işiden kimesne vehle-i ūlāda tevehhüm ider ki nūn ve 
rā ve dāl ile nāẓım ḥurūf-ı hecāyı murād itmiş ola. Zīrā ṣadr-ı beytde 
 ve ��� ẕikr eylemişdür ki evvelā ẕihn-i sāmiʿe ر�� ve āḫirinde ��ف
mütebādir olan maʿnā-yı ḳarīb budur. Ḥālbuki murād-ı nāẓım bu 
degül belki murādı [49a] maʿnā-yı baʿīdidür ki maʿnā-yı ḳarībi ile 
andan tevriye eylemişdür. Zīrā nāẓımuñ ḥarfden murādı nāḳadur ve 
nūn’dan murādı nāḳayı żaʿf ve taḳvīsde nūn’a teşbīhdür ve rā’dan 

 
435 Onun vasıfları izzettir ve tevriye ile boynumu, dilimin bağını ve ağzımı 

tatlandırdı. 
436 Râ’nın altındaki nûn gibi bir harf, fakat resimde başı çeken noktaların 

değiştirdiği bir dâl değil.  
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murādı رأى إذا ��ب ا����’den ism-i fāʿildür ve dāl’dan murādı ���� إذا    د�
ا����  ��  den ism-i fāʿildür ve resmden murādı dārdur ve naḳṭdan’ر�� 
murādı maṭardur ki maʿnā-yı beyt ol nāḳa żaʿfından ve inḥināsından 
nūn miẟillidür şol recülüñ taḥtında ki riʾesine ḍarb idüp seyrde aña 
rıfḳ eylemez ve anuñla bir dāra ḳaṣd ider ki maṭar anuñ resmini taġyīr 
eyledi ki bu evṣāf nāḳanuñ żaʿfı üzerine delīldür. Zīrā eger nāḳa-i 
ḳaviyye olsa riʾesine ḍarba muḥtāc olmaz idi ve diyār-ı aḥbāba şiddet-i 
şevḳi bāʿis-i şiddet-i seyr iken nāçār nāḳanuñ rıfḳına muḥtāc olmaz 
idi.  

Ve Şeyḫ Ṣalāḥaddīn-i Ṣafedī dimiş ki ʿilm-i bedīʿden nādirü’l-
vuḳūʿ ve resīde-i müstaḥīl-i memnūʿ olan nevʿ-i tevriye ve 
istiḫdāmdur. Ve Zemaḫşerī dimiş ki ʿilm-i beyānda bu bāb-ı 
tevriyeden edaḳḳ u elṭaf bir bāb bilmeyüz. Vallāhi Ẕü’l-Celāl’üñ 
kelām-ı ḳadīminden ve ḥabībi Muḥammed ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem 
ḥażretinüñ kelām-ı şerīfinden ve aṣḥāb-ı güzīn rıḍvānullāhi ʿaleyhim 
ecmaʿīn kelām-ı şerīflerinden olan müteşābihāt teʾvīlinüñ taʿāṭīsine bu 
tevriyeden enfaʿ ve aʿven bir bāb bilmeyüz. Pes Allāhu Ẕü’l-Celāl’üñ 
ِش اْ�َ�َ�ى﴾437  

ْ
ْ�َ�ُ� َ�َ�� اْ�َ��

�
 ḳavl-i şerīfi bu tevriye bābındandur. Zīrā ﴿ا��

 iki maʿnā üzerinedür. Biri mekānda istiḳrār maʿnāsınadur [49b] اْ�َ�َ�ى
ki maʿnā-yı baʿīdinden anuñla tevriye olınan maʿnā-yı ḳarīb ġayr-ı 
maḳṣūdı olur. Zīrā Ḥaḳ sübḥānehu ve teʿālā ve taḳaddese ḥażretleri 
mekānda istiḳrārdan münezzehdür. Ve  اْ�َ�َ�ى’nuñ ikinci maʿnāsı istīlā 
ve mülk maʿnāsınadur ki maḳṣūd olan maʿnā-yı baʿīd oldur ki maʿnā-
yı ḳarībi ile tevriye olınmışdur. Ve Resūlullāh ṣallallāhu ʿaleyhi ve 
sellem ḥażretlerinüñ Bedr’de mecīʾetlerinde أ���  ��� yaʿnī siz 
kimdensiñüz diyü suʾāl olınduḳda sāʾile kendilerini bildürmek murād-
ı şerīfleri olmadıġından  ء�� �� diyü buyurdılar ki murād-ı şerīfleri biz 
mâ’dan maḫlūḳuz dimekdür. Ve mâ’ tesmiye olınan ḳabīle ile andan 
tevriye buyurmışlar. Ve hicretde refīḳ ü ṣadīḳleri Ḥażret-i Ṣıddīḳ-i 
ʿAtīḳ’den Resūlullāh ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem ḥażretleri 438ا�� �� diyü 
suʾāl olınduḳda Ḥażret-i Ṣıddīḳ raḍıyallāhu ʿanh  439 ������ ا ا��ي�� diyü 

 
437 “Rahmân, Arş’a kurulmuştur.” Tâhâ, 20/5. 
438 Bu kimdir? 
439 Bu, beni hidayete ulaştırandır. 
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buyurdı ki murād-ı şerīfleri 440إ�� ا���م ������ idi. Ve maʿnā-yı ḳarībi 
olan hādī-i ṭarīḳ yaʿnī seferde delīl olan ile maʿnā-yı baʿīdinden tevriye 
buyurmışlar. Ve ḳavl-i şāʿirde 

  إذا َ�َ�َق اْ�َ��� اْ�َ��َى اْ�َ��� ِ�ْ�َ���

 ���441رَم �َ �ْ��� وإن �ِ�ب ا���لُ 

vāḳiʿ olmışdur. Pes  ّ�� lafẓı bunda peder pederi maʿnāsında ve ḥaẓẓ ve 
saʿd maʿnāsında müşterekdür ki maʿnā-yı baʿīdi olan ḥaẓẓ ve saʿd 
maʿnāsını murād ider. Ve �� lafẓı peder ḳarındaşı maʿnāsında ve 
cemāʿat-ı nās maʿnāsında müşterekdür ki maʿnā-yı baʿīdi olan cemāʿat 
maʿnāsını murād ider. Ve ل�� lafẓı māder ḳarındaşı maʿnāsında ve kibr 
ve ẓann [50a] maʿnāsında müşterekdür ki maʿnā-yı baʿīdi olan kibr ve 
ẓann maʿnāsını murād ider. Ve keẕālik ḳavl-i şāʿirde  

��   �� اْ���ِ�ِ� اْ�ْ��ِ� ِ�ْ� َ�ّ�ِ

 َ�   ��ْ��ُ� �ْ�ٍ� اَْ�َ��� َ���
  

�ُُ� �ّ��َ ��اَ ���ُ��
ْ
��ِ�َ  

��  442َو�ْ��ُُ� ِ�ْ� ُ�ْ�ِ�ِ� َ���

vāḳiʿ olmışdur. Ve Sirāceddīn el-Verāḳ Şemseddīn ve Bedreddīn 
mülāḳātlarında tenezzül yüzinden 

 ��� رأ�� ا���َ� وا���َر �ً��
��ِ�َ�   َ�ِ� اْ�َ�َ�ْ� ُدو�َُ�َ�� ا���

   

�ُت ���� و���ُ� ��ر�ً  ����  

�اجِ   443و��� َ��ذا َ���ُ� ا�ّ�ِ

 
440 Beni selâma/İslâm’a kavuşturandır. 
441 Dede, dürüst olduğunda amca; gence iftira eder. Dayı, yalan söylese de güzel 

ahlakı gizleyemezsin.  
442 Yanağının sağ tarafında koklamayı arzu ettiğim miskten nokta var. Beni 

belirdiğinde onu zannettim, güzelliğinin onu kuşattığını gördüm. 
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beytlerinde bī-naẓīr tevriye eylemişler. Ve ḳavl-i şāʿirde bedīʿ-i iḳtibās 
ile tevriye vāḳiʿ olmışdur: 

ًة َ�� َ�َ�ْ� ِ�� ُ�ْ�ُ� �َْ�َ�ِ��
َ
��َْ� �� 

 ��� ا���ْ� وأََداَ�ْ�ِ�� َ�َ�� َوَ��ِ 
 

 ِ��ِ ���َ�َ ��ِ ��ِ
ْ
 ���ْ�ُ� إ���َن َ��

 444َ�َ��َل ِ�� ُ�ِ�َ� ا�ْ�َ��ُن ِ�ْ� َ�َ��ٍ 

Ve’l-ḥāṣıl lafẓ-ı tevriyeden murād bir lafẓdur ki iki maʿnā 
beyninde müşterek olup bir maʿnāsı ḳarīb ola ki lafẓuñ delāleti anuñ 
üzerine ẓāhir ola ve bir maʿnāsı baʿīd ola ki lafẓuñ delāleti anuñ 
üzerine ḫa�yye ola ve mütekellim ol maʿnā-yı baʿīdini murād idüp 
maʿnā-yı ḳarībi ile andan tevriye ide ki sāmiʿ vehle-i ūlāda maʿnā-yı 
ḳarībini murād ider tevehhüm ide. Ḥālbuki murād ol maʿnā-yı ḳarībi 
degül. Ol eclden bu nevʿe īhām daḫi tesmiye olındı.  

Pes imdi dört nevʿdür ki birine tevriye-i mücerrede ve birine 
tevriye-i müreşşaḥa ve birine tevriye-i mübeyyene ve birine tevriye-i 
müheyyeʾe dirler. Pes nevʿ-i evveli ki tevriye-i mücerrededür, tevriye-i 
mücerrede oldur ki anda levāzım-ı müverrā bihden [50b] yaʿnī maʿnā-
yı ḳarībden bir lāzım ẕikr olınmaya ve daḫi levāzım-ı müverrā ʿanhdan 
yaʿnī maʿnā-yı baʿīdden bir lāzım ẕikr olınmaya. Ve bu nevʿüñ aʿẓam-ı 
emẟilesi Cenāb-ı Bārī’nüñ 445﴾ِش اْ�َ�َ�ى

ْ
ْ�َ�ُ� َ�َ�� اْ�َ��

�
 .ḳavl-i şerīfidür ﴿ا��

Zīrā اْ�َ�َ�ى iki maʿnā üzerinedür ki biri mekānda istiḳrār maʿnāsınadur 
ki maʿnā-yı ḳarībi oldur ve ikinci maʿnāsı istīlā ve mülk maʿnāsınadur 
ki andan tevriye olınup murād olınan maʿnā-yı baʿīdi oldur. Zīrā Ḥaḳ 
sübḥānehu ve teʿālā maʿnā-yı evvelden yaʿnī mekānda istiḳrārdan 
münezzehdür. Ḥālbuki levāzım-ı maʿnā-yı ḳarībden ve levāzım-ı 

 
443 Güneşle ayı beraber gördüğümde,  onların yanında gece karanlığı ortaya çıktı. 

Kendimi kınadım ve kaçarak gittim ve “Nerede kandilin yurdu?” dedim. 
444 Ey Bakış! Onun doğuşunun güzelliği, gidene ve beni korkuda dâim kılana kadar 

bana belirmedi. Hızlı oluşu konusunda göz bebeğimi yokladım “İnsan 
acelecilikten yaratılmıştır.” dedi. 

445 “Rahmân, Arş’a kurulmuştur.” Tâhâ, 20/5. 
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maʿnā-yı baʿīdden bir lāzım ẕikr olınmadı. Pes bu iʿtibār ile bu 
ḳısmına tevriye-i mücerrede tesmiye olındı. Ve Ḳāḍī ʿİyāż’uñ şehr-i 
kānūn-ı muʿtedili vaṣfında 

َ��َن أَْ�َ�ى �ِ 
ْ
 ْ� َ��َِ�ِ��ِ َ��َن� �َ�

 ِ�َ�ْ�ِ� َ����َن أَْ�َ�اً�� ِ�َ� اْ�ُ�َ��ِ 
 

 أو ا���ا�� ِ�ْ� �ُ�ِل ا�َ�َ�ى ����
 ���446 ���ق ��� ا���ي وا���� 

naẓmında dinilmiş ki ġazālede olan tevriye mücerrededür. Zīrā 
ġazāleden evvel yāḫūd ṣoñra levāzım-ı müverrā bihden yaʿnī maʿnā-yı 
ḳarībinden bir şeyʾ ẕikr olınmadı ġazāle-i vaḥşiyyeye muḫtaṣṣ olan 
evṣāfdan ṭūl-i ʿunuḳ ve ḥüsn-i iltifāt ve sürʿat-i nefret ve sevād-ı ʿayn 
gibi. Ve keẕālik levāzım-ı müverrā ʿanhdan yaʿnī maʿnā-yı baʿīdinden 
bir şeyʾ ẕikr olınmadı ġazāle-i şemsiyyeye muḫtaṣṣ olan evṣāfdan işrāḳ 
ve sümüvv ve ṭulūʿ ve ġurūb gibi. Ve eger dinilür ise ki ġazāle lafẓı 
 ve ��� daḫi ġazāle ile ��ي ve ��� ẕikriyle müreşşaḥadur ve ��ي
müreşşaḥlardur cevāb virilür ki lāzım-ı tevriyenüñ şarṭı oldur ki lafẓ 
ġayr-ı müşterek ola. Ḥālbuki [51a] ġazāle lafẓı ve ي�� ve ��� lafẓları 
müştereklerdür.  

Ve tevriyenüñ ikinci nevʿi ki tevriye-i müreşşaḥadur, tevriye-i 
müreşşaḥa oldur ki anda müverrā bihüñ lāzımı tevriye lafẓından evvel 
yāḫūd ṣoñra ẕikr olına. Pes bu iʿtibār ile tevriye-i müreşşaḥa iki ḳısm 
olur. Ve müreşşaḥa tesmiyesi müverrā bihüñ lāzımınuñ ẕikriyle 
taḳviyyetinden ötüridür. Pes tevriye-i müreşşaḥanuñ ḳısm-ı evveli 
müverrā bihüñ lāzımı müteḳaddim ẕikr olınandur. Ke-ḳavlihi teʿālā 
�َُ��ِ�ُ��نَ ﴾447 َوِإ���   �ٍ�َْ��ِ  ��َ�َ� ْ

�َ��َ َ��َء   ḳavli cāriḥa olmaḳ iḥtimāli أَْ��ٍ  Pes ﴿َوا���
vardur ki müverrā bih olan maʿnā-yı ḳarībi oldur. Ve terşīḥ ciheti 

 
446 Sanki Nisan (ayı), Kânûn ayına süslü elbiselerinden hediye etti. Ya da ceylan 

sürenin uzunluğundan bunadı. Ancak oğlak (burcu) ile koç (burcunun) arası 
ayrılmadı.  

447 “Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz bizim (her şeye) gücümüz yeter.” 
Zâriyât, 51/47. 



210 | METİN - İzahlı ve Örnekli Belagat Terimleri Sözlüğü  

üzere levāzımından olan bünyān ẕikr olındı ve  ٍ��َْأ ḳavli ḳuvvet ü 
ʿaẓamet-i Ḫālıḳ maʿnāsına olmaḳ iḥtimāli vardur ki müverrā ʿanh olan 
maʿnā-yı baʿīdi oldur ki bunda murād olınan maʿnā oldur. Zīrā Allāhu 
sübḥānehu ve teʿālā cāriḥa maʿnāsına olan maʿnā-yı evvelden 
münezzehdür. Ve tevriye-i müreşşaḥanuñ ikinci ḳısmı tevriye 
ẕikrinden ṣoñra müverrā bihüñ lāzımı ẕikr olınandur. Nitekim ḳavl-i 
şāʿirde vāḳiʿ olmışdur:  

  ُ�ْ� ِ�ْ�ُ� ِ�ْ� َوْ�ِ�َي �� َ��ِ���

َ ا���ْ��ِ 
 أْ�ِ� ِ�ْ�ُ� إ��

ْ
  و��

 
  َ���ْ� ِ��ُ�ا َواْ���ُ�ا َ�� َ��ى 

 448َ���� �ْ� ��َم ��� َ�ّ�� 

Pes bunda şāhid ل�� lafẓındadur ki māder ḳarındaşı maʿnāsında 
ve cesedde olan ḫāl yaʿnī beñ maʿnāsında müşterekdür. Pes nesebden 
olan ḫāl olmaḳ iḥtimāli vardur ki müverrā bih olan maʿnā-yı ḳarībi 
oldur ve cesedde olan ḫāl olmaḳ iḥtimāli vardur ki müverrā ʿanh 
[51b] olan maʿnā-yı baʿīdi oldur. Pes tevriye lafẓından ṣoñra cihet-i 
terşīḥ üzere maʿnā-yı ḳarībinüñ lāzımını ẕikr eyledi ki �� lafẓıdur. 

Ve tevriyenüñ üçünci nevʿi tevriye-i mübeyyenedür. Tevriye-i 
mübeyyene oldur ki tevriye lafẓından evvel yāḫūd ṣoñra müverrā 
ʿanhuñ lāzımı evvel ẕikr olınandur. Nitekim ḳavl-i Buḫturī’de vāḳiʿ 
olmışdur beyt:  

 ٌ�
�
  َوَراء �ْ�ِ��َ� اْ�ِ���ِح ُ�ّ��

 449ِ��ْ�ُ�ْ�ِ� َ�ْ�ُ�َ� �� ا���ُ�ِب وَ�ْ�ُ�ُب 

Pes bunda şāhid ���� lafẓındadur ki ʿuẕūbetüñ żıddı olan 
mülūḥatdan olmaḳ iḥtimāli vardur ki müverrā bih olan maʿnā-yı 
ḳarībi oldur. Ve ḥüsnden ʿibāret olan melāḥatden olmaḳ iḥtimāli 

 
448 Benine olan tutkumdan dolayı âşık olduğumdan beri bir türlü onu öpmeye vasıl 

olamadım. “Durun ve olanı dinleyin! Benim dayım onunla amcam oldu.” dedi. 
449 Çarşafın kuşağının arkasından güzellikle gönüllerde parıldar ve tat verir. 
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vardur ki müverrā ʿanh olup murād olınan maʿnā-yı baʿīdi oldur. 
Cihet-i tebyīn üzere levāzımından bir şeyʾ müteḳaddim ẕikr olındı ki 
���ُ�ْ��ِ  �ٌ

�
��َ�ُ lafẓıdur. Ve tevriye-i mübeyyenenüñ ḳısm-ı ẟānīsi oldur ki 

müverrā ʿanhuñ lāzımı lafẓ-ı tevriyeden ṣoñra ẕikr olına. Nitekim 
ḳavl-i şāʿirde vāḳiʿ olmışdur beyt:  

  أَرى َذ�َ� ا�ّ����ِن �� اْ�ُُ�ِ� َ��ِ�ً�� 

 450 اْ��َ�ا�َ� َ�ْ�َ��ُ  َ��ْ� ُ�ْ�ِ�ٌ� أن� 

Pes bu beytde şāhid iki mevżiʿdedür ki biri ẕeneb-i sirḥān ve biri 
ġazāledür. Zīrā sirḥān ḍavʾ-i fecr olmaḳ iḥtimāli vardur ki müverrā 
ʿanh olup murād olınan maʿnā-yı baʿīdi oldur. Ḥālbuki müverrā 
ʿanhuñ lāzımı ẕikri ile tevriyeden ṣoñra tebyīn eyledi ki  ��ً��� ḳavlidür. 
Ve ḳurduñ ẕenebi olmaḳ iḥtimāli vardur ki müverrā bih olup [52a] 
murād olınmayan maʿnā-yı ḳarībi oldur. Ve ġazāle lafẓı şems olmaḳ 
iḥtimāli vardur ki müverrā ʿanh olup murād olınan maʿnā-yı baʿīdi 
oldur. Ḥālbuki müverrā ʿanhuñ lāzımı ẕikri ile tevriyeden ṣoñra tebyīn 
eyledi ki  ���� ḳavlidür ve āhū-bere olmaḳ iḥtimāli vardur ki müverrā 
bih olup murād olınmayan maʿnā-yı ḳarībi oldur. 

Ve tevriyenüñ dördünci nevʿi tevriye-i müheyyeʾedür. Pes tevriye-i 
müheyyeʾe oldur ki anda tevriye vāḳiʿ olmaya ve tehyiʾe olmaya meger 
tevriye evvel yāḫūd ṣoñra tevriyeyi müheyyeʾe olan bir kelime ile 
tevriye fehm olına yāḫūd tevriye iki lafẓda ola ki lafẓuñ biri olmasa 
āḫerinde daḫi tevriye müheyyeʾe olmaya. Pes tevriye-i müheyyeʾe daḫi 
bu iʿtibār üzere üç ḳısm olur. Ḳısm-ı evveli oldur ki tevriye kendiden 
müteḳaddim bir lafẓ ile tevriyeye müheyyeʾe olur. Nitekim melik-i 
muẓaffer medḥinde vāḳiʿ olan ḳavl-i şāʿirde vāḳiʿdür:  

ةٌ ُ�َ�ِ����ٌ 
َ
َك ِ���� ِ���

ُ
�
ْ
 وَ��

�� �� ��ب 
ّ
 ��ّو�َ� �� ��� و��

 
 

 
450 Kurdun kuyruğunu ufukta parlarken gördüm, parlayanın (o) ceylan olması 

mümkün müdür acaba?  
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 ً��� �َِ
ّ
 وأ���َت ���� �� َ�ِ��

 �����451َت ذاك ا���َض �� ذ�� ا���ْ�ب

Pes bunda şāhid ض�� ve ب�� lafẓlarındadur ki aḥkām-ı şerʿiyyeden 
olmaḳ iḥtimāli vardur ki müverrā bih olan maʿnā-yı ḳarībi oldur. Ve 
farż ʿaṭā maʿnāsına ve nedb umūrda māżī olan ḥavāyici ḳażāda sürʿat 
iden recül-i serīʿüñ ṣanʿatı olmaḳ iḥtimāli vardur ki müverrā ʿanh olup 
murād olınan maʿnā-yı baʿīdi oldur. Eger ض�� ve ب��’den [52b] 
müteḳaddim ��� lafẓı ẕikr olınmasa anda tevriye-i müheyyeʾe olmaz 
idi ve ض�� ve ب�� aḥkām-ı şerʿiyyeden olduḳları fehm olınmaz idi. Pes 
müteḳaddim ẕikr-i ��� ḳarīnesiyle iki maʿnā beyninde iştirāklarinüñ 
ṣıḥḥatiyle tevriyeye ṣalāḥiyyetleri oldı. 

Ve tevriye-i müheyyeʾden ikinci ḳısmı oldur ki tevriye kendiden 
ṣoñra bir lafẓ ile tevriyeye müheyyeʾe olur. Nitekim İmām ʿAlī 
kerremallāhu vechehu ve raḍıyallāhu ʿanh ḥażretlerinüñ Eşʿas bin Ḳays 
ḥaḳḳında   452 ������� ا����ل  ���ل  ��ن   .ḳavl-i şerīfinde vāḳiʿ olmışdur إ�� 
Zīrā şimāl şemlenüñ cemʿi olmaḳ iḥtimāli vardur ki müverrā ʿanh 
olup murād olınan maʿnā-yı baʿīdi oldur. Ve yedeynüñ biri ki 
yemīnüñ muḳābilidür, ol maʿnāya olmaḳ iḥtimāli vardur ki müverrā 
bih olup murād olınmayan maʿnā oldur. Eger şimālden ṣoñra yemīn 
ẕikr olınmasa sāmiʿ maʿnāya müteheyyiʾe olmayıcaḳ tevriye ḳabīlinden 
olmaz idi. 

Ve tevriye-i müheyyeʾeden üçünci ḳısmı oldur ki anda tevriye iki 
lafẓda vāḳiʿ ola eger ol iki lafẓuñ biri olmasa āḫerinde tevriye 
müteheyyeʾe olmaz. Nitekim ʿÖmer bin Rebīʿa-i Maḫzūmī ḳavlinde 
vāḳiʿ olmışdur:  

 �ً��َ�ُ ��� َ
 أ��� ا�ُ�ْ�ِ�ُ� ا���

َك ا�ُ ��� �َ��ِ�َ��نِ  ��� 
  

 
451 Senin bizim aramızdaki gidişin Ömer’e has bir yaşantıdır. Bir kalbe rahat verdin 

ve bir sıkıntıyı giderdin. Bir yıl içimizde adaşını izhâr ettin, bu farzdan o 
mendûbu izhâr ettin. 

452 Muhakkaki o,solu/sarığı sağa çevirir. 
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 �� ����� إذا �� ا������ 
 453و���� إذا ا����� ����� 

Pes beyt-i evvelde istişhād olınan  ���� ve ���� lafẓlarıdur. Zīrā 
ẞüreyyā lafẓıyla muḥtemeldür ki ẞüreyyā binti ʿAlī bin ʿAbdullāh ibn 
el-Ḥaris bin Ümeyye [53a] el-Aṣġar ola ki müverrā ʿanh olup murād 
olınan maʿnā-yı baʿīdi oldur. Ve muḥtemeldür ki ẞüreyyā-yı semā ola 
ki müverrā bih olup murād olınmayan maʿnā-yı ḳarībi oldur. Ve 
Süheyl lafẓıyla muḥtemeldür ki Süheyl bin ʿAbdu’r-Raḥmān bin ʿAvf 
ola yāḫūd Yemānī bir recül meşhūd ola ki müverrā ʿanh olup murād 
olınan maʿnā-yı baʿīdi oldur. Ve muḥtemeldür ki Süheyl dinilen 
necm-i maʿrūf ola ki müverrā bih olup murād olınmayan maʿnā-yı 
ḳarībi oldur. Eger necm olan ẞüreyyā ẕikr olınmasa necm olan Süheyl 
fehm olınmaz idi. Ve eger Süheyl ẕikr olınmasa necm olan ẞüreyyā 
fehm olınmaz idi. Pes bunların her biri ṣāḥibini tevriyeye tehyiʾe 
eyledi. Ve tevriye bunda tevriye-i müreşşaḥa ve tevriye-i mübeyyene 
olmaḳ ṣāliḥ olmaz. Zīrā terşīḥ ve tebyīn ancaḳ lāzım ve tevriyede 
tehyiʾe ve terşīḥ ve tebyīn lafẓlarınuñ beynlerinde farḳ oldur ki 
tevriyeyi müheyyeʾe olan lafẓ eger ẕikr olınmasa aṣlā tevriye vāḳiʿ 
olmaz. Ve müreşşaḥa ve mübeyyene olan lafẓlar tevriyeyi 
muḳavvīlerdür. Eger ẕikr olınmasalar yine tevriye mevcūde olur. Ve 
dinilmiş ki bu iki beytüñ naẓmınuñ sebebi oldur ki Süheyl-i meẕkūr 
ẞüreyyā-yı meẕkūreyi tezevvüc eylemiş ve ḥüsn-i ṣūretde beynlerinde 
būn-ı baʿīd var imiş. Zīrā ẞüreyyā zamānında ḥüsn-i cemāl ile 
meşhūre imiş ve Süheyl anuñ ʿaksi ḳabīḥü’l-vech imiş. Ol eclden 
nāẓım  َك ا� ��� ������ن ��� didi. Ve ẞüreyyā Şāmiyyetü’d-dār ve Süheyl 
Yemānīdür. Ve nāẓımuñ  

[53b]  �� ���ِِ�َ�ْ�ِر�َ�ٍ أو��ُ�ُ� ا� �ْ�َ�َ 
 454ِ��ِ�ي وَ�ْ�َ� ِ�َ��ِ�� َ�ْ�َ� َذا َوَ�ِ��

 
453 Ey Süreyya ile Süheyl’i evlendiren! Allah iyiliğini versin! Bu ikisi nasıl bir araya 

gelir?O tek başına Şamlı ve Süheyl tek başına Yemenli iken. 
454 Onun vasıfları izzettir ve tevriye ile boynumu, dilimin bağını ve ağzımı 

tatlandırdı. 
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beytinde tevriye ��� lafẓında olur ki ي��� ḳarīnesiyle bezek maʿnāsına 
ḥilyeden binā olınmış añlanur. Ve ����� ��� ḳarīnesiyle ʿatā maʿnāsına 
ḥulvāndan binā olınmış añlanur. Ve ��� ḳarīnesiyle ṭatluluḳ 
maʿnāsına ḥalāvetden binā olınmış añlanur ki müverrā ʿanh olup 
murād olınan maʿnā-yı baʿīdi oldur ve müverrā bih olan maʿniyeyn-i 
ḳarībeyni istidʿā vechiyle mülāḥaẓadan baʿīd degüldür. Ve tevriye 
lafẓında tesmiye-i nevʿ ve maʿnā-yı luġavīsiyle tevriye ẓāhirdür ki 
murādı tesmiye-i nevʿdür.  

el-Müşākele 

 َ�� اْ�َ�َ�ى َ�ِ�ُ�ْ�َواٍن �ُ���ُ��ُ 
 ِ��ِ�َ�ْ�ُ 

ُ
�
ْ
��َ ���� ��ُ �ٍ�َ�ْ�ِ�ِ455 

Müşākele, luġatde mümāẟele maʿnāsınadur. Ve fenn-i bedīʿ 
ıṣṭılāḥında müşākele bir şeyʾi lafẓınuñ ġayrıyla ẕikr itmekdür ol ġayrın 
ṣoḥbetinde vuḳūʿından ötüri. Ke-ḳavlihi teʿālā   456 ﴾��َ�ُ�ْ�ِ �ٌَ� ِ

ّ
��َ �ٍَ� ِ

ّ
 ﴿َوَ�َ�اُء َ��

Pes seyyiʾeden cezā ḥaḳīḳatde seyyiʾenüñ ġayrıdur ki aṣlı 457  ���� ��اء 
 ����� �����’dur.  

Ve Cenāb-ı Bārī’nüñ  458﴾ �َ�ِ�َْ� ��ِ ��َ 
ُ
 َ�� ِ�� �َْ�ِ�� َو�  أَْ�َ��

ُ
��َ�ْ�َ﴿ ḳavl-i 

şerīfi daḫi bu müşākele bābındandur   459 و� أ��� �� ���ك ���� �� �� ����
’dur. Zīrā Ḥaḳ sübhānehu ve teʿālā ḥaḳḳında lafẓ-ı  ��� istiʿmāl 
olınmaz illā müteḳaddim lafẓ-ı  ��� ẕikr olınmaġla müşākele bābından 
olmaḳ üzere Ḥaḳ sübḥānehu ve teʿālā ḥaḳḳında lafẓ-ı  ��� istiʿmāl 
olındı. Ve Cenāb-ı Bārī’nüñ [54a] 460﴾ ُ  ا��

َ
وا َوَ�َ��

ُ
 ḳavl-i şerīfi daḫi ﴿َوَ�َ��

 
455 Kim sınırı aşarsa, hikmet gereği benzer bir şekilde ona düşmanlık vardır. O, bu 

konuda en hayırlı intikam alandır. 
456 “Bir kötülüğün karşılığı, onun gibi bir kötülüktür (ona denk bir cezadır).” Şûrâ, 

42/40. 
457 Kötülüğün karşılığı ona denk bir azaptır. 
458 “Sen benim içimde olanı bilirsin, ama ben senin içinde olanı bilemem.” Mâide, 

5/ 116. 
459 Sen benim içimde olanı bilirsin, ama ben senin yanında olanı bilemem. 
460 “Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu.” Âl-i İmrân, 3/54. 
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bu müşākele bābındandur ki aṣlı  ������’dür. Ve Cenāb-ı Bārī’nüñ  
461﴾ 

ْ
��ُ

ْ
اْ�َ�َ�ى  َ�َ��  ��َ  �ِ�ْ�ِ�ِ  �ِ

ْ
��َ�َ  ḳavl-i şerīfi daḫi bu müşākele ﴿َ��ْ�َ�ُ�وْا 

bābındandur ki aṣlı ����� ��ا���ى   ����  dür. Müşākele-i’������ه 
lafẓiyyeden ötüri  ِ�

ْ
  vāḳiʿ olmışdur. Ve ḳavl-i şāʿirde dāḫi َ��ْ�َ�ُ�وْا َ�َ��

��
ْ
  أ�َ �َ �َْ�َ�ْ�َ� أَ�ٌ� َ���

 �462 َ��َْ�َ�ُ� �ْ�َق َ�ْ�ِ� اْ�َ��ِ�ِ���َ 

vāḳiʿ olmışdur ki taḳdīri ���� ��� ز������’dür ki ز������ mevżiʿine  ����� 
vāḳiʿ olmış müşākele-i lafẓiyyeden ötüri. Ve keẕālik ḳavl-i şāʿirde  

 ْ��َ
ْ
�َ� �َ� �ْ�َِ� �ً� ْ

 َ���ُ� اْ�َ�ِ�ْح َ��
ً� وَ�ِ����ً 

�
��ا �ِ� ُ��

َ
 �463ْ�ُ� اْ��

vāḳiʿ olmışdur ki   و����� ����ا  ���  ��  dimek murād idüp ���� 
ṣoḥbetinden vuḳūʿından ötüri müşākele-i lafẓiyye içün ا���� yirine 
 vażʿ eylemiş. Ve Zekiyyüddīn İbn Ebi’l-Iṣbaʿ kitābında müşākele ا����ا
istişhādında dimiş ki bu şāhid ve emẟāli tecnīs bābında dāḫildür. Ve 
nāẓımuñ  

 اْ�َ�َ�ى َ�ِ�ُ�ْ�َواٍن �ُ���ُ��ُ َ�� 
 ِ��ِ�َ�ْ�ُ 

ُ
�
ْ
��َ ���� ��ُ �ٍ�َ�ْ�ِ�ِ464 

ḳavlinüñ taḳdīri 465 ������ ���زا��  �������م  ا���ى   ��’dür ا���ى ṣoḥbetinde 
vuḳūʿından ötüri müşākele-i lafẓiyye içün  ٍَ�ِ�ُ�ْ�َوان vāḳiʿ olmışdur ki  

ُ
�
ْ
��َ

 ِ��ِ�َ�ْ�ُ ḳarīnesi aña delīl-i kāfīdür.  

 
461 “O hâlde kim size saldırırsa, size saldırdığı gibi siz de ona saldırın.” Bakara, 2/ 

194). 
462 Dikkan edin! Sakın ha! Kimse bizim hakkımızda câhillik etmesin. Biz, bizim 

hakkımızda câhillik edenden daha câhil oluruz. 
463 Dediler ki: Bir şey iste de biz onu sana pişirelim. Ben de bana cübbe ve gömlek 

pişirin dedim. 
464 Kim sınırı aşarsa, hikmet gereği benzer bir şekilde ona düşmanlık vardır. O, bu 

konuda en hayırlı intikam alandır. 
465 Kim sınırı aşarsa, cezası olarak aynı şekilde ondan intikam alınır.  
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[54b] el-Cemʿ maʿa’t-Taḳsīm 

 ُ��ُ ِ
ّ
 َ�ْ�ُ� ا�َ��دِي ِ�َ�ْ�ِ��ِ� �َُ��

ِ�مِ   ِ�ْ�َْ�ِ� وا���اُت ِ����
�

�����466 

Bedīʿüñ bu nevʿi yaʿnī cemʿ maʿa’t-taḳsīm oldur ki şāʿir iki şeyʾüñ 
beynini yāḫūd daḫi ziyāde eşyānuñ beynini cemʿ idüp andan ṣoñra 
taḳsīm ider. Ebū Ṭayyib Mütenebbī ḳavlinde vāḳiʿ olduġı gibi: 

 
ٌ
��ِ��ْ� �ُ

ْ
 �ْ�َ�ِ�ٌر وا���

ُ
��ْ  ا���

 ُ�
َ
��َ

ْ
 �َ� ُ�ْ�َ��ٌف وَ��

ْ
  وأْرُ�ُ��

 
ِ� �� �َ�ُ��ا وا�َ�ْ�ِ� �� َو�َُ�وا 

ْ
� ����ِ 

وا���ْ�ِ� �� َ�َ�ُ��ا وا����ِر �� َزَر�ُ�ا
467 

 أر��� .ve  ����� maḥall-i ṣayf ve maḥall-i rebīʿ maʿnāsınadur ُ�ْ�َ��ٌف  
yaʿnī arżü’l-küffār maḥall-i ṣayf ve maḥall-i rebīʿ olıcaḳ arż-ı küffārda 
sākin olanların sebyi ve ḳatlini ve māllarınuñ nehbini ve zirāʿatlerinüñ 
iḥrāḳını müştemildür. Andan ṣoñra beyt-i ātīde ol cemʿi taḳsīm ve faṣl 
eyledi. Ve baʿżı kerre taḳsīm taḳdīm olınup cemʿ teʾḫīr olınur ḳavl-i 
Ḥassān bin ẞābit raḍıyallāhu ʿanh ḳavlinde vāḳiʿ olduġı gibi: 

 
ْ
��ُ وا َ��و�   َ�ْ�ٌم إَذا َ��َر�ُ�ا َ���

ْ �ََ�ُ��ا
  أْو َ��َو�ُ�ا ا���ْ�َ� �� أْ��َ�ِ�ِ��

 
 ٍ�َ��َ�ْ�ُ �

ْ
�� 

ْ
��ُ�ْ�ِ �َ�ْ�ِ �ٌ

�
��ِ�َ 

َ�� اْ�ِ�َ�عُ  ���ّ 
ْ
 468إن� ا�َ��َِ�َ� َ��ْ�َ��

 
466 Düşmanlar dağıtacakları bir taksim için toplandı: Canlılar esarete, ölüler ise 

yanmaya.  
467 Zaman özür diler, kılıç ise zafer kazanmış. Toprakları senin yazlığın ve 

baharlığın. Nikahladıkları esaret, doğurdukları ölüm için. Topladıkları gasp ve 
ektikleri ateş için. 
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Lākin nevʿ-i evveli aḥsen ve ḳulūba evḳaʿdur ki aṣḥāb-ı 
bedīʿiyyātuñ reftārı ekẟer anuñ üzerinedür. Ve ʿAmyān’uñ 
bedīʿiyyesinde  

ِ� �َ واْ�َ��ُل واْ�َ��ُء ِ�ْ� 
ْ
� ���َ�َ� َ

��َ �ْ 
 ��َِ� �َ��ِ �ِ

ْ
اٍج وذا ِ�ْ�َ��

َ
 ��469ا ِ��

vāḳiʿ olmışdur. Ve nāẓımuñ 

 ُ��ُ ِ
ّ
 َ�ْ�ُ� ا�َ��دِي ِ�َ�ْ�ِ��ِ� �َُ��

 
�

ِ�مِ  وا���اُت  ِ�ْ�َْ��ِ  ����� ����ِ 470 

ḳavlinde cemʿ-i eʿādī taḳsīm ve tefrīḳ idüp iḥyāsını giriftār ve emvātını 
[55a] duḫūl-i nāra taḫṣīṣ eylemiş ve cemʿ ve taḳsīm ve tefrīḳ 
lafẓlarında tevriye ẓāhirdür. 

el-Cemʿ maʿa’t-Tefrīḳ 

ِق ِإْن أَْ�َ�ْوا �َ�َُم َوَ��
ْ
�
َ
 َ��َ�ُه َ����

 471وا���م �����ق �� ����� �����

Bedīʿde cemʿ maʿa tefrīḳ nevʿi oldur ki şāʿir iki şeyʾüñ beynini bir 
ḥükmde cemʿ ider andan ṣoñra ikisinüñ beynlerini ol hükmde farḳ 
ider. Ke-ḳavlihi teʿālā ﴿  �ََآ� َوَ�َ�ْ��َ�   �ِ

ْ
ا���� آ�ََ�   �َ��ْ�َ�َ�َ  �ِ

ْ
آ�ََ�� َوا���َ��َر   �َ

ْ
ا���� َوَ�َ�ْ��َ� 

 
468 Öyle bir kavim ki savaştığında düşmanına zarar verir. Ya da kendi taraftarlarının 

faydaları için uğraşırlar. Onların bu seciyyesi ortaya konulmamış. Ey varlıklar 
bilin ki! Seciyyenin en kötüsü bidat olandır. 

469 Para ve su onun avucundan akar: Bu arzu eden ve şu ise susadığında ordu için. 
470 Düşmanlar toplandı dağıtacakları bir taksim için: Canlılar esarete, ölüler ise 

yanmaya.  
471 O’nun parıltısı, savaşın karanlığını ortadan kaldıran şimşek gibidir; gayreti de 

onların birliğini dağıtmada şimşek gibidir. 
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ةً ﴾ 472  
َ
��ِ

ْ
 Pes leyl ve nehār āyeteyn ḥükminde cemʿ oldı. Andan .ا���َ��ِر ُ��

ṣoñra āyet-i leyl maḥv ile ve āyet-i nehār mubṣıra olmaġla beynleri 
farḳ olındı. Nitekim 473���� ا���� وا���� �����ن ���ا ���ري و��ا dirsün ki 
kevkeb olmada ikisinüñ beynlerini cemʿ idersün andan ṣoñra şems 
nehārda mużī ve ḳamer leylde mużī olduġı cihet ile beynlerini farḳ 
idersün ki cemʿ vāḳiʿ olan şeyʾde farḳ vāḳiʿ olur. Nitekim ḳavl-i şāʿirde 
beyt: 

اِ��َ�  َ
  َ�َ��َ�َ� َدْ�َ��ِن َ�َ�اَة ِ��

 ٍ� ٍ� دُوَن ِ��� ���ِ �� �ً��َ��َ�ُ  
  

ةً 
َ
  َ�َ�ْ��َ�َُ�� َ�ْ���ا اْ�َ��اِ�َ� ُ�ْ��

َة 
َ
 474ا���ْ�ِن َوْ��َ�� ودْ��� �َْ�ُ�� ُ�ْ��

Pes nāẓım iki demʿi teşbīhde cemʿ eyledi yaʿnī firāḳ ṣabāḥında 
kendinüñ demʿiyle maḥbūbenüñ demʿini teşbīhde cemʿ eyledi andan 
ṣoñra beynlerini farḳ idüp didi ki maḥbūbenüñ demʿi beyāż olmaġla 
vecnesi yaʿnī yañaġı üzerine cereyān eylediginden [55b] ruḫsārınuñ 
ḥumreti demʿine levn-i ḥumret giydürdi. Ve nāẓımuñ demʿi ḳızıl ḳan 
olmaġla ruḫsārı üzerine cereyān eylediginden rūy-ı zerdine levn-i 
ḥumret giydürdi. Ve nāẓımuñ  

ِق إن أ�ُ�وا ��م وَ��
ْ
�
َ
  ��َ�ُه َ��ْ��

 
ْ
�
َ
 واْ��ْ�ُم ��ْ��

ْ
 475ِق �� َ�ْ�ِ��ِ� َ�ْ�ِ�ِ��

 
472 “Biz geceyi ve gündüzü (kudretimizi gösteren) iki alâmet yaptık. Rabbinizden 

lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gece alametini giderip 
gündüz alametini aydınlatıcı kıldık.” İsrâ, 17/ 12. 

473 Güneş ve kamer birisi gündüz birisi de gece (çıkan) iki yıldızdır. 
474 İki göz yaşı, ayrılığımızın sabahına benzedi. Bir hikayenin benzerliği diğerinin 

değil. Yanakları göz pınarlarına kırmızılık giydirdi. Benim ise göz yaşım kırmızı 
renge yanağımı giydirdi. 

475 O’nun yüzünü parıltısı, savaşın karanlığını ortadan kaldıran şimşek gibidir; 
gayreti de onların birliğini dağıtmada şimşek gibidir. 
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beytinde memdūḥ ʿaleyhi’s-selāmuñ nūr-ı vechini ve ʿazmini berḳe 
teşbīh ḥükminde eylemiş andan ṣoñra beynlerini farḳ idüp nūr-ı 
vechinüñ berḳe müşābeheti aʿdā ḥarbinüñ ẓulmeti cihetiyledür ve 
ʿazmınuñ berḳe müşābeheti aʿdānuñ cemʿini tefrīḳ cihetindedür didi.  

el-İşāret 

 
َ
��ِ�َ 

ْ
ِب َ��

ْ
 َو ِ�ْ� إ��َرِ�ِ� �� ا���

 ِ�� ��ُزوا ِ��َْ�ِ�ِ��
ً

 476ا����ُر ����

Bedīʿde nevʿ-i işāret ītilāfu’l-lafẓ maʿa’l-maʿnādan ʿibāretdür. Yaʿnī 
maʿnā-yı kesīri müştemil olan lafẓ-ı ḳalīldür ki īmā ve lemḥa anuñ 
üzerine dāll ola. Nitekim ṣanʿat-ı belāġatde lemḥa dālle dinilür. Ve bu 
şerḥüñ telḫīṣi oldur ki mütekellimüñ meʿānī-i keẟīreye bir lafẓ ile 
işāreti ḳıllet ve iḫtiṣārından ötüri işāret-i yede müşābih olur. Zīrā 
yediyle müşīr olan defʿa-i vāḥidede nice eşyāya işāret ider ki eger ol 
eşyādan lafẓ ile taʿbīr eylese elfāẓ-ı keẟīreye muḥtāc olur. Ve işāretde 
yed ṣıḥḥat-i delālet ve iḫtiṣār ile ḥüsn-i beyān iʿtibārındandur. Zīrā 
eger yed ile işāret olınan maʿnāyı müşārun ileyh fehm itmez ise 
müşīrin işāreti [56a] ʿabesden maʿdūd olur. Ve Resūlullāh ṣallallāhu 
ʿaleyhi ve sellem ḥażretleri sehlü’l-ʿibāret olduḳları gibi sehlü’l-işāret 
idiler ki memdūḥ olan belāġatden bir nevʿdür. 

Ve işāret iki ḳısmdur ki biri işāret-i yed ve biri işāret-i lisāndur. 
Ve Ḳurʾān-ı ʿAẓīmü’ş-Şān’da vāḳiʿ olan işāret 477 ﴾ ُاْ�َ��ء  ḳavl-i ﴿َوِ��َ� 
şerīfinde vāḳiʿ olduġı gibidür. Zīrā bu iki lafẓ ile Cenāb-ı Bārī inḳıṭāʿ-ı 
mādde-i mā’ya işāret eyledi ki ol inḳıṭāʿ-ı mādde-i mā’ nebʿ-i arżdan 
ve maṭar-ı semādan ve aḫbārdan müteḳaddim vech-i arżda ḥāṣıl olan 
mā’nuñ ẕehābından ola. Ve Cenāb-ı Bārī’nüñ 478  �ُ�ُ�َْا� �ِ��ِ�َ�ْ�َ ﴿َوِ��َ�� َ�� 

 ُ�
ُ
ا�َْ�� ﴾َوَ�َ���   ḳavl-i şerīfi daḫi bu işāret ḳabīlindendür. Zīrā iḫtilāf-ı 

şehevātda nefsüñ meyli ve iḫtilāf-ı merʾiyyātda ʿaynuñ teleẕẕüẕi 
 

476 Ensar, onun savaştaki işaretinden bazı anlamlar çıkardı ve onunla başarı 
sağladılar. 

477 “Su çekildi.” Hûd, 11/44. 
478 “Canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır.” Zuhruf, 43/71. 
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meʿānī-i ġayr-ı münḥaṣıradur ki iki lafẓ ile ol meʿānī-i keẟīreye işāret 
eyledi. Ve Cenāb-ı Bārī’nüñ   479﴾��َأَْو  ��َ ِ�ِه 

ْ
��َ ِإ�َ�   ḳavl-i şerīfi ﴿َ��َْوَ�� 

daḫi bu işāret ḳabīlindendür. Ve ḳavl-i şāʿirde vāḳiʿ olan 

ن� ���َ�  َ
��ُ�َْ�َ�َ ِ��ِ�َ�ْ�ِ 

  َ���� أُ��َت وَ�ْ�ُ�ُ� اْ�َ�ْ�ُ� 
  

ْ �ََ��ُ�ا
َ��ُع إذا ُ��   أْ�َ� ا���

 ���480 ا�َ�ِ��� وِ�ْ�ُ�َ� ا�ِ�ْ�ُ� 

daḫi bu işāret ḳabīlindendür. Zīrā şāʿir memdūḥuñ ġarīb niʿmetinüñ 
teşekkürini ġāyet-i mevtine degin iltizām ile aḫbārdan ṣoñra ve   ����
 ḳavli meʿānī-i keẟīreye işāretdür ki müddet-i ʿömrümde ġarīb-i ا����
niʿmetinüñ teşekkürine meşġūl olsam yine anuñ fażlını benüm 
teşekkür vechiyle taʿdād idecegüm fażīletlerinden fażladur. [56b] Ve 
 ḳavli daḫi keẕālikdür. Zīrā ḳavmüñ ṣabr ve şecāʿatlerine dāll ���� ا����
olan cāy-ı mażīḳa nüzūllerini aḫbārdan ṣoñra ve ا����  ���� ḳavli şol 
meʿānīye işāretdür ki envāʿ-ı vücūh ṣabr u şecāʿatde �ʿl ancaḳ senüñ 
fiʿlüñdür. Yaʿnī ḳavmüñ cümlesinden ziyāde şecīʿ ü bahādırsın ki 
ḳavm içinde aḳrānuñ nādirdür dimek olur. Ve Şeyḫ Ṣafiyyüddīn’üñ 
bedīʿiyyesinde  

 �ُ�ِ�� ا�َ�َ�اِ��َ� ِ�ْ� َ�ْ�َوى ����ِ�� 
ا َ�َ�ا َ�� ِ�� �ُُ��ِ�ِ��

ً
���ِ�َ ��ً�ْ�ُ481 

Ve Şeyḫ ʿİzzeddīn’üñ bedīʿiyyesinde  

  َ�� َ�ْ���� ا���ْ�ِ� �َْ��ي �� إَ��َرِ��ِ 

 ����482 ����ً� ِ��َ َ�ّ�ٍ َو�َ �ْ�مِ 
 

479 “Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti.” Necm, 53/10. 
480 Onun alışılmadık nimetine kesinlikle ölünceye kadar şükredeceğim; onun lütfu 

lütuftur. Onlar yerleştiklerinde sen darlık anında cesaretli olansın, yaptığın 
yapılacak olandır. 

481 Onun şefaatinin hediyesi ile köleler dost edinilir; büyük bir devlettir bu, onların 
içinde olan hariç. 
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vāḳiʿ olan nevʿ-i işāret ki ������ وى�� �� ve ������ �� �� ve ا���� ����� �� 
ḳavllerinde vāḳiʿ olmışdur. Meʿānī-i keẟīreyi müştemil olduġı 
müstaġan ʿani’l-beyāndur. Ve nāẓımuñ 

  
َ
��ِ�َ 

ْ
ِب َ��

ْ
 َو ِ�ْ� إ��َرِ�ِ� �� ا���

 ِ�� ��ُزوا ِ��َْ�ِ�ِ��
ً

 483ا����ُر ����

ḳavlinde ��-i ḫaberiyye meʿānī-i keẟīreyi müşīr olduġı ẓāhirdür.  

et-Tevlīd 

ُ�و ِ�َ�ْ�َ�ِ��ِ 
ْ
�َ� 

ْ
��ِ�ِ

َ
��ُْ� �ُ��ِ�ْ�َ 

ْ�ُ� َ�� َ�ْ�ِ��ُ� َرْ�ِ�ِ��ِ  َ�ُ� ا���
ْ
�  484َ�� ا���

Bedīʿiyyātdan nevʿ-i tevlīd iki nevʿdür. Biri elfāẓdan ve biri 
meʿānīden tevlīddür. Ve dinilmiş ki elfāẓdan olan tevlīdi terk itmek 
istiʿmālinden evlādur. Zīrā sirḳate ḳarībdür. İllā bu ḳadar vardur ki 
nāẓım bir ġayrısınuñ şiʿrinden bir lafẓı istiʿẕāb idüp maʿnā-yı 
evvelinden ġayrı bir maʿnāyı şiʿrinde tażmīn ider. Nitekim İmruʾu’l-
Ḳays’uñ vaṣf-ı feresde 

 �� َوْ���ِ���
ُ
�
ْ
  َوَ�ِ� اْ�َ��َي وا����

 �ُ�َ
ْ
ِ� اْ�َواِ�ِ� َ��

ْ
ِد َ��

�
��َ�ُ�ِ  485 

ḳavlinden ا�وا��  ��� lafẓını Ebū Temmām istiʿẕāb idüp ġazeline naḳl 
eylemiş: 

 
482 Can ne isterse bir işareti ile hediye edilir; bir çok şey verir başa kakmadan ve 

bıkmadan. 
483 Ensar, onun savaştaki işaretinden bazı anlamlar çıkardı ve onunla başarı 

sağladılar. 
484 Onun görünüşüyle zaferlerinin sonucu belirdi. Kuvvetli yedi nedir ve 

kumlarının doğurduğu ne? 
485 Kuşlar yuvalarındayken canavarların bağından kurtulmuş olarak yemeğimi 

yiyorum (erkenden). 
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[57a]  ََ�ْل� ْ
َ� اْ�َواِ�ِ� ��

ْ
��َ 

ٌ
�َ��ْ�َ ��َ� 

�َ�ُوُح َو�َْ��ُو �� ُ�َ��ِر�َِ� ْا�ُ�ّ�ِ 
  486 

Ve tevlīdin ikinci nevʿi ki meʿānīden tevlīddür ki maḳbūl olan 
oldur. Pes meʿānīden tevlīd oldur ki şāʿir kendiden muḳaddem olan 
şāʿirin ḳavlinde vāḳiʿ olan meʿānīden bir maʿnāya naẓar idüp ol 
maʿnāyı kendi şiʿrinde istiʿmāle muḥtāc olduḳda ol maʿnāyı şiʿrinde 
īrād ider ve beynehümāda bir maʿnā-yı āḫer daḫi tevlīd itdürür. 
Nitekim Ḳuṭāmī ḳavlinde  

  �ْ� �ُْ�ِرُك اْ�ُ�َ���ّ� َ�ْ�َ� َ��َ�ِ��ِ 

 ِ�َ�  487وَ�ْ� �َ�ُ�َن َ�َ� اْ�ُ�ْ�َ�ْ�ِ�ِ� ا���

vāḳiʿ olmışdur. Pes şāʿir ol maʿnānuñ baʿżı elfāẓını naḳṣ ve ziyāde ile 
temẟīl ü teẕyīl ü teʾkīd idüp  

 ���� ���َ�ْ�� ���� أ�َ� �����ُ 
 488إّن ا��َ���َ� ���� دو�َُ� ا�ُ�ُ�ُ� 

didi ki  bu beytüñ ṣadrınuñ maʿnāsı Ḳuṭāmī beytinüñ maʿnāsıdur ve 
ʿaczinüñ maʿnāsı nevʿ-i teẕyīldür. Ve Zekiyyüddīn dimiş ki şāʿirin 

  �اُرُه �� اْ�َ�ّ�ِ �َمٌ و َ��َن �ِ 

 اْ�َ�ْ�ُب َ��دُ 
ُ

��ِ َ�ُ�ُ� ا���
ْ
  وَ��

  

 
ٌ
���ِ�َ �ٌ

ْ
ُة َ�ْ�ِ�ِه �َ�

�
  و�ُ�

َ��دُ  ِ
ّ
 489 �َ� َ�َ�ُ� إَذا ُ�ِ�َق ا��

 
486 Canavarların bağından görünüşü var, hâlâ, sevgiyi koruma uğruna sabah akşam 

gidip geliyor. 
487 Yavaş hareket eden bazı ihtiyaçlarını giderebilir; muhakkak ki hatalar, acele 

edenle beraberdir. 
488 Talep ettiğin şeyde amacına dikkat et! Ahlâk, ahlâklanmak istenilen şeyin 

zıddına gelebilir. 
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ḳavlinde şāʿir-i ʿiẕār-ı maḥbūbı lām’a ve dehānını ṣād’a teşbīh ile laṣṣ-ı 
lafẓını tevlīd ve maʿnāsından ve ṭurresini leyle teşbīhden sirkāt-i nevm 
ẕikrini tevlīd itmekle beytde tevlīd ve iġrāb ve idmāc ḥāṣıl oldı. Ve 
nāẓımuñ  

ُ�و ِ�َ�ْ�َ�ِ��ِ 
ْ
�َ� 

ْ
��ِ�ِ

َ
��ُْ� �ُ��ِ�ْ�َ 

ْ�ُ� َ�� َ�ْ�ِ��ُ� َرْ�ِ�ِ��ِ  َ�ُ� ا���
ْ
�  490َ�� ا���

ḳavli Ebū Temmām’uñ 

 �� ِ�َ�ِ� ا�ر��ح َ� 
ُ
  ِ�َ��ٌ وا���ْ��

 491 �ْ�م اْ�َ�ِ��ِ��َ� �َ �� ا��ْ��َ�ِ� ا�ِّ�َ�ِ� 

ḳavlinden tevlīd olınmışdur. Ve ism-i nevʿ içün olan tevlīdi nuṣretle 
ẕikrinde olan maḥāsini maḫfī degüldür. Zīrā tevlīd içinde tevlīddür. 
Ve ر�� ẕikri tevlīddür. Ve bu beytüñ ṣadrında ve ʿaczinde murād olan 
tevlīd beyni ile [57b] tesmiye-i nevʿde tevriye beynini ve teẕyīl beynini 
tetmīm-i fāʾideden ṣoñra ر����  �����  �� ḳavli ile cemʿ eylemiş ve ẕikr-i 
tevlīd ve ر�� ile sebʿa-i şühüb ve nuṣret ile mürāʿāt-ı naẓīr beynini 
cemʿ eylemiş ve lafẓ ve maʿnāda olan tevlīdin iki ḳısmını daḫi cemʿ 
eylemiş ki maḥāsini erbābına ḫafī degüldür.  

 

 

 

 

 

 

 
489 Yanağındaki ilk çıkan kıl sanki lâm; tadı hoş ağzı, sâd. Saçının perçemi karanlık 

bir gece, uykuyu çaldığında şaşırmamalı. 
490 Onun görünüşüyle zaferlerinin sonucu belirdi. Kuvvetli yedi nedir ve 

kumlarının doğurduğu ne? 
491 Zafer, perşembe günü mızrakların gücünde parıldar; yoksa güçlü yedide değil. 
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el-Kināyet 

  َ���ُ�ا �َِ��ُ� 
ْ
ِ� ُ�ْ�ُ� وَ��

ْ
�  ِ�َ��ِد ا���

مِ 
َ
ِ��َ�ِرِه أْ�ُ�ٌ� �ُْ��َ� َ�ِ� اْ�َ��

492 

Dinilmiş ki kināye ʿulemā-yı beyān ʿindinde irdāfuñ ʿaynıdur. Ve 
ancaḳ ʿulemā-yı bedīʿ irdāfı kināyeden ifrād eylediler. Pes imdi kināye 
oldur ki mütekellim meʿānīden bir maʿnānuñ ityānını murād ider ve 
luġatde anuñ mevżūʿun lehi olan lafẓ ile ẕikr eylemez lākin bir maʿnā 
getürür ki vücūdda anuñ ridfidür anuñ ityānını murād eyledigi 
maʿnāya īmā idüp ol maʿnā üzerine anı delīl ḳılar. Nitekim ʿArablar 
ا����د ا����د 493  ,����494   ���� dirler ve ا���ى ا����� 495  ,����496   ���� maʿnāsını 
murād iderler. Zīrā nicād nūn’uñ kesriyle ḳılıç baġı ḥamāʾilü’s-seyf 
maʿnāsınadur. Pes nicādı ṭavīl olan ṭavīlü’l-ḳāmet olmaḳ 
lāzımındandur. Zīrā ḳāmet ṭavīl olınca nicādı daḫi ṭavīl olmaḳ lāzım 
gelür. Ve żiyāfet maʿnāsına olan ḳırā kesīr olıcaḳ remādı daḫi kesīr 
olmaḳ lāzım gelür. Ve nāẓımuñ  

  َ���ُ�ا �َِ��ُ� 
ْ
ِ� ُ�ْ�ُ� وَ��

ْ
�  ِ�َ��ِد ا���

مِ 
َ
ِ��َ�ِرِه أْ�ُ�ٌ� �ُْ��َ� َ�ِ� اْ�َ��

497 

ḳavlinde ṭavīlü’n-nicādü’s-seyf ṭavīlü’l-ḳāmeden kināyedür ve elsün-i 
nār keẟret-i kerem ve keẟret-i żiyāfetden kināyedür.  

 

 

 

 
492 Kılıç bağının uzunluğu dediler, ben de dedim ki “Diller onun ateşi için 

cömertlikten kinaye yaptı.” 
493 Onun kılıç bağı uzundur. 
494 Onun külü çoktur. 
495 Onun boyu uzundur. 
496 Onun ziyafeti çoktur. 
497 Kılıç bağının uzunluğu dediler, ben de dedim ki “Diller onun ateşi için 

cömertlikten kinaye yaptı.” 
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[58a] el-Cemʿ 

 آَدا�ُُ� َوَ�َ���َ�ُه َوَرْأَ��ُ�ُ 
 
�
��ِ�َ 

ُ
��ِ�َ�ْ�ُ �ِ��ِ �ٍ�ْ�َ �َ�ْ�ِ �ٌ498 

Fenn-i bedīʿde cemʿ mütekellim iki şeyʾüñ yāḫūd daḫi ziyāde 
eşyānuñ beynini bir ḥükmde cemʿ itmekden ʿibāretdür. Nitekim 
kelām-ı Bārī’de   499﴾ َِْ�ُ�َ�ان�  

ُ
��َ َوا���  

ُ
َوا���ْ�� �ٍن 

َ
��ْ�ُ�ِ  

ُ
َواْ�َ�َ��  �ُ�ْ  vāḳiʿ ﴿ا���

olmışdur ki şems ve ḳameri  ٍن�
َ
��ْ�ُ’da ve necm ve şeceri  َ��ُ�َْ�’da cemʿ 

eyledi. Ve ḳavl-i Resūlullāh ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellemde   �� �ًأ��� آ�� ��
ِ�َ�َ�اِ��ِ�َ�� 500   ا�����   �َ� ِ��َ�ت   �����َ�َ  ���� ��ت  ���ه   ����  ��  ��ً���  ���� vāḳiʿ 
olmışdur ki emn-i nefs ve muʿāfāt-ı cesed ve ḳuvvet-i yevmi ḥaẕāfīri ile 
ḥavzet-i dünyāda cemʿ eyledi. Ve nāẓım beytinde ādāb ve ʿaṭāyā ve 
reʾfet beynlerini seciyyede yaʿnī ṭabīʿatde cemʿ eyledigi ẓāhirdür.  

es-Selb ve’l-Īcāb 

  �َ
ْ
�ُ إ����ُُ� ِ���َ�َ���َ� ��

ُ
��ُ�َْ� 

و�َْ�ُ�ُ� ا�َ�ّ� ِ�ْ�ُ� َ�ْ�َ� ُ�ْ�َ�ِ��ِ 
501 

Ebī Hilāl ʿAskerī selb ve īcāb taʿrīfinde dimiş ki mütekellim 
kelāmını bir şeyʾüñ bir cihetden nefyi üzerine ve cihet-i uḫrādan iẟbātı 
üzerine binā ḳılmaḳdan ʿibāretdür. Ve Zekiyyüddīn selb ve īcāb 
taʿrīfinde dimiş ki mādiḥ memdūḥını bir ṣıfat ile ifrād ider ki ol 
ṣıfatda ol memdūḥa ġayrısı şerīk olmaya. Pes evvel-i kelāmda [58b] ol 

 
498 Onun edepleri, ihsanları ve yumuşaklığı onda ıslah edilip bir araya getirilmiş 

seciyyedir.  
499 “Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar (Allah’a) 

boyun eğerler.” Rahmân, 55/5-6. 
500 Sizden biriniz canı ve malı emniyet içinde vücudu sıhhat ve afiyette, günlük azığı 

da yanında olduğu hâlde sabahlarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibi 
demektir. 

501 İhsanla icabet etmeyi men etmez, kendisinden başa kakmayı utanan bir kişi gibi 
men eder. 
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ṣıfatı cemīʿ-i nāsdan nefy idüp andan ṣoñra memdūḥına iẟbāt eyleye. 
Nitekim ḳavl-i Ḥansā’da vāḳiʿ olmışdur: 

  �� اْ�ِ�ٍئ ُ�َ��َ�َوً� و��َ �َ�ْ�ُ� �َ 

  ِ�� ا�َ�ْ�ِ� إ�� وا���ي ِ�ْ�ُ� أْ�َ�لُ 
  

ُ�ُ� اْ�َ�ْ��ُوَن ِ�����ِس ِ�ْ�َ��ً 
ْ
  و�� �َ�

�ا إ�� ا���ِي ِ��َ� أْ�َ�ُ� 
ُ
 502وإْن أَْ��َ�

Ve Ebū Nüvās ḳavlinde  

 ٍ��ِ��َ�ِ �
ْ
��َ�َ �َ� ْ

  إَذا �َْ�ُ� أْ��َ�

  ِ�ي �ُْ��ِ� ��ْ�َ� َ�َ�� �ُْ��ِ� وَ�ْ�َق ا�ّ 
  

ْت ِا��َ��ُظ ِ���� ِ�ِ�ْ�َ��ٍ 
َ
  وإْن َ��

ِ�َك إْ�َ���ً� ��ْ�َ� ا�ِّ�ي �َْ��ِ� 
ْ
��َ�ِ  503 

vāḳiʿ olmışdur ki Ebū Nüvās’uñ bu ḳāvli sebḳat iden Ḥansā’nuñ 
ḳavlinüñ ʿaynıdur. Lākin Ḥansā beytinde vāḳiʿ olan  ���� � و ve  أن أ����ا 
mübālaġaları fevt olmaġla Ebū Nüvās andan ḳāṣırdur ki  ���� ا��ي ���� 
beyni ile أ���  ��� ا��ي   beyninüñ farḳı ẓāhirdür. Ve bu nevʿüñ إ� 
aʿẓam-ı şevāhidi Ḳurʾān-ı ʿAẓīmü’ş-Şān’da ﴿  ��َ�ُ

ْ
��َ�ْ�َ َو�  أُّفٍ   ��َ�َُ�  �ْ�ُ�َ  ��َ

  504 ﴾ ��ً��ِ�َ  �ً�ْ�َ  ��َ�َُ�  ḳavl-i şerīfidür. Ve nāẓımuñ beytinde ʿaṭā ile َوُ�ْ� 
īcāb ve ʿaṭādan minneti selb olduġı müsteġan ʿani’l-beyāndur.  

 

 

 
502 Kişinin avucu yücelikten elde edilmiş olarak ulaştığı her ne varsa, benim daha 

uzun (süre) ulaştığım şeydir. Sessiz bırakılmıştan insanlara övgü olarak ulaşan 
şey, her ne kadar sözü uzatsalar da ancak sende ondan daha üstünü vardır.  

503 Biz seni bir iyililkle övdüğümüzde, sen tıpkı bizim övdüğümüz gibisin, hatta 
ondan da öte. Her ne kadar bizden senin dışındaki bir insan için övgü sözleri 
çıksa da, aslında övdüğümüz sensin. 

504 “Sakın onlara “öf!” bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle.” 
İsrâ, 17/ 23. 
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et-Taḳsīm 

 ُ�َ�اه َ�ْ���ُ�ُ� َ��ِ�� ِ�� َ�ُ�َ�ْ� 
ً�� و�����ً� �� ا�َُ��ِ 

ْ
���� و��

505 

Taḳsīm luġatde   506أ���� إذا  ا���ء   ����’den maṣdardur. Ve 
ıṣṭılāḥda egerçi ʿibāreti muḫtelifün fīhdür lākin cümlesi maḳṣūd-ı 
vāḥide rāciʿdür ki taḳsīm müteʿaddidi ẕikrden ṣoñra müteʿaddidin her 
birine lāyıḳ olan şeyʾi ʿale’t-taʿyīn aña iżāfe itmekden ʿibāretdür. Ve 
Sekkākī dimiş ki iki cüzʾ ṣāḥibi yāḫūd ziyāde eczā ṣāḥibi olan bir şeyʾi 
mütekellim [59a] ẕikrden ṣoñra eczānuñ her birine anuñ ʿindinde 
münāsib ve lāyıḳ olanı iżāfe itmekden ʿibāretdür. Ve baʿżıları dimiş ki 
taḳsīm oldur ki mütekellim müteʿaddidi yāḫūd müteʿaddid 
ḥükmünde olan şeyʾi murād itdükden ṣoñra müteʿaddidin her birinüñ 
ḥükmüni ʿale’t-taʿyīn ẕikr itmekden ʿibāretdür.  

Ve Zekiyyüddīn dimiş ki taḳsīm mütekellimüñ maʿnāda āḫiẕ 
olduġı aḳsāmı istīfāsından ʿibāretdür. Nitekim miẟāli Cenāb-ı 
Bārī’nüñ   507 ﴾ ��ً�َََو�  � ً��ْ�َ َق 

ْ
�
َ
اْ��  

ُ
��ُ��ُِ� ا��ِ�ي   �َ�ُ﴿ ḳavl-i şerīfinde vāḳiʿ 

olmışdur ki rüʾyet-i berḳde ṣāʿiḳa ḫavfından ve maṭar ṭamaʿından ġayrı 
bir şeyʾ yoḳdur. Ve Cenāb-ı Bārī’nüñ ﴿  �ْ�ِ  �َ� ْ

اْ�َ�َ�� ا��ِ��َ�  اْ�ِ�َ��َب  أَْوَرْ��َ�   
�
�ُ�

اِت ﴾ 508  
َ
�
ْ
��َ�ْ��ِ  �ٌ�ِ��َ 

ْ
ُ�ْ�َ�ِ�ٌ� َوِ�ْ�ُ��  

ْ
ِ��َْ�ِ�ِ�  َوِ�ْ�ُ��  

ٌ
��ِ�َ� 

ْ
�ِد�َ� َ�ِ�ْ�ُ�� َ

��ِ ḳavl-i şerīfinde 
vāḳiʿ olmışdur ki āyet-i kerīme vücūdı mümkin olan aḳsāmı istīfā 
itmişdür. Ve daḫi   509 �َ�َِذ  �َ

ْ
��َ َوَ��   �َ��َ�ْ�َ َوَ��  أَْ�ِ���َ�   �َ

ْ
��َ  ��َ  �َُ�  ḳavl-i şerīfi 

aḳsām-ı zamān-ı ẟelāẟeyi cāmiʿdür.  �َ���ِ�َْأ �َ
ْ
��َ ��َ’den murād müstaḳbel ve 

 �َ��َ�ْ�َ  ��َ’dan murād māżī ve  �َ�َِذ  �َ
ْ
��َ  ��َ’den murād ḥāldür. Ve İbn Fārıż 

 
505 Hidayeti, hâlimi onun hidayetine uygun bir şekilde taksim etmesidir: yaşarken, 

ölürken ve ümmetlerle haşredilirken. 
506 Birşeyi böldüğünde kısımlara ayırmandır. 
507 “O, korku ve ümit vermek için size şimşeği gösterendir.”  Raʿd, 13/12. 
508 “Sonra biz, o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere (Muhammed’in 

ümmetine) miras olarak verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardır. 
Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah’ın izniyle hayırlı işlerde öne 
geçenler vardır.” Fâtır, 35/32. 

509 “Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O’nundur.” 
Meryem, 19/64. 
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Şerefüddīn ḳaddesallāhu bi-sırrihi’l-muʿīn ḳavlinde vāḳiʿ olmışdur 
beyt: 

 ِ�َ�ْ�ِ�َ�� �����ن �� ِ�ْ�َ�� َ��َْ�َ� 
 
ُ
 أََ�ْ� ِ�ْ�ِ�ي ِ��َْوَ��ِ�َ�� ِ�ْ��

ٌ
����َ 

 
  َ���ٌَء و�َ َ��ٌء و�ُْ�ٌ� و�َ َ�َ�ا 

 
ٌ
 510و�ُ�ٌر و�َ �َ�ٌر َوُروٌح و�َ ِ�ْ��

ḳavlinde müteʿaddid ḥükmünde olan  ا��’yı aḥvāl-i ḥayāt u memāt u 
baʿẟa taḳsīm eyledi.  

el-Īcāz 

َل اْ�  �ِت َ�ْ� َ�ْ�حٍ أْوِ�ْ� َوَ�ْ� أو�
َ
��ْ  

مِ 
َ
 511  �ِ�ِ� َوَ�ْ� َ���َ� �َ� �َ�ِ�َ� اْ�َ��

Bu nevʿ īcāz ile fuṣaḥā vü büleġā-yı ʿArab iʿtinā eylediler. Zīrā īcāz 
ḳaṣd eyledikleri vaḳtde [59b] bir lafẓ getürürler ki ol lafẓ-ı vāḥid ile 
elfāẓ-ı keẟīreden müstaġnī olurlar edevāt-ı istifhām ve şarṭ ve ġayrılar 
gibi. Pes  ٌ��ْأَْ�َ� َز ḳavlüñ أ �� ا��ار أم �� ا����� ve cemīʿ emākini istiḳrāya 
varınca ḳavlinden iġnā ider. ��� أ�� ��� �� ḳavlüñ   إن ��� ز�� أو ���و أ��
��� ḳavlinden iġnā ider. و�� ����ار �� أ�� ḳavlüñ   و���� �� ����ار ز�� و����و  
ḳavlinden iġnā ider. Pes mütekellim bu elfāẓ-ı yesīre ile kelām-ı 
keẟīreden müstaġnī olur ki ekẟer-i kelām-ı ʿArab belāġatinden ötüri 
īcāz ve iḫtiṣār üzerine ve maḳṣūdı eḳall-i ʿibāret ile edā üzerine 
mebnīdür.  

Bu nevʿ-i īcāz daḫi iki nevʿdür ki biri īcāz-ı ḳıṣar ve biri īcāz-ı 
ḥaẕfdür. Pes īcāz-ı ḳıṣar iḫtiṣār-ı elfāẓdan ʿibāretdür. Ke-ḳavlihi teʿālā  

 
510 Bana, onu bildiğin vasıflarıyla vasfet diyorlar. Evet, onun vasıflarını bilen bir 

ilim vardır yanımda. Safadır, su değil; lütuftur hevâ değil; Nûrdur ateş değil ve 
rûhtur ceset değil. 

511 Ey (Mescid-i) Haram’ı amaçlayan! Sözlerinin başında Mekke(’ye götürecek) 
vesile olanın övgüsünü en veciz şekilde talep et. 
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َ�ةٌ ﴾512
 ِ�� اْ�ِ�َ��ِص َ��

ْ
 Pes bu lafẓ-ı vecīz-i muʿcizede vāḳiʿ olan īcāz ﴿َو�َُ��

ve īżāḥ ve kināye ve işāret ve ṭıbāḳ ve ibdāʿ ve ḥüsn-i beyān beyāndan 
müstaġnīdür. Ve Cenāb-ı Bārī’nüñ ﴿  َوِإ�َ��ِء ِذي ِ��ْ�َ�ْ�ِل َواِ�ْ�َ��ِن   

ُ
��ُ�َْ�  َ ا�� ِإن� 

ونَ ﴾513  
ُ
����ََ�  

ْ
��ُ���ََ�  

ْ
��ُُ��َِ�  �ِ�ْ

َ
َواْ�� َواْ�ُ�ْ�َ�ِ�  اْ�َ�ْ�َ��ِء   �ِ�َ َو�َْ�َ��   ��َ

ْ
 ḳavl-i اْ�ُ��

şerīfinde olan īcāz iḫtiṣār-ı   514 ا����ر و��   ��  ������’dur. Zīrā āyet-i 
kerīmenüñ evvelinde maʿrūfuñ her birine emr eyledi, andan ṣoñra her 
bir münkerden nehy eyledi. Ve āḫirinde eblaġ-ı mevʿiẓe ile vaʿẓ ve 
elṭaf-ı teẕekküre ile teẕkīr eyledi ki cemīʿ-i aḳsām-ı maʿrūf ü münker 
istīʿāb idüp ṭıbāḳ-ı lafẓī vü maʿnevī ve ḥüsn-i nesaḳ [60a] ü teshīm ve 
ḥüsn-i beyān ü īcāz ve ītilāf-ı lafẓ u maʿnā ve müsāvāt ve ṣıḥḥat-i 
muḳābele ve temkīn-i fāṣılayı cemʿ eyledi. Ve īcāz-ı ḥaẕf baʿżı lafẓuñ 
ḥaẕ�nden ʿibāretdür ki bāḳīsi ol ḥaẕf üzerine delālet eyleye. Ke-ḳavlihi 
teʿālā 515﴾ َ�َ�

ْ
 :ve ke-ḳavli’ş-şāʿir اى ا�� ا�����516  ,﴿َواْ��َِل اْ�َ��

�ً� َوَ��ًء َ��ِرًدا  ْ
��ِ ��َُ��ْ�َ�َ  

 �َ��َ� ْ
��َ �ًَ���َ�َ �َ ���َ 

َ
�ّ��

  517 
  518  َ��ًء َ��ِرًداأي و������ 

Ve nāẓımuñ 

�ِت َ�ْ�  
َ
َل اْ�ْ��   َ�ْ�حٍ أْوِ�ْ� َوَ�ْ� أو�

مِ 
َ
 519  �ِ�ِ� َوَ�ْ� َ���َ� �َ� �َ�ِ�َ� اْ�َ��

 
512 “Kısasta sizin için hayat vardır.” Bakara, 2/ 179. 
513 “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; 

hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt 
veriyor.” Nahl, 16/90. 

514 Gün ortasındaki güneş gibidir. 
515 “Bulunduğumuz kente sor.” Yûsuf, 12/82. 
516 Yani kent halkına. 
517 Ona saman ve serin su yedirdim. Ta ki onun yaş döken iki gözünü arzulasın.   
518 Yani ona serin su içirdim.   
519 Ey (Mescid-i) Haram’ı amaçlayan! Sözlerinin başında Mekke(’ye götürecek) 

vesile olanın övgüsünü en veciz şekilde talep et.  
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ḳavlinde īcāz-ı bedīʿ ا����ت أّول   �� ḳavlindedür ki evvel-i beyt   و��
��� ḳavl-i şerīfine işāretdür. Ve īcāz-ı ẟānī ����س   �� ḳavlinde ehl-i 
Mekke taḳdīrindedür ki biri īcāz-ı ḳıṣar ve biri īcāz-ı ḥaẕfe miẟāldür. 

el-İştirāk 

 ���ِ�ْ�ِ� َ��َد َ��َ ِ��� �َُ��ِرُ��ُ 
 ا�ِ�َ��ِب ا�ُ�ِ��ِ� ا�َ�اِ�ِ� ا���َ��ِ 

ُ
��ْ�ِ520 

Dinilmiş ki bu nevʿ iştirāk üç ḳısmdur. İki ḳısmı ʿuyūb ve 
seriḳātdandur ve bir ḳısmı maḥāsindendür. Ḳısm-ı ḥüsni oldur ki 
nāẓım beytinde iştirāk-ı aṣlī yāḫūd iştirāk-ı ʿörfī ile iki maʿnā beyninde 
müşterek olan bir lafẓ getürür ki sāmiʿüñ ẕihni nāẓımuñ murād 
itmedigi maʿnāya sebḳat ider. Ve āḫir-i beytde sāmiʿüñ tevehhüm 
itdigi şeyʾüñ ġayrı maḳṣūd olduġını teʾkīd ider. Nitekim 
Ṣafiyyüddīn’üñ bedīʿiyyesinde bu nevʿi beyān żımnında bu beyt vāḳiʿ 
olmışdur:  

[60b]  
ْ
َب ِ�ْ� َدِ�ِ��

ْ
� ِوى ا���

ْ
ُ� ا�َ�َ��ِرِق �َ�

ْ
��َ 

ِ� اْ�ِ�ْ�ِ� �َ ا�ّ�َِ��ِ 
ْ
��َ �ِ

ْ
�
َ
 521َذَواِ�ُ� ا��

Pes bu beytde iştirāk ��� lafẓınuñ maʿneyeyni beynindedür. Eger 
suyūf cānibine terşīḥ ider ا����  ��� lafẓı olmasa. Yaʿnī ��� lafẓı ���’e 
mużāf olmasa sāmiʿüñ ẕihnine sebḳat iderdi ki nāẓımuñ murādı 
ẕevāyib-i beyż yaʿnī beyāż ṣaç ola. Pes ���’e iżāfeti teʾkīd eyledi ki 
nāẓımuñ murādı ṣāmiʿüñ tevehhüminüñ ġayrı olan suyūf-ı beyż-ı 
Hindiyye ola.  

Ve baʿżılarına iştirāk ile tevhīm beyninde iltibās vāḳiʿ olmış ve 
ikisinüñ beyninde farḳ oldur ki iştirāk ancaḳ iki maʿnā beyninde 

 
520 Apaçık ayan beyan anlaşılır kitabın hicrinde lider oldu, ona ortak olacak bir 

denk yok! 
521 Ayrılanın yaşlılığı darbeyi kanlarından suluyor. Beyaz hind kılıcı, beyaz saçtan, 

saç lülesi değil.  
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müşterek olan lafẓ ile olur. Tevhīm ise lafẓ-ı müşterek ile ve lafẓ-ı 
müştereküñ ġayrı taṣḥīf ve taḥrīf ve tebdīl ile daḫi olur.  

Ve iştirāk ile īżāḥuñ beyninde farḳ oldur ki īżāḥ ḫāṣṣaten 
meʿānīde olur. Bu nevʿ iştirāk ise ancaḳ lafẓda olur. Ve nāẓımuñ beyt: 

 ���ِ�ْ�ِ� َ��َد َ��َ ِ��� �َُ��ِرُ��ُ 
 ا�ِ�َ��ِب ا�ُ�ِ��ِ� ا�َ�اِ�ِ� ا���َ��ِ 

ُ
��ْ�ِ522 

beytinde iştirāk ��� lafẓındadur ki ��� lafẓı ʿaḳl maʿnāsıyla Sūre-i 
Ḥicr maʿnāsı beyninde müşterekdür. Vaḳtā ki mıṣrāʿ-ı ẟānīde   ���
ا�����  didiyse sāmiʿden iltibās zāʾil olup memdūḥ üzerine nāzil ا����ب 
olan Sūre-i Ḥicr maḳṣūd olduġı maʿlūmdur. Zīrā ol sūrede memdūḥ 
ḥaḳḳında 523﴾ 

َ
اْ�َ�ِ��� آَن 

ْ
َواْ�ُ�� اْ�َ��َ�ِ��   �َ ِ�ّ  ��ً

ْ
��َ �َ�َك  ْ

آَ��  nāzil olmışdur ki ﴿َو�ََ�ْ� 
ītāda aña müşārik olur nediyy yoḳdur.  

[61a] et-Taṣrīʿ 

 
ْ
 َ�ْ�ِ��ُ� أَْ�َ�اِب َ�ْ�ٍن �َْ�َم َ�ْ�ِ�ِ��

 ِ��ِ  ����524ه ������ ��� ا���ِس ُ�ّ�ِ

Fenn-i bedīʿde nevʿ-i taṣrīʿ ṣadr-ı beytüñ āḫir-i cüzʾi ve ʿacz-ı 
beytüñ āḫir-i cüzʾi ḳāfiyede müstevī olmaḳdan ʿibāretdür. Yaʿnī 
veznde ve ḥarf-i revīde ve iʿrābda berāber olmaḳdur. Nitekim maṭāliʿ-i 
ḳaṣāʾidde ve vasaṭında olması elyaḳdur. Nāẓımuñ beytinde  ِ��ْ�َ  

ْ
��ِ  ve 

  �ِ�ِ ِ�ّ�ُ vāḳiʿ olduġı gibi ki veznde ve ḥarf-i revīde ve revī üzere cārī olan 
iʿrābda müstevīlerdür.  

 
522 Apaçık ayan beyan anlaşılır kitabın hicrinde lider oldu, ona ortak olacak bir 

denk yok! 
523 “Andolsun, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve büyük Kur’an’ı verdik.” Hicr, 

15/87. 
524 Adn kapılarının yere çalınması, diriltilecekleri gün bütün insanlardan önce 

açılarak ona kavuşacak.  



232 | METİN - İzahlı ve Örnekli Belagat Terimleri Sözlüğü  

el-İʿtirāż 

 ِ��ِ
�
اَض َ�َ���َ� ِ�� َ�َ��

َ
 َ��َ اْ�ِ��

 
ُ
ُ��ُه �َْ�َ�ِ��

ْ
 525و�� ا�َ�ِ��ُ� َوَ�ْ� �َ�

Fenn-i bedīʿde nevʿ-i iʿtirāż iki kelāmuñ beyninde bir cümle-i 
muʿteriżeden ʿibāretdür ki maʿnā-yı ġaraż-ı mütekellimden ziyāde bir 
maʿnā ifāde ide. Ve bu iʿtirāża baʿżıları ḥaşv-i maḳbūl tesmiye 
eylemişler lākin ḥaşv ile iʿtirāż beyninde farḳları ẓāhirdür. Zīrā iʿtirāż 
ġaraż-ı mütekellimde maʿnā-yı ziyāde ifāde ider ḥaşv ise ancaḳ iḳāmet-
i vezn içün gelür. Ve iʿtirāżda meʿānī-i maḳṣūdeyi mütekellimle olan 
maḥāsinden şol şeyʾ vardur ki envāʿ-ı keẟīre üzerine anuñla 
mütemeyyiz olur. Ke-ḳavlihi teʿālā 526  �َْ� ٌ

 ِ�َ�َ�اِ�ِ� ا���ُ��ِم َوِإ��ُ� �َ َ�َ��
ُ
﴿َ�� أُْ�ِ��

 
ٌ
���ِ�َ ﴾ َ�ْ�َ�ُ��َن   Pes  ََ�ْ�َ�ُ��ن  �َْ� bir cümle-i muʿteriżedür ki ṣıfat ile mevṣūf 

[61b] beyninde vāḳiʿ olmışdur. Zīrā  
ٌ
���ِ�َ,  

ٌ
��َ�َ’üñ ṣıfatıdur. Ve 

nāẓımuñ  

 ِ��ِ
�
اَض َ�َ���َ� ِ�� َ�َ��

َ
 َ��َ اْ�ِ��

 و�� ا�َ�ِ��ُ� َوَ�ْ�  
ُ
ُ��ُه �َْ�َ�ِ��

ْ
�َ�

527 

beytinde iʿtirāż iki kelām beyninde vāḳiʿ olan   �ُ��ِ�َو�� ا� cümlesidür.  

 

 

 

 

 

 
 

525 Ona olan sevgimizde bize hiçbir itiraz olamaz. O şefaatçidir, kim onu arzu 
ederse onu koruyacak. 

526 “Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, -eğer bilirseniz, gerçekten bu, büyük bir 
yemindir-.” Vâkıa, 56/75-76. 

527 Ona olan sevgimizde bize hiçbir itiraz olamaz. O şefaatçidir, kim onu arzu 
ederse onu koruyacak. 
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er-Rücūʿ 

 َوَ�� �َ�َ� ِ�ْ� ُرُ��ٍع َ�ْ� ِ�َ��ُه َ�َ�� 
 ���528 ر��ٌع َ�ِ� ا�َْو�َ�ِن وا�َ�َ��ِ 

Fenn-i bedīʿde nevʿ-i rücūʿa baʿżıları istidrāk ve iʿtirāż tesmiye 
eylemişler. Lākin istidrāk ve iʿtirāż tesmiyesi ṣaḥīḥ degüldür. Ve 
Taḳiyyüdddīn dimiş ki bu nevʿ-i rücūʿla selb ve īcābuñ beyninde farḳ 
yoḳdur. Nitekim Ebū Hilāl ʿAskerī dimiş ki selb ve īcāb mütekellim 
kelāmını bir şeyʾüñ bir cihetinden nefyi ve cihet-i uḫrādan iẟbātı 
üzerine binā itmekden ʿibāretdür. Ve Ḳāḍī Celāleddīn-i Ḳazvīnī dimiş 
ki rücūʿ kelām-ı sābıḳ üzerine naḳṣla ʿavdet itmekden ʿibāretdür. 
Nitekim ʿİzzeddīn’üñ bedīʿiyyesinde beyt: 

�ُ�َع َ�ِ� اَ�ْ��اِح أَْ�ِ�ُ�َ��   ُرْ�ُ� ا���

  529َ���ِ� ا�َ�ْ�ِل ُ�ْ�َ��مِ  ِ�َ�ى �ِ���ٍ 

vāḳiʿ olmışdur. Naẓm eyledigüm emdāḥdan rücūʿ ḳaṣd eyledüm 
didikden ṣoñra kelām-ı sābıḳını naḳṣ ile aña ʿavdet idüp   ���� ���� ى��
 didi. Ve nāẓımuñ beytinde ا���ل530 

 َوَ�� �َ�َ� ِ�ْ� ُرُ��ٍع َ�ْ� ِ�َ��ُه َ�َ�� 
 531ا�َْو�َ�ِن وا�َ�َ��ِ ��� ر��ٌع َ�ِ� 

vāḳiʿ olmışdur. Yaʿnī ḥimāyet-i Resūlullāh ṣallallāhu ʿaleyhi ve 
sellemden bizüm içün rücūʿ yoḳdur belki evṭān [62a] ve ḥaşemden 
bizüm içün rücūʿ vardur. Pes kelāmında rücūʿı nefy itdikden ṣoñra 
ʿadem-i rücūʿını teʾkīd nüktesiçün kelām-ı sābıḳına ʿavdet eyledi ki 
mażmūn-ı beyt evṭān ve ḥaşemden bizüm içün rücūʿ vardur lākin 

 
528 Hazret-i Peygamberin himâyesinden bize dönüş yoktur. Hayır, bizim 

dönüşümüz (diğer) yurtlardan ve yanımızdaki adamlardandır. 
529 Önceki övgülerimden yüz çevirdim; doğru sözlü saygıdeğer birinin övgüsü hariç. 
530 Doğru sözlü saygıdeğer birinin övgüsü hariç. 
531 Hazret-i Peygamberin himâyesinden bize dönüş yoktur. Hayır, bizim 

dönüşümüz (diğer) yurtlardan ve yanımızdaki adamlardandır. 
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ḥimāyet-i Resūlullāh ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellemden bir vechle rücūʿ 
mutaṣavver degüldür dimek olur. 

et-Tertīb 

�ََم �َ�ُ  َ�ا�َ�ُت ا��� ْ
�ُِّ� ا�َ�� َ

�ُ� 
 
ْ
ْ�ِ� ِ�� ا�ََ��ِ َوا����  532ُ� َ���� َ�َ��ِد ا���

Fenn-i bedīʿde tertīb oldur ki şāʿir evṣāf-ı şettāyı mevṣūf-ı vāḥid 
içün bir beytde yāḫūd bir beytde ve mā-baʿdında ʿale’t-tertīb īrād 
eyleye ve tertībi ḫilḳat-i ṭabīʿatden olup nāẓım ḫilḳat-i ṭabīʿatden 
ziyāde bir vaṣf aña idḫāl eylemeye. Yaʿnī ẕihnde ve ʿıyānda ʿilminüñ 
bulduġı vaṣf-ı zāʾidi aña idḫāl eylemeye. Nitekim Şeyḫ Ṣafiyyüddīn 
Ḥillī bedīʿiyyesinde getürmişdür: 

 َ������ِر ِ�ْ�ُ� ِر��ُح ا�َ�ْ�ِت ِإْن َ�َ�َ�ْ� 
اً�� ِ�ِ� أَْرُض ا�َ�َ�� ِ�َ�مِ 

َ
 533َرَوى ِ��

Pes ḫilḳat-i ṭabīʿiyye üzere ʿanāṣır-ı erbaʿayı tertīb eylemiş ki nār 
ve havā ve mā’ ve türābdur. Ve Şeyḫ ʿİzzeddīn’üñ bedīʿiyyesinde,   

 
ْ
 �� ا�َ��َِ�ُ� وا����ُن أَْ�َ�ُ�ُ��

ِ��ِ� َ���َ�َ�مِ 
ْ
 534وا�ِ�ّ� وا��ْ�ُ� ِ�� ا����

vāḳiʿ olmışdur ki tertīb-i maḫlūḳāt aʿlādan esfele rütbe cihetiyle olur 
yoḫsa ḫilḳat cihetiyle degül. Ve nāẓımuñ 

[62b]  ُ�َ� ََم� َ�ا�َ�ُت ا��� ْ
�ُِّ� ا�َ�� َ

�ُ� 
ْ�ِ� ِ�� ا�ََ��ِ  ُ� َ���� َ�َ��ِد ا���

ْ
َوا����

535 

 
532 Hayvanlar ona selâm tertib ettiler; bitkiler hatta kayalıklardaki donuk taş bile. 
533 Eğer, ölüm rüzgârları ondan ateş gibi eserse, yangın savaş toprağını kanla sular.  
534 Melekler, insanlar, cinler ve vahşi hayvanların hepsi onun hizmetçisi gibi bir 

düzende bir araya gelmişlerdir.  
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beytinde tertīb oldur ki mevcūdāt üçdür ki ḥayvān ve nebāt ve 
cemāddur. Ve üçi ḫilḳat-i insān üzerine aʿlādan esfele tertīb ile 
mürettebdür. Zīrā eger cism-i nāmī dir iseñ cemād ḫaric ḳalur ve eger 
irādetiyle müteḥarrik cism-i nāmī dir iseñ nebāt ḫāric ḳalur ve eger 
irādetiyle müteḥarrik cism-i nāmī-i nāṭıḳ dir iseñ ḥayvān ḫāric ḳalur 
ki insānuñ ḥaddi olur.  

el-İştiḳāḳ 

 ُ�ُ��َ ْ
ٌ� أَْ�َ�ُ� ا�َ�ْ�ُ��ُد َ�� ���َ�ُ 

ِ��ُ� اْ�ِ�َ��ِ�ِ��ِ 
ْ
 536ُ��� ِ�َ� ا�َ�ْ�ِ� َ��

Fenn-i bedīʿde nevʿ-i iştiḳāḳı Ebū Hilāl ʿAskerī istiḫrāc eylemiş ve 
dimiş ki iştiḳāḳ mütekellim bir ism-i ʿalemden ġaraż-ı medḥ yāḫūd 
hicv yāḫūd ġayrı içün bir maʿnā müştaḳ ḳılmasından ʿibāretdür. 
Nitekim İbn Düreyd Nafṭeveyh-i Naḥvī ḥaḳḳında dimişdür: 

َ ا����ُ� إ�َ� �َْ�َ�َ�ْ��ِ 
 �َْ� أُوِ��

 ِ�
ْ
ُ �ُْ�َ�ى ِإ�َ�

 �� ��ن ��ا ا�ِ�ْ��
 

َ�ُ� ا�ُ ِ�ِ�ْ�ِ� اْ�ِ��ِ 
َ
 أَْ��

 �
َ
 ا��

َ
�
ْ
�ِ َوِ��

ْ
��َ�َ ��ً�

َ
��ِ ��ِ537 

Yaʿnī isminüñ nıṣf-ı evvelinden ��� ve ve nıṣf-ı āḫirinden  و�� 
lafẓlarını hicv ḳaṣdı üzere müştaḳ ḳılmışdur. Ve Şeyḫ ʿİzzeddīn 
bedīʿiyyesinde  

 

 
535 Hayvanlar ona selâm tertip ettiler; bitkiler hatta kayalıklardaki donuk taş bile. 
536 Muhammed, övülmüş (Mahmûd) Ahmed’in gönderilişi; hepsi de hamddendir 

ve onların kökünü açıklar. 
537 Şayet nahiv Naftaveyh’e vahyedilseydi, bu, kendisine isnad edilecek bir ilim 

olmazdı. Allah, isminin yarısı ile onu tutuşturdu, diğerleri de onun üzerine 
çığlıklar yapıldı. 
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 وَ�� 
ٌ
 ِ�� اْ�ِ�َ��ِق اِ�ْ�ِ� َ�ْ�ُ� ِ�َ�ى ء ���

 ِ��َُ�ْ�ِ �ِ
ْ
 وا��اُل َ��� ا�َ��

ُ
 538وا����

vāḳiʿ olan ��� ve  ��’dan maḥv iştiḳāḳında baʿżıları naẓar īrād idüp 
iştiḳāḳ nevʿinde [63a] istişhād itmemişler. Ve nāẓımuñ  

 ُ�ُ��َ ْ
ٌ� أَْ�َ�ُ� ا�َ�ْ�ُ��ُد َ�� ���َ�ُ 

ِ��ُ� اْ�ِ�َ��ِ�ِ��ِ 
ْ
 539ُ��� ِ�َ� ا�َ�ْ�ِ� َ��

beytinde maʿnā-yı medḥ ḳaṣdıyla Muḥammed ve Aḥmed ve Maḥmūd 
lafẓları ḥamdden iştiḳāḳda şeref-i medḥ ẓāhirdür. 

el-İttifāḳ 

 ً�
َ
 وَوْ�ُ�ُ� ِ�ْ�ِ�ِ� َ�ْ� َ��َء َ�ْ�ِ��
 ����540 َ�َ�ٌ� َ�ْ�َ� ا�َِّ��ِ�ِ��ِ 

Fenn-i bedīʿde ittifāḳ oldur ki şāʿire bir vāḳıʿa ve ol vāḳıʿayı 
muṭābıḳ bir ism müttefiḳ ola ki ol vāḳıʿa yā müşāhede ile yāḫūd semāʿ 
ile nefsinde maʿlūm ola. Nitekim Melik-i Nāṣır Ṣalāḥaddīn Yūsuf’uñ 
ḥācibi olan Ḥüsāmeddīn Lüʾlüʾ Baḥr-i Ḳulzüm’den Ḥicāz’a ḳaṣd iden 
Efrenc ile ġazā ve ḥācib-i Melik Lüʾlüʾ muẓaffer olduḳda İbn Ḥuṣayna 
nām şāʿir Efrenc’e ḫiṭāb idüp didi ki:  

 ُ�ُ��َ�ْ�َ 
ُ
��ْ

َ
ْ �ُْ��ٌُ� َواْ��

 �ُ�ّوُ��
�
ْ
ْ�ِ� �َ �َْ�َ�� ِ�َ� ا�َ��

َ
ر� ِ�� ا��  541وا���

 
538 Mîm ve hâ isminin kökenindeki mahv düşmanları siler; mîm ve dâl ise milletlere 

iyilik uzatır. 
539 Muhammed, övülmüş (Mahmûd) Ahmed’in gönderilişi; hepsi de hamddendir 

ve onların kökünü açıklar. 
540 Onun oğlunun tavsifi isim olagelmiştir. Onların ittifakı ile şüphesiz o Hasan 

(güzel)dir. 
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Pes ḥācib-i Melik olan Lüʾlüʾ Hüsāmeddīn’üñ Baḥr-i Ḳulzüm’de 
ġazāsı lüʾlüʾ-i baḥre muṭābıḳ ve lüʾlüʾ-i baḥr anuñ ismine muvāfıḳ ve 
müteffiḳ olmaġla bu nevʿe ṣanʿat-ı ittifāḳ dirler. Ve Melik Eşref Mūsā 
Melik Ẓāhir ki ismi Ḥıżr bin Yūsuf bin Eyyūb’dur, bir yire 
ictimāʿlarında Zekiyyüddīn anların vaṣfında bu beyti dimişdür: 

اِ��َ�  َ
��ُ ��ِ��َ �ِ�ْ

َ
��ْ

َ
 َ�َ�ا َ�ْ�َ�َ� ا��

 
ْ
 ا�ِ���ا  أَ�َ�

َ
��َِ� �ْ�َ �ِ��ِ ��َ��ُ 

َ
��َ542 

Pes Melik Mūsā ile Melik Ḥıżır’ın Furāt’da mülākātı mecmaʿu’l-
baḥreynde Mūsā ile Ḥażret-i Ḥıżr’ın mülāḳātına muvāfıḳ ve anların 
ismleri mütevāfıḳ olduġından nevʿ-i ṣanʿat-ı ittifāḳı [63b] icrā eylemiş. 
Ve nāẓımuñ 

�ً ووَ 
َ
 ْ�ُ�ُ� ِ�ْ�ِ�ِ� َ�ْ� َ��َء َ�ْ�ِ��
 ����543 َ�َ�ٌ� َ�ْ�َ� ا�َِّ��ِ�ِ��ِ 

beytinde ittifāḳ  �ٌ�َ�َ ve  َ��ْ�ُ lafẓlarınuñ iştirākinde ve  �ُ�َْو’dadur ki 
Resūlullāh ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem ḥażretleri Ḥażret-i Ḥasan’a işāret 
buyurup  544 ا�������  ��  �������  �����  ���  �� �����  ا�   ��� ��ا  ا���   إن 
buyurmışdur. 

 

 

 

 

 
541 Lü’lü (inci) düşmanınızdır, deniz ise onun (incinin) meskenidir. Lü’lü (inci) 

denizde kimseden korkmaz. 
542 Sabahtan iki denizin birleştiği yere gitti, ki o bizim Fırat’ımızın sahilidir. 

Musa’nın Hızır’la orada karşılaştığını bilmez misin? 
543 Onun oğlunun tavsifi isim olagelmiştir. Onların ittifakı ile şüphesiz o Hasan 

(güzel)dir. 
544 Benim bu oğlum Hasan, efendidir. Allah onun vasıtasıyla iki büyük müslüman 

grubun arasını düzeltecektir. 
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el-İbdāʿ 

  ِإْ�َ�اُع أَْ��َِ�ِ� ِإ�َ�اُع َ��ِ�ِ��ِ 

ْ�ِ� َ��ْ�َ�ْ� ِ�َ�� َوِ��ِ  ِف ا�ّ�ِ
ُ
  ��545 ُزْ��

Fenn-i bedīʿde nevʿ-i ibdāʿ oldur ki şāʿir bir beytde birḳaç nevʿ 
ṣanʿat-ı bedīʿiyye getüre yāḫūd neẟrden bir ḳarīnede birḳaç nevʿ 
getürile ve az olur ki bir kelimede bedīʿden iki nevʿ bulınur. Bu 
maḳūle olan kelāma ibdāʿ tesmiye olınur. Ẕikr olınduġı üzere bir beyt 
yāḫūd bir kelām birḳaç nevʿi cāmiʿ olmaz ise ibdāʿdan ʿadd olınmaz. 
Ke-ḳavlihi teʿālā ﴿  

َ
اْ�َ��ُء َوُ�ِ�� أَْ�ِ�ِ�� َوِ��َ�  َو�َ� َ�َ��ُء  َ��َءِك  اْ�َ�ِ��  أَْرُض   �َ� َوِ��َ� 

ا����ِ�ِ���َ ﴾546   ِ�ْ�َ�ْ�ِم  �ُْ�ً�ا  َوِ��َ�  اْ�ُ��ِدّيِ   ��َ�َ َواْ�َ�َ�ْت   
ُ
 Bu āyet-i kerīmeden اْ�َْ��

Zekiyyüddīn bedīʿiyyātdan envāʿ-ı keẟīre istiḫrāc eylemiş. Envāʿdan 
biri   ��ِ�َ�ْا ve   ��ِ�ِ�َْأ beyninde münāsebet-i tāmmedür. Ve ikincisi  أَْرُض 
ve  َ�َ��ُء ẕikriyle muṭābaḳat-ı lafẓiyyedür. Ve üçüncüsi mecāzdur. Zīrā 
َ�َ��ُء    �َ�‘dan murād maṭar-ı semādur. Dördüncüsi ��ِ�ِ�َْأ ḳavlinde 
istiʿāredür ve beşincisi  َاْ�َ��ءُ و �َ��ِ  ḳavlinde işāretdür. [64a] Zīrā bu iki 
lafẓ meʿānī-i keẟīreye işāretdür. Ve altıncısı  

ُ
اْ�َْ��  

َ
��ُِ� ḳavliyle 

temẟīldür. Zīrā helāk-ı hālikīn ve necāt-ı nāciyyin  
ُ
اْ�َْ��  

َ
��ُِ� ile taʿbīr 

olınmış ki mevżūʿun leh olan maʿnānuñ lafẓınuñ ġayrıdur. Ve 
yidincisi  ِاْ�ُ��ِدّي  ��َ�َ  ḳavlinde irdāf vardur. Zīrā mekānda اْ�َ�َ�ْت 
istiḳrārından lafẓ maʿnāya ḳarīb bir lafẓ ile taʿbīr olındı. Ve sekizincisi 
taʿlīldür. Zīrā  ُاْ�َ��ء  ya ʿilletdür. Ve ṭoḳuzuncısı ṣıḥḥat-ı’اْ�َ�َ�ا ,ِ��َ� 
taḳsīmdür. Zīrā aḥvāl-i aḳsām-ı mâ’yı ḥālet-i naḳṣında istīʿāb eyledi. 
Ve onuncısı  َ���ِ�ِا���� ِ�ْ�َ�ْ�ِم  �ُْ�ً�ا  د��ء   ḳavlinde iḥtirās vardur. Zīrā َوِ��َ� 
����� istiḥḳāḳ-ı helāklerini iḥtirāsen müşʿirdür. Yaʿnī şol żaʿīfü’l-
ʿaḳldan iḥtirāsdur ki helāki müsteḥaḳ olanlara ve müsteḥaḳ 
olmayanlara şümūli olur tevehhümin eyleye. Ol eclden helāke 
müsteḥaḳ olanların üzerine duʿā ile teʾkīd olındı. Ve on birincisi 
müsāvāt vardur. Zīrā āyet-i şerīfe maʿnāsı üzerine ziyāde olmaz. Ve on 

 
545 Şâirlerin süslü (sözlerinde) övülen ahlâkının mükemmelliği, Hâlık’ının 

mükemmelliğidir. Öyleyse ona ve onlara uygun seci yap.  
546 “Ey yeryüzü! Yut suyunu. Ey gök! Tut suyunu denildi. Su çekildi, iş bitirildi. 

Gemi de Cûdî’ye oturdu ve zalimler topluluğu, Allah’ın rahmetinden uzak 
olsun! denildi.” Hûd, 11/44. 
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ikincisi ḥüsn-i nesaḳdur. Zīrā Ḥaḳ sübḥānehu ve teʿālā ḥażretleri 
ḳıṣṣayı ḳaṣr idüp ḥüsn-i tertīb ile baʿżını baʿżı üzerine ʿaṭf eyledi. Ve 
on üçüncisi ītīlāf-ı lafẓ maʿa’l-maʿnādur. Zīrā her bir lafẓuñ 
maʿiyyetinde ġayrı ṣāliḥ olmaz. [64b] Ve on dördüncisi īcāzdur. Zīrā 
aḳṣar-ı ʿibāret ile ḳıṣṣayı müstevʿibedür. Ve on beşincisi teshīmdür. 
Zīrā āyetüñ evveli ��ِ�ِ�َْأ ḳavline varınca āḫirini muḳteżīdür. Ve on 
altıncısı tehẕībdür. Zīrā murādāt-ı elfāẓ ṣıfāt-ı ḥüsn ile mevṣūfedür ki 
revnaḳ-ı feṣāḥat anuñ üzerinedür taḳdīm ve teʾḫīr ve taʿḳīdden ṣālim 
olduġından ötüri. Ve on yidincisi temkīndür. Zīrā fāṣıla ḳarārında 
müstaḳırra ve mekānında muṭmaʾinnedür. Ve on sekizincisi 
insicāmdur ki sühūlet ile kelāmuñ taḥaddüri mâ’nuñ insicāmı gibidür. 
Ve on ṭoḳuzıncısı ibdāʿdur ki bunda murād olan oldur. Ve 
yigirmincisi ḥüsn-i beyāndur ki sāmiʿ maʿnā-yı kelāmı fehminde 
tevaḳḳuf eylemez ve bu niẓāmdan bir şeyʾ aña müşkil olmaz ve bu 
kelāmdur ki ḳudret-i beşer andan ʿāciz olur. Ve nāẓımuñ  

  ِإْ�َ�اُع أَْ��َِ�ِ� ِإ�َ�اُع َ��ِ�ِ��ِ 

 �ْ��َ �ِ�ْ ِف ا�ّ�ِ
ُ
  547َ�ْ� ِ�َ�� َوِ��ِ �� ُزْ��

beytinüñ şaṭr-ı evvelinde tesmiye-i nevʿ ile tevriye ve cinās-ı taṣḥīf ve 
tarṣīʿ ve mümāẟele ve tescīʿ ve ītīlāfü’l-lafẓ maʿa’l-maʿnā ve sühūlet 
ṣanʿatları vardur. Ve beytüñ şaṭr-ı ẟānīsinde tevriye ve mürāʿātü’n-
naẓīr ve iʿtirāż ve insicām ṣanʿatlarını cemʿ ile ibdāʿ nevʿi ẓāhirdür.  

 

 

 

 

 

 

 
 

547 Şâirlerin süslü (sözlerinde) övülen ahlakının mükemmelliği, Hâlık’ının 
mükemmelliğidir. Öyleyse ona ve onlara uygun seci yap.  
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el-Mümāẟele 

ُ َ���ََ�� وا���ُ� َ��َوَرهُ 
������ 

 548وا���ُل َ���ََ�ُ� ِ�� ا�ُ�ْ�ِ� وا�ِ�َ��ِ 

Fenn-i bedīʿde mümāẟele oldur ki kelāmuñ elfāẓı yāḫūd baʿżı 
elfāẓı faḳaṭ veznde mütemāẟil [65a] ola ḳāfiyede degül. Ke-ḳavlihi 
teʿālā  549 ﴾ ٌ��ِ��َ ��َ

ْ
��َ�َ � ُ ا����ِ�ُ� ِإْن ُ��� �َْ�ٍ� �َ��

 Nitekim ﴿َوَ�� أَْدَراَك َ�� ا����ِرُق ا���ْ��
ṭārıḳ ve ẟāḳıb ve ḥāfıẓ kelimeleri veznde birbirlerine mümāẟildür, 
ḳāfiyede degül. Ve baʿżı kerre mümāẟelenüñ baʿżı elfāẓı daḫi min-
ġayri ḳaṣdin muḳaffā gelür. Zīrā bu bābda taḳfiye ġayr-ı lāzımedür. 
Nitekim İmruʾu’l-Ḳayṣ’uñ ḳavlinde 

  َ��َن� ا�ُ��اَم َوَ�ْ�َب ا�َ�َ��مِ 

 ا���ُ�ِ 
َ
 550ور�َ� ا�َ�َ�اَ�� و�َْ��

müdām ve ġamām ve ḫırām kelimelerinde taḳfiye bulınmışdur. 
Ammā ḳāfiyesüz veznde mümāẟele ḳavl-i şāʿirde vāḳiʿ olduġı gibidür: 

 َرِز��ٌ 
ٌ
 َ�ُ��ٌح َ�ِ���

��َ�ُ
ْ
 551إذا  رأ�َ� ا�ُ�ُ��َل َ�َ�ا �َ�

Yaʿnī ṣafūḥ ve kerīm ve rezīn lafẓlarında mümāẟele faḳaṭ veznde 
olup ḳāfiyede olmaduġı gibi. Ve mümāẟele ile münāsebe beyninde 
farḳ oldur ki kelimāt-ı mevzūne mümāẟelede mütevāliye olur ve 
münāsebetde müteferriḳa olur. Ve Ṣafiyyüddīn’üñ bedīʿiyyesinde  

اِ�ُ��ُ 
َ
��َ �ٌ�ْ�َ ��ُ��� �ٌ�ْ�َ 

ُ� ِ�� ا�ُ�ْ�ِ� وا�ِ�َ��ِ 
ُ
اِ��

َ
��َ ���َ552 

 
548 İyilik ona benzedi, af ise ona komşu oldu. Hüküm ve hikmetlerdeki adalet onun 

cinsindendir. 
549 “Târıkın ne olduğunu sen ne bileceksin? O, (ışığıyla karanlığı) delen yıldızdır. 

Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde koruyucu bulunmasın.” Târık, 86/2-4. 
550 Şarap ve bulutun yönü; Hazâma rüzgârı ve güzel kokuların yayılışı. 
551 Affedici, cömert, vakur; akılların kararsızlığı belirir gördüğünde.  
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ḳavlinde ��ُ��� اِ�ُ��ُ  ,َ�ْ�ٌ� 
َ
��َ  �ٌ�ْ�َ,  ُ�

ُ
اِ��

َ
��َ  ���َ lafẓlarında mümāẟele 

ẓāhirdür. Ve nāẓımuñ ��ََ���َ 
ُ
������ ve  ُا���ُ� َ��َوَره ve  ُ��ََ���َ ا���ُل lafẓlarında 

mümāẟele ẓāhirdür. 

Ḥaṣrü’l-Cüzʾī ve İlḥāḳuhu bi’l-Küllī 

�ِء ِ��ِ 
َ
 ا���� ِ�َ�ْ�ِ� َ�ِ��ِ� ا�َْ�ِ��

 553ّ�ِ� ِ�ْ�ِ��َ�ِ �َْ�َ�ُ� ِ��ْ��ُ ���ُ�ْ�ُء 

Bu nevʿ-i ġarībi Şeyḫ Zekiyyüddīn iḫtirāʿ eylemiş. Cüzʾīnüñ ḥaṣrı 
ve küllīye ilḥāḳı oldur ki mütekellim bir nevʿ getürüp envāʿ ve ecnās 
içün ol nevʿde ḥaṣr-ı aḳsāmdan ṣoñra [65b] ol nevʿe taʿẓīm içün anı 
cins ḳıla. Ke-ḳavlihi teʿālā ﴿ ِ

ّ
�
َ
 َ�� ِ�� اْ��

ُ
ِ� � �َْ�َ�ُ�َ�� ِإ�� ُ�َ� َو�َْ�َ��

ْ
َوِ�ْ�َ�ُه َ�َ��ِ�ُ� اْ�َ��

ٍ� ِ�� �ُُ�َ��ِت اْ�َْرِض َو� َرْ�ٍ� َو� �َ�ِ�ٍ�  
�
�َْ�َ�ُ�َ�� َو� َ�� ْ�ِ� َوَ�� َ�ْ�ُ�ُ� ِ�ْ� َوَرَ�ٍ� ِإ�� 

َ
َواْ��

 Pes Ḥaḳ sübḥānehu ve teʿālā ḥażretlerinüñ aṣnāf-ı  ِإ�� ِ�� ِ�َ��ٍب ُ�ِ���ٍ ﴾ 554  
ḥayvān ü cemāddan berü baḥrde olan şeyʾi bilmesi cüzʾiyyāt-ı 
müvelledātı ḥāṣirdür. Lākin bu iḫtiṣār ve iḳtiṣār ile temeddüḥ tekmīl 
olmaz. Zīrā ʿaḳl żaʿīf ẓann itmek iḥtimāli vardur ki Allāhu ʿaẓīmü’ş-şān 
külliyātı ʿālim olup cüzʾiyyātı ʿālim olmaya. Zīrā müvelledāt cümle-i 
ʿāleme nisbet ile ne ḳadar cüzʾiyyātdan ise de envāʿ ve ecnās ve 
aṣnāfdan taḥtında olana nisbet ile külliyyedür. Pes kemāl-i temeddüḥ 
birle ʿilmi külliyāt ve cüzʾiyyātı muḥīṭ olduġını beyān içün ﴿  �ُ�ُ�ْ�َ َوَ�� 

﴾ِ�ْ� َوَرَ�ٍ� ِإ�� �َْ�َ�ُ�َ��   ḳavl-i şerīfiyle tetmīm ﴿ ُُ�َ��ِت اْ�َْرِض� ��ِ �ٍ
�
﴾َو� َ��  ḳavl-

i şerīfiyle teẕyīl ﴿ ٍ���ِ�ُ ِ�َ��ٍب   ��ِ ِإ��   �ٍ�ِ�َ� َو�  َرْ�ٍ�  ﴾َو�   ḳavl-i şerīfiyle 
cüzʾiyyāt-ı maʿlūmeyi külliyāta külliyyāta ilḥāḳ ile temeddüḥi tekmīl 
buyurdılar. Ve ḳavl-i şāʿirde 

 

 
 

552 Ahlakı kolay, mizacı zor; hüküm ve hikmetlerinde gariplikleri toplandı.  
553 Hak, bütün peygamberleri ona hasretmiştir; yücelikte parça bütüne bitişiktir. 
554 “Gaybın anahtarları yalnızca O’nun katındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve 

denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin 
karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir 
kitapta (Allah’ın bilgisi dâhilinde, Levh-i Mahfuz’da) olmasın.” En’âm, 6/59. 
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 ����ُت آ��ِ�� ِ�َ��ٍ� �� ا��رى 
 
ُ
��  555وداٍر �� ا����� و��ٍم �� ا���

vāḳiʿ olmışdur ki şāʿir memdūḥını taʿẓīm ve dārını tefḫīm ve aña 
mülāḳī olduġı güni medḥ ḳaṣdıyla memdūḥını cemīʿü’l-verā ve dārını 
dünyā ve yevmini dehr ḳılmaġla aḳsām-ı cüzʾīyi ḥaṣrdan ṣoñra cüzʾīyi 
ḳüllī ḳılmış. Zīrā ʿālem ecsāmdan ve ẓarf-ı zamān ve ẓarf-ı mekāndan 
ʿibāretdür. Ḥālbuki bunlara ḥaṣr eyledi. Ve Şeyḫ Ṣafiyyüddīn’üñ 
bedīʿiyyesinde 

 ِّ
 اْ�ُ���

ُ
ٍف َ�ْ�ٌ� ُ�� اْ�َ���َ�

َ
��َ ��ِ  

 ِ�َ��ِ �� 
�

 اْ�ُ�ْ�ِ��
ُ
 556 و�َْ�ُ�ُ� اْ��ْ�َ��

[66a] vāḳiʿ olmışdur ki cüzʾī olan şaḫṣ ʿālem-i küllī ḳılmışdur. Ve 
nāẓımuñ 

�ِء ِ��ِ 
َ
 ا���� ِ�َ�ْ�ِ� َ�ِ��ِ� ا�َْ�ِ��

 ���557ُ�ْ�ُء �َْ�َ�ُ� ِ��ْ�ُ�ّ�ِ� ِ�ْ�ِ��َ�ِ 

beytinde Resūlullāh ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem ḥażretleri ʿulüvv-i ḳadr 
u ʿaẓametinden ötüri küllī olmaġa ṣāliḥdür. Ve  ِ�َ��ِ�ْ�ِ  �ِ�ّ�ُ�ْ��ِ  �ُ�َ�َْ�  ا�ُ�ْ�ُء 
ḳavlinde memdūḥı vaṣf-ı mübālaġası ẓāhir ü hüveydādur.  

 

 

 

 

 

 
555 Vera denilen bir hükümdar tarafından emellerimle müjdelendim. Dünya 

denilen bir ev ve dehr denilen bir günle. 
556 Şeref konusunda küllî bir âlem olan bir şahıstır. Nefsi yücelikte kutsal bir 

cevherdir. 
557 Hak, bütün peygamberleri ona hasretmiştir; yücelikte parça bütüne bitişiktir. 
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el-Ferāyid 

اِ�ِ�هِ 
َ
وٍق ِ�ْ� َ��

ُ
 َوِ��َ� �ُ�

ْ
 َوِ��

 َ��َ��َ 
ْ
 ُ�ْ�َ�ِ��ِ َواْ�ِ��

َ
�
ْ
َ� َ�ْ�ً�ا َ��

ْ
�558 

Fenn-i bedīʿde ferāyid feṣāḥate muḫtaṣṣ bir nevʿ-i laṭīfdür, 
belāġatde degül. Zīrā ferāyid nevʿinden murād nāẓım yāḫūd nāẟir 
ʿArab-ı ʿArbā kelāmından bir lafẓa-i faṣīḥa getüre ki ʿıḳddan menzile-i 
ferīdeye tenezzül ide ve mütekellimüñ bir ḥayẟiyyet ile feṣāḥati üzerine 
delālet eyleye ki eger ol lafẓa-i faṣīḥa kelāmdan sāḳıṭ olsa ol kelāmuñ 
ġayrı anuñ meseddine sedd olmaya. Ke-ḳavlihi teʿālā 559  �َ�َ

ْ
�َ�  

ْ
��َُ� ﴿أُِ��� 

 
ْ
��ُ�ِ��َ�ِ ِإ�َ�   �ُ�َ

�
ا�� �ِم 

َ
� ﴾ا�ّ�ِ  Pes  �ُ�َ

�
 ḳavl-i şerīfi bir ferīdedür ki anuñ ا��

maḳāmına bir ġayrısı ḳāʾim olmaz. Ve ke-ḳavlihi teʿālā ﴿  ُ����َ�َََ�َ��َي أ 
َ

��ِ
َ�� َوأَُ��� ِ�َ�� َ�َ�� َ��َِ��﴾ 560  

ْ
��َ�َ Pes  ���َُأ ḳavl-i şerīfi bir ferīdedür ki fuṣaḥā 

anuñ mekānına miẟlini ityānından ʿācizdür. Ve nāẓımuñ beytinde 
ferīde �� ve ������ ve ����� lafẓlarıdur. 

[66b] et-Terşīḥ 

  َزادْت َ��� �ُْ�َ��َن ِ�ْ�َ�َ��ُ ٰ�� 

ِ��ُ�ُ� �� �ُ�ِن وا����ِ 
ْ
  561َو��َن َ��

Fenn-i bedīʿde terşīḥ oldur ki mütekellim bir kelime getüre ki 
envāʿ-ı maḥāsinden bir nevʿe ṣāliḥ olmaya ḥattā bir kelime getüre ki ol 
kelimeyi terşīḥ yaʿnī terbiye ve teʾhīl eyleye. Nitekim ḳavl-i şāʿirde 
vāḳiʿ olmışdur: 

 
558 Onun eşsizliklerinden yıldırımların yanıp sönmesini bekle. Özlemlerini 

kopmayacak bir kolye olarak diz 
559 “Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı.” Bakara, 2/187. 
560 “O benim değneğimdir. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim.” 

Tâhâ, 20/18. 
561 Yâsin, Lokman’ın hikmetini arttırdı. Yetiştirilmesi “Nûn ve’l-kalem”de ortaya 

çıktı.  
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 وإذا َرَ�ْ�َت ا�ُ�ْ�َ�ِ��َ� َ�ِ���َ��
َ��َء ��� َ�ِ��ِ� َ��رٍ 

�
ِ�� ا��

ْ
��َ562 

Pes ���� ẕikr olınmasa ر��ء lafẓında recā biʾr tevriyesi olmaz idi ve 
ümīd maʿnāsına recādan olurdı evvelinde   �َ��ِ�َ�ْ�ُا� َرَ�ْ�َت   وإذا 
ḳarīnesiyle.  

Ve tevriye bābında ẕikri taḳaddüm eyledigi üzere tevriye dört 
nevʿdür ki tevriye-i mücerrede ve tevriye-i müreşşaḥa ve tevriye-i 
mübeyyene ve tevriye-i müheyyeʾedür. Pes tevriye-i müreşşaḥa oldur 
ki müverrā bih levāzımından bir lāzım lafẓ-ı tevriyeden evvel yāḫūd 
ṣoñra ẕikr olına ve ol tevriyeye müreşşaḥa tesmiye olındı müverrā 
bihüñ lāzımınuñ ẕikriyle tevriyeye taḳviyyet birle terşīḥinden ötüri ki 
tevriye-i müreşşaḥa bābında taḳaddüm eylemiş idi. Lākin bunda 
terşīḥüñ tekrār ẕikrinde bir fāʾide vardur ki ol fāʾide olmasa 
mükerrerin ḥalāvet ve fāʾidesi olmaz. 

Ve tevriye ile terşīḥüñ beyninde farḳ iki vechdendür. Biri envāʿ-ı 
bedīʿdendür ki terşīḥe muḥtāc degüldür, ol ise tevriye-i mücerrede-i 
maḥżadur. Ve ikincisi ol terşīḥdür ki tevriyeye muḫtaṣṣ olmaz ve 
baḳiyye-i envāʿ-ı bedīʿ bunuñ gibi degül [67a] belki muṭābaḳat ve 
istiʿāre ve bunların ġayrı olan envāʿ-ı bedīʿüñ ekẟerinde terşīḥ ʿām olur. 
Görmez misüñ Mütenebbī’nüñ  

 ُ�
َ
 وُ�ُ��ُق ��ٍ� �َْ� رأَْ�َ� �َِ���

أَْ�َ� ِ��ِ� َ�َ���َ��
َ
�َ� ���� ��563 

ḳavlinde ���� �� ḳavli muṭābaḳat içün lafẓa-i ����’i terşīḥ eyledi eger   ��
���� yirine  �����  �� dise beytde muṭābaḳat olmazdı. Ve terşīḥ-i istiʿāre 
ḳavl-i şāʿirde beyt: 

 

 
 

562 İmkânsız olanı arzu ettiğinde, bu arzuyu ancak sendeleyen bir dudak üzerine 
kurarsın. 

563 Ey cennetim! Kalbin titreyişinin alevini görseydin, orada cehennemi görürdün.  
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 �ّ� اْ�َ� دأ��َ 
َ
 إذا �� رأ�َ� ا���ْ��

ْ�ِ� ��رت �َُ� �َْ�ِ��
َ
َ� ِ�� َوْ��  564وَ���

vāḳiʿ olmışdur ki şeybi neẟre teşbīh beyāżda iştirāklerinden ötüridür. 
Ve şaʿr-ı esvedi دأ��  ye yaʿnī ġurāba teşbīh sevādda iştirāklerinden’ا�� 
ötüridür ki ṭāʾirden taʿşīşi şeyb içün istiʿāre eyledi. Vaḳtā ki şeybe 
istiʿāre vechiyle neẟr tesmiye itdiyse şol ṭayrān ẕikriyle neẟri terşīḥ 
eyledi ki nefsi içün ṭāʾirden istiʿāre idüp istiʿāre ile istiʿāreye terşīḥ 
eyledi. Ve nāẓımuñ  

  �ُْ�َ��َن ِ�ْ�َ�َ��ُ َزادْت َ��� ٰ�� 

ِ��ُ�ُ� �� �ُ�ِن وا����ِ 
ْ
  565َو��َن َ��

beytinde ن���� ẕikri �� lafẓını terşīḥ idüp ve ن وا������ ẕikri  ن���� lafẓını 
tevriye içün terşīḥ eyledi.  

el-ʿUnvān 

ا ِ�َ��ِ�ِ�َ��   ِ�ِ� اْ�َ�َ�� أْ�َ��ْت ِ���

 َ�ْ� َ�َ�ْ� ُ���اَن ِ��ْ 
ْ
 وَ��

َ
����ُ ِ��ِ�ِ566  

Fenn-i bedīʿde nevʿ-i ʿunvān oldur ki mütekellim vaṣf yāḫūd 
medḥ yāḫūd faḫr yāḫūd ẕemm yāḫūd ʿitāb yāḫūd sāʾir aġrāżdan bir 
ġaraża şürūʿ idüp andan ṣoñra ḳaṣd tekmīli içün bir elfāẓ getürür ki 
aḫbār-ı müteḳaddime ve ḳaṣaṣ-ı sālifeye ʿunvān ola. Nitekim [67b] 
Şeyḫ Ṣafiyyüddīn’üñ bedīʿiyyesinde  

 
564 Kartalı gördüğün zaman, karga yücelir, nefsimin kendisine uçtuğu kalçalarında 

yuva yapar. 
565 Yâsin, Lokman’ın hikmetini artırdı. Yetiştirilmesi “Nûn ve’l-kalem”de ortaya 

çıktı.  
566 Asa, onun sayesinde sahibine izzetle meyve verdi. Musa, onların sihirlerinin nice 

şöhretini sildi.  
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ْ
اَن �ََح �َُ��

َ
��ْ� �� 

ُ
�
ْ
  وا����ُ� ا�ِ��

َ� َذ��َ� ا�َ�َ�مِ 
��ْ�ُ �ِ�ُ�

َ
  ��567َم ا����

vāḳiʿ olmışdur ki ʿunvānında Necrān’da ʿulemā-yı Naṣārādan ʿĀḳıb 
yaʿnī ʿabd-i Mesīḥ ḳıṣṣasına işāret eylemiş yaʿnī Resūlullāh ṣallallāhu 
ʿaleyhi ve sellem ḥażretleri yevm-i mübāhelede Ḳurʾān-ı ʿAẓīmü’ş-Şān 
nāṭıḳ olduġı üzere anlara ḫiṭāb idüp ﴿  �ََوِ�َ��َء�  

ْ
َوأَْ��َ�َءُ�� أَْ��َ�َء�َ�  �َْ�ُع  َ�َ���َْ�ا 

ِ َ�َ�� اْ�َ��ِذِ���َ ﴾ 568   َ�ِ�ْ� َ��َ ْ�َ�ْ� �َْ��ََ� ا��
ْ
�َ� 

�
�ُ� ْ

 َوأَْ�ُ�َ��َ� َوأَْ�ُ�َ�ُ��
ْ
 buyurup ve  َوِ�َ��َءُ��

Ḥażret-i İmām Ḥasan ve İmām Ḥüseyn raḍıyallāhu ʿanhümā 
ḥażretleri ve ardlarınca Ḥażret-i Fāṭımatü’z-Zehrā raḍıyallāhu ʿanhā 
ḥażretlerini iḫrāc buyurduḳlarında ʿĀḳıb anları gördükde Naṣārāya 
dimiş ki Muḥammed ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem ḥażretleri ile mübāhele 
itmeñüz. Zīrā ben anı ve anuñla bile birḳaç vech gördüm ki eger 
cibālüñ izālesini ḳasem ider ise cibāli elbette izāle eyler. Pes Naṣārā 
mübāheleden dönüp cizyeyi ḳabūl eylediler. Ve’l-ḫāṣıl Şeyḫ beytinde 
ol ḳıṣṣa ʿunvānına işāret eylemiş. Ve nāẓımuñ  

ا ِ�َ��ِ�ِ�َ��   ِ�ِ� اْ�َ�َ�� أْ�َ��ْت ِ���

 َ�ْ� َ�َ�ْ� ُ���اَن ِ�ْ�ِ�ِ��ِ 
ْ
 وَ��

َ
����ُ569  

beytinde ʿunvānı ʿaṣā-yı Mūsā Resūlullāh ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem 
ḥażretlerinüñ imdād ve iʿānet-i rūḥaniyyesiyle seḥarenüñ siḥrlerini 
ibṭāl eyledigi ḳıṣṣayı müşʿir. Kemā ḳāle Muḥammed el-Būṣīrī fī 
ḳaṣīdetihi 

اُم ِ��� 
َ
ْ�ُ� اْ�ِ��  ا���

َ
  وُ�ّ� ٰاٍي اَ��

 
ْ
َ�ِ���َ�� ا��َ�َ�ْ� ِ�ْ� �ُ�ِرِه ِ�ِ��

  570 

 
567 Lanetleşme gününde, Necrân Hristiyanları arasında olan Âkıb, ayaklarının 

kaymaması için onları uyardı.  
568 “Gelin, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım. Biz 

de siz de toplanalım. Sonra gönülden dua edelim de, Allah’ın lânetini 
(aramızdan) yalan söyleyenlerin üstüne atalım.” Âl-i İmrân, 3/61. 

569 Asâ, onun sayesinde sahibine izzetle meyve verdi. Musa, onların sihirlerinin nice 
şöhretini sildi.  
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[68a] et-Teshīm 

 َ��ِء ِ��ِ َ��اَ ا�َ��ِ�ُ� ِ�َ�ْ��ِ�ِ� ا��� 
ِ �َ�ِرِ��ِ 

ّ
 و�ََ�� ِ�ْ� َ��

ْ
 571أََ��َ�ُ��

Fenn-i bedīʿde nevʿ-i teshīm, şol ẟevb-i müsehhemden meʾḫūẕdur 
ki sihāmınuñ biri vely itdigi sehmi üzerine delālet eyleye, sehm-i 
āḫerin levni vely iden sehm-i aḳdemüñ levn-i maḫṣūṣına mücāvereti 
muḳteżā olduġından ötüri. 

Ve müʾellifīnüñ baʿżıları teshīm ile tevşīḥ nevʿlerini şeyʾ-i vāḥid 
ḳılmışlar. Lākin beynlerinde farḳ oldur ki tevşīḥ ḳāfiyenüñ ġayrına 
delālet eylemez. Teshīm ise baʿżı kerre ʿacz-i beyte delālet ider ve 
gāhīce ʿacz-i beytüñ mā-dūnına delālet ider. Ve taʿrīfi oldur ki 
kelāmdan bir şeyʾ taḳaddüm eyleye teʾeḫḫür eyleyen şeyʾ üzerine 
gāhīce maʿnā ile delālet eyleye ve gāhīce lafẓ ile delālet eyleye. Nitekim 
uḫt-i ʿAmr’uñ ebyātında vāḳiʿ olmışdur:  

و �َ�ْ  ُ
��ْ�َ �َ� ُ

َ��كَ  ��ْ�ِ��
�
�َ� 

  �َ�ْ�ِ ��
ّ
 572َداًء ُ���ً� إذا �َ�

Pes  ََ��ك
�
و �َْ� �َ� ُ

��ْ�َ �َ� ُ
��ِ�ْ�� ḳavli iḳtiżā eyledi ki tamāmı     َداًء ��� ��

ّ
إذا ��

 �ً���ُola ḳavāfīden bunuñ ġayrı olmaya. Zīrā eger  �ً���ُ َداًء yirine   �ً���
 ��ً��� yāḫūd  �ً��� ُ���ً�  yāḫūd bunların ġayrı vażʿ olınsa أ���   َداًء 
anlardan eblaġ ü eşeddür. Zīrā anların her birinden tevaḳḳī ve anlara 
mübālaġa mümkindür. Lākin dā-yı ġuṣāla devā olmaz. Pes maʿnā ile 
delālet eyleyenden baʿżı budur. Ammā şeyʾ-i evvel şeyʾ-i ẟānīye delālet-
i lafẓiyye ile delālet eyleyen uḫt-i ʿAmr’uñ bu beytinden ṣoñra vāḳiʿ  

 

 
570 Yüce peygamberlere gelen bütün ayetler, onlara ancak O’nun nuru ile 

ulaşabilmiştir.  
571 İşte dost ile duanın desteklenmesi böyledir. Onlara isabet etti ve onların ateşinin 

sıcağından kurtuldu. 
572 Yemin olsun ey Amr! Şayet o ikisi seni destekleyerek hastalıktan 

uyandırdıklarında senin dikkatini çekse.  
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 ً��َ��ِ�َ �َ
ْ
�َ� ��

�
  إذا ��

 573 ُ���ً�� ُ���ً�ا �ُ��ً�� َو��ً� 

[68b] ḳavlinde olduġı gibidür. Pes ṣınāʿat-ı kelāmda ḥāẕıḳ olan  ��ً���ُ  
 kelāmını istimāʿ eyledikde taḥaḳḳuḳ ider ki bu lafẓuñ tamāmı ���ً�ا
  .olmaḳ iḳtiżā ider ���ً�� و��ً� 

 ���ُ� ا���َ��َر ِ�ِ� ��ُ�� 
ِ� ِ��ِ� اْ�ِ��َ�َ 

ْ
 574و��ُ� ُدَ�� ا����

ḳavli daḫi bu ḳabīldendür. Zīrā ��ُ��  �ِ�ِ ا���َ��َر   �ُ���   iḳtiżā ider ki 
tamāmı  �َ��ِ�ْا �ِ��ِ �ِ

ْ
و��ُ� ُدَ�� ا����  ola. Ve nāẓımuñ  

َ��ِء ِ��ِ   َ��اَ ا�َ��ِ�ُ� ِ�َ�ْ��ِ�ِ� ا���
ِ �َ�ِرِ��ِ 

ّ
 و�ََ�� ِ�ْ� َ��

ْ
 575أََ��َ�ُ��

beytinde lafẓ-ı teshīmde üç nevʿ taṣavvur olınur ki biri tesmiye-i 
nevʿdür, ikincisi bedīʿdür, üçüncüsi tevriye-i müreşşaḥadur. Zīrā lafẓ-ı 
teshīm iṣābet-i ẕikrine tevriye içün müreşşaḥadur ve taḥrīr-i nevʿde 
evvelüñ ẟānīye delāleti ẓāhirdür.  

et-Taṭrīz 

 
ٌ
��ِ�َ�ْ�ُ ��� ���ْ�َ �ِ��ِ�ْ�َ�ِ �ِ��ْ�َ 

 ِ��ِ�َ�ْ�ُ �َ��ِ �َ� �ِ�ِ�َ�ْ�ُ �َ��ِ َ��576 

Fenn-i bedīʿde taṭrīz oldur ki mütekellim yāḫūd şāʿir ẕevāt-ı ġayr-ı 
mufaṣṣaladan bir cümlenüñ ẕikrini getürüp andan ṣoñra ṣıfātdan bir 

 
573 Seni uyardığında, o ikisi keşke faydalı nefisler ve mala doyuran bir aslan olsaydı.  
574 Ben gündüzün güneşi idim ve gecenin karanlığında hilâl idim. 
575 İşte dost ile duanın desteklenmesi böyledir. Onlara isabet etti ve onların ateşinin 

sıcağından kurtuldu. 
576 Muntazam övgümü sıfatlarınla nakış gibi süsledim. Ey güzel huylu, ey güzel 

huylu.  
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ṣıfat-ı mükerrere ile ol cümleden iḫbār eyleye ki ol ṣıfatuñ tekrārı ol 
cümlede taḳrīr ü taḳdīr olduġı ʿaded ḥesābınca ola. Nitekim İbn Rūmī 
ḳavlinde  

وٌن �� ُرؤِس �� ُو��هٍ 
ُ
��ُ  

 577  ��ٌب �� ��ِب �� ��ٍب 

vāḳiʿ olmışdur. Ve nāẓımuñ ḳavlinde  

  َ��ن� اْ���ٌس �� �َِ��� َو�ِ�َ��

 �ٍ��ِ�َ �� �ِ�ِ��َ �� �ٌ��ِ�َ  578 

vāḳiʿ olmışdur. Ve keẕālik ḳavl-i şāʿirde  

  ��ُ��� َوا�ُ��اَُم َو�َْ�ُن َ�ّ�ِي 

 �� �ٌ���َ �ٍ���َ �� �ِ���َ  579 

vāḳiʿ olmışdur. Ve nāẓımuñ  

 
ٌ
��ِ�َ�ْ�ُ ��� ���ْ�َ �ِ��ِ�ْ�َ�ِ �ِ��ْ�َ 

 ِ��ِ�َ�ْ�ُ �َ��ِ �َ� �ِ�ِ�َ�ْ�ُ �َ��ِ َ��580 

beytinde taṭrīz ẓāhirdür ki  
ٌ
��ِ�َ�ْ�ُ  ���  ���ْ�َ  �ِ��ِ�ْ�َ�ِ  �ِ��ْ�َ   [69a] cümlesini 

ẕikrden ṣoñra   �ِ�ِ�َ�ْ�ُ �َ��ِ َ�� ِ��ِ�َ�ْ�ُ �َ��ِ َ��  ḳavlidür ki biri intiẓām-ı ḥāline 
ve biri intiẓām-ı medḥine delālet ider. Bu beyti taṭrīzi ve leff ü neşri ve 
tevşīḥi ve istiʿāreyi ve mürāʿāt-ı naẓīri ve sühūlet ve insicām ve cinās-ı 
tāmı cāmiʿdür.  

 

 

 
577 Yüzlerin başlarındaki asırlar: Katılık içinde katılık içinde katılık. 
578 Elindeki kase ve kasedeki şey sanki akik içinde akik içinde akik. 
579 Elbisem, şarap ve yanağımın rengi: Kardeş içinde kardeş içinde kardeş. 
580 Muntazam övgümü sıfatlarınla nakış gibi süsledim. Ey güzel huylu, ey güzel 

huylu.  
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et-Tenkīt 

 آٌل 
ُ
��ْ

َ
 إْن �َِ�ْ� ِ��ََ�ا وآ�ُ� ا��

 َ��ْ�َ�ُ��ا َ�ْ�ِ��َ� َ�ْ�ِ�ِ��ِ 
ْ
��ِ�ِ��ُ�ُ581 

Fenn-i bedīʿde tenkīt mütekellim bir şeyʾüñ ẕikrini ḳaṣd itmekden 
ʿibāretdür ki eger ol maḳṣūd olan şeyʾde bir nükte olmasa ki iḫtiṣāṣ-ı 
ẕikri müreccaḥ ola sāʾir şeyʾler daḫi anuñ meseddine sedd olaydı. 
Nitekim Ḳurʾān-ı ʿAẓīmü’ş-Şān’da   582﴾ى

َ
��ْ ا�ّ�ِ َرب�   �َ�ُ  vāḳiʿ ﴿َوأَ��ُ� 

olmışdur ki ẕikri Şiʿra’ya taḫṣīṣ eyledi nücūmuñ ġayrılarına degül. 
Ḥālbuki her necmüñ ve her şeyʾüñ Rabbisi oldur. Merbūbiyyeti 
Şiʿra’ya taḫṣīṣe nükte oldur ki ʿArabdan bir ḳabīle necm-i Şiʿra’ya 
ʿibādet iderdi ve ḫalḳı anuñ ʿibādetine daʿvet iderlerdi. Pes Ḥaḳ 
sübḥānehu ve teʿālā   583﴾ى

َ
��ْ ا�ّ�ِ َرب�   �َ�ُ  āyet-i kerīmesini inzāl ﴿َوأَ��ُ� 

eyledi, ol nükte içün Şiʿra ẕikrini taḫṣīṣ eyledi, sāʾir nücūm degül. 
Ḥālbuki nücūmda Şiʿra’dan aʿẓamı vardur ve emẟile-i Şiʿra’ya ḳavl-i 
Ḥansā’da  

 
ٌ
 ������ ���َع ا���ِ� َ���

وِب َ�ْ�ٍ� 
ُ
ُه ِ�ُ�ّ�ِ ُ��

ُ
 584وأَْذُ��

ḳavlinde vāḳiʿ olduġı gibi ki ẕikri bu iki vaḳte taḫṣīṣ eylemiş. Ne ḳadar 
her vaḳtde ẕikr iderse daḫi vaḳtinüñ ẕikr ile taḫṣīṣi şol nükteden 
ötüridür ki şecāʿat ve keremle vaṣfda mübālaġayı [69b] mutażammın 
ola. Zīrā ṭulūʿ-ı şems aʿdāyı ġāret vaḳtidür ve ġurūb-ı şems müsāfire 
żiyāfet içün vuḳūd-ı nār vaḳtidür. Ve Şeyḫ Ṣafiyyüddīn 
bedīʿiyyesinde,  

 َ��َ�ُء ا�ِ َ�ْ� َ�ِ�َ�ْت وآ�ُُ� أُ 
 ُ��َرُة اْ�َْ�َ�اِب ِ�ِ��َ�ِ 

ْ
 585ِ�َ�ْ�ِرِ��

 
581 Âilesinin cömertlikleri yanında deniz, serap gibidir. Övgülerinin derecesini 

anlayın. 
582 “Şüphesiz O, Şi’râ’nın Rabbidir.” Necm, 53/49. 
583 “Şüphesiz O, Şi’râ’nın Rabbidir.” Necm, 53/49. 
584 Güneş doğarken anar beni bir kaya; ben de her güneş batışında onu anarım. 
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beytinde sāʾir suver ẕikr olınmayup Sūre-i Aḥzāb ẕikrinüñ iḫtiṣāṣı ol 
sūrede medḥ-i Āl-i Beyt olduġından ötüridür. 586  ��َِإ��﴿  ����� ا�  ��ل   ���

  �َ�ِ�ْ
ُ
��ِ ُ ا�ُِ��ُ� ا��

ً
���ِ�ْ�َ 

ْ
��ُ

َ
� ِ� َو�َُ�ّ�ِ

ْ
�
َ
ْ�َ� أَْ�َ� اْ�� ِ

ّ
 ا��

ُ
��ُ�ْ�َ﴾ . Eger bu nükte olmasa 

sāʾir suverden farḳ olmaz idi. Ve nāẓımuñ  

 آٌل إْن �َِ�ْ� ِ��ََ�ا 
ُ
��ْ

َ
 وآ�ُ� ا��

 َ��ْ�َ�ُ��ا َ�ْ�ِ��َ� َ�ْ�ِ�ِ��ِ 
ْ
��ِ�ِ��ُ�ُ587 

beytinde tenkīt bedīʿ ġarībdür ve baḥre muḳāyese ʿindinde ا�� ẕikrinüñ 
taḫṣīṣinde bir nükte vardur ki Āl-i Resūlullāh ṣallallāhu ʿaleyhi ve 
sellem ḥażretlerinüñ keflerinüñ nedāsı yaʿnī ruṭūbet seḫāsı ve 
keremlerinüñ ṣīt ü ṣadāsı ʿindinde baḥr āl gibidür yaʿnī serāb gibidür 
dimek olur. Eger ��� �����ا   yirine ������ ������ yāḫūd ا���ر   ẕikr ��اول 
olınsa egerçi her biri nedā meseddine sedd olurdı. Lākin nedāda bir 
nükte-i ġulüvv vardur ki anlarda yoḳdur. Zīrā ol nedā ʿindinde baḥrin 
serāb olması enhār ve cedāvil ʿindinde serāb olmasından ziyāde 
mübālaġadur. Pes ol nükteden ötüri ا�� lafẓı taḫṣīṣ olındı. 

el-İrdāf 

 وِ�� اْ�َ�َ�� أَْرَدُ��ا ِ�ْ�َ� اْ�َ��َ� َ�َ��َ� 
 588ِ�َ� اْ�ِ�َ�ا ِ�� َ�َ�ّ�ِ ا���ْ�ِ� ِ��ْ�َ�ِ��ِ 

Dinilmiş ki fenn-i bedīʿde irdāf ile kināye bir şeyʾdür. Lākin eger 
öyle olsa aḥadühümānuñ iḫtiṣārı vācib olurdı. Eʾimme-i bedīʿden 
Ḳudāme ve Ḫātemī ve Rümmānī dimişler ki [70a] beynehümāda farḳ 
ẓāhirdür. Zīrā irdāf oldur ki mütekellim bir maʿnāyı murād ider ve 

 
585 Onun âilesi, Allah’ın emîn kullarıdır, Ahzâb Sûresi onların yüceliklerine şâhit 

olmuştur.  
586 Allâh’ın buyurduğu gibi: “Ey Peygamberin ev halkı! Allah, sizden ancak günah 

kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.” Ahzâb, 33/33. 
587 Âilesinin cömertlikleri yanında deniz, serap gibidir. Övgülerinin derecesini 

anlayın. 
588 Kargaşada sözle konuşma makamında düşmanlıktan okların belâğatını peşi sıra 

söylediler. 
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mevżūʿun lehi olan lafẓ ile taʿbīr itmeyüp belki ol lafẓuñ ridfi ve tābiʿi 
olan lafẓ ile ol maʿnādan taʿbīr ider. Ke-ḳavlihi teʿālā  589  ��َ�َ َواْ�َ�َ�ْت﴿
����  Zīrā sefīnenüñ Cūdī üzerine istevāsınuñ ḥaḳīḳati  590 اْ�ُ��ِدّيِ ﴾
 اْ�َ�َ�ْت  maʿnāsınadur. Pes maʿnāya ḫāṣ olan lafẓdan ridfi olan ��� ا����ن
lafẓına ʿudūl eyledi. Zīrā lafẓ-ı irdāf olan istevā zeyġ ve meyl olmayan 
cülūs-ı mütemekkini müşʿirdür. Bu maʿnā ise ���� ve  ت��� 
lafẓlarında ḥāṣıl olmaz. 

Ve kināye ile irdāfuñ farḳı oldur ki irdāf taḳrīr olduġı üzere bir 
kelimeyi ridfi ile tebdīlden ʿibāretdür. Kināye ise taṣrīḥden bir şeyʾüñ 
ẕikriyle melzūmına ʿudūlden ʿibāretdür. İrdāfda ise lāzımdan 
melzūmına intiḳāl yoḳdur belki bundan murād meẕkūrı metrūka 
intiḳāldür. Nitekim 591ا����د  ����  dirsün ve murāduñ remādı eżyāf ��ن 
içün keẟret-i ṭabḫ olan melzūmına naḳldür. Ve nāẓımuñ 

 وِ�� اْ�َ�َ�� أَْرَدُ��ا ِ�ْ�َ� اْ�َ��َ� َ�َ��َ� 
 592ِ�َ� اْ�ِ�َ�ا ِ�� َ�َ�ّ�ِ ا���ْ�ِ� ِ��ْ�َ�ِ��ِ 

beytinde irdāf    �ِ�ْا���  ِ�ّ�َ�َ  lafẓındadur ki femüñ ridfidür ve �َ��َ�ْا  �َ�ْ�ِ ki 
rimāḥuñ temrenlerinden kināyetdür.  �ِ�ْا���  ِ�ّ�َ�َ’da   ِ��ِ�َ ile sükūtında 
yaʿnī aʿdānuñ femlerinde cürḥ ile sükūtında vāḳiʿ olan teşbīh-i dil-
peẕīr ve    ِ��ِ�َ lafẓında tevriye-i bī-naẓīr müstafen ʿani’t-taḳrīrdür. 

 

 

 

 

 

 

 
589 “Cûdî Dağı üstünde durdu.” Hûd, 11/44. 
590 Mekân’a oturdum. 
591 Filan kişinin külü çoktur. 
592 Kargaşada sözle konuşma makamında düşmanlıktan okların belâğatını peşi sıra 

söylediler. 
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el-Īdāʿ 

 َ�َ�َ�ْ�ا
ْ
ى أَْ�َ��َ�ُ��

َ
 َوأَْوَدُ��ا ِ�����

َ��ِ َ�ْ�َ�ى ا�َ�ِ��ِ� ِإ�َ�  �ِن َوا���
َ
 593ا�ِ�ْ��

[70b] Dinilmiş ki fenn-i bedīʿde īdāʿ nevʿi üzerine tażmīn 
ġālibdür. Ḥālbuki īdāʿ tażmīnün ġayrıdur. Zīrā tażmīn ʿuyūbdan 
maʿdūddur ve tażmīn tesmiye olınan ʿayb oldur ki bir beyt maʿnāsında 
kendiden ṣoñra vāḳiʿ olan beyte mütevaḳḳıf ola ve ṣadedinde 
olduġumuz īdāʿ oldur ki mütekellim şiʿrinde ġayrısınuñ şiʿrinden bir 
şeyʾ īdāʿ ider. Yaʿnī bir beyt yāḫūd nıṣf-ı beyt yāḫūd nıṣf-ı beytüñ 
baʿżını revābıṭ-ı mütelāʾime ile aña münāsib ṭavṭiʾeden ṣoñra kendi 
şiʿrinde şol ḥayẟiyyet ile īdāʿ ider ki istimāʿ iden beytüñ cümlesini 
mütekellimüñ ẓann ider. Ve aḥseni ġaraż-ı nāẓım-ı evvelüñ maʿnāsını 
ṣarf eyleyendür ve beyt-i mużammenüñ ʿaksi daḫi cāʾizdür. Yaʿnī 
ʿaczini ṣadr ve ṣadrını ʿacz ḳılmaġla ʿaks itmek īdāʿda cāʾizdür.  

Ve az olur ki bir ḳaṣīdenüñ kemāliyle ṣadrlarını ḥaẕf idüp 
müveddiʿ ol ḳaṣīdeye iḫtiyār eyledigi ġarażdan ötüri ṣadrlar naẓm ider 
ve ʿaksiyle daḫi ider. Yaʿnī bir ḳaṣīdenüñ kemāliyle ʿaczleri ḥaẕf idüp 
ġaraż-ı muḫtārına muvāfıḳ ʿaczler naẓm ider. Ve iki beytüñ tażmīni 
şol şarṭla cāʾiz olur ki maʿnā-yı evvellerinden ṣīġa-i uḫrāya naḳl 
nitekim ḥikāyet olınur ki ḥayṣa beyṣa sekrān olduġı ḥālde bir cerv-i 
kelbi yaʿnī it enigini ḳatl eyledikde şuʿarānuñ biri bu ebyātı naẓm ve 
enigüñ anası olan kelbenüñ boynına baġlayup vezīrin ḳapusına sevḳ 
eylemiş. Ebyāt:  

 أ��ى َ����َ�� ِ�����ِ� ُ�ْ�َ�ِ��ً� 
ْ�ِ� َواْ�َ�َ��ِ 

َ
ّيٍ َ�ِ��ِ� اْ�� َ

��ُ ��َ�َ 
 

 �ْ
َ
ُ� ِ�ْ� ��ِ� َ�� اْ�َ�َ��  َ��َْ�َ�َ�ْت أُ��

 ِ��َ  َدُم ا�َُ�ِ�ِ� ��َ� ا�َ�اِ�ِ� ا���
 

 
593 Bedenlerini toprağa emanet ettiler. Bu yüzden şikayet ettiler; yaralının kartal ve 

akbabaya şikayet etmesi gibi. 
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 أَُ��ًل ِ����ْ�ِ� َ�ْ�َ��ًء َوَ�ْ�ِ��َ�ً 
 َ�ِ�دِ إْ�َ�ى 

ْ
 �ََ�ي� أََ��َ�ْ�ِ�� َو�َ�

 
 [71a]  ِ��ِ�ِ��َ ��� �ْ�ِ �ٌ�َ�َ ��َ�َُ��ِ 

 594َ�َ�ا أَِ�� ِ��َ� أَْدُ��ُه َوَذا َو�َِ�ي

Pes āḫirde olan iki beyt ʿArabdan bir ḫātūnuñ ḳarındaşı ḫātūnuñ 
oġlını ḳatl eyledikde ol beytleri teslīt içün naẓm eylemiş. Şāʿir ol iki 
beyti tażmīn vechiyle şiʿrinde īdāʿ eylemiş. Ve īdāʿuñ emẟile-i 
sāʾiresinden Ebu’l-ʿUlā’nuñ memdūḥına ḫiṭāben beyt:  

 
ْ
ُت َ���� َ��َ�� ا����ُس ُ���ُ��

ْ
��َ��َ 

 ٍ��َ�َ �� �ِ
ْ
�ُ�اِ���ن ِإ�َ�َب ا�َ��

595 

ḳavlidür ki Şeyḫ Zeyneddīn medīḥ-i nebeviyye naḳl idüp  

 ِ�ْ�َ� ا�ُ�ُ�وَم َ�َ��
ٌ
ْ� أَُ��

َ
 َراَ��

ْ
��َ 

 ��� �� �ِ
ْ
اِ���ن ِإ�َ�َب ا�َ��

َ
�ُ�

596 

beytinde īdāʿ eylemişdür. Ve yine Ebu’l-ʿUlā’nuñ beyt: 

 و�َ َ�َ�اُل ِ�َ� ا�َ���ُم ُ�ْ�ِ�ِ��ً 
�ِء وا���� 

َ
 597ِ���ِل ِوا�َ��ِل وا�ُ�ْ��

ḳavlini Zeyneddīn naḳl idüp 

 
594 Cür’etle geceleyin şecaat arzeyledi, yakalaması ve darbesi zayıf küçük bir 

cüretkâra. Annesi bir şiir inşâd eyledi, alacalının kanı Vâhid ve Samed olanın 
nezdinde kayda geçince. Nefse teselli ve ta’ziye olarak diyorum ki, ellerimden 
birisi bana isâbet etti, istemediği hâlde. İkisi de sözleşmiştir onun arkadaşından 
sonra, bu kardeşim çağırdığımda, ve şu da çocuğum. 

595 Bizden yola çıktım, insanların hepsi hâlâ, yolculuktan dönecek kulun dönüşünü 
gözlemekte. 

596 Milletler nice beklediler gelmeni, bir kulun yolculuktan dönüşünü gözler gibi. 
597 Günler hâlâ sana imkânlar sunmakta, âile, hâl, yücelik ve ömür. 
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 ً�
َ
  واْرَ��� ِ�َ� ِ�ْ� ذي اْ�َ�ِ�ِش َ��ِ��

�ِء وا������ 
َ
 598ا�ِل ِوا�َ��ِل وا�ُ�ْ��

beytinde īdāʿ eylemişdür. Ve īdāʿ vechle tażmīn ʿuyūbdan taʿdād 
olınmaz. Nitekim ḳavl-i şāʿirde vāḳiʿ olmışdur: 

 أُ��ِ�ُ� ُ��� ِد�َ�اٍن أََراهُ 
 
ْ
�ِي و��

ْ
 َ�ِ� ا���ْ�ِ��ِ� �َ�

ْ
  أْزُ��

 
 
ً

���ْ�َ �ِ�ِ� �ٍ
ْ
��َ ���ُ �ُ   أَُ�ّ�ِ

�ي
ْ
 599 َ�ِ�ْ��ِي ِ�ْ�ُ�� ِ�ْ� ِ�ْ�ِ� َ��

Ve Şeyḫ Zeyneddīn’üñ  

  َ�����ُت اْ�َ�ِ��ُ� ِ�ُ�ّ�ِ أرٍض 

�ِن اْ�ُ�ُ��ِر ��� ا�����جِ 
َ
��ْ
ُ
��َ  

  

����
َ
  �َ�وُب ا����ُ� َ�ْ�َ�ِ�م اْ��

 600َ�َ�ُم اْ�َ�ِ��ُ� ��� اْ�ُ��وجِ وَ�ْ� 

ḳavlini nāẓım tażmīn vechiyle īdāʿ itmişdür beyt: 

�ق ِ�ْ�ُ�     �ِ��ٌ� ِرْد�ُ� وا���

�ِن اْ�ُ�ُ��ِر ��� ا�����جِ 
َ
��ْ
ُ
��َ  

 
�
ً
ِه ا����� �ِ���   ُ��ُوا ِ�ْ� َ�ّ�ِ

 601َ�ْ� َ�َ�ُم اْ�َ�ِ��ُ� ��� اْ�ُ��وجِ �

 
598 Seninle afiyet diledim arşın sahibinden, aile, hâl, yücelik ve ömür konusunda. 
599 Gördüğüm her dîvânı mütalaa ediyorum, uğursuzluğumu tazminden 

engelleyemiyorum. Manası olan her beyti tazmin ediyorum, şiirimin yarısı 
başkasının şiirinin yarısı ancak. 

600 Her yerde garibin makamları, karlar üzerine inşâ edilmiş saraylar gibidir. Kar 
eriyor yapılar virân oluyor, garip çıkmaya gayret ederken. 
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Ve nāẓımuñ bedīʿiyye manẓūmesinde  

 َ�َ�ّ�ُ�ا
ْ
  َوأْوَد��ا ���ِ��ى أْ���دِ��

 ِ��َ  602 َ�ْ�َ�ى اْ�َ���� إ�� اْ�ِ�ْ���ِن وا���

beyti Mütenebbī’nüñ beyt: 

[71b]  ُ�ُ��ِ�ْ�َ�َ �ٍ�ْ�ُ وَ� َ�ْ�ُ� �ْ�ً�� إ�� 
 ِ��َ  603 َ�ْ�َ�ى اْ�َ���� إ�� اْ�ِ�ْ���ِن وا���

beytinden tażmīn vechiyle īdāʿ olınmışdur ki bu maḳūleler seriḳa 
ḳabīlinden maʿyūb ʿadd olınmaz.  

et-Tevhīm 

ُ��ا
َ
ْ�ُ� َ���ُ�ا ِ�َ� ا���ْ���� َواْ��

َ
  واْ��

 
ْ
��ِ�ِ�ْ�َ �َ�ْ�ِ 

ْ
��ُ�ْ�

َ
��َ �ْ�َ 

ُ
��ْ  604 وا���

Dinilmiş ki fenn-i bedīʿde nevʿ-i tevhīm ve nevʿ-i terşīḥ gerek idi 
ki bāb-ı tevriye silkinde müntaẓım olup tevhīm īhām ile ve terşīḥ 
tevriye-i müreşşaḥa ile ẕikr olına. Nitekim Şeyḫ Ṣafiyyüddīn 
bedīʿiyyesinde tevhīmi tevriyenüñ īhāmında naẓm eyledi:  

 ٌ��َ�ِ��َ �ُ
ْ
 إذا َ�َ�ُروا َواْ�َ��

َ
�ّ��  

 605  ا�ِ�َ��ِ ِ�ْ� َ�ْ�ِ� َ�� َ���ِ� اْ�ْ���ُف ِ�� 

 
601 Sonrasında gelenin acılığı ve onun baldırı, karlar üzerine bina edilmiş saraylar 

gibidir. Onun alıcı yanağından nasip alınız; zira, garip çıkmaya azmetmiştir.  
602 Bedenlerini toprağa emanet ettiler, bu yüzden şikâyet ettiler, yaralının kartal ve 

akbabaya şikayet etmesi gibi. 
603 Mahlûka şikâyet etme, onu alay ettirirsin, yaralının kartal ve akbabaya 

şikayetlenmesine.  
604 Bazıları vehme düşürülmekten öldüler ve atıldılar, karanlık onları ölümleri 

esnasında kabul etmiştir. 
605 Atlar oruçluyken çıktıkları zamana kadar, zirvelerde kılıçlar vuruştuktan sonra. 
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Ṣıyām-ı ḫayli ẕikr ḳarīnesiyle sāmiʿa īhām ider ki  ا����ف  ��� 
ṣalātdan ola. Ḥālbuki murādı ṣavt-ı ḥadīdden ʿibāret olan ṣalīldür. Ve 
bunuñ aʿẓam-ı şevāhidinden olan Cenāb-ı Bārī’nüñ ﴿  

ُ
َواْ�َ�َ��  �ُ�ْ ا���

�َ ْ�ُ�َ�انِ ﴾606    ُ
��َ َوا���  

ُ
َوا���ْ�� �ٍن 

َ
��ْ�ُ�ِ ḳavl-i şerīfidür. Zīrā şems ve ḳamer 

ẕikri sāmiʿa īhām ider ki necmden murād nücūm-ı semānuñ biri ola. 
Ḥālbuki bunda necm ile sāḳı olmayan nebāt murād olınur. Ve Şeyḫ 
Zekiyyüddīn dimiş ki tevhīm muṭābaḳatda daḫi geldi. Nitekim Ebū 
Temmām’uñ 

ا �َ�� أَ�� �
ً
  �ّدى ِ���َب اْ��ْ�ِت َ�ْ��

 ِ�ْ� ُ�ْ�ُ�ٍس ُ�ْ��ِ 
َ

َ� إ� وِ��
ْ
 607 ِ��� ا����

ḳavlinde vāḳiʿ olmışdur. Zīrā ا
ً
��ْ�َ ile    ِ��ْ�ُ beyninde muṭābaḳat īhām 

eylemişdür. Ve baʿżıları dimiş ki bunda muṭābaḳat yoḳdur. Zīrā 
aḥmer aḫżarın żıddı degül belki bir levn-i āḫerdür. Ve dimiş ki tevhīm 
aña daḫi dirler ki mütekellim bir kelime getürür kelāmuñ mā-baʿdı 
īhām ider ki mütekellim taṣḥīf [72a] murād itmiş ola. Ḥālbuki 
mütekellimüñ murādı sāmiʿüñ tevehhüm eyledigi şeyʾüñ ġayrı ola. 
Nitekim Ebū Ṭayyib’üñ  

�َم ا�ّ�ي َ�ْ��َ�ُ 
َ
  وإن� اْ�ِ��

 608  ِ�َ�ْ�ُ�ُ�وا أْرُ��َ�� ا�ْرُؤْس 

ḳavlinde vāḳiʿ olmışdur. Zīrā lafẓ-ı أر�� sāmiʿa īhām ider ki lafẓ-ı  َم�
َ
��ِ 

ḳāf ile ola ve şāʿirin murādı lafẓ-ı  َم�
َ
��ِ fā iledür ki cemāʿāt-ı keẟīre 

maʿnāsınadur ki muḳteżā-yı maḳām keẟret-i cemāʿātı iḳtiżā ider ḳāf ile 
ḳıyām ise eḳall-i cemʿi ṣādıḳ olur. Ve nāẓımuñ  

ُ��ا
َ
ْ�ُ� َ���ُ�ا ِ�َ� ا���ْ���� َواْ��

َ
  واْ��

 
ْ
��ِ�ِ�ْ�َ �َ�ْ�ِ 

ْ
��ُ�ْ�

َ
��َ �ْ�َ 

ُ
��ْ  609 وا���

 
606 Güneş de ay da bir hesab iledir. Bitkiler ve ağaçlar secde etmektedirler 

(Rahmân/5-6). 
607 Ölüm elbiseleri kırmızılara büründü, gece ona yeşil sündüs giyinmeden 

gelemedi. 
608 Şüphesiz etrafındaki topluluk, onun ayakları başlara haset ediyor. 
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beytinde ẕikr-i mevt īhām ider ki esmer olan nisāları mevt ʿindinde 
anları ʿādet-i maʿhūde üzere cihet-i ḳıbleye döndereler yāḫūd taḳbīl 
iderler. Ve tevhīm bunda ��� lafẓında ve taḳbīl lafẓındadur. Zīrā 
���’den murād rimāḥdur ve taḳbīlden murād ṭaʿn-ı rimāḥdur ve 
taḳbīlüñ rimāḥa istiʿāresi ġayet-i ḥüsndedür. Zīrā ʿArablar sinān-ı 
rumḥı lisāna ve mevāḳiʿ-i ṭaʿanātı suġūra teşbīh eylemişlerdür.  

el-İlġāz 

 �ََ��ٌ   أَْ�َ�ُ�وُه َ����ُ وُ���َ��  
 610ُ�� �َ�ل َ����ُ�ه أَْزِري ِ�َ�ْ�ِ�ِ��ِ 

Fenn-i bedīʿde ilġāza muḥācāt ve taʿmiye daḫi dirler ki taʿmiye 
eʿamm-ı esmāsıdur. Pes bu taʿmiye ve ilġāz oldur ki mütekellim 
mevṣūfı ẕikr itmeksizin elfāẓ-ı müşterekede evṣāf-ı ʿadīdeyi bir ʿibāret 
ile getürür ki ʿibāretüñ ẓāhiri mevṣūfuñ ġayrına ve bāṭını mevṣūfa 
delālet eyleye ve anda olan şeyʾi teʾyīd ide ki tevriye vechinden ġayrıla 
ḥall olınmaya. [72b] Pes tevriyeye ilmāmı olmayanlara ilġāzın ḥallinde 
taʿassüf ẓāhirdür. Nitekim ḳalem luġazı olmaḳ üzere ḳavl-i şāʿirde  

 وِذي ُ�ُ��ٍع را�ٍ� ����ٍ 
 ود�ُ�� ِ�� َ�ْ�ِ�� َ��ري

 
 ُ��اِ�ُ� ا�َ�ْ�ِ� ِ�وَ��ِ�َ��

�ِري ����ٌ� ِ�� ِ�ْ�َ�� 
َ
 611ا��

vāḳiʿ olmışdur ki mevṣūfı olan ḳalem lafẓını ẕikr itmeyüp elfāẓ-ı 
müşterekede evṣāf-ı ʿadīdeyi bir ʿibāret ile getürmiş ki ʿibāretüñ ẓāhiri 

 
609 Bazıları vehme düşürülmekten öldüler ve atıldılar, karanlık onları ölümleri 

esnasında kabul etmiştir. 
610 Onların bütün lugazlarını, beliğ olan çözdü, ta’kīdi uzadıkça onların anlayışını 

kınıyorum. 
611 Boyun eğen, secde eden, rükû’ eden, göz yaşı göz kapağından akarken. 

Vakitlerinde beş (vakit namaz)e devam eden, el-Bârî’nin hizmetine adanmış. 
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ḳalemüñ ġayrı olan şol muṣallīye delālet ider ki ṣāḥib-i ḫużūʿ rākiʿ ü 
sācid olup gözyaşı cārī olaraḳ evḳāt-ı ḫamsı mülāzemet ile ḫidmet-i 
ʿubūdiyyet-i Bārī teʿālāda munḳaṭıʿ ola. Ve ʿibāretüñ bāṭını tevriye 
vechiyle ḳalem lafẓınuñ tamām ṣıfatları olduġına delālet ider. Zīrā 
ṣāḥib-i ḫużūʿ olduġı ve kitābet ʿindinde rākiʿ ü sācid olduġı ve secdesi 
ḥālinde gözyaşı cārī olduġı ve kitābet vaḳtinde beş parmaḳ mülāzım 
olduġı ve ḳalem yonucının ḫidmetinde munḳaṭıʿ olduġı ẓāhirdür. Ve 
keẕālik bāb luġazı olmaḳ üzere ḳavl-i şāʿirde,  

وِر ��ٍء أّي       َوا�ُ�ْ�ــ��اه �� ا���
 �ُ  ـِ� ���ًزا ��ا وذاك ُ�َ���

 
 � َ��دٌ �� زوٌج و��رًة �ُ 

ُق  َوْ��َ 
َ
 ��612 أَْ��َِ� ا�ََ��ِ��ِ� �ُْ��

vāḳiʿ olmışdur. Ve keẕālik ḳadeḥ luġazı olmaḳ üzere Şeyḫ Bedreddīn 
ḳavlinde vāḳiʿ olmışdur:  

َ ا�����ِس 
  ��َ ِاْ�� َ���ٍ� إ��

��ِس  ْ�ِر َ���ٌ� ِ����
َ
��ْ��ِ �ٌ���َ  

  

  إْن َ�ْ�َ� َ��َن ِ�َ�ْ�ِ��ِ 

ِ� َ�َ��َن اْ�ُ��َ����ِ ِ�َ� 
ْ
  اْ�َ��

  

ُه َ�َ� َ�َ�ا ا�ِ�ْ��ِ  
ُ
  أَْو ُ�ِ�َ� آِ��

ا ����ال ا���ذ��    ��613ن ���
 

  �
ً
��� أ�� دال ���    وإن ��� ��� ا���� أ��� �� ا����ء و��ا ���� ا���ح، وإن ��� ����

���  ��� إن  وا����،  ا����   ���  �����  ،����� آ��  ا������   �� ������ه  ��ن  ا���ح،   �

 
612 Nedir gördüğün devirde ve kitaplarda, bu mecaz, şu hakikat. O bir eş ve bazen 

bir ferd ve çoğu zaman o kapısı çalınan. 
613 Canlara sevimli olanın ismi nedir? Dolunaya benzer, güneşe yaratılışta eş. Kalp 

onun kalbine ait olursa, gözden münasebet mekânı olur. Şayet kalbi fiil ile 
düşerse, yalancı sözlerin zıddı olur. 
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  ��ً��� ا����  ��ن  أو��  زال  أو  ��اً��،   ������� ا���ف  ��ن  أو ���  ��اً��،   ����� ��اج 

  ��� ا���  ��ن  ور���  و����،   ������ إ��  ا���اه  ا�����   ��� أو  إ���،   ���������

� ����، �����ً� �� ا������ ���ه ور���
ً
  .������ ا��� �����

Ve keẕālik ḳavs luġazı olmaḳ üzere ḳavl-i şāʿirde vāḳiʿ olmışdur:  

ا
ً
  �� َ���ٌز ����ةٌ َ��َ�ْ� ُ�ْ��

َ��لِ  ِ
ّ
  �َ��ً� و�ْ���َ�� ا��

  

 
ٌ
 وِ�ْ��

ٌ
��ْ�َ �َ��

َ
  و �َ�� �� اْ��

 614  و َ����� ِ���ٌر َ�ْ�َر ِ���لِ 

Ve keẕālik luġaz nevʿinden olmaḳ üzere bir ḥikāye naḳl olınmış. 
Bir gün Baġdād melikine üç serḫoş ġulām getürmişler. Ġulāmuñ 
birine pederüñ kimdür didikde ġulām daḫi pederinüñ kim olduġını 
taʿmiye vechiyle beyān idüp dimiş ki  

 �ْ�َرهُ 
ُ
��ْ   أ�� ِاْ�ُ� ا�ّ�ي �َ �ُْ�ِ�ُل ا���

  وإن �َ��َْ� �ْ�ً�� َ�َ�ْ�َف �َُ��دُ 
  

  إ�َ� َ�ْ�ِء �َ�ِرهِ   �َ�ى ا��ّ�َس أْ�َ�اً�� 

 615 �ِ�ْ��� ِ���ٌم َ�ْ��ََ�� َوُ�ُ��دُ 

Pes pederi bir ḫānedāndur diyü melik anı ıṭlāḳ eylemiş. Ve ikinci 
ġulāma pederüñ kimdür didikde ol daḫi taʿmiye vechiyle pederi kim 
olduġını beyān idüp dimiş ki  

 
614 Hiçbir acûze erkeklerin kendisini kabul ettiği uzun bir ömre bâliğ olmamıştır; 

onun oğullarda bir payı ve kısmeti vardır. Onun oğulları okçu oklar kadar 
büyüktür. 

615 Ben, zamanın kadrini eksiltemediği kişinin oğluyum, bir gün eksilse bile yine 
yerine dönecektir. İnsanların onun ateşinin ışığına doğru grup grup (gittiğini) 
görürsün, bir grup etrafında ayakta bir grup oturmakta. 
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��ُب ��ُ  ِ
ّ
  أ�� اْ�ُ� َ�ْ� َدا�ِ� ا��

� َ�ْ��وِ��� و���ِ���
ْ
��َ ��  

  

� اْ��ُ��ُد ��ِ�َ��ً 
ْ
  �ْ��� ِا��

�َْ�ُ�� ِ�ْ� ����� وِ�ْ� َدِ��� 
  616 

Bunuñ pederi daḫi bir melik-i şücāʿ olmaḳ mülāḥaẓasıyla anı daḫi 
ıṭlāḳ eylemiş. Ve üçünci ġulāma pederüñ kimdür didikde ol daḫi 
taʿmiye vechiyle pederinüñ kim olduġını işʿār idüp dimiş ki: 

��ِف ِ�َ�ْ�ِ��ِ    أ�� ِاْ�ُ� ا�ّ�ي ��َض ا���
[73b]  َو�ْ�َ��� ِ��ْ�َ�ْ�ِم ���� اْ�َ���م  

  

  ِر����ُه �َ َ�ْ�َ��� ِرْ��ُه ِ�ْ����

ُ� �� �ْ�ِم اْ�َ���َ�ِ� َو��ْ� 
ْ
 617  اِذ اْ���

Bunuñ pederi daḫi eşcaʿ-ı ʿArabdan olmaḳ mülāḥaẓasıyla anı daḫi 
ıṭlāḳ eylemiş. Anlar gitdüklerinden ṣoñra meclisde bir ẓarīf kimesne 
var imiş. Melike dimiş ki ġulām-ı evvelüñ pederi ḳavvāl ve ẟānīnüñ 
pederi ḥaccām ve sālisüñ pederi ḥāʾik yaʿnī çulḥādur taʿmiye vechiyle 
pederlerini ḥüsn-i taʿbīr eylediler didikde melik daḫi esedullāhi’l-ġālib 
ʿAlī bin Ebī Ṭālib kerremallāhu vechehu ve raḍıyallāhu anh 
ḥażretlerinüñ bu şiʿr-i ġarrālarını inşād eylemişler beyt:  

  �ِ� اْ�َ� َ�� ِ�ْ�� َواْ�َ�ِ�ْ� أَدً��

  �ُْ���� َ�ْ���ُدُه �ِ� ا���َ�ِ� 
  

 �َ
ْ
���َ ُ�ُ�

َ
  �ُْ��� اْ����َ� ِ�ْ��

  ِ�� ِ���ٍن �� و� أَدِب 

 
616 Ben kölelerin kendisine yaklaştığı kişinin oğluyum, Mahzumlusu ve Hâşimlisi 

arasında. Heyetler itaatle ona gelirler, onların mallarından ve kanlarından alır. 
617 Ben, gayreti ile bütün sınıfların kendisine boyun eğdiği kişinin oğluyum ve 

kavminin de gayretle, istikamet bulana kadar. Ayakları iki üzengiden ayrılmaz, 
hoşa gitmeyen şeyin gününde at gerisin geri döndüğünde. 
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  إّن اْ���� َ�ْ� �َ��ُل �� أ�َ� ذا 

� اْ�َ��� َ�ْ� �َ��ُل َ��َن أ��
ْ
�َ�  618 

Ve nāẓımuñ  

  وُ���َ�� اْ�َ�ُ�وُه َ���ُ� �ََ�� 

 
ْ
 619  ُ�ْ� ��َل َ�ْ���ُ�ُه إْزري ِ��ْ�ِ�ِ��

beytinde rumḥ luġazı taʿmiye olınmış ki tevriyesi  ��� lafẓındadur. Zīrā 
sinān-ı rumḥ lisān-ı ḳāʾilidür ki tevriyede teklīm-i kelām ve cerḥ 
maʿnāsında ve taʿḳīd taʿḳīd-i luġaz ve taʿḳīd-i rumḥ beyninde 
iştirākindedür. Ve beytde ḥall ve taʿḳīdin beyninde münāsebet ve ilġāz 
ẕikrinden ṣoñra izrā ile fehmüñ ẕikr-i maḥāsini ẓāhirdür. 

[Muʿammā] 

Ve nāẓımuñ bedīʿiyyesinde muʿammā ẕikr olınmadıġından 
teberrüken ve teyemmünen İmām ʿAlī kerremallāhu vechehu ve 
raḍıyallāhu ʿanh efendimüz ḥażretlerinüñ ism-i şerīf-i Muḥammed 
ʿaleyhi ṣalavātu’ṣ-Ṣamed içün naẓm buyurduḳları muʿammā bu 
maḥalde īrād olındı:  

 ِ�
ْ
��

�
  أ�� ُ�ْ� َوْ�َ� ��َ�� َ��

 ِ�
ْ
  َوِ�ْ� أَْ�َ� ا�����ِ�َ� َ�ْ�َ� َ��

 
 

618 Salâhî bu beyitleri derkenârda nazmen tercüme etmiştir:  
Her kimin ferzendi isen eyle tahsîl-i edeb 
Medhe kâfîdir sana yok hâcet-i zikr-i neseb 
 
Bir hasîbe nisbeti kâfî değil irfân gerek 
Bî-lisân u bî-edeb olsa nedir lutf-ı haseb 
 
Merd odur ki diye işte hâzırem her hâlde 
Merd ana denmez ki olsa zikr u fahri şân-ı eb 

619 Onların bütün lugazlarını, beliğ olan çözdü, ta’kīdi uzadıkça, onların anlayışını 
kınıyorum. 
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[74a]  ��َ�ْ�ُ� ����� وَ�ّ�ِْ� ��ن  

�ِ وأَْدِرْج 
ْ
 ��� َزْ�ِ� ا�َ�ْ�َرَ��

  

 �� �َْ��اُه َ�ْ���
ُ
  َ��ِ�َ� ِاْ��

�ِ و��ْ 
ْ
 ُ� َ���ِ� َ�ْ� �ِ� اْ�َ��ِ���

Terceme: 

 Vaʿd-ı Mūsā’yı iki kez aḫẕ u basṭ eyle hemān 

 Hem ṭabāyiʿ aṣlını taḥtında vażʿ eyle nihān 
 
 Ḳaṭʿ-ı şaṭrencüñ daḫi bir ṣaffını al ey hümām 

 İkinüñ beyninde bir derc it ola müşkil beyān 
 
 Bu benüm maḥbūbumuñ nāmıdur ol maḥbūb kim 

 Vālih ü ḥayrān-ı ḥüsnidür anuñ ḫalḳ-ı cihan 
 
Bunda ḥall-i muʿammā oldur ki ʿaded-i inḥiṣārı üzere vaʿd-i 

Mūsā’dan murād erbaʿīndür ki medlūli olan mīm ḥarfidür. Ve aṣl-ı 
ṭabāyiʿden murād dörtdür ki medlūli olan dāl ḥarfi murād olınur. Ve 
şaṭrencin bir ṣaffından murād sekizdür ki medlūli ḥā murād olınup 
ḥurūf-ı meẕkūre teʾlīf-i imtizācī ile Muḥammed olur ki ʿamel 
ḥesābınuñ tafṣīli inşāʾallāhu teʿālā maḥallinde ẕikr olınur. Ve keẕālik 
ʿAlī ismine ḳavl-i şāʿirde vāḳiʿ olmışdur:  

ًة �� َوْ��ةٍ �ْ�  ���َ ���ْ�ِ�َ  

 �ْ� َ� ��ْ�ري ا���
ْ
  أزَ�َ�ْ��َ� َ��

  

  ُ�ْ�ُ� �� ��ا �َ��َل ���ٌ� 

 �َ���ْ�� ��� َ
 620 ��ِ�ٌ� أْ��� ��

 
620 Vadide düşen bir şeyin sesini duyduk, Bizi korkuttu, çünkü sebebini bilmiyoruz. 

Dedim ki nedir bu? Bunun üzerine biri dedi: Kör bir âciz yükseldi ve dönüştü. 
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Bunda ḥall-i muʿammā oldur ki  ���� lafẓı aʿmā olınca yaʿnī ʿaynı 
ısḳāṭ olınca ا�� ḳalur.  ��� َ

�� işāretiyle her ḥarfüñ ʿaded-i ḥurūfında ṣıfr-ı 
zāʾid ile teraḳḳī eyledüñ elif ʿadedi bir iken ṣıfr-ı zāʾid ile on ve cīm 
ʿadedi üç iken teraḳḳī ile otuz ve zā ʿadedi yidi iken teraḳḳī ile yitmiş 
olur ki medlūlleri olan  ع ,ل ,ى ḥāṣıl olduḳdan ṣoñra ������ işāretiyle 
ḳalb olıcaḳ ʿAlī olur. Ve keẕālik Ḫıżr ismine ḳavl-i şāʿirde vāḳiʿ 
olmışdur:  

  ُ�ْ��ٍَ� ِ�َ�ّ�ٍ �� ����� ِر�ً�� 

َ� ُ��� ُ�ْ�ِ�طٌ 
ْ
َ�ُ� إ�َ�

�
��  

  

  �� ا�ُ�ّ�ِ َ�ُ�ر� َدْ�ُ�ُ�  َذل� ��   

 ُ��ُ�َْ� �ً� ْ
��َ�َ �ً� ْ

��َ �ِ�ِ
ْ
��َ �ْ�ِ  621 

[74b] Bunda ḥall-i muʿammā oldur ki  َذل�’den murād terādüf 
ṭarīḳince mürādifi olan ع��� murād olınur ve ʿaynından yaʿnī  ��� 
ʿaynından dürr-i demi yaʿnī noḳṭası iki kerre sāḳıṭ olınca ʿayn rā olur. 
Zīrā ʿaynuñ ʿadedi 70’dür, andan noḳṭa sāḳıṭ olınca 7 ḳalur ki ز 
ʿadedidür. Zā’dan daḫi noḳṭa sāḳıṭ olınca  ر ḳalur. Pes ��� 
kelimesinüñ ʿaynı yirine ر vażʿ olınca ��� olduġı ẓāhirdür. 

Ḳavāʿid-i muʿammādan nebẕe-i yesīrin işʿārı ehemm olmaḳdan 
nāşī Mollā Cāmī ḳuddise sırruhu’s-sāmī ḥażretlerinüñ Ḳavāʿid-i 
Muʿammā’sından emẟile-i ḳavāʿidi beyānıla iḫtiṣār olındı. Pes imdi 
muʿammā bir kelām-ı mevzūndur ki ṭabʿ-ı selīm ve ẕihn-i müstaḳīme 
pesendīde ve mülāyim olan bir remz ü īmā ile esmādan bir isme 
delālet eyleye. Ve nāẓım-ı muʿammā olan iki emrden nā-çārdur. Biri 
taḥṣīl-i ḥurūf-ı ismdür ki mādde menzilesindedür ve biri ol ḥurūfuñ 
bi-ḥaseb-i taḳdīm ü teʾḫīr tertībidür ki ṣūret mesābesindedür. Ve 
aʿmāl-i muʿammāʾī üç gūnedür ki biri taḥṣīl-i māddeye maḫṣūṣdur ki 
aña aʿmāl-i taḥṣīlī dirler. Ve ikincisi tekmīl-i ṣūrete maḫṣūṣdur ki aña 
aʿmāl-i tekmīlī dirler. Ve üçüncüsi oldur ki mādde ve ṣūretden birine 

 
621 Ey beni göz ardı eden! Zayıf âşığa merhamet göster! Aşırı sevgi, onu sana karşı 

kör ediyor. Sevgi konusunda zillete düşmüştür, gözyaşı pınar oldu, gözünden 
düşen o şey. 
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maḫṣūṣ olmayup belki anuñ fāʾidesi aʿmāl-i taḥṣīlī yā tekmīlīden ġayrı 
ʿamelüñ teshīlīdür ki aña aʿmāl-i teshīlī dirler. 

Pes imdi aʿmāl-i taḥṣīlī ṭoḳuzdur ki birine taḫṣīṣ ve tanṣīṣ ve 
ikincisine tesmiye ve üçüncüsine telmīḥ ve dördüncisine terādüf ve 
beşincisine iştirāk ve altıncısına taṣḥīf ve yidincisine teşbīh ve istiʿāre 
ve sekizincisine ʿamel-i ḥisābī ve ṭoḳuzuncısına kināye dirler. Ve 
aʿmāl-i tekmīlī daḫi [75a] üçdür ki birine teʾlīf ve ikincisine ısḳāṭ ve 
üçüncisine ḳalb dirler. Ve aʿmāl-i teshīlī daḫi dörtdür ki birine intiḳād 
ve ikincisine taḥlīl ve üçüncisine terkīb ve dördüncisine tebdīl dirler. 
Pes ḳısm-ı teshīlīnüñ fehmi taḥṣīlī ve tekmīlī fehmine medār olmaġla 
teshīlīyi taḳdīm idüp naẓm: 

  ���� از��� ������ ��� ران

  ��622ن آ ��� د��� ن ��دد دو آاز 
  

  از ا����د ا���ه �����   ��د

 ��623 از ����� دان ����� او �����
  

  �� ���� ا����د ا��ر ���رت 

  ���624ء ����� ��دن ا��رت

didi. Pes intiḳād vücūhdan bir vechle muʿammāda taṣarruf içün 
kelimenüñ ḥar�erinden baʿżısına işāretden ʿibāretdür. Meẟelā evvel ve 
müfetteḥ ve revī ve ser ve leb ve ruḫ ve tāc ve efser ve bālā ve ṣāfī ve 
bunların emẟāli lafẓlar ile kelimenüñ ḥarf-i evveline işāret olınur. Ve 
āḫir ve ḥadd ve nihāyet ve dāmen ve pāy ve pāyān ve der ve zīr ve 
bunların neẓāʾiri lafẓlar ile kelimenüñ ḥarf-i āḫirine işāret olınur. Ve 
dil ve miyān ve miyāne ve kemer ve merkez ve evsaṭ ve bunların 
emẟāli lafẓlar ile kelimenüñ ḥarf-i vasaṭına işāret olınur. Nitekim beyt: 

 
622 Herşeyden önce teshîle mensup kısımdan bahset. Bundan sonra diğer iki kısım 

kolay anlaşılır.  
623 Önce intikâd ondan sonra da tahlîl olur. Tahlîlden sonra da terkîbi ve tebdîli bil.  
624 İntikâd nedir? İbarelerde lafızlarun parçalarına işâret etmektir.  
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  زا���� ��د ���ر �� ��خ دل 

  ��������625 از ���اد ����د

beytinde necm muʿammāsında vāḳiʿ olmışdur ki ر���’ın ruḫı ki 
nūndur ا���� lafẓınuñ dili olan cīmi م�� lafẓınuñ zīri olan mīme 
irişdürince necm ḥāṣıl olur. 

[75b] Ve teshīlīnüñ ikinci ʿameli taḫlīlīdür. Ve taḫlīl fenn-i 
muʿammāda oldur ki bir lafẓ ki iʿtibār-ı maʿnā-yı şiʿrde müfred ola 
maʿnā-yı muʿammāda iki cüzʾ yāḫūd daḫi ziyādeden mürekkeb olmaḳ 
iʿtibārın itmekden ʿibāretdür. Nitekim beyt:  

  �� ��زى ��� ���درا ���ى

  ��626د ����� در �� ��ّ��
  

  د�����������ن ���� �� �� �� 

  �627 ��را رو�� ا�� ���� ���ا���

didi. Muʿammā را رو���� lafẓlarından istiḫrāc olınur ki رو�� lafẓı maʿnā-
yı şiʿrde dilkü maʿnāsına müfreddür ve maʿnā-yı muʿammāda iki cüzʾe 
taḫlīlden ṣoñra �� lafẓı  �� lafẓına rev olınca yaʿnī  ��’nuñ mīmi �� lafẓına 
tebdīl olınca  ��� ḥāṣıl olur ki bunda intiḳād ve taḫlīl ve tebdīl ʿamelleri 
vardur.  

Ve teshīlīnüñ üçünci ʿameli terkībdür. Ve terkīb fenn-i 
muʿammāda oldur ki bir lafẓ maʿnā-yı şiʿr ḥasebiyle mürekkeb ola ve 
maʿnā-yı muʿammā ḥasebiyle müfred iʿtibār olına ol şarṭ ile ki andan 
murād maʿnā ola, lafẓ olmaya. Nitekim beyt:  

  �� ��� ��� ����زى ��� �� 

  ��628ان آ�� ��� ���د ��ا��
 

625 Benim sevgilim, yanağı ile meclis ehlinin gönlünü aldı ve zâlimliğinden dolayı 
aldığı gönle itibâr etmeyip ayağı altında bıraktı.  

626 Müfred lafzı, cüzlerine ayırırsan muammâ fenninde buna tahlîl derler.  
627 Subaşının sarhoşlara üstün gelmesi dert değil; kendisi aslan da olsa bize tilki 

geldi.  
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  وزان ���� ��د�� ��� ����د 

  �������629 ��ان ����� ����د
  

  ز���ى ��م ��ل د�����ن ��

  630ز��ن د��ه ��دم روى زردال 

didi. Muʿammā د��ه ve   زردالروى  lafẓlarından istiḫrāc olınur ki د��ه’den 
teşbīh ṭarīḳince  ص murād olınur. Ve زردال lafẓı ki maʿnā-yı şiʿr 
ḥasebiyle  زرد ve ال lafẓlarından mürekkebdür maʿnā-yı muʿammā 
ḥasebiyle زردال müfred iʿtibār ve andan ṣoñra زر ve دال lafẓlarına taḫlīl 
[76a] idüp زر lafẓınuñ reviyyi ki ز’dür دال idince در ḥāṣıl olup  ص 
lafẓıyla  ر�� olur.  

Ve teshīlīnüñ dördünci ʿameli tebdīldür. Ve tebdīl fenn-i 
muʿammāda oldur ki baʿżı ḥurūf ʿamel-i taṣḥīf tevessül itmeksizin baʿżı 
āḫer ḥarfe tebdīl olına. Nitekim beyt: 

  �����ر  ى� را ��ل ��ز�� ���

  ����631 د��� ا��ر ��� ا���ر 
  

  در�� �� ���� �� ����� ����

  ���632ن ����زم از ����� را��
  

  ��� ��د�� ��ى ان ����ا��ا 

  ��633 ��ف �����ر�� ا��ا��ا

 
628 Birkaç lafzı birbirine eklersin, böylece onda müfredler bir araya gelmiş olur.  
629 Hâlbuki ma’nâ, maksûd olan lafz değil; bir araya getirilen kelimelerle elde edilir. 
630 Sabırsızlığımdan dolayı hâlim müşkil oldu. Kanlı gözyaşımdan dolayı sarı yüz 

aldım. 
631 Bir sebepten dolayı bir lafzı, şiirdeki başka bir lafızla değiştirirsin.  
632 Bu fende bunun ismi tebdîlden başkası değildir. Örneği zikrederek onu iyice 

elde et.  
633 O saçları öyle güzel kokuttular ki geyiklere misk yağdırdılar.  
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didi. Bunda muʿammā ر�����  �����ر .lafẓlarından istiḫrāc olınur ��ف 
lafẓı iki cüzʾe taḫlīden ṣoñra  ر�� lafẓı ��� lafẓınuñ nāfı olınca yaʿnī 
vasaṭında olan  ش lafẓı ر�� lafẓına tebdīl olınca  رك��� olur.  

Ve aʿmāl-i muʿammānuñ bir ḳısmı ki aʿmāl-i taḥṣīlīdür, ol daḫi 
ṭoḳuz nevʿdür ki evveli aʿmāl-i tanṣīṣ ve taḫṣīṣdür. Pes tanṣīṣ ve taḫṣīṣ 
oldur ki baʿżı ḥurūfı ṣarīḥen ẕikr olınup vücūhdan bir vechle ol ḥarf 
taʿyīn olına. Nitekim 

 �� ��� ������ ��� ����� 
  ���634رم �� ��� ���� ���� 

  

  ��� ����� ���� �����ر�� 

  ���635ً�� ذ�� ���� ��ن ��اد�� 
  

  دل زا�� ز��ل د�� ������

  ��636 ���� �� ����راج د���� 

didi. Bunda muʿammā ������ ل د���� lafẓlarından istiḫrāc olınur.  ل��
 üñ ḥâ’sı zeyn lafẓına tebdīl’��ل lafẓını tanṣīṣ ve taḫṣīṣden ṣoñra د��
olınca zeynüddīn olduġı ẓāhirdür.  

Ve aʿmāl-i taḥṣīlīnüñ ikinci ḳısmı tesmiyedür. Ve tesmiye naẓmda 
esmā-yı ḥurūfdan bir ismi derc itmekden ʿibāretdür ki [76b] ol ismüñ 
müsemmāsı murād olına yāḫūd bir ḥarfe işāretden ʿibāretdür ki ol 
ḥarfüñ ismi murād olına. Nitekim 

  وزان �� ����� ا���� ����ب

  637ن ���� ��دو ا���بآو��ع 
  

 
634 Tahsîl kısmı dokuzdan başkası değildir. Bana teveccüh edersen sana onları 

sayayım. 
635 Biri tahsîs olur ki bu da lafzın bilinen manasında kullanılmasıdır.  
636 Zâhidin gönlü, dininin hâlinden dolayı hüzünlü ve dertlidir. Çünkü senin 

gözlerin onun dinini yağmalamaktadır.  
637 Bundan sonra, tesmiye kaidesini anlatalım. Bu iki üslup üzere kolayca anlaşılır.  
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  ��� از ��م ���� ��ا��� ��ف 

  ����638 ��ف ��دن ��م را ��ف
  

  ��� ��م ��دن دوم از��ف

  639وزان ����درا ا���م ��دن
  

  ��� ���� ����� وزد ا�ّ�م 

  �����640م ��ار از ��ف �� ��ف اى 
  

  ��دروى ���� ز�� �� ����

  ���641 �������� ��دا�� ��

didi. Bunda muʿammā ���� ��� lafẓından از ��ف �� ��ف işāretiyle istiḫrāc 
olınur ki ism-i ḥarf olan ف�� ile müsemmāsı ق murād olınur ki nāmı 
ḳāfdan ḳāfa irince ���� ḥāṣıl olur. Ve ikinci miẟālde muʿammā   ���
�� ��دا��   �������� mıṣrāʿından istiḫrāc olınur ki intiḳād ṭarīḳince 
������’den murād  س ḥarfidür ve ��  ḥarfidür ismi ل den murād’دا�� 
olan م� murād olınur. Pes intiḳād ṭarīḳince ��’üñ دا��’i olan  م� 
lafẓına  س ḥarfi baş ḳoyınca م�� olur. 

Ve aʿmāl-i taḥṣīlīnüñ üçüncisi telmīḥdür. Fenn-i muʿammāda 
telmīḥ oldur ki bir ḥarfe yāḫūd daḫi ziyādeye işāret olına ki maḥall-i 
meşhūrda mesṭūr u meẕkūr ola. Ve bu ʿamellerden bu fende meşhūr 
olan raḳam-ı taḳvīmīye işāret itmekdür. Zīrā aṣḥāb-ı nücūm 
iḫtiṣārdan ötüri bir nice ıṣṭılāḥ vażʿ itmişlerdür. Meẟelā sebʿa-i seyyāre 
ki ḳamer ve ʿuṭārid ve zühre ve şems ve mirrīḥ ve müşterī ve zuḥaldür, 
ḥarf-i aḫīrlerin iktifā eylemişlerdür. Meẟelā ḳamer içün ر ve ʿuṭārid 
içün د ve zühre [77a] içün  ه ve şems içün  س ve mirrīḥ içün ح ve 

 
638 Biri, bir harfin adını söyleyip harfi kastetmektir. Zikredilen adı harf için 

kullanmaktır.  
639 İkincisi de harften harfin adını kast etmektir. Böylece ondan maksudu elde etmiş 

olursun.  
640 Günler senin boyuna göre elbise diker. Ey oğlan, onu Kâf’tan Kâf’a çıkar.  
641 Senin yüzün gül, saçların da sünbül olur. Sünbülün, gül eteğinin üzerine başını 

bırakır.  
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müşterī içün ى ve zuḥal içün ل taḥrīr iderler. Ve ʿalāmet-i şeref içün  ف 
ve hübūṭ içün ط yazarlar ve leyl içün ل ve nehār içün ر ve yevm içün  م 
yazarlar. Ve eyyām-ı hefteyi yek-şenbih ا, dü-şenbih ب, se-şenbih ج, 
çār-şenbih د, penç-şenbih ه, cumʿaya و, cumʿa ertesine ز terḳīm iderler. 
Ve on iki burcuñ esmāsını keẕālik iḫtiṣār idüp ḥamel içün ه ve nūr 
içün ا ve cevzā içün ب ve sereṭān içün ج ve esed içün د ve sünbüle içün 
 ve ط ve cedy içün ح ve ḳavs içün ز ve ʿaḳreb içün و ve mīzān içün ه
delv içün ى ve ḥūt içün  �� taḥrīr iderler. Pes bu meẕkūrātuñ her biri 
ẕikr idüp ve iḫtiṣār içün vażʿ olınan ḥarfi murād itmege telmīḥ dirler. 
Nitekim 

  ������� ����� ا���ل  ز���م 

  �����642 �� �� ��ح آن ������ 
  

  ��� ����ر  ا��رت ��د��� از

  ����643 د��� ا��ر ��ى ����ر
  

  �� ��ا�� ���� ��� ا������

  ��644ا�� ��م او �� ��ف ����
  

 �� آ�� ��� از�� ���وزه ا��ان
 ��645د ��م �� �� ����� او ���ان 

  

  �����ر����� از���ه آن ��� 

  646ز��� د��ه ام دّر ��� ���ر 

 
642 Muammânın tahsîlî kısmının üçüncüsü telmîhtir. Onu sana açık bir şekilde 

söyleyeyim. 
643 (Telmîh); söylenilen lafızla, meşhur olan başka bir lafza işaret eylemektir.  
644 Fâtiha suresini baş tarafını oku ki onun adını ikinci bir harf olmadan bilesin. 
645 Güneş, firuze renkli felekten geldiğinde senin adın zühre ve zuhal yıldızlarıyla bir 

olur. 
646 İnciler saçan dudağından dökülen gülüşler, gözümün köşesinden inciler 

döktürdü.  
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didi. Bunda ḥall-i muʿammā oldur ki ا������ ��� ����’den murād  ا���� 
lafẓıdur ḥarf-i ẟānīsüz olınca yaʿnī lāmı ısḳāṭ olınca ا��� olur. Ve ḥall-i 
muʿammā-yı ẟānī oldur ki mihrden terādüf ṭarīḳince şems ve telmīḥ 
vechiyle  س murād olınur. Ve nāhīdden terādüf ṭarīḳince zühre ve 
telmīḥ vechiyle ه murād olınur. Ve keyvāndan terādüf ṭarīḳince zuḥal 
ve telmīḥ ile ل murād [77b] olınur ki teʾlīf-i ittiṣālī ile sehl ḥāṣıl olur. 
Ve ḥall-i muʿammā-yı sālis ز��� د��ه ام دّر ��� ���ر’da د��ه ���’den murād 
dāl’dur ki müsemmāsı د ve telmīḥ vechiyle medlūli olan ʿuṭārid murād 
olınur. Ve در’den ḳalb ile رد���’in rā’sı ve dāl’ı murād olınup ر��� ��� 
olıcaḳ yaʿnī رد��� lafẓından ısḳāṭ olıcaḳ  ��� ḳalur. 

Ve aʿmāl-i taḥṣīlīnüñ dördüncüsi terādüf ve beşincisi iştirākdür. 
Pes terādüf oldur ki iki lafẓ yāḫūd daḫi ziyāde elfāẓ bir maʿnā 
muḳābelesinde vażʿ olına şems ve ḫūrşīd ve mihr ve āfitāb gibi ki 
bunlara elfāẓ-ı müterādife dirler. Ve eger terādüfüñ ʿaksi üzere bir lafẓ 
içün iki maʿnā yāḫūd daḫi ziyāde mevżūʿ ise aña iştirāk dirler lafẓ-ı 
ʿayn gibi ki çeşm ve çeşme ve zer ve ḥarf-i maḫṣūṣ içün mevżūʿdur. 
Nitekim 

  ��د ��رم ��ادف زان �� ����� 

  647ا�� ���� �� ���� ا���ا���
  

 �
ّ
  دو ��� از��� �� ���� ���

 ��648ا ��ادف ��ان در�� ��ّ آ�� �� 
  

  ا���اك از ��� وا���� ���� 

  649دو ���� ��� ��دن در��ارد 
  

  �� آن ���� �� دل از �ّ�� ��دا��

  650 ������ رخ ����د �� �� ��� ��  

 
647 (Muammânın tahsîlî kısmının) dördüncüsünün adı terâdüf, beşincisi ise 

iştirâktir. Bunu söyleyeyim, ne gam! 
648 Bir mana için iki lafız konur ve bu fende buna terâdüf denir. 
649 İştirâk nasıl olur? Bir yerde söylenen lafızdan iki mana anlamaktır.  
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didi. Ḥall-i muʿammā oldur ki  ��� lafẓınuñ دل’i دا���� yaʿnī mīm’i 
ısḳāṭ olıcaḳ  �� ḳalur ve mıṣrāʿ-ı ẟānīde  �� lafẓı ��� üzere olınca yaʿnī 
çeşmüñ mürādifi ʿayn ve ʿaynuñ lafẓ-ı müştereki ḥarf-i ع üzere olınca 
  .olur ���ع

Ve aʿmāl-i taḥṣīlīnüñ altıncısı taṣḥīfdür. Ve taṣḥīf oldur ki bir 
lafẓuñ ṣūret-i [78a] ḫaṭṭīsi noḳṭanuñ maḥv u iẟbātıyla taġyīr olına. 
Taṣḥīf daḫi iki ḳısmdur. Birine taṣḥīf-i vażʿī dirler ve birine taṣḥīf-i 
caʿlī dirler. Taṣḥīf-i vażʿī oldur ki bir lafẓ-ı müfred ẕikr olına ki taṣḥīf 
olınacaḳ kelimenüñ ṣūret-i ḫaṭṭīsinde ola ve noḳṭanuñ maḥv u 
iẟbātında taʿarruż olınmayup ṣūret ve naḳş ve şekl ve resm ve nüsḫa ve 
sevād ve nişān ve numūne miẟillü elfāẓ ile taṣḥīfe işāret olına. Ve 
taṣḥīf-i caʿlī oldur ki esnā-yı kelāmda noḳṭanuñ maḥv u iẟbātına işāret 
vāḳiʿ ola noḳṭaya ḳaṭre ve gevher ve ḫurde ve cevher ve emẟāli lafẓlar 
ile taʿbīr olına. Nitekim  

  ��� زا���ل ������� �����

  651ن ����ج �����آز���ه ���� 
  

  �� ���� ��رت ���� ����

  652زان ��م ���� ��دد ����
  

  ����م از ����� �� ����ان 

  ��653 ����� او �� ���� ا���ن

didi. Ḥall-i muʿammā oldur ki taṣḥīf-i vażʿī ṭarīḳince رت�� lafẓıyla 
���� lafẓınuñ taṣḥīfine yaʿnī şīn’üñ noḳṭalarınuñ ısḳāṭına işāret 
itmekle noḳṭası gidince ���� ḳalur ki ���� ṣūretinüñ ʿaynıdur. Ve 
taṣḥīf-i caʿlī Mūsā muʿammāsındadur ki  ان����  ��  ����� از   ����م 

 
650 O çerâğ, gece vakti benim gözüm üzerinde yüz göstermiş olduğu hâlde benim 

gönlümü yüz dertle yaktı. 
651 Muammânın tahsîlî kısmının altıncısı tashîftir. Meşhur olduğu için tarife 

muhtaç değildir.  
652 Senin güzel adının hazır olduğu bir eğlence meclisinin suretini gördüm.  
653 Onun tatlı dudakları inciler saçınca hayretimden dişimle dudaklarımı ısırdım. 
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mıṣrāʿında intiḳād ve ısḳāṭ ʿamelleri ṭarīḳince ����� lafẓınuñ ��’i ki 
 ısḳāṭ olıcaḳ Mūsā ḳalur خ ile ıṣırmaḳ ısḳāṭına işāretdür ki د��ان dur’خ
ve taṣḥīf-i caʿlī ṭarīḳince او �� ���� ا���ن ����� �� [78b] işāretiyle ����� 
lafẓınuñ ��’i ki şīn’dür ����’de olan şīn’den ا���ن  ���� olıcaḳ Mūsā 
ḳalur. 

Ve aʿmāl-i taḥṣīlīnüñ yidincisi teşbīh ve istiʿāredür. Teşbīh ve 
istiʿāre oldur ki bir lafẓ ẕikr olınur ve ol lafẓdan ṣūret-i ḫaṭda 
müşābehet vāsıṭasıyla bir ḥarf yāḫūd daḫi ziyāde murād olınur. 
Nitekim 

  �� آ�� ا�� ���� در ���رت

  654ا����رت  اورا ����� ��ان �� 
  

  ����� ��ز ���� را ������� 

  �����655  �� ���� ����ا ����� 
  

  �� ���� ��رت آن ����ى ���ان

  ���656دى در ��ّ�� ��� د��ان

didi. Ḥall-i muʿammā oldur ki  ان���  �� intiḳād ṭarīḳince ����ى 
lafẓıdur. Taṣḥīf-i vażʿīde رت�� lafẓıyla خ noḳṭasınuñ ısḳāṭına işāret ve 
د��ان  ��� lafẓını ẕikr idüp ve teşbīh ve istiʿāre ṭarīḳince  س ḥarfini 
murād ider ki �� lafẓına teʾlīf-i imtizācī ile ḥasen olur. 

Ve aʿmāl-i taḥṣīlīnüñ sekizincisi ʿamel-i ḥisābīdür. Ve ʿamel-i 
ḥisābī beş üslūb üzeredür ki birine üslūb-ı ismī dirler. Üslūb-ı ismī 
oldur ki naẓmda bir ʿadedin ismini derc ḳılmaḳdur ve ol ism gerek ol 
ʿadede delālet eylesün gerekse ol ʿadedin medlūli olan ḥarfe delālet 
eylesün. Ve ʿamel-i ḥisābīnüñ ikincisi üslūb-ı ḥarfīdür. Üslūb-ı ḥarfī 
oldur ki bir ḥarfüñ yāḫūd daḫi ziyādenüñ taʿayyünine işāret olına ki 
ẕihn ol ḥarfden ʿadedine intiḳāl ide gerekse maḳṣūd ol ʿadedi ol 

 
654 (Muammânın tahsîlî kısmının) yedincisi ne olarak gelir? Onu teşbih ve istiâre 

olarak oku.  
655 Bir ismi kendisinin manasına benzeyen bir harfle nişanla. 
656 Güldüğünde bana diş şeklinde görünen güleç dudaklarının suretini bağladım. 
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gerekse maḳṣūd ol ʿadedin medlūli olan ḥarf ola. [79a] Ve ʿamel-i 
ḥisābīnüñ üçüncisi üslūb-ı iḥṣāyīdür. Üslūb-ı iḥṣāyī oldur ki bir 
ʿadedin evżāʿ u aḥvāli bir vech üzere ẕikr olına ki ẕihn anuñ 
mülāḥaẓasından ol ʿadede intiḳāl ide. Ve ʿamel-i ḥisābīnüñ dördüncisi 
üslūb-ı inḥiṣārīdür. Üslūb-ı inḥiṣārī oldur ki bir maʿdūd ẕikr olına ki 
ol ʿaded-i muʿayyende anuñ ḥaṣrı meşhūr ola ki ẕihn anuñ ʿadedine 
intiḳāl ide. Ve ʿamel-i ḥisābīnüñ beşincisi üslūb-ı raḳamīdür. Üslūb-ı 
raḳamī oldur ki erḳām-ı ḥisābdan bir raḳama bir vechle işāret olına ki 
ol raḳamuñ ezāsında taʿyīn olınan ʿadede ẕihn intiḳāl ide. Ve ṣuver-i 
erḳām-ı ḥisābī 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 
90, 100, 1000 ve ḳıs ʿalā hāẕā. Nitekim 

  ��د ���� �����ى �����

  ��657 ازد�� ��د ���� �����
  

  ��وع ا�� ��� ����ر ���� 

  ��658 ����� �� ��� د��ار ���� 
  

  ���ن آن �� �� �� �� ��� و ����

  �����659 ��� ا���را ����� 
  

  ��� را �� ��� �� در ��� ��

  660ن ��م د�راآ��د ��� �� 

didi. Ḥall-i muʿammā oldur ki üslūb-ı ismī ṭarīḳince evvelki ���’den 
murād ��� lafẓınuñ ʿadedidür ki ḳırḳdur ve ḳırḳ ʿadedinden mīm 
murād olınur. Ve ikinci ���’den murād mürādifi eḥaddur. Pes mīm 
eḥad içinde olıcaḳ Aḥmed olur. Ve üslūb-ı ḥarfīnüñ [79b] miẟāli:  

 
657 (Muammânın tahsîlî kısmının) sekizincisi hesâbî olup, adede dâhil olan işlerden 

ayrı değildir.  
658 Bunun ayrıntıları ve alt dalları çoktur; her birini tek tek anlatmak zor olur. 
659 Bu yüzden, ben lafı uzatmadan onu bir misalle anlatacağım. 
660 Bire bir içinde yer verirsen, o sevgilinin ismi senin nakdin olur. 
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  ز��������� ا�� ��ر��� در 

  �����661رخ آن �� ���� ��رى �� 

Ḥall-i muʿammā oldur ki رخ  �� ’den murād terādüf ve intiḳād 
ṭarīḳince ḳamerin ḳāf’ıdur ki ق ḥarfinüñ ʿadedi Fārsī’de ṣad’dur ve 
 olur. Ve ��ر lafẓı iki cüzʾe taḫlīlinden ḥāṣıl olan rā ile teʾlīf olıcaḳ ��رى
üslūb-ı iḥṣāyīnüñ miẟāli:  

  ����� ���� آن �� ����ان 

 662د����ا از د���� دا�� ����ن 

Ḥall-i muʿammā oldur ki üslūb-ı iḥṣāyī ṭarīḳince �� lafẓınuñ 
ʿadedi otuz ikidür ki nīmesi yaʿnī nıṣfı on altı ʿaded ider ki �� lafẓı 
murād olınur. Ve د��ان’dan teşbīh ṭarīḳince sīn ḥarfi murād olınur ki 
teʾlīf-i ittiṣālī ile  س�� olur. Ve د��ن-ı evvelden teşbīh ṭarīḳince mīm 
murād olınur ve د��ن-ı ẟānīden terādüf ṭarīḳince �� murād olınur ki 
��’den mīm nihān olıcaḳ ف ḳalur ki  س�� lafẓına teʾlīf-i ittiṣālī ile  ���� 
olur. Ve üslūb-ı inḥiṣārīnüñ miẟāli: 

  رود���م ��� ��و�� د���اه 

  ��663 رو���� ��م در��ل آن ��ه 

Ḥall-i muʿammā oldur ki üslūb-ı inḥiṣārī ṭarīḳince ل��’den murād 
üç yüz altmışdur ki  �� ḥāṣıl olur ve māhuñ rūyı yaʿnī ḥarf-i evveli ki 
mīm’dür teʾlīf-i imtizācī ile  ��� olur. Ve üslūb-ı raḳamīnüñ miẟāli:  

  �� ��م ��ران ��ر��� ا��ار

  ���664د از �� دوا���� ��� ���ر 

 
661 Güneş, senin gözlerine esir olursa, o sevgilinin yanağının nasıl olduğunu 

görürsün. 
662 Ağzımdan gizli bir şekilde dudağının yarısını dişimle tuttum.  
663 O ay yüzlü sevgili bana bir yılda yüzünü gösterirse, ömrüm mutlu bir şekilde 

keyfimce gider. 
664 O iyilik güneşi, kendi adı için ucu aşağı bakan iki parmağını açtı. 
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Ḥall-i muʿammā oldur ki ر�����’den terādüf ṭarīḳince [80a] ʿayn 
ve ʿayndan tesmiye ṭarīḳince ḥarf-i ع murād olınur ve   ��� ا���� 
 dan murād teşbīh ṭarīḳince sekiz ʿadedinüñ şekl-i raḳamīdür ki’���ر
medlūli olan sekiz ʿadedinüñ mürādifi ن���’dur ki ʿayna ittiṣāl ile  ن���� 
olur. 

Ve aʿmāl-i taḥṣīlīnüñ ṭoḳuzıncısı kināyedür. Ve kināye iki ḳısm 
üzerinedür. Ḳısm-ı evveli oldur ki bir lafẓı ẕikr idüp ve ol lafẓuñ 
mevżūʿun lehi olan maʿnā vāsıṭasıyla murād olınan bir ġayrı lafẓ irāde 
olına ki lafẓ-ı meẕkūr ol murād olan maʿnā berāberine vażʿ olınmamış 
ola. Ve kināyenüñ ḳısm-ı ẟānīsi oldur ki bir lafẓı īrād idüp ve bilā-
vāsıṭa-i maʿnā bir ġayrı lafẓ irāde olına şu şarṭla ki lafẓ-ı evvel lafẓ-ı 
ẟānīye delāleti tesmiye ve telmīḥ ṭarīḳince olmaya belki ʿibāretüñ 
ẕikrinden ʿaḳl-ı müstaḳīm bir lafẓa intiḳāl ide. Nitekim  

  �����ن ��� ���� ����� 

  665ر��� ا���ل ������ ����� 
  

  ��د آن ا�� �� ���� را ����� 

  �������666 ��� �� ا�� ا��ل 
  

  �����ف ��� اى ��خ د���

  667رو���� ا�����ى ��درا از 
  

  ��د ���� ز����ا ���� ��د 

ر ����� ��ر ��� ��ر 
ّ
���668  

didi. Pes miẟāl-i evvel kināyenüñ ḳısm-ı evveline ve ẟānīsi ẟānīsinedür. 
Ḥall-i muʿammā-yı evvel oldur ki �� lafẓı tanṣīṣ ve intiḳād ṭarīḳiyle 
ṭaraf-ı āḫiri ki tesmiye vechiyle hā’dur [80b] ve رو���� ا��� ki şemsden 
kināyedür ayaġı ki āḫirinden ʿibāretdür ısḳāt olup hā lafẓına teʾlīf-i 

 
665 (Muammânın tahsîlî kısmı) dokuzuncusu olan kanun ile sona erişti.  
666 Biri budur ki bir lafzı bu sekiz usul olmadan bir şeye nişane edesin.  
667 Ey şuh dilber! Yanına ayaksız olarak gelen güneşe dolunayının tarafını göster. 
668 Adın, gönlümün sevinç sermayesidir. Ona defalarca “nur üstüne nur” dedim. 
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ittiṣālī ile ���� olur. Ve ḥall-i muʿammā-yı ẟānī oldur ki   ر ����� ��ر
ّ
���

��ر  ��� dimekle ر�� lafẓı mükerrer ẕikr olınduġından taʿmiye olınan 
ism-i nūr olduġına ẕihn-i müstaḳīm intiḳāl ider. 

Ve ḳavāʿid-i muʿammānuñ üçünci ḳısmı aʿmāl-i tekmīlīdür. Bu 
daḫi üç üslūb üzeredür. Evveli ʿamel-i teʾlīfdür. Pes teʾlīf mevāżiʿ-i 
müteʿaddidede müteferriḳa olan elfāẓı cemʿ itmekden ʿibāretdür. Bu 
cemʿ ise gāh bir sebīl-i ittiṣāl olur yaʿnī bir lafẓ bir lafẓuñ içine dāḫil 
olmaḳsızın bir lafẓ bir lafẓa muttaṣıl olur ki aña teʾlīf-i ittiṣālī dirler ve 
gāh olur ki cemʿ-i eczā-yı elfāẓ birbirine imtizāc ve baʿżı baʿżına duḫūl 
ile hāṣıl olur ki aña teʾlīf-i imtizācī dirler. Nitekim beyt 

  ��د ا���ل ������ �� ا���ب

  ��669 ��ح �� ��� ا����� ����ب
  

  ��� ����� آن  �� ��� ا��ا�� 

  ��670 ���� ��� �� �� از د�������
  

  ��د ���� ��ى ���� اى دو��

  ��671ص ا�� �� ���ا�� اى دو�� 
  

  ��در �� ��ا �����ر �� ��د 

  ��672 ��در ��ن �� ���� �� ��ر ��� 

ebyātında vāḳiʿ olmışdur. Miẟāl-i evvel evvele ve ẟānī ẟānīyedür. Ḥall-i 
muʿammā-yı evvel oldur ki  ���’den murād mürādifi ʿayndur ve iştirāk 
ve tesmiye vechiyle ʿayndan müsemmāsı ع murād olınur teʾlīf-i ittiṣālī 
ile � lafẓına muttaṣıl olıcaḳ �� olur. Ve ḥall-i muʿammā-yı ẟānī oldur 

 
669 (Muammânın kaidelerinden biri olan) tekmîlî ise üç üslup üzerinedir ve 

muradım bunları tek tek şerh etmektir.  
670 Bil ki birincisi, her biri bir yerden elde edilen farklı parçaları bir araya 

getirmektir. 
671 Ey dost! Gözün canımın belası olur ve bu beladan kurtulmaya gücüm yetmez.  
672 Hem baba hem de ana sana ay idi. Ancak ne baba ne de ana senin gibi iyi idi.  
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ki در�� lafẓı iki cüzʾe taḫlīlden ṣoñra [81a] teʾlīf-i imtizācī ṭarīḳiyle  �� 
lafẓı �� içinde olıcaḳ م��� olur.  

Ve aʿmāl-i tekmīlīnüñ ikincisi ʿamel-i ısḳāṭīdür. Ve fenn-i 
muʿammāda ısḳāṭ naẓm-ı muʿammāda münderic olan lafẓdan bir ḥarfi 
yāḫūd daḫi ziyādeyi ısḳāṭdan ʿibāretdür. Ve nīstī ve zevāl ve dūrī ve 
bunların emẟāli ısḳāṭa delālet ider kelimāt ile tevessül eylemek 
gerekdür. Nitekim  

  ن ���آ دوم ا���ط ������ و 

  �����673 دا��� د�� ز���ى ��ن 
  

  ����ت ����� زا���ر �����

  ��674 ���� در���ن د�� از�����

beytinde vāḳiʿ olmışdur. Ḥall-i muʿammā oldur ki ���’den murād 
terādüf ṭarīḳiyle ʿayndur ve tesmiye ṭarīḳiyle ع murād olınur. Ve 
�����’den murād tanṣīṣ ṭarīḳiyle lafẓīdür teʾlīf-i ittiṣālī ile ������ ḥāṣıl 
olur. د�� از��ف ���� işāretiyle ف�� lafẓınuñ Fārsī’de mürādifi olan 
��� lafẓı ısḳāṭ olıcaḳ ��� ḳalur.  

Ve aʿmāl-i tekmīlīnüñ üçüncisi ḳalbdür. Fenn-i muʿammāda ḳalb 
naẓm-ı muʿammāda münderic olan kelimātuñ tertīb-i ḥurūfını taġyīre 
işāretden ʿibāretdür. Ve bu ʿamelde kelimātuñ mecmūʿ-ı ḥurūfınuñ 
tertībi ʿale’t-tertīb taġyīr olınur ise aña ḳalb-i küll dirler ve eger baʿżı 
ḥurūfınuñ tertībi taġyīr olınur ise aña ḳalb-i baʿż dirler. Ve iki lafẓ 
yāḫūd daḫi ziyāde tertīb-i ḥurūf mülāḥaẓa olınmaḳsızın taḳdīm ü 
teʾḫīrine ḳalb-i küllī dirler. Nitekim 

  ��م ����� ان در ��� و ����� 

  ���675رة ���� از ����� �����

 
673 İkincisi iskât ve tahlîstir. Ele yapıştırmadan gidermek gerekir.  
674 Gönülsüz bir âşık, senin aşkınla her türlü dertten beridir: rakipler/ağyâr ise 

ellerini imkânsız düşüncelerden yıkamışlardır.  
675 Üçüncüsü, nazımda ve terkiplerde harflerin tertibini değiştirmekten ibaret olan 

kalbdir.  
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[81b] د�� �� �� دو ���� ��ت ���� ا��  

  ����676م ��م �����ات ���� ا�� 
  

 �����ن ��ل ��د از���� ر���ن 
 �� دور از دا�� ��غ آ�� �����ن 677

  

  ز���� ��م ���ب �� ����ا 

  678و�� ��و�� ا��ك ز�� و ��� 

ebyātında ḳalbüñ üç ḳısmına birer miẟāl vāḳiʿ olmışdur. Ḥall-i 
muʿammā-yı evvel oldur ki ت�� lafẓı ḳalb-i küll ile ج�� olur ve غ�� lafẓı 
taṣḥīf ve ḳalb-i baʿż ile ��� olur ve ���� lafẓınuñ �� lafẓı �� üzerine 
taḳdīm ve ��,  ��’den teʾḫīr ile ���� olur.  

  ���م ا��د ا�� دّر ��ا��

  ��679 ��� ا���س ��ك ��� ���� 
  

 د� ���� ����� ��ي ����� 
  680ا�� اورا ����ش ��� ��ر�� 

  

  ������ ���ل ارز��ه ��دا 

 ��681ار��ب ��م �����ه ��دا

 
676 Gönlüm her iki âlemde de senin yerin olmuştur. Senin nâmını işittim, gönlüm 

divanın olmuştur. 
677 Yüzündeki beni, göğsü yaralılardan gizleme. Zira yem tanesinden uzak olan kuş, 

perişan olur. 
678 ���� kelimesinin alttaki ve üstteki hecelerinin yer değiştirmesiyle çalgıcının ismi 

ortaya çıktı.  
679 Câmi’nin fikrinin elmas uçlu kalemi, Allâh adı ile bu muteber inciyi deldi. 
680 Ey gönül, “Feyz” kelimesinin harfleri ona tarih olursa, sana ebedî azarlama 

olmaz. 
681 Kabul görme şerefini elde etsin. Kerem ehli kişilerin yanında mübarek olsun. 
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Selāmetü’l-İḫtirāʿ 

ُه  اٍع َ���ٍ� أِ�ٌ� وَ���
َ
��ِ�ْ�ِ�ِ  

ِو�ِ�ِ� ِ�ْ� َرْأِس ُ�ّ�ِ َ��ِ� 
ْ
�ُو ِ�َ��

ْ
�َ�682 

Fenn-i bedīʿde selāmet-i iḫtirāʿ oldur ki şāʿir şiʿrinde bir maʿnā 
iḫtirāʿ eyleye ki ol maʿnā andan muḳaddem sebḳat itmemiş ola. 
Nitekim ẕübāb vaṣfında ʿAntere’nüñ ḳavlinde vāḳiʿ olmışdur:  

�ِرحٍ 
َ
�� �

ْ
  وَ��َ ا�ّ���ُب ��� َ�َ��

 ِ�ِّ� َ
ًرا َ��ْ�ِ� ا�ّ��ِرِب اْ�ُ���

َ
��  

  

  �َ�ً�� �ََ�ُ� ِ�ِ�راَ�ُ� ِ��راِ��ِ 

��ِد اْ�ْ��مِ   683 �ْ�َح اْ�ُ�ّ�ُِ� ��� ا���

[82a] Pes bu beytlerde olan maʿnāyı bir edīb teʾemmül ve �krinde 
taḫayyül eyledigi vaḳtde bāb-ı iḫtirāʿda ġarīb bulur. Zīrā maḥṣūl-i 
ʿibāret ẕübāb merciʿ-i żamīr olan ravżada ḫaliyyelendi yaʿnī 
mekānlandı sārib-i müterennim gibi taġannī ve terennüm ider olduġı 
ḥālde ve ḳollarını birbirine sürter olduġı ḥālde zenād üzerine mükibb-i 
ecẕemüñ ẕirāʿeyni ile ḳadḥ-ı nārı gibi dimek olur ki recül-i ecẕemüñ 
yaʿnī maḳṭūʿu’l-yed olan kimesnenüñ oturup ḳollarıyla ḳadḥ-ı nār 
eylemesine ẕübāb ṭarabından ḳollarını birbirine sürtmesini teşbīh-i 
ġarīb ve iḫtirāʿ-ı ʿacīb eylemiş ki taḳdīri ا� ا����  ا����د��ْ�َح   ��� ��م   
olur. Ve Şeyḫ ʿİzzeddīn’üñ bedīʿiyyesinde  

ْ�ِ��ا�� �� َ�� ِ�َ��� ِ�ْ �ُ���َ  

 
ْ
ِف ِ�ْ�َ� َرْ�ِ�ِ��

ْ
 684 ِاْ��� وِ�ْ��� َ���

 
682 Onun mızrağının boyu bir elif harfine benzer. Her zırhlının başından onu 

bilediği görülmekte. 
683 Karasinek onunla başbaşa kaldı. Mırıldanan sızmışın yaptığı gibi vızıldar ve gidici 

de değil. Eli kesilmiş kişinin yaptığı gibi dirseğini dirseğine sürterek şarkı söyler.  
684 Benzetmelerim, gayretimin yüceliğindedir. İsmim ve fiilim onların resmi 

nezdinde tek bir harf gibidir. 
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vāḳiʿ olmışdur ki   ا��� �� و���� �� وا���ف ا����� ���� ��� ا��ي �� ���ود
 maʿnāsında iḫtirāʿ eylemiş. Ve nāẓımuñ ilġāz-ı rumḥdan �� ��وف ا���
ṣoñra  

اٍع َ���ٍ� أِ�ٌ� 
َ
ُه ِ�ِ�ْ�ِ��   وَ���

ِو�ِ�ِ� ِ�ْ� َرْأِس ُ�ّ�ِ َ��ِ� 
ْ
�ُو ِ�َ��

ْ
�َ�685 

beytinde vaṣf-ı rumḥda iḫtirāʿ-ı ʿacīb eylemiş ki maḥṣūl-i beyt ol 
rumḥuñ ḳaddi iḫtirāʿ-ı sālim ile bir elifdür ki her bir şecīʿ ve dilāverin 
başından tervīs ile ẓāhir olur dimek olur ki tervīs riyāsetden ve 
bāliġü’l-rüʾūsdan binā olınmaḳ vaṣf-ı rumḥda iḫtirāʿ-ı ʿacīb olur. 

et-Tefsīr 

 
ً

ُ� ِ��ْ�ُ�ُ��ِه ا���ِ� �ْ�َم َو��
ُ
  َوَ�ْ��

 ا���َ��ِ 
َ

وا ِ�ْ� �ُ�ُوٍر ِ�� ُد��
ُ
� ِ�ّ�َ 

ْ
��َ686  

Ve bu tefsīre baʿżıları tebyīn tesmiye eylemişler. Pes fenn-i bedīʿde 
tefsīr oldur ki [82b] mütekellim kelāmında yāḫūd şāʿir bir beytinde 
bir maʿnā īrād eyleye ki eger kelām evvelinde tefsīre muḥtāc ise feḥvā-
yı kelāmı yāḫūd beyti bilmekde baḳiyye-i beyte fehm müştaġıl 
olmaya.  

Ve bu tefsīr gāhīce şarṭdan ve şarṭ maʿnāsına olan şeyʾden ṣoñra 
gelür ve gāhīce cār ve mecrūrdan ṣoñra gelür ve gāhīce ḫaberi tefsīr 
olan mübtedādan ṣoñra gelür şol şarṭla ki müfesser mücmel ve 
müfessir mufaṣṣal ola. Nitekim bedīʿü’t-tefsīr şāʿirin bu beytinde vāḳiʿ 
olmışdur beyt: 

 

 
 

685 Onun mızrağının boyu bir elif harfine benzer. Her zırhlının başından onu 
bilediği görülmekte. 

686 Savaş günündeki beyaz yüzlü dostları, zifiri karanlıkta nice dolunayları tefsir 
ettiler. 
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ْ
��ا َ���

َ
  َ���ُ�ا وَ��دُوا وَ��ؤا َواْ��

 687  أُْ�ٌ� وُ�ْ�ٌن وأْ���ٌر وأْ���لٌ 

Pes mıṣrāʿ-ı evvelde olan ṣavlet ṣāḥiblerini mıṣrāʿ-ı ẟānīde şīrāna ve 
seḫā ṣāḥiblerini bārāna ve żiyā ṣāḥiblerini māh-ı tābāna ve tevāżuʿ 
ṣāḥiblerini kūh-ı ʿaẓīmü’ş-şāna evceh-i teşbīh ve aḥsen-i tertīb ile tefsīr 
ü beyān eylemiş ve tefsīrde tertībe riʿāyet aḥsendür. Ke-ḳavlihi teʿālā 
  688 

ْ
ُوُ��ُ�ُ�� ْت  اْ�َ�د� ا��ِ��َ�   � ��َ��َ ُوُ��ٌه  َوَ�ْ�َ�د�  ُوُ��ٌه   ��

َ
�
ْ
��َ  el-āyet. Ve cār ve �َْ�َم 

mecrūrdan ṣoñra ḳavl-i şāʿirde vāḳiʿ olmışdur: 

 ��ِ�
َ
  ِ�ُ�ْ�َ���� اْ�َ����ِت َ�ْ�ٌ� َ��

  َ���ا �ُ� ��� و��ا �ُ� ��ٌ 
  

  ������� ا�َ�َ��� وِ�ْ�َ�ْ��وِم اْ�َ���

 689  وِ�ْ�ُ�ْ��ِ� ا�ُ���� وِ�����ِ� اْ�ْ��ُ 

Ve mübtedādan ṣoñra gelen tefsīr ḳavl-i şāʿirde vāḳiʿ olduġı 
gibidür: 

 
ْ
���ُ�

ُ
 و��

ْ
 ُو��ُ���

ْ
  آَراُؤ��

 �� اْ�َ��د��ِت إذا د��ن �َ��مُ 
 ِ�ْ�ُ�َ�ى وَ���ِ��ُ 

ُ
��ِ���َ ���ْ�ِ  

 َواْ�ْ����ت ُر��مُ 
َ

��  690 َ�ْ��� ا���

Ve keẕālik ḳavl-i şāʿirde 
 

687 Atılın, ikramda bulunun, ışık saçın ve onların arasında toparlanıp oturun. 
Aslanlar ve yağmur bulutları, dolunaylar ve dağlar.  

688 “O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Amma yüzü kararanlara …” Âl-i 
İmrân, 3/106. 

689 Farklı ihtiyaçlar için kapısında toplandı: İşte bunun bir türü ve şunun bir türü. 
Bilinmeyene (önemsiz ve küçük olana) yücelik, yok edene zenginlik, günahkâra 
âhiret ve korkana ise emniyet. 

690 Yıldızlar karardığı zaman meydana gelen olaylar hakkındaki görüşleriniz, 
yüzleriniz ve kılıçlarınız. Hidayet alâmetleri ondandır ve kandiller, karanlığı 
aydınlatır; diğerleri ise tahminden ibaret. 
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���ِ��ْ
َ
��ِ ���ْ   �َ��ٌَ� َ�ْ�ِ�ُق ا���

 ��  َ�ْ�ُ� ا���
ُ
  وأ�ُ� ِإْ���َق واْ�َ�َ��

  

َث ِ��ْ�َ���وِة َ�ْ�ُ��� ��ِن ���
ْ
��َ  

  �ْ�ُ� ا�ّ�ي �َْ��اه َ�ْ��� َواْ�َ�َ��ِ 
  

 
ْ
َث َ�ْ�ُ��   و�َ��َُ� ِ��ْ���ِد َ���

 
ُ
 َواْ�َ�َ��

ُ
 َواْ�َ�ِ�ُ� ا�ُ�َ��ّ�

ُ
��ْ

َ
 691  ا��

Ve tefsīr ile īżāḥuñ beyninde farḳ oldur ki tefsīr [83a] icmāli tafṣīl 
ider īżāḥ ise işkāli refʿ ider. Zīrā kelāmdan müfesser olan şeyʾde işkāl 
olmaz. Ve nāẓımuñ  

 
ً

ُ� ِ��ْ�ُ�ُ��ِه ا���ِ� �ْ�َم َو��
ُ
  َوَ�ْ��

 ا���َ��ِ 
َ

وا ِ�ْ� �ُ�ُوٍر ِ�� ُد��
ُ
� ِ�ّ�َ 

ْ
��َ692 

beytinde rūz-ı ḥarbde beyż aṣḥābı şeb-i tārīkde büdūr ile tefsīr eylemiş 
ki beytüñ şaṭr-ı evvelinde feḥvāyı bilmekde fehm müştaġıl olmaz 
meger şaṭr-ı ẟānīden tefsīr ile ola.  

Ḥüsnü’l-İttibāʿ 

 ْ��ِ �ُ�َ�َْ� �ُ
ْ
� اُه �َْ�ِ��ُُ�� َوا��� َ

 ِذْ��
 ِ��ِ�ِ�

َ
ْ �َِ�ْ� ُ�ْ�َ� ا�ِّ�

�َ� ْ
 693أَْ�َ��ِ�ِ��

Fenn-i bedīʿde ḥüsn-i ittibāʿ oldur ki mütekellim ġayrısınuñ 
iḫtirāʿ eyledigi bir maʿnāyı getürmekden ʿibāretdür ki anda ittibāʿı şol 

 
691 Üç şey parlaklığı ile dünyayı aydınlatır: kuşluk güneşi, Ebû İshâk ve ay. İki şeyin 

katılığı hakkında konuş: Onu arzulayanın kalbi, kalbim ve taş. Üç şeyin 
cömertliği hakkında konuş: deniz, ta’zim edilen melik ve yağmur. 

692 Savaş günündeki beyaz yüzlü dostları, zifiri karanlıkta nice dolunayları tefsir 
ettiler. 

693 Onu hatırlamak onları coşturuyor ve kılıç bedenlerinden kanlarına kanıyor, 
(ancak bu) ittibâlarının güzelliğine halel getirmiyor.  
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ḥayẟiyyet ile ḥüsn ola ki vücūh-ı ziyādātdan bir vechle istiḥḳāḳ ḥāṣıl 
idüp müteḳaddimüñ maʿnāsınuñ istiḥḳāḳı müteʾaḫḫire vācib ola. Bu 
ise yā iḫtiṣār-ı lafẓla olur yā ḳaṣr-ı veznle yāḫūd ʿuẕūbet-i lafẓla yāḫūd 
temkīn-i ḳāfiye ile yāḫūd tetmīm-i naḳṣ ile yāḫūd bedīʿden bir taḥliye 
ile istiḥḳāḳ vācib olur. Ebū Nüvās Cerīr’e ittibāʿ eyledigi gibi ki ḳavl-i 
Cerīr’de  

 
َ
 إذا َ�ِ�َ� ���� َ��ُ�ا َ�ِ���

 694ُ�� ِ�َ��َ��و��َت ا���َس ��� 

vāḳiʿ olmış. Pes Ebū Nüvās maʿnā-yı beyti faḫrden medḥe intiḳāl idüp  

 و��َ� ِ�� ِ�ُ�ْ�َ�ْ�ِ��ٍ 
 ِ�� َواِ��ٍ 

َ
 695أَْن �َْ�َ�َ� ا�َ���َ�

didi. Pes Cerīr üzerine nice vech-i ziyādāt ziyāde eyledi ki ḳaṣr-ı vezn 
ve ḥüsn-i sebk ve kelāmını ẓandan yaḳīne iḫrāc ve ���� lafẓıyla taʿmīm-
i ziyādeleri ẓāhirdür. Ve nāẓımuñ  

 ْ��ِ �ُ�َ�َْ� �ُ
ْ
� اُه �َْ�ِ��ُُ�� َوا��� َ

 ِذْ��
 ِ��ِ�ِ�

َ
ْ �َِ�ْ� ُ�ْ�َ� ا�ِّ�

�َ� ْ
 696أَْ�َ��ِ�ِ��

beyti Şerefüddīn İbn Fārıż ḥażretlerinüñ  

 [83b]   ْ�َ� ��َ
ُ
 ِذْ��

َ
��ِ�َ ٍ��َ��ِ ِ�ّ�ُ ��َ�َ ��ُ 

ُ��ُه َ�ْ�ِ�� ِ�ِ�َ��مِ   697و�� ���

beytinüñ maʿnāsına ḥüsn-i ittibāʿ eylemişdür ki Şeyḫ İbn Fārıż 
ḥażretleri iḳrār eylemiş ki maḥbūbesinüñ ẕikri her ṣīġa üzere cilā-yı 

 
694 Benî Temîm sana kızdığında, bütün insanların da kızdığını görürsün.  
695 Bütün bir âlemi bir kişide toplasa Allah’ı kınayabilecek kimse yoktur. 
696 Onu hatırlamak onları coşturuyor ve kılıç bedenlerinden kanlarına kanıyor, 

(ancak bu) ittibâlarının güzelliğine halel getirmiyor.  
697 Husumetle azarlanmamı onunla karıştırsalar bile, her bir sîğada parıldayan 

övgüsü vardır bende.  
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ḳalbī olur maḥall-i ḫiṣāmda melāmetini mezc iderlerse daḫi. Ve 
nāẓımuñ ḳavli eblaġ olur ki ṣaḥābe-i Resūlullāh ṣallallāhu ʿaleyhi ve 
sellem ẕikr-i Ḥabībullāh ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellemden feraḥ-nāk olurlar 
ecsāmlarından seyf-i reyyān olduġı ḥālde ve Resūlullāh ṣallallāhu 
ʿaleyhi ve sellem ḥażretlerine ḥüsn-i ittibāʿları ecsāmlarından seyf-i 
reyyān olduġı şeyn olmaz. 

el-Müvārede 

َ�ةٌ   َ��َ��َ�� ا�َ��ُم أَْ�َ�اٌق ُ�َ���
 ِ��ِ�ِ�

ُ
َو�َْ�ُ�َ�� َواَرَدْ�ُ� ِ�� ُ��

698 

Fenn-i bedīʿde müvārede oldur ki iki şāʿir bir beytde yāḫūd baʿżı 
beytde lafẓen yāḫūd maʿnen tevārüd ide. Eger şāʿirin biri ol birinden 
aḳdem ve rütbe-i naẓmda aʿlā olur ise anuñ sebḳi ḥükm olınur ve illā 
her birinüñ naẓm eyledigi şeyʾdür. Nitekim İmruʾu’l-Ḳays ile Ṭarafe 
bin el-ʿAbd’in Muʿallaḳa’larında bir beytde tevārüdleri cārī olmışdur. 
İmruʾu’l-Ḳays’uñ Muʿallaḳa’sında beyt:  

 
ُ
��ُ���ِ�َ 

�
  ُو��ً�� ِ��� َ�ْ��� َ�َ��

�  699  �َ����ن � َ�ْ�ِ�� أً�� وَ�َ���

Ve Ṭarafe bin el-ʿAbd’in Muʿallaḳa’sında  

 
ُ
��ُ���ِ�َ 

�
  ُو��ً�� ِ��� َ�ْ��� َ�َ��

  700 �َ����ن � َ�ْ�ِ�� أً�� َ�َ�ّ��

vārid olmışdur. Ve nāẓımuñ  

 
698 Baş, sanki uykusunu kaçırmış gözbebeği gibidir; uykusu ona onların kılıçları 

arasında gelir. 
699 Onunla olan dostluğum onların bineklerine bağlıdır. Bana “Kederi helâl etme, 

böyle güzel iken” diyorlar.  
700 Onunla olan dostluğum onların bineklerine bağlıdır. Bana “Kederi helâl etme, 

böyle güzel iken” diyorlar.    
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َ�ةٌ  َ��َ��َ��   ا�َ��ُم أَْ�َ�اٌق ُ�َ���
 ِ��ِ�ِ�

ُ
َو�َْ�ُ�َ�� َواَرَدْ�ُ� ِ�� ُ��

701 

beyti Mütenebbī’nüñ 

�ا ُ���نِ 
ْ
  ��ّن ا�َ��ُم �� ا���

�ِ�� ِ�ْ� ر��د
ُ
 702  وَ�ْ� �َِ��ْ� ُ��

beytine [84a] tevārüd eylemiş. Vāḳıf olduḳdan ṣoñra nevʿi icrā içün 
bedīʿiyyesinde getürmişdür. 

el-Īżāḥ 

 
ْ
  َ�َ�ا و َ�ْ�َداُد إِ�َ��ً�� َ�َ����ُُ��

 
ْ
  703ِ�� ُ�ّ�ِ �ْ�َ��ٍك ِ�ْ� �ْ�ِ� ر�ِِّ��

Fenn-i bedīʿde īżāḥ oldur ki mütekellim bir kelām ẕikr ider ki 
ẓāhirinde lebs olmaġla vehle-i ūlāda maḳṣūd olan maʿnā fehm 
olınmaz. Pes baḳiyye-i kelāmında ol lebsi izāle içün maʿnā-yı 
maḳṣūdını īżāḥ eyler. Nitekim ḳavl-i şāʿirde  

 ُ����ُ 
ُ
�  َوا���

ُ
  ��ّ����َ� اْ����

 َواْ�َ�ْ�ُ� 
ُ
 َواْ�ِ�ْ��

ُ
  وِ��َ� اْ�َ��� َواْ�ِ�ْ��
  

 ��ً وِ��� ُ�َ��َّ�ِ
ُ
  �����ك َ�ْ� َ�ْ��

 704  َ�َ�ْ���َك �� َ�ْ���َ��� و�ََ� اْ�َ�ْ�ُ� 

 
701 Baş, sanki uykusunu kaçırmış gözbebeği gibidir; uykusu ona onların kılıçları 

arasında gelir. 
702 Çöldeki baş sanki gözler gibi, senin kılıçların uykusuzluktan basılmıştır. 
703 İşte, Rabblerinin her savaşta yakalayışından onların korkularının açıklığı gittikçe 

artıyor. 
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vārid olmışdur ki beyt-i evvelde lebs vāḳiʿ olmaġla medḥ ü ẕemmi 
muḳtażī olur ki ḫayr ve ḥilm ve ʿilm medḥ ve şerr ve cefā ve cehl 
ẕemm olur. Pes beyt-i ẟānī ile maʿnā-yı maḳṣūdını īżāḥ eyledi ki 
mekrūhlardan tenezzüh ile maḥż-ı medḥ oldı. Yaʿnī bi-ḥaseb-i 
istiʿdādi’l-beşeriyye nefs-i insān bunların cümlesini cāmiʿdür. Seni 
mekrūhlarından tenezzüh ve maḥbūblarına ilḳā eyledi dimekle ẟenā-yı 
maḥż olur. Ve nāẓımuñ  

 
ْ
  َ�َ�ا و َ�ْ�َداُد إِ�َ��ً�� َ�َ����ُُ��

 
ْ
  705ِ�� ُ�ّ�ِ �ْ�َ��ٍك ِ�ْ� �ْ�ِ� ر�ِِّ��

beytinde    ْ��َ  ْ�َ��ٍك�  ِ�ّ�ُ  ��ِ  
ْ
��ُُ����َ�َ إِ�َ��ً��  َداُد   ḳavlinde bir lebs yaʿnī bir 

şübhe ʿārıż olur ki aṣḥābuñ her maʿrekede ḫav�arı aʿdādın müzdād ola. 
Pes ol şübheyi izāle ve maʿnā-yı maḳṣūdı beyān içün  ر���  ���  �� 
ḳavliyle īżāḥ eyledi.  

et-Tefrīʿ 

ً�� �� ا�ُ��دُ 
َ
ا أو �َ�ا �َ�

ً
 إْن ��َح ���

 ��706ً�� ����� �� ����� و����

Fenn-i bedīʿde tefrīʿ oldur ki şāʿir yāḫūd mütekellim  �� ile menfī 
olan bir ism ile kelāmını muṣaddar [84b] ḳıldıḳdan ṣoñra ol ism-i 
menfīyi faḫr yāḫūd nesīb yā ġayrı yöninden aḥsen-i evṣāfla vaṣf 
itdikden ṣoñra efʿal-i tafḍīl ile ol ismden ḫaber virüp andan ṣoñra  �� 
lafẓını medḥ yāḫūd ẕemm yāḫūd ġayrılarıyla olan maḳṣūd üzerine 
idḫāl eyler ve mecrūr efʿal-i tafḍīle müteʿallıḳ olup ism-i mecrūr ile 

 
704 Seni her hayır ve şerde anıyorlar: Cefayı, hilmi, ilmi ve cehaleti senin hakkında 

anıyorlar. Seni hoşlanılmayan şeylerden münezzeh ederler, hoşa giden şeylerde 
de seni yüceltirler. 

705 İşte, Rabblerinin her savaşta yakalayışından onların korkularının açıklığı gittikçe 
artıyor. 

706 Güzel kokulu bitkilerin coşkulu güzel bir koku yayması, bir gün O’nun vasfını 
tafsil etmekten daha hoş değildir.  
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ism-i menfī beyninde müsāvāt ḥāṣıl olur. Zīrā ḥarf-i nefy efḍaliyyeti 
nefy itmekle beynehümāda müsāvāt bāḳī ḳalur. Meẟelā  

 إذا َ�َ�� ا�َ�َ��ُم َ�َ�ِ�َ� 
ُ
��ْ  َ�� ا���

 707ِ��َْ�َ�َ� ِ�� أ��ِق َزْ��ٍ 

didügüñ vaḳtde żaḥik-i zehrin ḥüsni ile aḫlāḳ-ı Zeyd’in ḥüsni 
beyninde şürūṭ-ı meẕkūre üzere müsāvāt ẟābit olur. Maḥṣūl-i beyt-i 
nāẓım: ʿūd ve ʿanber ve müşgüñ rāyiḥa-i ṭayyibe ve ḥaffetini aṣḥāb-ı 
Resūlullāh ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellemüñ vaṣfların tefrīʿinden aṭyeb 
degüldür ṭībde müsāvīdür maḳām-ı temeddüḥ olmaġla belki anların 
vaṣfı aṭyebdür dimek olur.  

en-Nesaḳ 

 َ�� ذا �ُ�َ�ِ�ُ��� َ�� َذا �َُ��ِ�ُ�ُ�� 
مِ 

َ
� ا�َ��

ّ
 708َ�� ذا �َُ��ِ�ُ��� ِ�� ُ���

Fenn-i bedīʿde ḥüsn-i nesaḳ ve tensīḳ maḥāsin-i kelāmdandur. Ve 
nesaḳ ve tensīḳ oldur ki mütekellim neẟrde ve şāʿir naẓmda kelimāt-ı 
mütetāliyāt getüre ki telāḥum selīs ve müstaḥsen ola, muʿayyeb ve 
müstehcen olmaya ve cümleleri ve müfredātı birbirine müttesaḳ ve 
mütevāliye ola ki beyt anuñ birinden münferid olsa nefsiyle ḳāʾim ola 
ve maʿnāsı lafẓına müstaḳil ola. Nitekim tafḍīl-i miẟāli nāẓımuñ 
beytinde vāḳiʿ olmışdur.  

 

 

 

 

 
707 Bulut ağladığı zaman gülen bir çiçek, Zeyd’in ahlakından daha güzel değildir. 
708 Kimdir onlarla uyumlu olan ve kimdir onlarla mutabık olan? Asaletin süsü 

konusunda onlarla yarışan kimdir?  
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[85a] et-Taʿdīd 

ِ�ي ِ�َ��ِ�ِ��ِ َ�ْ�ِ��ِ� 
ْ
�ُ� ��ِ�ِ�� 

 ��709ً�� وذوً�� و��ً�� ِ�ْ�َ� ِذْ�ِ�ِ��ِ 

Bu nevʿe İmām Faḫr-i Rāzī ve ġayrıları taʿdīd ve baʿżıları daḫi 
iʿdād diyü tesmiye eylemişler. Fenn-i bedīʿde taʿdīd mütekellim siyāḳ-ı 
vāḥid üzere esmā-yı müfredeyi īḳāʿ itmekden ʿibāretdür. Nāẓımuñ 
beytinde  ��ًوذوً�� و�� ��ً�� vāḳiʿ olduġı gibi ve siyāḳ-ı vāḥid üzere esmā-
yı müfredenüñ īḳāʿında izdivāc yāḫūd muṭābaḳat yāḫūd tecnīs yāḫūd 
muḳābele riʿāyet olınur ise ġāyet-i ḥüsnde olur. Nitekim bu nevʿüñ 
miẟāli Cenāb-ı Bārī’nüñ ﴿  ٍء ِ�َ� اْ�َ�ْ�ِف َواْ�ُ��ِع َو�َْ�ٍ� ِ�َ� اْ�َْ�َ�اِل

ْ
��َ�ِ 

ْ
��ُ���َ�ُ

ْ
َو�َ�َ�

  710﴾ َ���ِ�ِ� ا���  �ِ َوَ�ّ�ِ اِت 
َ
َوا���َ��  ḳavl-i şerīfinde vāḳiʿ olmışdur. Ve َواْ�َْ�ُ�ِ� 

Ebū Ṭayyib’üñ ḳavlinde  

�اَ  ْ
�
َ
ُ� َواْ��

ْ
ُ� َوا����

ْ
  ُء َ�ْ�ِ�ُ��ِ� اَْ�َ��

��ُس َواْ�َ�َ��ِ 
ْ
ْ�ُ� َواْ�ِ��

�
ُ� َوا��

ْ
�  711 َوا���

vāḳiʿ olmışdur. Ve Şeyḫ Ṣafiyyüddīn’üñ bedīʿiyyesinde beyt: 

 
ٌ
��َ�َ �ُ�ُ�ْ�ِ ��َ �َ� �ِ�ُ  ا���

َ
��َ��َ �َ� 

 ِ��َ  712وا���ل وا���� وا����ء ِ��ّ�ِ

vāḳiʿ olmışdur. Ve keẕālik Şeyḫ ʿİzzeddīn’üñ bedīʿiyyesinde beyt: 

ِ�ي ِ�َ��ِ�ِ��ِ َ�ْ�ِ��ِ� 
ْ
�ُ� ��ِ�ِ�� 

 ��713ً�� وذوً�� و��ً�� ِ�ْ�َ� ِذْ�ِ�ِ��ِ 

vāḳiʿ olmışdur.  

 
709 Onların faziletini sayıp dökmek, onu dinleyene ilmi, zevki ve coşkuyu âşikâr eder. 
710 “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden 

eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele.” Bakara, 2/ 155). 
711 At, gece ve çöl beni bilir. Kılıç, mızrak, kağıt ve kalem de. 
712 Ey peygamberlerin hâtemi, ey ilmi alâmet olan! Adalet, fazilet ve koruma ahdine vefa. 
713 Onların faziletini sayıp dökmek, onu dinleyene ilmi, zevki ve coşkuyu âşikâr eder. 
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[85b] et-Taʿlīl 

 ��� و�� ��ل ����� ا���ِ��ِ� �َ�َ�
 ِ��ِ�ِ

ْ
 ِ�� آ�َ�ِر �ُ�

�
�� ���714 

Fenn-i bedīʿde taʿlīl oldur ki mütekellim bir ḥükm-i vāḳiʿüñ 
yāḫūd mütevaḳḳiʿüñ ẕikrini murād ider ve ẕikrinden muḳaddem 
ʿillet-i vuḳūʿını taḳdīm ider ʿilletüñ rütbesi maʿlūl üzerine 
müteḳaddim olduġından ötüri. Nitekim kelām-ı Bārī’de ﴿  �َ�ِ ِ�َ��ٌب ��َْ�
  715 ﴾ 

ٌ
���ِ�َ َ�َ�اٌب   

ْ
أََ�ْ��ُ�  ��َ��ِ  

ْ
��ُ ���ََ�  �َ

َ
��َ  ِ  vāḳiʿ olmışdur ki Allāhu ا��

teʿālādan sebḳ-i kitāb ʿaẕābdan necāta ʿillet olmışdur ki ḥükm-i 
mütevaḳḳiʿden olan necāt ʿaẕāb ẕikrinden muḳaddem ʿillet-i vuḳūʿ 
necāt olan sebḳ-i kitāb taḳdīm olmışdur. Ve ke-ḳavlihi ʿaleyhi’s-selām 
��ة" 716    ��  ��� �����اك   ������ أ���   ��� أ��  أن  أ��ف   ���" Pes ümmet 
üzerine meşaḳḳatüñ ḫavfı her ṣalāt ʿindinde sivāk emrinden taḫfīfe 
ʿillet olmışdur ki ḥükm-i mütevaḳḳiʿ olan meşaḳḳatüñ ẕikrinden 
muḳaddem ʿillet-i vuḳūʿ taḫfīf olan ḫavf taḳdīm olmışdur. Ve 
nāẓımuñ  

  �ََ�� وَ�ْ� ��َل َ�ْ���ُ� ا���ِ��ِ� �َ�َ�

 ِ��ِ�ِ
ْ
 ِ�� آ�َ�ِر �ُ�

�
�� �ُ��َ�ِ

 717 

ḳavlinde ḥükm-i mütevaḳḳiʿ olan aṣḥāb-ı Resūlullāh ṣallallāhu ʿaleyhi 
ve sellemüñ medḥlerine āsār-ı türbelerinden mürūr eyleyen nesīm-i 
ṣabā ʿillet-i vuḳūʿ medḥleri olmaġla taḳdīm olınmışdur.  

 

 
714 Evet, nesîm rüzgârını ta’lîl etmek bizim için uzadı durdu; çünkü o onların 

toprağının üzerine uğradı. 
715 “Eğer Allah’ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı, aldığınız şey (fidye)den 

dolayı size büyük bir azap dokunurdu.” Enfâl, 8/68. 
716 Ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim her namazda dişlerini misvaklamalarını 

emrederdim (Tirmizî, Tahâret, 18). 
717 Evet, nesîm rüzgârını ta’lîl etmek bizim için uzadı durdu; çünkü o onların 

toprağının üzerine uğradı. 
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[86a] et-Taʿaṭṭuf 

 ���ّ� ا���ِ� َ�� أَْ�َ�وا ِ�ُ�ْ�ِ�ِ�ِ�� 
 �� زاَل �� أْ��اِب َ�ْ��ِ��ِ 

ُ
�
ْ
 718 َوا�َ��

Fenn-i bedīʿde taʿaṭṭuf bir lafẓı bir beytde bi-ʿaynihi iʿāde itmede 
terdīde şebīhdür. Ve beynlerinde farḳ oldur ki taʿaṭṭufda şarṭ oldur ki 
kelimeteynüñ biri mıṣrāʿ-ı evvelde ve biri mıṣrāʿ-ı ẟānīde ola. Nitekim 
ḳavl-i şāʿirde  

رِ   ا���َف ��� ُ�َ���
�

 ���ق إ�َ�
 ِ� ���َ�ُ 

َ
 719وُ�ْ�ُ� إ��� ا���َح َ���

 lafẓı mıṣrāʿ-ı evvelüñ ṣadrında ve mıṣrāʿ-ı ẟānīnüñ ibtidāsında ��ق
vāḳiʿ olmışdur. Ve nāẓımuñ beytinde  ��� lafẓı mıṣrāʿ-ı evvelde ve 
mıṣrāʿ-ı ẟānīde vāḳiʿ olmışdur.  

el-İstitbāʿ 

وا 
ُ
 �َْ�ُ��َن ُ�ْ�َ�ْ�ِ�ِ��َ� اْ�َ�ْ�َ� إْن �ََ��

 
ْ
 720ِ�ْ�َ� ِد�ِ�ِ��ِ  و�َْ�َ��ُ�ن َوَ��ُ��

Luġatde istitbāʿ ا���� إذا ��� أ��ه ��� lafẓından istifʿāldür. Ve ıṣṭılāḥ-ı 
fenn-i bedīʿde istitbāʿ oldur ki nāẓım yāḫūd nāẟir maʿnā-yı medḥ 
yāḫūd ẕemm yāḫūd aġrāż-ı şiʿrden bir ġaraż maʿnāsını ẕikr idüp andan 
ṣoñra ol maʿnā cinsinden bir maʿnā daḫi istitbāʿ ider ki ol fennüñ 
vażʿında bir ziyāde iḳtiżā eyleye. Nitekim Ebū Ṭayyib Mütenebbī 
ḳavlinde vāḳiʿ olmışdur: 

 
718 Nice günahkârlara şefkat gösterildi, hayır hâlâ onların şereflerinin kapısında.  
719 Kabaca olmaksızın beni güzelce hicvetti, ben de onu zemmedilmeksizin övgü ile 

yerdim. 
720 Eğer galip gelirlerse affı arzulayarak korurlar; dinlerini korudukları gibi onlara 

olan vefâyı korurlar. 
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َ� ِ�َ� اْ�َْ���ِر �� �ْ� َ�َ�ْ�َ��ُ 
ْ
��َ�  

 ٌ��ِ�� �َ���َ ���ْ �َِ� ا��� ِّ��َُ�  721 

Pes memdūḥını bir şecāʿat ile medḥ eyledi ki şecāʿati dünyānuñ 
sebeb-i ṣalāḥ ü niẓāmını müstetbiʿ olmaḳ vechiyle ola ki şol ḥayẟiyyet 
ile ki dünyā memdūḥuñ ḫulūdı ile tehniye ḳılına. Ve Şeyḫ 
Ṣafiyyüddīn’üñ ḳavlinde keẕālik vāḳiʿ olmışdur:  

اَد ��َم ِ�ِ�ّى  �ِذ��ا ا���ْ�ِ� َ�ْ�َل ا���
َ
  اَْ��

مِ 
َ
ِض َ�ْ�َن ا�َ��ِر وا�َ��

َ
����ا ا�ِ��  722 َوا���

[86b] Pes cihād-ı sebīl-i Ḥaḳ’da beẕl-i nefs itmeleri żiyāfet 
güninde beẕl-i zād gibidür dimek olur. Yaʿnī Ḥaḳ yolında beẕl-i cān 
ile medḥ eyledikden ṣoñra beẕl-i cinsinden yevm-i żiyāfetde beẕl-i zād 
medḥiyle istitbāʿ eyledi. 723 ِم

َ
ا�َ��ِر  وا�َ�� َ�ْ�َن  ا�ِ��ِض   kelāmı daḫi   �����ا 

bu gūne medḥ-i müteḳaddimlerini müstetbiʿ olur. Ve nāẓımuñ  
 ِ�ْ�َ� ِد�ِ�ِ��ِ 724

ْ
  .ḳavlinde daḫi istitbāʿ keẕālikdür و�َْ�َ��ُ�ن َوَ��ُ��

eṭ-Ṭāʿat ve’l-ʿİṣyān 

 
ْ
�َن َ�ْ�َرُ��

َ
 ا�ِ�ْ��

ُ
��َ�ْ�َ 

ْ
��ُُ���َ�َ� 

 725ْ�ِ�ِ��ِ �َُ� ا�ُ�ُ�ّ� َ�َ��ِ�ْ�ُ� ِ��َ 

Dinilmiş ki fenn-i bedīʿde ṭāʿat ve ʿiṣyān Ebū’l-ʿUlā Ebū’ṭ-Ṭayyib 
Mütenebbī’nüñ  

 
721 Ömürlerden bir şeyi gasbettim ki şayet ona sahip olabilseydim, dünyayı senin 

ölümsüzlüğünle kutlayacaktım. 
722 Ağırladığım gün azığı sarfeder gibi cân verenler; komşuyu ve (mescid-i) haramı 

korur gibi ırzı koruyanlar. 
723 Komşuyu ve (mescid-i) haramı korur gibi ırzı koruyanlar. 
724 Dinlerini korudukları gibi onlara olan vefâyı korurlar. 
725 Onların itaati onların kadri kadar isyanı kahreder. Yücelik onundur, övgülerinde 

ona mütecânis ol. 
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د� �ًَ�ا َ�ْ� �َْ�ِ�َ�� َوُ�َ� َ��ِدرٌ  ُ
�َ� 

ِ�َ�� َوُ�َ� َراِ��ُ 
ْ
و�َْ�ِ�� ا�َ�َ�ى ِ�� �َ�

726 

beytinden istinbāṭ idüp ṭāʿat ve ʿiṣyān tesmiye eylemiş ve dimiş ki 
Mütenebbī  727������ �َ�ُد� �ًَ�ا َ�ْ� �َْ�ِ�َ�� َو ُ

�َ� dimek murād eyledi ki ḳāfiye-i 
beytde را�� lafẓına muṭābaḳat nevʿiyle muṭīʿ ola. Pes vezn  ������ 
lafẓına iṭāʿat itmeyüp ʿiṣyān eylediginden ötüri ������’den ʿivaż içün 
 de hem yaḳaẓa vardur hem yaḳaẓadan’��در lafẓına ʿudūl eyledi ki ��در
ziyāde maʿnā vardur ki ḳudretdür. Pes در�� lafẓına ʿudūl idicek در�� ile 
 ve ������ beyninde را�� beyninde tecnīs-i maḳlūb iṭāʿat eyledi. Ve را��
muṭābaḳat ʿiṣyān eyledi ki beyti nevʿ-i bedīʿden ḫālī olmadı. 

Ve dinilmiş ki bu ṭāʿat ve ʿiṣyān nevʿi Ebu’l-ʿUlā’dan muḳaddem 
ve ṣoñra kütüb-i bedīʿde işidilmedi vuḳūʿı ḳalīl ve ittifāḳı müteʿaẕẕir 
olduġından ötüri belki nedret üzere Mütenebbī’nüñ şiʿrinde vāḳiʿ 
olmış. Ve Zekiyyüddīn dimiş ki bu beytde şāʿire [87a] iṭāʿat ve ʿiṣyān 
ider bir şeyʾ yoḳdur. Ve Ebu’l-ʿUlā’nuñ delīli ki Mütenebbī  ������ 
lafẓını getürmek murād eyledi ki را�� ile muṭābaḳat ḥāṣıl olsun içün. 
Pes ������ lafẓı ol vezne duḫūlden imtināʿı sebebiyle aña ʿiṣyān eyledi 
didigi muḥāldür. Zīrā Mütenebbī ol muṭābaḳatı murād eylese   د �ً�ا��
 dir idi. Ve muṭābaḳat ġarażı ḥāṣıl olurdı ve vezn aña �� ����� و�� ����
ʿiṣyān eylemez idi. Belki Mütenebbī beytinde ṭıbāḳ ve cinās olmasını 
murād eyledi ki ���� lafẓından در�� lafẓına ʿudūl eyledi. Zīrā در��’de 
hem ���� maʿnāsı var ve andan ziyāde ḳudret maʿnāsı vardur ki bu 
vechle در�� ile را�� beyninde ṭıbāḳ-ı maʿnevī ve cinās-ı ʿaks ḥāṣıl oldı. 
Ve nāẓımuñ  

 
ْ
�َن َ�ْ�َرُ��

َ
 ا�ِ�ْ��

ُ
��َ�ْ�َ 

ْ
��ُُ���َ�َ� 

 �728َُ� ا�ُ�ُ�ّ� َ�َ��ِ�ْ�ُ� ِ�َ�ْ�ِ�ِ��ِ 

 
726 Gücü yettiği hâlde elini elbisesinden geri çevirir; uyuduğu hâlde hayalinde 

hevâya isyan eder. 
727 Uyanık olduğu hâlde elini elbisesinden geri çevirir. 
728 Onların itaati onların kadri kadar isyanı kahreder. Yücelik onundur, övgülerinde 

ona mütecânis ol. 



294 | METİN - İzahlı ve Örnekli Belagat Terimleri Sözlüğü  

beytinde  ّ��� ve  ّ��� beyninde cinās-ı taṣḥīf murād eylemiş ikisinde 
vezn iṭāʿat itmeyüp cinās müteʿaẕẕir olduġından ����� lafẓına ʿudūl 
eylemiş ki ridfi olan ġulüvve işāret ile cinās-ı maʿnevī ḥāṣıl olur. Zīrā 
 ّ��� lafẓını mücānis ḳılıcaḳ  ّ��� ḥāṣıl olur ki cinās-ı taṣḥīf olur.  

el-Medḥ fī Maʿrażi’ẕ-Ẕemm 

ّمِ إْن ُرْ�َ� اْ�َ�ِ��َ� َ�ُ�ْ�   ِ�� َ�ْ�ِ�ِض ا���
اِم َوْ�ِ�ِ��ِ 

َ
 ِ�َ�ى ِإْ��

ْ
��ِ��ِ �َ

ْ
��َ َ�729 

Envāʿ-ı bedīʿden maʿraż-ı ẕemde medḥ oldur ki bir ṣıfat-ı ẕemm 
nefy olına andan ṣoñra bir ṣıfat-ı medḥ istiẟnā olına   �  ز�� ا� أ�� �� ���
ا����   ḳavlüñ gibi. Ve bu nevʿ üzerine aʿẓam-ı şevāhid Cenāb-ı ���م 
Bārī’nüñ  730﴾ ��ً��َ ��ً��َ �ً��ِ َْ�َ�ُ��َن ِ��َ�� �َْ�ً�ا َو� َ�ْ�ِ��ً�� ِإ��� �﴿ [87b] ḳavl-i 
şerīfidür ki ṣıfat-ı ẕemm olan ��َْ� ve ���ِ�ْ�َ, � ile nefy olındıḳdan ṣoñra 
ṣıfat-ı medḥ olan َ��م ile istiẟnā olındı. Ve şevāhid-i şiʿriyyeden olan 
Nābiġa’nuñ  

 أْن ُ���ِ�ِ�� 
َ
�
ْ
��َ 

ْ
��ِ��ِ �َ

ْ
  َو�َ َ��

 731  ِ�ِ��� ���ل ِ�ْ� ِ��اِع اْ�َ����ْ� 

ḳavlinde olduġı gibidür ki ṣıfat-ı ẕemm olan ���’ı � ile nefy 
eyledikden ṣoñra ḳırāʿ-ı ketāyibden ḥāṣıl olan fülūl-i suyūfı ki ṣıfat-ı 
medḥdür  ��� lafẓıyla istiẟnā idüp ẕemme şebīh olan şeyʾ ile medḥini 
teʾkīd eyledi. Ve Şeyḫ Ṣafiyyüddīn’üñ  

 
ْ
 ِ��ى أن� ا��ِّ��َ� ِ�ِ��

ْ
��ِ��ِ �َ

ْ
��َ َ�  

 732 ��ِن واْ�َ�َ��ِ �َْ���ا َ�ِ� اَ�َْ�ِ� َواْ�وْ 

 
729 Zemm makāmında övmeyi arzularsan şayet, de ki: Onların heyetlerine ikram 

etmekten başka bir ayıpları yok. 
730 “Orada ne boş bir söz, ne de günaha sokan bir şey işitirler. Sadece ‘selâm!’, 

‘selâm!’ sözünü işitirler.” Vâkıa, 56/25-26. 
731 Onların kılıçlarının süvari birliğinin vuruşları sebebiyle çentikleri olması dışında 

bir ayıpları yok. 
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beytinde vāḳiʿ olduġı gibi. Ve keẕālik ʿAmyān’uñ bedīʿiyyesinde 

 
ْ
ى �َُ�� َ

 ِ��َى أْن � َ��
ْ
��ِ��ِ �َ

ْ
��َ َ� 

 ��733ً�� ���ع و� ��ًرا ِ�ُ�ْ�َ�ِ��ِ 

beytinde vāḳiʿ olduġı gibi. Ve keẕālik Şeyḫ ʿİzzeddīn’üñ bedīʿiyyesinde 

 ِ�� ���ض ا��م إْن �ِ 
ْ
 �َ� اْ�َ�ِ��ُ� َ�ُ��

 ِ��ى 
ْ
��ِ��ِ �َ

ْ
 734ا���ام ِ���َّ��ِ �َ َ��

beytinde vāḳiʿ olduġı gibi. Ve nāẓımuñ 

ّمِ إْن ُرْ�َ� اْ�َ�ِ��َ� َ�ُ�ْ�   ِ�� َ�ْ�ِ�ِض ا���
اِم َوْ�ِ�ِ��ِ 

َ
 ِ�َ�ى ِإْ��

ْ
��ِ��ِ �َ

ْ
��َ َ�735 

beytinde ṣıfat-ı ẕemm olan ��� aṣḥāb-ı Resūlullāh ṣallallāhu ʿaleyhi ve 
sellemden � ile nefy olındıḳdan ṣoñra ṣıfat-ı medḥ olan ى ,إ��ام�� ��� 
lafẓıyla istiẟnā olınmış ki ẕemme müşābih olan şeyʾ ile medḥlerini 
teʾkīd eylemiş. Zīrā ����  ���  � ḳavliyle medḥ eyledikden ṣoñra  ى�� 
lafẓıyla istiẟnā [88a] eyledikde vehle-i ūlāda ẕihne tebādür ider ki 
medḥden ṣoñra bir şeyʾ ile ẕemm itmek murādı ola. Vaḳtā ki 
müstesnāsı ikrām ve fidā oldıysa ẕemm maʿrażında bir medḥ daḫi oldı 
ki medḥ-i evveli teʾkīd eyledi ki bu maḳūlelere medḥ fī maʿrażi’ẕ-
ẕemm dirler.  

 

 

 
732 Onların, kendileri yanında konaklayana, aile, vatan ve maiyyeti unutturmaktan 

başka ayıpları yok. 
733 Onların, senin onların misafirlerinin acıktığını, komşularının da 

zulmedildiklerini görememen dışında bir ayıpları yok. 
734 Zemm görünümünde medhedilen onlardır denilirse, zira nimetleri yok etme 

dışında onların bir aybı yoktur. 
735 Zemm makāmında övmeyi arzularsan şayet, de ki: Onların heyetlerine ikram 

etmekten başka bir ayıpları yok. 
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el-Basṭ 

 َ�َ��ُ�ا ُ��ًدا َ�َ��ُه َ���� 
ٌ
��َ�ْ�َ �� 

َ� ِ�� أَْ�َ��ِف أَْرِ�ِ��ِ 
ْ
 ا�َ��

َ
��َ�َْ��َ736 

Fenn-i bedīʿde nevʿ-i basṭ İbn Ebi’l-Iṣbaʿ’uñ müstaḫrecātındandur 
dinilmiş. Ve basṭ īcāzın ḫilāfınca basṭ-ı kelāmdan ʿibāret olduġından 
ötüri lākin şarṭı ziyāde fāʾide içündür. Ke-ḳavli’n-nebiyyi ṣallallāhu 
ʿaleyhi ve sellem:  ا���� ا������ ���� ��� �� ر��ل ا�؟ ��ل � و������ و����� و����
و������ 737    Pes bu lafẓa-i cāmiʿayı basṭ eyle cümle-i ا������� 
Müslimīnden eʾimmenüñ ẕikrini ifrād içün. Pes eʾimme üzerine iḳtiṣār 
mümkin olmadı naḳṣ-ı maʿnādan ötüri. Zīrā itmāmı ancaḳ ʿāmme-i 
Müslimīnüñ ẕikri ile olur. Pes bu basṭı īrād eyledi taḫṣīṣ ẕikri vācib 
olanı taḫṣīṣden ṣoñra tetmīm-i maʿnāyı müfīd olsun içün. Ve Şeyḫ 
Ṣafiyyüddīn el-Ḥillī bedīʿiyyesinde nevʿ-i basṭ  

  َ�ْ�ُ� اْ�َ�َ��ِ� َ�ُ�� اْ�َ�ِ� ��ِ��ُ�� 

 
ْ
 738  ��ّ�ه �ْ��ُ� َ�ِ� � و��� و��

beytinde vāḳiʿ olmışdur. Ve nāẓımuñ  

 َ�َ��ُ�ا ُ��ًدا َ�َ��ُه َ���� 
ٌ
��َ�ْ�َ �� 

َ� ِ�� أَْ�َ��ِف أَْرِ�ِ��ِ 
ْ
 ا�َ��

َ
��َ�َْ��َ739 

beytinde lafẓ-ı cāmiʿ olan د�� aṣḥābuñ basṭını mā-baʿdınuñ basṭıyla 
vaṣf eyledi.  

 
736 Onlar cömertliği yayan ve onu canlı olarak sulayan bir gruptur, zira 

topraklarının omuzlarında hayatı getirdi. 
737 (Hz. Peygamber) “Din samimiyettir” dedi. “Kime karşı samimiyet” dediler. 

Allâh’a, kitaba, peygambere, müslümanların önderlerine ve müslümanların 
hepsine (Müslim, Îmân, 23). 

738 Yaratıkların en kolayı, avuçların en müsamahakârı onu açandır, Onun sözleri, lâ 
(hayır), lein (şayet) ve lem (yok)dan münezzehtir.  

739 Onlar cömertliği yayan ve onu canlı olarak sulayan bir gruptur, zira 
topraklarının omuzlarında hayatı getirdi. 
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[88b] el-İttisāʿ 

 
ْ
  ��ُر اْ�َ����ِ� ُذوا����َرْ�ِ� �َ���ُُ��

 
ْ
 740 وِ�ْ�َ����� ِا�ِّ��ٌع �� ِ���ِ�ِ��

Fenn-i bedīʿde ittisāʿ oldur ki bir kelāmda nāẓırın anda ḳuvveti 
ḳadar ve meʿānīden elfāẓuñ iḥtimāli ḳadar teʾvīl müttesaʿ ola. Nitekim 
İmruʾu’l-Ḳays’uñ 

  اذا ����� ��ّ�ع اْ�ِ�ْ�َ� ِ�ْ�ُ���

 ِ��ِ�ْ
َ
� َ��َءْت ِ��ْ�َ��

َ
� �َِ��� ا���

  741 

bu beytinde vāḳiʿ olmışdur. Zīrā bu beytüñ teʾvīlinde ittisāʿ vardur ki 
baʿżıları  ����� ا����  ا����  teʾvīlinde ���ع   ����  dimişdür. Ve ���ع 
baʿżıları ��� lafẓını mīm’üñ fetḥiyle cild maʿnāsına teʾvīl idüp   ع���
 maʿnāsın virmiş. Ve fevātiḥ-i suver ki Allāhu teʿālā anlar ا���� ���� ا����
ile ḳasem eyledi bu ḳabīldendür. Zīrā teʾvīllerinde ittisāʿları vardur ki 
teʾvīlleri tercīḥ olınmaz illā bu ḳadar vardur ki esmā-yı suverdür 
dinilür. Ve nāẓımuñ ا������  teʾvīlinde ittisāʿ vardur. Yaʿnī lafẓuñ ��ر 
iḥtimāli vardur ki ر ا��������’den murād Ḥażret-i Ṣıddīḳ ola raḍıyallāhu 
ʿanh ve muḥtemeldür ki Ḥażret-i Fārūḳ raḍıyallāhu ʿanh ola. Ve �����  
lafẓında daḫi bir gūne ittisāʿ olduġı ẓāhirdür.  

 

 

 

 

 

 

 
740 Kabilelerin nuru, iki nur sahibi, onların üçüncüsü. Onların hastalığında 

yücelikler için genişlik vardır. 
741 O ikisi kalktığında, karanfille gelen sabâ rüzgârı gibi kendilerinden misk kokusu 

yayılır.  
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Cemʿu’l-Muʾtelif ve’l-Muḫtelif 

 وُ�ْ��ِ�ً��
ْ
��ِ��ِ ��ً�ِ��ْ�ُ �ُ�ْ�َ�َ  

 
ْ
��ِ�ِ

ْ
ُت َ�ْ� اْوَ��ِف َ��

ْ
�  742 �ْ�ً�� و َ���

Cemʿ-i muʾtelif ve muḫtelif nevʿi taʿrīfinde müʾellifīn aḳvāl-i 
keẟīre-i ġayr-ı sedīde īrād ve emẟile-i ġayr-ı muṭābıḳa ile istişhād 
eylemişlerdür. Ve cümlenüñ aḥseni Zekiyyüddīn’üñ taʿrīfi [89a] ve 
temẟīlidür. Zekiyyüddīn dir ki bu cemʿ-i muʾtelif ve muḫtelif andan 
ʿibāretdür ki şāʿir iki memdūḥuñ beyninüñ tesviyesini yaʿnī 
berāberligini murād ide ve ikisinüñ medḥinde meʿānī-i muʾtelife īrād 
eyledikden ṣoñra memdūḥınuñ birinüñ āḫer üzerine tercīḥine ẕāhib 
olup ziyāde-i fażl ile bir vechle vaṣf ide ki birine olan ol ziyāde-i fażl ile 
ol birinüñ medḥine noḳṣān gelmeyüp tercīḥ ecliçün baʿżı meʿānī īrād 
ide ki meʿānī-i tesviyeyi muḫālif ola. Ke-ḳavlihi teʿālā ﴿ َ��َن ِإْذ

ْ
َوَداُووَد َوُ�َ��

َ��َن  
ْ
��َ�ُ  ��َ�َ��ْ ���َ�َ  �َ��ِ�ِ��َ  

ْ
��ِ�ِ�ْ�ُ�ِ َوُ����  اْ�َ�ْ�ِم   

ُ
�َ��َ  �ِ��ِ  �ْ�َ�ََ� ِإْذ  ِث 

ْ
اْ�َ��  ��ِ �َْ�ُ�َ��ِن 

َوِ�ْ�ً��﴾ 743    ��ً�ْ�ُ  �َ� ْ
آَ��  Pes Ḥażret-i Allāhu Ẕü’l-Celāl ehliyyet-i َوُ��� 

ḥükmde Ḥażret-i Dāvūd ve Ḥażret-i Süleymān ʿaleyhima’s-selāmuñ 
beynlerini müsāvī ḳıldıḳdan ṣoñra Ḥażret-i Süleymān’ı tercīḥ idüp 
َ��نَ 

ْ
��َ�ُ ��َ�َ��ْ ���َ�َ diyü buyurdı. Andan ṣoñra ḥaḳḳ-ı vālidi riʿāyet içün   ���َُو

�َ� ُ�ْ�ً�� َوِ�ْ�ً��  ْ
 diyü buyurdı ki ḥükmde ve ʿilmde beynlerinde müsāvāt آَ��

ḥāṣıl oldı. Ve keẕālik Ḥansā ḳarındaşı vaṣfından pederinüñ müsāvātını 
murād eylemiş ve ḥaḳḳ-ı vālide mürāʿāt birle bir ziyāde fażl ile ki 
medḥ-i vālid ol ziyāde ile nāḳıṣ olmaya: 

� َوُ���
َ
 ��رى أَ��ُه َ��َ��

  �ََ���َوراِن ُ��َءَة ا�َ���ِ 
 
 

 
742 Onu övmek için farklı yerlerden bir araya geldiler. Peygamberi övmede 

liderlerden (Hz. Ebubekir’den) geri kaldılar.  
743 “Dâvûd ile Süleyman’ı da hatırla. Hani bir ekin tarlası hakkında hüküm 

veriyorlardı. Çünkü halkın koyunları o ekine girmişti. Biz de hükümlerine şahit 
olmuştuk. Biz hüküm vermeyi Süleyman’a kavratmıştık. Zaten her birine 
hükümranlık ve ilim vermiştik.” Enbiyâ, 21/78-79. 
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زا َ��َ��ُ���
َ
  َوُ��� َوَ�� َ��

  َ���اِن َ�� َ��ّ� ا�� َو��ِ 
  

 َ��ّ� ِإذا ��ِت ا�ُ���ُب َوَ��
ت ُ���َك ا�ُ��َر ِ���ُ��رِ  ��َ�  

  

  ا���ِس أَ��ُ���َوَ�� ���ُف 

  ��َل ا�ُ���ُ� ُ���َك � أَدري 
  

�� َ���َ�ُ� َو�ِ� واِ�ِ�هِ 
َ
��َ  

  َوَ��� َ��� ُ���اِ�ِ� �َ��ي
  

  أَو�� َ��َو�� أَن �ُ��ِو�َ�ُ 

 �744َ�� َ��ُل ا�ِ�ّ�ِ َوا�ِ���ِ 

Pes cemīʿ-i evṣāfda pederi ile ḳarındaşı müsāvātda ītilāf itmiş ve 
her cihetde mütesāvīler idi pederinüñ kibr-i sinni olmasa diyü bir 
cihet ile ḳarındaşına bir ziyāde fażl gösterdi ki gençlik ve şecāʿatdür ve 
bir cihet ile pederine bir ziyāde fażl gösterdi ki [89b] kibr-i sinn ile 
temkīn-i ʿaḳl ve umūr-dīdelikdür ki bu ziyādede birbirine iḫtilāf ve 
birbirinüñ medḥine noḳṣān īrās itmemiş. Ve nāẓımuñ 

 وُ�ْ��ِ�ً��
ْ
��ِ��ِ ��ً�ِ��ْ�ُ �ُ�ْ�َ�َ  

 
ْ
��ِ�ِ

ْ
ُت َ�ْ� اْوَ��ِف َ��

ْ
�  745 �ْ�ً�� و َ���

 
744 Babasıyla anlaştılar ve ikisi de övünme çarşafına sırayla bürünerek yöneldiler. O 

ikisi kuş yuvasına üşüşmüş iki şahin gibi ortaya çıktılar. Kalpler galeyana 
gelinceye kadar özrü özre bağladı. İnsanların muhalifi hangisi (diyerek) ortaya 
çıkınca, o anda cevap veren dedi: Bilmiyorum. Babasının yüzünün yüzeyi şimşek 
gibi çakınca, aşırılığı üzere devam ederek gitti. Onunla denk olması ona layıktır, 
şayet yaşının ve büyüklüğünün celâli olmasa. 

745 Onu övmek için farklı yerlerden bir araya geldiler. Peygamberi övmede 
liderlerden (Hz. Ebu Bekir’den) geri kaldılar.  
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beytinde cemʿ-i muʾtelif ve muḫtelif medḥdedür ki cümle aṣḥāb-ı 
Resūlullāh ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem ḥażerātınuñ müsāvāt-ı 
medḥlerinde ītilāf eylemiş ve  

ْ
��ِ�ِ

ْ
��َ اْوَ��ِف   �ْ�َ ُت 

ْ
� ���َ   lafẓıyla iḫtilāf 

idüp şeyḫlerine bir ziyāde fażl gösterdi ki sāʾirlerinüñ medḥine noḳṣān 
geldi ki murād Ḥażret-i Ṣıddīḳ’dür.  

et-Taʿrīż 

  ��ّ�ُ��� َ�ْ�ِ��ُ� َ�ْ�ِح أ�� َ�ْ�ٍ� 

 ِ��ِ�ِ ِ�ّ�ِ�ُ� �َ�َ 
ْ
��ِ�ِ���ُ �ِ

ْ
��َ ��  746 

Fenn-i bedīʿde taʿrīż bābında bir nevʿ-i laṭīfdür ve taʿrīż oldur ki 
mütekellim bir şeyʾ taṣrīḥ itmeyüp kināye vechiyle ẕikr ider ki ol 
kināye olınan lafẓı sāmiʿ nefsine alup mütekellimüñ ol kelāmdan 
maḳṣūdını fehm ider. Meẟelā bir kimesneye  747ا���� أ���   �� didügüñ 
vaḳtde ol kimesnenüñ maʿlūmı olur ki dimek murād  748���� أ�� 
idersün. Ve baʿżısınuñ baʿżına   749 أ�� زا��� ��� �� ḳavli gibi ki ol āḫerüñ 
ümmi zāniye olduġını taʿrīżdür. Pes bu taʿrīż kināyeden bir nevʿdür. 
Ve nāẓımuñ   750�����ُ  ���  �� lafẓı revāfıża taʿrīżdür. Zīrā Ebū Bekr 
raḍıyallāhu ʿanh medḥinüñ taʿrīżi beni anların ḫulletlerinüñ sebḳinde 
taḳdīm ider dimek olur.  

 

 

 

 

 

 
746 Ebu Bekr’in medhine yapılan ta’rîz beni, ek yerleriyle elbiselerini yarıştırmaya 

sevketti. 
747 Cimrilik ne kadar çirkindir. 
748 Sen cimrisin. 
749 Annem zina yapmamıştır. 
750 Elbiselerini yarıştırmakta… 
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et-Tarṣīʿ 

َ� ِ��ِ�ي واْ�َ�َ�ْ� ِ�َ�ِ�� �� َ
��َ 

ْ
��ََ� 

 �ُ�َ
ْ
 751َ�ْ�ِري َواْ�َ�َ�ْ� َ�َ�ِ�� و�� َ��

Fenn-i bedīʿde tarṣīʿ oldur ki beyt-i nāẓımuñ mıṣrāʿ-ı evvelinde 
yāḫūd neẟrin fıḳra-i ūlāsında [90a] vāḳiʿ olan her bir lafẓ mıṣrāʿ-ı 
ẟānīde yāḫūd fıḳra-i ẟānīyede muḳābelesinde vāḳiʿ olan lafẓa veznde ve 
ḥarf-i revīde muvāfıḳ ola. Muḳābele-i tarṣīʿ ʿakdden meʾḫūẕdur. 
Emẟile-i şerīfesinden Ḳurʾān-ı ʿAẓīmü’ş-Şān’da vāḳiʿ olan Cenāb-ı 
Bārī’nüñ    752 ﴾ ٍ���ِ�َ ��َِ� َر� اَر �َِ�� �َِ��ٍ� َوِإن� اْ�ُ���

َ
  753    ,﴿ِإن� اْ�َْ��

�
�ُ� ْ

�َ� ِإ�َ�َ�ُ�� ْ
﴿ِإن� ِإ�َ�

 �َ� ْ
 ِإن� َ�َ��

ْ
��ُ�َ��َ�ِ﴾  ḳavl-i şerīfleri gibidür. Ve Maḳāmāt’da  

ُ� اْ�ْ���َع ِ�َ��اِ�ِ� �َْ�ِ��ِ 
َ
��َْ�  

 َوْ�ِ��ِ 
َ
 754  و�َْ��ُع اْ�ْ���َع ِ�َ�واِ��

ḳavli bu ḳabīldendür. Ve eger tarṣīʿ ile bir ziyāde-i bedīʿiyye daḫi olur 
ise ṭıbāḳ yāḫūd muḳābele yāḫūd cinās gibi kelāmuñ ḥüsnünde ziyāde 
olur. Ve emẟile-i şiʿriyyesi Ebū Firās’uñ 

اِ���ِ� َ�ِ��َ��ٍ 
ّ
  وأَْ�َ����َ� ِ���

 755  وأْ��ا��َ� ِ���ّ�ِ���ِ� ِ���ٍب 

ḳavli miẟlidür. Ve şāʿirüñ  

 
751 Evet şiirim süslendi ve gayretlerim yüceldi. Kıymetim ne kadar yükselirse, 

tevazum ortaya çıkar. 
752 “Şüphesiz, iyiler Naîm cennetindedirler. Şüphesiz günahkârlar da 

cehennemdedirler.” İnfitâr, 82/13-14. 
753 “Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir. Sonra onların sorguya çekilmesi de 

sadece bize aittir.” Gāşiye, 88/25-26. 
754 Seciler onun lafzının cevherlerini damgalıyor. Kulaklar onun nasihatinin 

kayıtları ile çınlıyor. 
755 Fiillerimiz, cömertlik arzu edenleredir. Malımız da yağma isteyenleredir.  
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 ِ�ْ� َ���ِف ُ���ِ�ٍ� 
ْ
��َ ����ْ� ���َ  

 ِ�ْ� ��اف ُ��اِ�ٍ� 
ْ
��َ ���َ

ْ
 756  و�� �َ�

ḳavli miẟlidür. Ve bu nevʿde ibrāz olur ki beyt ḥaşvden ḫālī ola. Yaʿnī 
tarṣīʿden olmayan elfāẓ mükerrer olmaya şāhid-i ẟānīde ḥarf-i nidānuñ 
tekerrüri gibi. Yaʿnī ḥaşvi olmayan tarṣīʿ oldur ki ṣadr-ı beytde vāḳiʿ 
olan her bir lafẓa muḳābil ʿacz-i beytde ḥattā ʿarūż ve ḍarbında 
muvāfıḳ bir lafẓ ola. Nitekim ḳavl-i şāʿirde  

ُ�ُ� ِ�ْ�ُ�ْ�َ��ِي 
ْ
  َ�َ��ِ�ُ� َ�ْ��ةٌ َ��

 �ِ��َ�ْ�ُ�ْ�ِ �ُ
ُ
�
ْ
 757  وَر��ُ� َ�ْ��ةٌ َ��

vāḳiʿ olduġı gibidür ki  ����� muḳābelesinde  ور��� ve ة��� 
muḳābelesinde ة��� ve ���� muḳābelesinde ���� ve  ي������ 
muḳābelesinde ������� vāḳiʿ olmışdur. Ve nāẓımuñ daḫi bu üslūb 
üzeredür lākin bundan aḥsendür ki şāʿirin muḳābelesi dört lafẓda ve 
nāẓımuñ beş lafẓdadur. Ve andan ziyāde tevriye vechiyle tesmiye-i 
nevʿi vardur ki nāẓımuñ beyti tarṣīʿ ve tevriye ve cinās-ı lāḥıḳ ve lüzūm 
ve temkīn ve taṣrīʿ ve müvāzene ve mürāʿāt-ı naẓīr ve sühūlet ve 
insicām ṣanʿatlarını müştemildür. 

[90b] es-Secʿ 

َ اَْ����
  َ�ْ��ِ� وُ�ْ�َ�ِ�ِ�� �ْ� أَْ�َ��

ِب َواْ�َ�َ��ِ 
ْ
ُت َ��ْ�َ�َ�ِ� �ِ� اْ�ُ��

ْ
 758 َوِ��

Fenn-i bedīʿde nevʿ-i secʿ ا����م�  �� ’dan meʾḫūẕdur. Ve secʿ 
lafẓında iḫtilāf olmış fevāṣıl-ı Ḳurʾān’a escāʿ dinilür mi dinilmez mi? 

 
756 Ey onun günü! Aykırı davrananların kaçı münâfıktır? Ey onun gecesi! Vefa 

gösterenlerin kaçı muvâfıktır. 
757 Onun kılıcının cemresinin yakıcılığı sınırı aşan içindir; yaşının verdiği tatlılık da 

yardım isteyenindir.  
758 Secim ve nazmım hükmümü/hikmetlerimi izhâr etmiştir. Arap ve Acem arasında 

bayrak gibi oldum. 
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Pes baʿżıları cāʾiz görmiş ve baʿżıları menʿ eylemiş. Cenāb-ı Bārī’nüñ 
آ�َ��ُ�ُ ﴾ 759    �ْ�َ ِ�ّ�ُ  ḳavl-i şerifine temessük ile fevāṣıl tesmiye ﴿ِ�َ��ٌب 
eylemişler. Ve secʿ dört ḳısmdur ki secʿ-i muṭarraf ve secʿ-i müvāzī ve 
secʿ-i muşaṭṭar ve secʿ-i muraṣṣaʿdur. Pes ḳısm-ı evveli ki secʿ-i 
muṭarrafdur oldur ki mütekellim eczā-yı kelāmında yāḫūd baʿżında 
vezn-i ʿarūżiyye ile mevzūn olmayan ve ʿaded-i muʿayyende maḥṣūr 
olmayan escāʿ getürür ki escāʿuñ ḥarf-i revīsi ḳāfiyenüñ ḥarf-i revīsi 
ola. Ke-ḳavlihi teʿālā  760 ﴾أَْ�َ�اًرا  

ْ
��ُ�َ�َ�َ َوَ�ْ�  َوَ��ًرا   ِ ��ِ ُ��َن 

ْ
��َ  �  

ْ
��َُ�  ��َ﴿ Pes 

 a muvāfıḳdur veznde muvāfıḳ degül. Ve’أَْ�َ�ار lafẓı ḥarf-i revīde َوَ��ر
secʿüñ ikinci ḳısmı secʿ-i mütevāzīdür. Secʿ-i mütevāzī oldur ki 
ḳarīneden olan lafẓa-i āḫere veznde ve revīde muvāfaḳatla birbirine 
müttefiḳ ola. Ke-ḳavlihi teʿālā   761 ﴾ ٌ��َ��ُ�ْ�َ َوأَْ�َ�اٌب   �ٌ�َ��ُ

ْ
��َ ٌر 

ُ
��ُ  ��َ��ِ﴿ Ve 

ke-ḳavli’ş-şāʿir: 

وُم �ِ� َوَ��ِ    َ��َْ�ُ� �ِ� َ�َ�ِل َوا���

 ِ��َ�َ �ِ� 
ُ
��ْ

َ
�� �ِ� َ�َ�ِ� َواْ�� َ

 762  َواْ��

Ve secʿüñ üçünci ḳısmı secʿ-i muşaṭṭardur. Secʿ-i muşaṭṭar oldur 
ki beytüñ her nıṣfında yaʿnī her mıṣrāʿında ikişer ḳāfiye ola ki mıṣrāʿ-ı 
evvelde olan ḳāfiyeler mıṣrāʿ-ı ẟānīde olan ḳāfiyelere muġāyir ola. 
Nitekim ḳavl-i şāʿirde  

 
ٌ
��ِ�َ�ْ�ُ ِ��ِ� 

ٌ
��ِ�َ�ْ�ُ 

ُ
���ِ�ْ�َ  

 �ٌ�ِ�َ
ْ
َ�ِ�ٌ� �� ا�ِ ُ��

ْ
��ُ ِ ّ�ِ

 763 

vāḳiʿ olmışdur. Ve secʿüñ dördünci ḳısmı secʿ-i muraṣṣaʿdur ki tarṣīʿ 
nevʿinde tafṣīl olındı. Ve nāẓımuñ 

 
759 “Bu, bilen bir toplum için Arapça bir Kur’an olarak âyetleri genişçe açıklanmış 

bir kitaptır.” (Fussilet: 3). 
760 “Size ne oluyor da Allah için bir vakar (saygınlık, büyüklük) ummuyorsunuz? 

Hâlbuki, O, sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır.” Nûh, 71/13-14. 
761 “Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler vardır.” Gāşiye, 88/13-14. 
762 Biz sevinç içinde, Rûm ise korkuda. Kara, meşguliyette; deniz ise utanmada.  
763 Allah’tan uman, Allah’ı isteyen ve Allah’a dayananın (Mustasım Bi’llah) tedbiri 

intikam alır. 
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[91a] ����َْا َ
 َ�ْ��ِ� وُ�ْ�َ�ِ�ِ�� �ْ� أَْ�َ��

ِب َواْ�َ�َ��ِ 
ْ
ُت َ��ْ�َ�َ�ِ� �ِ� اْ�ُ��

ْ
 َوِ��

beytinde ���� ve  ���  lafẓlarında secʿ-i mütevāzī olduġı ẓāhirdür.  

et-Tesmīṭ 

  َ�ْ�ِ��ُ� َ�ْ�َ�ِ�ِه �ُْ��� ِ��ْ�ُ�ِ�هِ 

وي ِ�ُ�ّ�ِ �َ�ِ� 
ْ
 764 َوَرْ�ُ� َ�ْ��َِ�ِه �َ�

Fenn-i bedīʿde tesmīṭ oldur ki şāʿir bir beyti dört baḫş idüp üç 
baḫşı aṣl-ı ḳāfiye-i beyte muḫālif bir secʿ üzerine ola. Nitekim ḳavl-i 
şāʿirde  

 اْ��ْ�م إن َ����ا أ����ا وإن َدُ��ا
ُ
��ُ  

 765  أَ���ُ�ا وإْن أْ��ُ�ا أَ���ُ�ا وأْ�ِ��ُ�ا

Ve tesmīṭ ve tescīʿ beyninde farḳ oldur ki tesmīṭüñ eczāsı beytüñ 
revīsi üzere olmaḳ ġayr-ı mültezim olmaḳdur ve eczāsı mevzūn 
olmaḳdur ki ʿadedi maḥṣūr ola. Ve İbn Ebī Iṣbaʿ dimiş ki ḳāfiye-i beyt 
ile escāʿuñ beyninde muḫālefet ancaḳ ḳāfiye-i ��� gibi ve eczā-yı 
musaccaʿa ḥubb-ı ʿıḳd menzilesinde olsun içündür. Ve eczā-yı 
tesmīṭden murād baʿżı eczā-yı taḳṭīʿdür ki tesmīṭ-i tebʿīż tesmiye 
olınur. Ve tesmīṭden bir nevʿ-i āḫer daḫi vardur ki tesmīṭ-i taḳṭīʿ 
tesmiye olınur. Ve tesmīṭ-i taḳṭīʿ oldur ki secʿ-i cemīʿ-i eczā-yı tefʿīl 
beyt-i ḳāfiyenüñ revīsine muḫālif revī üzere ola. Nitekim ḳavl-i Ebī 
Iṣbaʿ’da vāḳiʿ olmışdur:  

 ِ��َْ� �ِ�َ�ْ� �ْ�ِ 
ٌ
���ْ�ُ 

ُ
  وأْ�َ��

 ِ��� �َِ��ْ�َ �ْ�َ 
ٌ
���ْ�ُ 

ُ
���ْ�ُ �ْ�َ 766 

 
764 Cevherini ortaya çıkararak denizlerine atıyor; kevserini yudumlamak her susuzu 

suluyor.  
765 Onlar bir topluluktur ki dediklerinde isabet ederler, çağrılırsalar giderler, 

kendilerinden bir şey istense bolca verirler.  
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Pes bu beytüñ eczā-yı tefʿīli gerek subāʿīsi gerek ḫumāsīsi ḳāfiye-i 
beyt olan cüzʾüñ secʿası olan nūn’uñ ḫilāfı olan ḥarf-i rā secʿasıyla 
müseccaʿadur. Ve Şeyḫ Ṣa�yyüddīn-i Ḥillī bedīʿiyyesinde vāḳiʿ olan 
tesmīṭ  

ُك �� �ُُ�ِ� 
ْ
�   �َ�ْ�َ��� �ِ� أُ�ِ� َوا�ّ�ِ

مِ 
َ
ِق َوا�ّ��ُ� �ِ� َ��

ْ
 767 َواْ�ُ�ْ�ِ� �� َ��

ḳavlidür. Ve Şeyḫ ʿİzzeddīn’üñ [91b] bedīʿiyyesinde vāḳiʿ olan tesmīṭ 

 ذي أَدِب 
ُ
  َ�ْ��ِ�ُ� ذِي َ�َ�ِ� َ�ْ��ِ��

 768  َ�ْ���ُ� ذي َ�َ�ِ� ِ�����ْ�ِ� ُ�ْ�َ�ِ�مِ 

ḳavlidür. Ve nāẓımuñ  

  َ�ْ�ِ��ُ� َ�ْ�َ�ِ�ِه �ُْ��� ِ��ْ�ُ�ِ�هِ 

وي ِ�ُ�ّ�ِ �َ�ِ� 
ْ
 769 َوَرْ�ُ� َ�ْ��َِ�ِه �َ�

beytinde tesmīṭ tevriyesi silk-i cevāhirde olmaġla münāsebet-i 
bedīʿiyye ile cevāhir ẕikrinden ṣoñra ه�����  ���� ve ه��� münāsebetiyle 
����ه ���  münāsebetiyle ر��   ���  ḳavlinde olan maḥāsin ��وي 
ẓāhirdür. 

 

 

 

 

 
766 Parıldayan bir çiçek bahçesindeki gece sohbetçisi, güzel görünüşten parıldayan 

uzun ömür hakkında sohbet etti. 
767 Hakk ufukta (apaçık), şirk ise tünelde (gizli); küfür ayrımda, din ise haramdadır. 
768 Şaşkını ortaya çıkarmak, edepliyi tanzim etmektir; galibi destekle desteklemek 

gereklidir. 
769 Cevherini ortaya çıkararak denizlerine atıyor; kevserini yudumlamak her susuzu 

suluyor.  
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el-İltizām 

 �ن� ��َح ر��ِل ا�ِ ُ���ِ�ِ��
 �َ

ْ
 770   �ْ� �ََ��ِ� ��ِ� وَ�ْ�ُح ِ�َ�اه ��

Fenn-i bedīʿde bu iltizāma lüzūm-ı mā lā-yelzem ve iʿnāt ve tażyīḳ 
daḫi tesmiye olınmış. Iṣṭılāḥda iltizām oldur ki nāẟir neẟrinde yāḫūd 
şāʿir şiʿrinde ḥarf-i revīden evvel bir ḥarf yāḫūd ḳudretine göre 
teklīfsüz daḫi ziyāde ḥurūfı iltizām eyleye. Nitekim Cenāb-ı Bārī’nüñ 
اْ�ُ���ِ� ﴾ 771   اْ�َ�َ�اِر   �ِ���ُ�ْ��ِ  

ُ
أُْ�ِ��  ��َ﴿ ḳavl-i şerīfinde sīn’den muḳaddem 

nūn-ı müşeddede-i meftūḥa iltizām olınmışdur. Ve daḫi  772  �َ�َْأ  ��َ﴿
 
َ
�
ْ
��َ ا 

ً
��َْ�  �ََ� َوِإن�  ِ�َ�ْ��ُ�ٍن  َر�َِّ�  َ�ْ��ُ�نٍ ِ�ِ�ْ�َ�ِ�   ﴾  ḳavl-i şerīfinde nūn’dan 

muḳaddem vāv ve nūn iltizām olınmışdur. Ve daḫi  773  �َ�ََوَ�� َو �ِ
ْ
﴿َوا����

ا��َ�َ�  ِإَذا  ﴾َواْ�َ�َ�ِ�   ḳavl-i şerīfinde ḳāf’dan muḳaddem sīn iltizām 
olınmışdur. Ve ʿAmyān’uñ bedīʿiyyesinde  

 ���ْ�َ �ُ
ْ
�ِ� وَ��

َ
ِب ِ�ْ� ِ��

ْ
ِ� اْ�ُ��

ْ
�َ��ِ  

 ِ�َ�
ِب َ���ّ�ِ

ْ
ُ� َدْ��� ِ��ْ�ِ� ا����

ْ
 774  وَ��

vāḳiʿ olmışdur ki ʿarūż ḍarbında ḥarf-i revī olan mīm’den muḳaddem 
yā-i meftūḥa iltizām olınmışdur. Ve nāẓımuñ  

 �ن� ��َح ر��ِل ا�ِ ُ���ِ�ِ��
 َ� �ْ� �َ

ْ
 775  َ��ِ� ��ِ� وَ�ْ�ُح ِ�َ�اه ��

 
770 Çünkü Resûlullah’ı (sav) övmek benim tutunduğum şeydir, O’nun dışındakini 

övmek bana gerekmez. 
771 “Andolsun, bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara.” Tekvîr, 81/15-16. 
772 “Sen Rabbinin nimeti sayesinde, bir deli değilsin. Şüphesiz sana tükenmez bir 

mükâfat vardır.” Kalem, 68/2-3. 
773 “Geceye ve içinde topladıklarına, dolunay hâlindeki aya and olsun.” İnşikāk, 

84/17-18. 
774 Yakınlığa ermek için kulağımın meyletmesi benim mizacımdandır, gözyaşımın 

sürekli yağmur gibi akması akranımın solması sebebiyledir. 
775 Çünkü Resûlullah’ı (sav) övmek benim tutunduğum şeydir, O’nun dışındakini 

övmek bana gerekmez. 
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beytinde ḥarf-i revī olan mīm’den muḳaddem zā iltizām olınmışdur.  

[92a] el-Müzāvece 

  إذا َ��اوَج َذْ��ِ� َواْ���ْدُت �َ�ُ 

 ���776َ�ْ�ِح ��ت و�ّ���� ِ�َ� ا���َ��ِ 

Fenn-i bedīʿde bu nevʿe müzāvece ve izdivāc tesmiye iderler. 
Luġatde iki şeyʾ birbirine iḳtirān ve izdivāc itmesine izdivāc ve 
müzāvece dirler zevcleşmek yaʿnī çiftleşmek maʿnāsına. Ve ıṣṭılāḥ-ı 
fenn-i bedīʿde müzāvece oldur ki mütekellim şarṭ ve cezāda iki nevʿi 
müzāvic ola. Nitekim ḳavl-i Buḥturī’de  

   �� اْ�َ�َ�ى إذا َ�� �ََ�� ا������ َ�َ��� 

 
ُ
 777 أَ��َ�ْ� إ�� اْ�َ�ا�ِ� َ�َ��� ِ��� اْ�َ�ْ��

vāḳiʿ olmışdur ki şarṭda iki nevʿ müzdevic olmış ki ����  ��� ve   ��
وا�� dur ve cezāda daḫi iki nevʿ müzdevic olmış ki’��ا ��   ve أ���� 
���’dür. Ve nāẓımuñ beytinde şarṭda tezāvüc-i ẕenb ve infirād ve 
cezāda feverān ve necāt müzdevic olduġı ẓāhirdür ki bu miẟāller ṣāḥib-
i Muṭavvel’üñ tafṣīlinüñ ḫilāfıncadur. Zīrā anların ʿindinde müzāvece 
şarṭ ve cezāda vāḳiʿ olan iki maʿnānuñ üzerlerine bir şeyʾüñ müteretteb 
olmasıdur. Bu ise ḳavl-i Buḥturī’de taṣavvur olınur. Lākin nāẓımuñ  

  إذا َ��اوَج َذْ��ِ� َواْ���ْدُت �َ�ُ 

 ���778َ�ْ�ِح ��ت و�ّ���� ِ�َ� ا���َ��ِ 

 
776 Günahım çiftlendiği ve övgü ona has olduğunda; kaçtı ve beni intikam almaktan 

kurtardı. 
777 Yasaklayan yasakladığında arzu (hevâ) bana diretti, iftiracıya kulak verdi de 

onunla göçe diretti.  
778 Günahım çiftlendiği ve övgü ona has olduğunda; kaçtı ve beni intikam almaktan 

kurtardı. 
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beytinde mutaṣavver degüldür. Zīrā infirād ve necāt bir şeyʾ degüldür 
ki tezāvüc feverān üzerine müteretteb ola. Ve Şeyḫ Ṣafiyyüddīn’üñ 
bedīʿiyyesinde  

  وَ�ْ� إذا ِ�ْ�ُ� �� َ�ْ��َي َ���َن �َ�ُ 

 779 َ�ْ��� �َ�ْ�ُت ���َن اْ�َ�ْ�ُح ُ�ْ�َ�ِ��ِ� 

vāḳiʿ olan müzāvece daḫi Taḳiyyüddīn’üñ beyti ḳabīlindendür. Ve 
ʿAmyān’uñ bedīʿiyyesinde  

 
ْ
ٍب وَ��َح ِ�ِ��

ْ
��َ �� � ��َ

  إذا َ��

�� ا���َ�ْ� ِ���ْ 
ْ
�ِ� اْ�ُ��ُد َو�َ�

ْ
�َ� ِ��َ� 780 

vāḳiʿ olan müzāvece daḫi keẕālikdür. Ve ʿİzzeddīn’üñ bedīʿiyyesinde 

[92b]  ُ�َ�ِ�ي �� �ِ�ْ   إذا َ��اَوَج َ�ْ�ُف ا���

 
ْ
ُت أن� �َ���� �� َ���ِ�ِ��

ْ
 781  َذ��

vāḳiʿ olan müzāvece ṣāḥib-i Muṭavvel’üñ ve nāẓımuñ miẟāllerine 
muḫālifdür. Taʿrīże göre müzāvece taṣavvur olınmaz meger şarṭ ve 
cezāda birer fiʿl taḳdīr olına.  

 

 

 

 

 

 
 

779 Toplamamda (haşr) gizlenen kişiyedir benim övgüm ve ben kurtulmuşumdur; 
zira övgü dayanağımdır.  

780 Savaşta tebessüm ettiğinde ve onlara seslendiğinde, siyah ağlar ve belîğ olan 
dilsizliğini atar (sessizliğini bozar). 

781 Ebedilik konusundaki günahın korkusu katlandığında, kurtuluşumun onları 
methetmede olduğunu hatırladım. 
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et-Tecziye 

���َ�َ �ْ�ِ �ُ�ْ ��� ���ِ�َ �� �ُ�ْ   ور�

��ِ�َ ِ�ّ�ُ �ُ
ْ
 782أْ��ْ�ُ� ِ�ْ� ِ�َ��ِ� َ����

Fenn-i bedīʿde tecziye oldur ki mütekellim bir beyt getürüp ve 
cemīʿi beyti eczā-yı ʿarūżiyye ile tecziye ider ve her cüzʾini cüzʾeyn-i 
muḫtelifeyn olmaḳ üzere tescīʿ ider ki cüzʾeyn-i muḫtelifeynüñ cüzʾ-i 
evveli beytüñ ḥarf-i revīsine muḫālif olup cüzʾ-i ẟānīsi beytüñ ḥarf-i 
revīsine muvāfıḳ ola. Nitekim beyt-i nāẓım dört cüzʾe tecziye ve 
taḳsīm olındıḳdan ṣoñra her cüzʾi ikişer cüzʾe taḳsīm olınmış ki cüzʾ-i 
evvelleri beytüñ revīsine muḫālif olan   �ُ�ْ ور�  ve  �ُ�ْ ���  ve  �ُ�ْ��ْأ ve   �ُ

ْ
����َ

 kelimelerinde olan tā’dur ve cüzʾ-i ẟānīleri beytüñ revīsine muvāfıḳ 
olan ���ِ�َ  ve  ���َ�َ  ve  �ِ��َ�ِ kelimelerinde olan mīm’dür.  

et-Tecrīd 

ِ��ِ� َوَ��ْ 
َ
  ِ�� ا�َ�َ��ِ�� ُ��ُ�ٌد �� ا��

ْدُت ِ�ْ�َ�� ِ�َ�ْ�ِ�� ��� ُ��� َ��ِ� 
َ
��َ783 

Luġatde tecrīd yalıncaḳ itmek ا����ب  ��  maʿnāsına. Fenn-i ا������ 
bedīʿde tecrīd ṣāḥib-i Telḫīṣ’üñ taʿrīfi üzere bir ṣıfat ṣāḥibi emrden ol 
emr miẟli ol ṣıfatda bir emr-i āḫer intizāʿından ʿibāretdür ki fāʾidesi ol 
ṣıfatda mübālaġadur. Nitekim [93a]  784 رت ������ ا����� وا����� ا����ر����
dirsin ki recülden bereket ile mevṣūf bir neseme tecrīd idersin ve 
nesemeyi recül üzerine ʿaṭf idersin gūyā recülüñ ġayrı ola. Ḥālbuki ol 
neseme-i mübāreke recülüñ kendidür. Ve keẕālik ḳavl-i şāʿirde  

 
782 Sözümde  tecziye yaptım hissemden nasiplendim, hikmetlerimden açığa 

çıkardım, her körlüğü parlattım (açtım). 
783 Anlamlar benim için bedî’de ordudur, övgüm için bütün kusurlardan 

soyutlandım.  
784 İyi bir adamla ve mübarek bir rüzgârla yürüdüm. 
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�� ِ�ّ�َ �ِ
َ
  أُ��ِ�ُ� ُ�ْ�َ� اْ���ِن ِ�ْ� �َ�

 اْ�َ�ْرِد ِ�ْ� َوْ���ِ���
َ

 785  وأَْ��ِ� َ���

vāḳiʿ olmışdur ki maḥbūbenüñ ḳaddinden ġuṣn ve ḫaddinden verd 
tecrīd eylemişdür. Ve nāẓımuñ  

ِ��ِ� َوَ��ْ 
َ
  ِ�� ا�َ�َ��ِ�� ُ��ُ�ٌد �� ا��

ْدُت ِ�ْ�َ�� ِ�َ�ْ�ِ�� ��� ُ��� َ��ِ� 
َ
��َ786 

beytinde bedīʿde cünūd-ı meʿānīden Resūlullāh ṣallallāhu ʿaleyhi ve 
sellem ḥażretlerinüñ medḥi içün her bir şecīʿi tecrīd eylemiş. Yaʿnī 
bedīʿde benüm meʿānī-i cünūdumuñ her biri şecāʿat ile mevṣūf bir 
dilīr-i bahādır ve şecīʿ-i nādirdür dimek olur ki meʿānī-i bedīʿiyyesinüñ 
kemāline mübālaġa ḳaṣd ider. 

el-Mecāz 

ْت 
َ
  �ْ�َ� ا�َ�َ��ُز إ�َ� ا�َ����ِت إْن َ�َ��

�ٍل َ��ِ�ِ� ا���َ��ِ �
ُ
���ِ �ُُ���787 

Mecāz ḥaḳīḳatüñ tecevvüzinden ʿibāretdür. Zīrā mecāzdan murād 
mütekellim bir kelime īrād eyler ki aṣl-ı luġatde mā vuḍiʿa lehāsınuñ 
ġayrında istiʿmāl olına ki Sekkākī’nüñ ve aṣḥāb-ı meʿānī vü beyānuñ 
reʾyleri budur. Ve bedīʿiyyūn dimişler ki mecāz ḥaḳīḳat tecevvüzinden 
şol ḥayẟiyyet ile ʿibāretdür ki mütekellim bir maʿnā içün mevżūʿ olan 
bir ismi getürüp ol ismi yā mürekkeb iken müfred ḳılmaḳlıḳ ile ḥaṣr 
eyleye yāḫūd vücūh-ı iḫtiṣārdan bunuñ ġayrı bir vechle ḥaṣr eyleye. 

 
785 Söğüt ağacının dalıyla kucaklaşıyorum; gövdesinin yumuşaklığından, 

yanaklarından gülün mahsulünü topluyorum. 
786 Anlamlar benim için bedî’de ordudur, övgüm için bütün kusurlardan 

soyutlandım.  
787 O cennetlere doğru olan bir mecâzdır; şayet ömrüm uzun olursa, onun evleri bol 

nimetlerle kabul edilirse.  
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Ve mecāz cinsdür ki envāʿ-ı keẟīreyi müştemildür [93b] istiʿāre ve 
mübālaġa ve işāret ve irdāf ve temẟīl ve teşbīh ve bunların ġayrı miẟillü 
ki maʿnā-yı murād içün ḥaḳīḳat-ı mevżūʿadan ʿudūl olına. Ve bunlar 
daḫi ne ḳadar mecāzdan maʿdūd ise de müteʿaddid olduḳlarından her 
nevʿ içün bir ism ḳılınmış ki anuñla maʿrūf ve ġayrından mütemeyyiz 
ola. Pes mecāzı bu tesmiye üzerine ibḳā eylediler ḥaḳīḳatüñ 
tecevvüzinden maʿnā-yı zāyid üzerine delālet itmediginden ötüri. 
Vaḳtā ki anuñ içün ḥaḳīḳatüñ tecevvüzinden ġayrı maʿnā-yı zāyid 
olmadıysa ism-i mecāz ile tesmiye olındı. Zīrā ġayrı olan ism ile 
tesmiyesi lāyıḳ degüldür. Nitekim Şeyḫ Ṣafiyyüddīn’üñ bedīʿiyyesinde  

 
ْ
  َ���ُ�ا َ����ُ�ا اْ�َ���� ِ�ْ� ُ��اِدِ��

 ِ��َ� 
ْ
َ��ء �َ� ْ

 788  ِ���ِرِق �� ِ�َ�ى اْ�َ��

beytinde mecāz رق�� lafẓında vāḳiʿ olmış ki mā vuḍiʿa lehüñ ġayrı olan 
seyf maʿnāsında īrād ve istiʿmāl olınmış ki bunda mecāz istiʿāre olur. 
Zīrā ʿalāḳa-i muṣaḥḥaḥa menḳūl olan seyfüñ menḳūlün ʿanh olan 
bāriḳ lafẓınuñ berḳde müşābehetidür ve müşebbehün bih olan bāriḳ 
lafẓınuñ maʿnāsı müsteʿārun minhdür ve müşebbeh olan seyf 
müsteʿārun lehdür ve bāriḳ lafẓı müsteʿārdur ve nāẓım müstaʿīrdür ve 
vech-i şebeh olan berḳ mā bihi’l-istiʿāredür. Ve nāẓımuñ 

ْت 
َ
  �ْ�َ� ا�َ�َ��ُز إ�َ� ا�َ����ِت إْن َ�َ��

 
ُ
 �789ٍل َ��ِ�ِ� ا���َ��ِ ����ُُ� ِ���

beytinde mecāz ت��� lafẓında vāḳiʿ olmış ki mā vuḍiʿa lehüñ ġayrı olan 
ebyāt manẓūme-i şiʿrde īrād ü istiʿmāl olınmış ki bunda mecāz-ı 
mürsel olur. Zīrā menḳūl olan ebyāt şiʿrin menḳūlün ʿanh olan buyūta 
süknāda müşābeheti yoḳdur belki ʿalāḳa-i muṣaḥḥaḥa bāb-ı beyt-i 
süknā iki mıṣrāʿ ile ve bāb-ı beyt-i şiʿr iki mıṣrāʿ ile olduġı münāsebet 
iledür.  

 
788 Atıldılar ve böylece murat ettikleri şeyle ilgili beklentilerine kavga dışında yolunu 

gözlemeyen bir kılıçla nâil oldular.  
789 O cennetlere doğru olan bir mecâzdır; şayet ömrüm uzun olursa, onun evleri bol 

nimetlerle kabul edilirse.  
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[94a] Ītilāfu’l-Lafẓ maʿa’l-Maʿnā 

 ِ��ِ�َ�ْ�ُ�ِ 
َ

  َ��َ��َ� ا���ْ�ُ� وا�َ�ْ���

 ِ��َُ� 
ْ
وِح �َ� ِ� ا���

ْ
 ِ�ْ�ِ�ي ِ�َ��

ُ
 790واْ�ِ�ْ��

İbn Ebi’l-Iṣbaʿ īżāḥı üzere ītilāfu’l-lafẓ maʿa’l-maʿnā oldur ki elfāẓ-
ı meʿānī-i maṭlūbe bir ḥayẟiyyet ile ola ki ol maʿnāya lāyıḳ olmayan 
lafẓ anda bulınmaya. Nitekim nāẓımuñ beytinde elfāẓ-ı meʿānī-i 
maṭlūbe maʿnāya lāyıḳ olan elfāẓdan müterekkibdür. Ve Şeyḫ 
ʿİzzeddīn’üñ bedīʿyyesinde 

 ُ�ُ��َ��َ�َ 
َ

  َ���َّ� ا���ْ�ِ� َواْ�َ�ْ���

ّرِ �ِ� اْ�َ�ِ��ِ   791  َ���َرَك ا� ُ�ْ�ِ�� ا���

beytinde maʿnāya lāyıḳ olmayan lafẓ bulınmadıġı gibi. 

Ītilāfu’l-Lafẓ maʿa’l-Vezn 

  وا���ْ�ُ� وا��ْزُن �� أوَ��ِ�ِ� ا���َ��

 َ��� �َ��ُن 
ُ
��ِ�َ�ْ�ُ 

َ
�
ْ
��َ �����َ  792 

Ītilāfu’l-lafẓ maʿa’l-vezn oldur ki şāʿir żarūret-i vezn  içün esmā ve 
efʿālüñ binādan naḳṣına yāḫūd ziyādesine yāḫūd taḳdīm ü teʾḫīrine 
mużṭar olmaya. Ve baʿżıları dimiş ki bu nevʿüñ ṣūret-i muʿayyene ile 
miẟāli yoḳdur. Zīrā şāʿir ṣūret-i maʿnānuñ fesādı ve revnaḳ-ı lafẓuñ 
ẕehābı lāzım gelen şeyʾe mużṭar olmamaḳdan ʿibāretdür. Ferezdaḳ’uñ 
ḳavlinde bunuñ ʿaksi vāḳiʿ olduġı gibi:  

 
790 Lafız ve mana onun övgüsü ile bir araya geldi. Benim nazarımda, ruhsuz beden 

henüz kāim olmamıştır.  
791 Lafız ve mana onun fesâhatini oluşturur, Allah, inci gibi sözleri söyleyeni 

mübarek eylesin. 
792 Onun vasıfları hakkında lafız ve vezin anlaştı, dolayısıyla benim medhim 

insicamsız olmaz. 
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  وَ�� ِ�ْ�ُ�ُ� �� ا����ِس إ�ّ ُ�َ���ً��

� أ�ُ�ُه �ُ��ِر�ُ�ُ 
��َ �ِ  793  أ�� أّ�ِ

Zīrā ıżṭırār-ı vezn içün redāʾet-i sebke ḥaml itmekle kelāmda 
taʿḳīd ḥāṣıl oldı ki sürʿatle maʿnāsınuñ fehminden menʿ ider. Eger   �� و
  794���� ���رب  أ��ه   ���� إ�   ���� dise meʾḫaẕı sehl olurdı. Ve nāẓımuñ 
[94b] beytinde ītilāf-ı lafẓ maʿa’l-vezn ẓāhirdür ki esmā ve efʿālinde 
naḳṣ ve ziyādesi ve tertībinde taḳdīm ü teʾḫīri ile taʿḳīdi yoḳdur.  

Ītilāfu’l-Maʿnā maʿa’l-Vezn 

 وا��ْزُن َ��� َ�َ� اْ�َ�ْ��َ� َ����ُ��ُ 
ّرِ �� ا����  ����� ���� �ِ�ِ�ْ�َ ��795 

Ītilāfu’l-maʿnā maʿa’l-vezn oldur ki meʿānī şiʿrde bir vechle gele ki 
şāʿir żarūret-i vezn içün ol meʿānīnüñ ḳalbine ve ṣıḥḥatinden ḫurūcına 
mużṭar olmaya. ʿUrve İbnü’l-Verd ḳavlinde vāḳiʿ olduġı gibi: 

  َ���ّ� �ْ� َ�ِ�ْ�ُت أ�� ُ���دٍ 

  َ�َ�اَة َ��ا ِ�ُ�ْ�َ��ِ� �َ��ُق 

  َ��ْ�ُ� ِ��َْ�ِ�ِ� �َْ��� َو��ِ��

 796  و�� آ�ُ�ُه إ�� َ�� �َِ��ُ� 

Zīrā و���� ����� ���� ���� dimek murād eyledikde müsāʿade-i vezn 
olmadıġından ḳalb-i maʿnāya muḥtāc olup ���� ����� ���� didi. Pes bu 
maḳūle ḳalbden şiʿr sālim olursa ītilāfu’l-maʿnā maʿa’l-vezn nevʿini 

 
793 İnsanlar arasında, Mumellek dışında onun bir benzeri yoktur. Anasının babası 

diri, babası da ona benzer. 
794 Mumellek dışında,onun bir benzeri yoktur. Babası, dayısına benzer. 
795 Vezinin mana ile uyumu sağlam oldu. Onu övmede, sözüne inci kattı.  
796 Şayet Ebû Su’âd’ın yarın sabah erkenden, öldüğüne şahit olursam onun canına 

benim canımı ve mâlımı feda ederim, ben sadece yapabileceği şey hakkında ona 
yemin ediyorum. 
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müştemil olur. Pes nāẓımuñ beyti bu maḳūle ḳalbden sālim olduġı 
ẓāhirdür. 

Ītilāfu’l-Lafẓ maʿa’l-Lafẓ 

  وا���ْ�ُ� �����ْ�ِ� �� ا���ِ��ِ� �ْ��ِ�ٌ� 

ٍ� ِ�ُ����ِن ا���ِ�ِ� َ�ِ�� 
ْ
��َ ِ�ّ�ُ ��797 

Ītilāfu’l-lafẓ bi’l-lafẓ oldur ki kelāmda bir maʿnā ola ki meʿānī-i 
müteʿaddideden biri ol maʿnā ile ṣaḥīḥ ola ve ol meʿānīden bir lafẓ 
iḫtiyār olına ki ol maʿnā ile baʿżı kelāmuñ beyninde ītilāf ola. Nitekim 
Buḥturī’nüñ ince ve arıḳ develeri vaṣfında vāḳiʿ olmışdur:  

��ِت �ِ� اْ�َْ�ـ  ِّ ا�ُ�َ��ِّ
���ِ���َ 

ِ���ً� َ�ِ� ا�ْوَ��رِ  ْ
�� 

ْ
��ُ  798 

Pes develeri [95a] ḳavslara teşbīh hüzāllarından kināyetdür. Eger 
ʿurcūna ve ḥarf-i nūna teşbīh eylese cāʾiz idi. Lākin eshem ile evtār ve 
ḳavsların beynlerinde ītilāf ve münāsebet olmaġla ḳavslara teşbīhi 
ḥüsn olur. Ve Şeyḫ Ṣafiyyüddīn’üñ bedīʿiyyesinde  

 
ْ
 َواْ�َ��

َ
�َب اْ�َ���

َ
  ُ� َ��ِ�َ��ٌ َ��ُ��ا ُ��

ِب ِ�َ�ْ�ِج اْ�َ�ْ�ِت ُ�ْ�َ�ِ��ِ 
ْ
��َ �ِ�ْ�َ �� 799 

beytinde egerçi tesmiye-i nevʿ itmemiş lākin her lafẓuñ birbirine ḥüsn-
i ītilāfı bī-naẓīrdür. Zīrā ʿubāb-ı veġāya ḥavż ve ḫaylüñ sibāḥati yaʿnī 
üzmesi ve baḥr-i ḥarbde mevc-i mevtüñ telāṭumı beynlerinde olan 
münāsebet ve ḥüsn-i ītilāfı müstafen ʿani’l-beyāndur. Ve nāẓımuñ  

 
797 (Anlamı) Kurgulamada lafız lafız ile birleşir, bedi’ kontrolündeki her bir beyitte 

yücelir. 
798 Katı duygulu hatta oklar sivriltilmiş ve (yayın) telleri (gerilmiş). 
799 Birbirine çarpan ölüm dalgalı savaş denizinde at yüzdürürken kargaşanın 

dalgalarına boyun eğdiler.  
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  وا���ْ�ُ� �����ْ�ِ� �� ا���ِ��ِ� �ْ��ِ�ٌ� 

ٍ� ِ�ُ����ِن ا���ِ�ِ� َ�ِ�� 
ْ
��َ ِ�ّ�ُ ��800 

beytinde lafẓ ile beyt-i şiʿrin ve beyt-i dār ile sükkānuñ münāsebet ve 
ḥüsn-i ītilāfları ẓāhirdür.  

et-Temkīn 

  َ�ْ�ِ��ُ� ُ�ْ��� َ�َ�ا �� ِ��َ�ٍ� َ�َ�َ�ْ� 

 �801َِ�ْ� َ�َ�اِ�ُ�ُ� َ�ْ� أ��أْت َ�َ��ِ� 

Fenn-i bedīʿde temkīne baʿżıları ītilāf-ı ḳāfiye diyü tesmiye 
itmişler. Ve temkīn oldur ki nāẟir secʿa-i fıḳrasıçün ve nāẓım ḳāfiye-i 
beyti içün bir kelām temhīd eyleye ki anda secʿ yāḫūd ḳāfiye 
mekānında mütemekkine ve ḳarārında müstaḳırra olup ġayr-ı nāfire 
ve ġayr-ı mużṭaribe ola. Ve fıḳranuñ yāḫūd beytüñ lafẓına ve 
maʿnāsına taʿalluḳı olmayan şeyʾi müstedʿī olmaya [95b] şol ḥayẟiyyet 
ile ki münşid-i beyt ḳāfiyeyi yāḫūd secʿayı tekellüm itmeden sükūt 
eylese sebḳat iden elfāẓuñ delāletinden ẕihn-i sāmiʿ secʿa-i fıḳraya 
yāḫūd ḳāfiye-i beyte intiḳāl ide. Nitekim nāẓım beytinde temkīn  ��ِ�َ�َ 
lafẓınuñ ve ʿale’l-ḫuṣūṣ ḳāfiyeyi vely iden    أ��أْت lafẓınuñ delāletiyle 
ḳāfiye-i beyt ��ِ�َ�َ olduġı ẕihne tebādür ider. Ve keẕālik Şeyḫ 
Ṣafiyyüddīn’üñ bedīʿiyyesinde  

  ِ�ِ� ِاْ�ِ���َث َ���ُ� ا�ِ ِ��� َدَ��

مِ 
َ
� َد �� ا���

ْ
�
َ
 802  َرّب اْ�ِ���ِد َ���َل اْ��

 
800 (Anlamı) Kurgulamada lafız lafız ile birleşir, bedi’ kontrolündeki her bir beyitte 

yücelir. 
801 Hastalığın yerleşmiş olması hâsıl olan korkudan anlaşılıyor, fakat onun övgüleri 

hastalığımı iyileştirmiştir. 
802 Dua ettiğinde onunladır Halîlullah’ın imdadı, nice kullar tutuşma esnasında 

serinliğe (onunla) ulaştılar. 
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beytinde temkīn-i ḳāfiye vāḳiʿ olmışdur ki kelām-ı Bārī’de ﴿  ��ِ��ُ َ�ُر� �َ�
  803﴾ 

َ
اِ���

َ
ِإْ�� ًدا َوَ��ً�� َ�َ�� 

ْ
��َ vāḳiʿ olmaġla ve ḳaṣīde-i mīmiyye olmaġla   

د
ْ
��َ ẕikrinden ṣoñra delālet ider ki ḳāfiye-i beyt م�� ola. 

el-Ḥaẕf 

  وَ�ْ� أ�ْ�ُ� وزاَل ا�َ�ْ�ُف ُ�ْ�َ�ِ�ً��

 أَُ��ِ �ْ�َ� 
ْ
 و�َ�

ْ
 أُْ�َ��

ْ
 804ا�َ�ُ�ّوِ و�َ�

Fenn-i bedīʿde ḥaẕf oldur ki mütekellim ḥurūf-ı hecādan bir ḥarfi 
yāḫūd birḳaç ḥarfi yāḫūd cemīʿ-i ḥurūf-ı muʿcemeyi yāḫūd cemīʿ-i 
ḥurūf-ı mühmeleyi ʿadem-i tekellüf ve taʿassüf şarṭıyla kelāmından 
ḥaẕf eyleye. Nitekim Ḥarīrī, Maḳāme-i Semerḳandiyye’de yalñız 
ḥurūf-ı mühmele ile ḫuṭbe inşā eylemişdür. 

ا��واء،    ���� ا����ّ�  ا����ء،  ا��ا��  ا��ء،  وا�����د  ا����ء  ا����وح   � ا���� 

  ،���� 
ّ
���� ا���، ���ر ا����، وأ�� ا����ح وا���م، و���� ��د وإرم، أدرك �� ��

��رد ����،  وو�� �� �� ���� ����، و�ّ� ��   �� 
ّ
أ���ه ���    ]96a[� ����، و��

���� ����، وأد��ه د��ء ���� ����، و�� ا� � إ�� إ� �� ا��ا�� ا����، � وا�� و� 

و����د  ���ً�ا،  ا����  و�د��  ���ً�ا،  و�����  ���ً�ا،  ����م  ���ً�ا  أر��  و��، 

� ا����م، وو�� ا���ل وا���ام، ور�� ا���ل  وا���� ��ّ�ًدا، و�� ا�ر��م، و��ّ 

ا���ام، �� ��� ر��م و��ر   آ��  م ا� ����، و��� ا���ة وا���م، ور�� 
�
وا���ام، ��

���م، و��ح ��ام، و��� ���م. ا����ا ر���� ا� ��� ا�����ء، وا����ا ����د��  

����� وأ��وا  ا���اء،  ردع  أ��اء��  وارد��ا  ا����ء،  واّدر��ا  ��ح  ا����اء،  إ��اد   �

و�ّ�روا  ا���،  و��وس  و����ا  ا����،  أود  و��وا  ا����،   ��� وداووا  ا��رع،   ���

�و����� ���ل ا���ال، و���ل ا���ال، و���ورة ا����ل، و���ر�� ا�ل و ا���ل،  

واّد��وا ا����م و���ة �����، وا���� و��ل �����، وا���� وو��ة ��د��، وا����  

ه، و��ء ����� و���ه، �� ��� ���ً��،  ورو�
ّ
� ��ا�� و�����، وا����ا ا���� و��م ��

 
803 “Ey ateş! İbrahim’e karşı serin ve esenlik ol.” Enbiyâ, 21/69. 
804 Güvene ulaştım ve korku kesilerek zâil oldu: Düşmana karşı ne tahkīr edildim 

ne de belaya sürüklendim.  



Tercüme-i Hizânetü’l-Edeb | 317 

وا����ع،   وا����د  وا����ع،  ا����ك   ����  ��  ،��ً���  ��ً�� و����   ،��ً��� وأّ�� 

و��   و�  ا���ل،  و���  ا���ل،  �ّ�ل   �� وا���د،  وا���ود  وا����د،  وا�����د 

و�ّ� ا��اء، وورع ا�وّداء. ا� ا�، ر���� ا�، إ�م    ا�و��ل، و��� ا�و��ل، و� أ�� إ�

��او�� ا����، و��ا��� ا����، و��ل ا���ار، و��� ا���ر، وا�ّ�اح ��م ا�����ء، 

و�����ة إ�� ا����ء، أ�� ا���م ���د��، وا���ر ���د��، أ�� ا�ِ���م ��ر���، وا���اط  

�، أ�� أ��ال ا����� ��� ����ه، أ�� دار  ������، أ�� ا����� ������، وا�����ة ��رد�

��م، و��اؤ��   ا����ة ا����� ا�����ة، ��ر��� ����، ورواؤ�� ����، و������ ا���

��م، � ��ل أ����� و� و��، و� ��د ����� و� ��د، وأ� ر��� ا� ا��أً   ]96b[ ا���

اه، و��� �� دام ا���� ��� ��اه، وأَّم ����� ��اه، وأ��� ���� ���ه، و�� ��وح ��و

ا����م،   أ���  ا�  أ�����   ،����� وا�����   ،����� وا����  ��ادً��  وا����  ���وً��، 

وردأ�� رداء ا���ام، وأ���� دار ا���م، وأ���� ا����� ��� و��� ��� ا���م، و��  

  805 .أ��� ا���ام وا����� وا���م ا����

 
805 Hamd Allah’ındır; isimleri medh edilen, nimetlerine hamd edilen, sonsuz 

armağanlar sunan, zorlukları sona erdirsin diye kendisine yakarılan, ümmetlere 
hükümranlık eden, çürümüş kemiklere suret bahşeden, müsamaha ve kerem 
ehli, helak eyleyen Âd ve İrem’i. 
Nüfuz etti her bir sırra O’nun ilmi, kuşattı her bir muannidi O’nun hilmi, yayıldı 
her bir âleme O’nun inayeti, yerle yeksan etti her bir serkeşi O’nun kudreti. 
O’na hamdederim teslim olmuş bir muvahhid hamdiyle ve O’na dua ederim 
râm olmuş bir ümitvar niyazıyla. O Allah ki kendinden başka ilah yok, biriciktir 
O ve de Samed. Ne ebeveyn vardır O’nun için, ne de evlad. 
O ki İslam’ı kolaylaştırıcı, akideyi güçlendirici, elçilerin kanıtlarını destekleyici, siyah 
derili ile kırmızı deriliye yol gösterici olarak Muhammed’i (a.s.) gönderdi; bağları 
birleştirdi, hükümleri belletti, helal ve haramı belirledi, haccın rükünlerini betimledi. 
Yüklü bulutlar yağdıkça, güvercinler çığırdıkça, hayvanlar yayıldıkça, kılıçlar 
şakırdadıkça Allah onun makamını soylu kıla, ona salât ve selamı kâmil yapa, 
onun yüce ehline rahmet eyleye. 
Allah size merhamet etsin; salaha ermişlerin tavrıyla hareket edin, öte dünyanız 
için dürüstler misali hazırlanın, zırh olarak takva elbisesini kuşanın, hırs 
hastalıklarına karşı tedavi olun, eğri davranışlarınızı doğrultun, heves kuruntularına 
başkaldırın. 
Hallerin durmadan değiştiğini, korktuklarınızın başınıza geleceğini, dertlerin 
üzerinize çullanacağını, mal ve ailenin bir gün gelip sizi terk edeceğini aklınıza 
kazıyın. 
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Ve Şeyḫ Ṣafiyyüddīn’üñ bedīʿiyyesinde 

��ل َ�َ�ّ�ِ اْ�ِ�ْ�ِ� َ�� َ�ِ�ُ��ا
�
  آِل ا��

 806  �ِ ِإّ�َ ُوِ��وا أَْ�َ�ِل اْ�َُ��ِ 

 
Ölümü ve onun sarhoş eden darbesini, kabir toprağını ve onun dehşetengiz 
imtihanını, mezar çukurunu ve oraya bir başınıza bırakılacağınızı, meleği ve 
onun korkunç sorgu sualini hatırınızdan çıkarmayın. 
Zamanın ve alçakça deveranının ve adice desise ve düzenbazlığının farkına varın! 
Nice nişaneleri silip süpürdü, nice soylu hükümdarları bozguna uğrattı! Onun 
hâkimiyeti hem şahları hem gedaları, hem köleleri hem efendileri, hem 
kıskanılanları hem kıskananları, hem yılanları hem aslanları çepeçevre kuşattı. 
Kime mal mülk verdiyse kökünden koparttı, umutları ters yüz etti; kiminle 
irtibat kurduysa üstüne abandı, mafsallarını paramparça etti; kimi sağlıklı ettiyse 
arkasından mutlaka dert bıraktı, ahbap ve yaranı korkuttu. 
Allah’tan sakının, Allah’tan! Allah sizi koruyup kollasın! 
Ne vakte dek bu kesintisiz yanılsamalar, bu fasılasız aymazlıklar, yanılgılarda bu 
boyuna ısrarlar, ağır cürümleri sırtlanıp taşımalar, bilgelerin sözlerini bir kenara 
savurup atmalar, semânın ilahına isyan etmeler? 
Yaşlılık değil midir sizin ekip biçilmeniz, çamur değil midir yatacağınız beşiğiniz, 
ölüm değil midir uğrayacağınız durağınız, sırat değil midir geçeceğiniz 
güzergâhınız, kıyamet değil midir size vaat edilen, arasat meydanı değil midir 
nihai menziliniz, o sarsıntının dehşeti değil midir sizin için hazırlanmış olan, 
asilerin yurdu değil midir sımsıkı kapatılmış cehennem? Orada onların muhafızı 
Malik, görüntüleri kapkara, yedikleri zehir, havaları sam yelidir. Ne malları 
mesut eder onları ne evlatları, ne sayıları korur onları ne teçhizatları. 
Ömrü imkân verdikçe, vakti müsait oldukça, sağlığı el verdikçe, başı selamette 
oldukça; arzularına gem vuran, yüzünü doğruluk yoluna çeviren, Mevla’sına 
sımsıkı itaat eden, varacağı yerdeki rahatı için elinden geleni yapan, amellerini 
yerine getiren adama Allah merhamet etsin! 
Allah sizlere en övgüye layık ilhamı nasip etsin! Sizlere asalet kaftanını giydirsin! 
Sizleri selamet yurduna yerleştirsin. 
Sizler ve ehl-i din-i İslam adına O’ndan merhamet diliyorum. O’dur cömertlerin 
en cömerdi, her şeyden emin kılıp kurtaran. 
Vesselam! 
Bu metni tercüme eden İlyas Aslan’a teşekkür ederiz.  

806 Rasulullâh’ın (sav) âilesi hüküm verdiklerinde ilim mahallidir. Allah’a yemin 
olsun ki ancak va’d edildiklerinde milletlerin en âdilidirler. 
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beytinde ḥaẕfüñ miẟāli bī-nuḳaṭ vāḳiʿ olmışdur. Ve nāẓımuñ tesmiye-i 
nevʿ iltizāmī olduġından ḥaẕf lafẓında ẕāl ile fā menḳūṭ olduġından 
faḳaṭ noḳṭası taḥtında olan ḥarfleri ḥaẕf vechiyle naẓm ve temẟīl 
eylemiş.  

  وَ�ْ� أ�ْ�ُ� وزاَل ا�َ�ْ�ُف ُ�ْ�َ�ِ�ً��

 أَُ��ِ 
ْ
 و�َ�

ْ
 أُْ�َ��

ْ
 �807ْ�َ� ا�َ�ُ�ّوِ و�َ�

beytinde taḥtında noḳṭası olan ḥarf bulınmamışdur. Ve maḳṭūʿ daḫi 
ḥaẕfden baʿżıdur. Nitekim Fetḥullāh-i Beylūnī bedīʿiyyesinde  

  َدواُء َراِئ َو َروِدى َداَرِزى اََدِب 

 808  َوَرُع َزروًدا و ُزْر ُزّواَر ذِى اَِرمِ 

beytinde vāḳiʿ olan mecmūʿ-ı ḥurūf-ı muḳaṭṭaʿadur. Ve mevṣūl ve 
muʿcem daḫi ḥaẕfden baʿżıdur. Nitekim Fetḥullāh-i Beylūnī 
bedīʿiyyesinde  

 
�

��َِ� 
�

ٌِ� َ�َ�ٌ� َزْ�ٌ� َ�ِ��
ّ
��َ  

 ِ��َ �ِ
ْ
��َ �ُ

ْ
��َ �ٌ��َ� �ُ�ِ�َ� �ٌ

ْ
��َ809 

vāḳiʿ olmışdur ki mevṣūl maḳṭūʿuñ żıddıdur. Yaʿnī beytüñ terkībi 
ḳābil-i ittiṣāl olan ḥarflerden ola ki cümle beyti muttaṣıl yazmaḳ 
mümkin ola  �����������������������

ّ
��
ّ
���

ّ
 gibi. [97a] Ve muʿcem ز�����

olması ḥurūfı menḳūṭ olduġıdur ki bu beytde hem mevṣūl hem 
muʿcem nevʿleri cemʿ olmışdur. Ve ruḳṭā ve ḫayfā daḫi nevʿ-i ḥaẕfden 
baʿżıdur. Nitekim Fetḥullāh-i Beylūnī bedīʿiyyesinde  

 
807 Güvene ulaştım ve korku kesilerek zâil oldu: Düşmana karşı ne tahkīr edildim 

ne de belaya sürüklendim.  
808 Düşüncemin şifası edep elbisesinin yurduna varmamdır. Zincirden ma’mül zırhı 

korkut ve alâmeti olanı ziyaret edenleri ziyaret et. 
809 Süstür, takvalıdır, temizdir; şafak, bir bulut ki yağmur yağdırır da ağız 

misafirinin feyzine cevap veririz. 
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 ِ��ِ
َ
  ا�� ِ�ٍ� �َ��ٍ� ِ�ْ�َ� ُ�ْ��

 َ�ْ�ٍل َ���ُ� َ��� �� 
�

مِ �َِ��
َ
��َ 810 

vāḳiʿ olmışdur ki raḳṭā luġatde şol siyāha dirler ki beyāż noḳṭalar ile 
ḳırışmış ola. Ve bedīʿde ruḳṭā ol kelāma dirler ki bir ḥarfi noḳṭasuz ve 
bir ḥarfi noḳṭalu ola beytüñ mıṣrāʿ-ı evvelinde vāḳiʿ olduġı gibi. Ve 
ḫayfā luġatde şol ata dirler ki bir gözi siyāh ve bir gözi gök ola. Ve 
bedīʿde ḫayfā ol kelāma dirler ki bir kelimesi noḳṭalu ve bir kelimesi 
noḳṭasuz ola beytüñ mıṣrāʿ-ı ẟānīsinde olduġı gibi. Ve eger beytüñ 
cemīʿ-i ḥurūfı noḳṭasuz olursa bedīʿde ġayr-ı menḳūṭ ve bī-nuḳaṭ 
dirler. Şeyḫ Ṣafiyyüddīn’üñ miẟli sebḳat itdigi üzere ve maḳṭūʿ ve 
mevṣūl ve menḳūṭ ve ġayr-ı menḳūṭ ve ruḳṭā ve ḫayfā ṣanʿatları 
icrāsında tekellüf olduġından Taḳiyyüddīn bedīʿiyyesinde īrādından 
iġmāż eylemiş.  

et-Tedbīc 

 �َ��ِ �ِ�
ْ
 أ��ُد َ��

�
  َد��َ��ُ واْ�َ��

 811َ���ُض َ��ِّ� َوِ�ْ� ُزْرِق ا�ُ�َ�اِة ُ�ِ��

Fenn-i bedīʿde tedbīc oldur ki nāẓım yāḫūd nāẟir elvān ẕikr ide ki 
ol elvān ile tevriye yāḫūd kināye ḳaṣd eyleye. Yaʿnī ol elvānuñ ẕikri ile 
teşbībden yāḫūd medḥden yāḫūd vaṣfdan yāḫūd bunların ġayrı olan 
aġrāżdan olan eşyādan kināye yāḫūd tevriye ḳaṣd eyleye. Nitekim 
ṭarīḳ-i tevriye üzere Ḥarīrī’nüñ Maḳāme-i Zevrāʾiyye’sinde [97b] vāḳiʿ 
olmışdur: 

 اْ�ِ��ُ� اْ�ْ�َ��ِ 
ُ
� ِ
ّ
  َ�ُ�ّ�ِ اَُ��

 
َ
  َواَْزَور� اْ�َ�ْ���ُب اْ�َْ�َ��

  

 
810 Nimetin en kâmil gölgesi onun hücresinin içindedir, Haram’a yerleşmiş âdil 

şefkatli Nebî’nin.  
811 Onu süslediğinde hayatımın karanlığını yeşile çevirdi ve yüz çizgilerimin 

beyazlığını adetin maviliğine döndürdü.  
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 �ُ
َ
  ِاْ�َ�د� �َْ��� اْ�ْ��

�� �ْ�ِدي اْ�َْ�َ�دِ َوا
َ
��ْ  

 
  ���� َر�� �ِ� اْ�َ�ُ�و� اْ�َْزَرُق 

َ�ا اْ�َ�ْ�ُت اْ�َْ�َ�� 
�
��َ�َ 812 

Ve keẕālik ḳavl-i şāʿirde vāḳiʿ olmışdur:  

 ِ�
ْ
�اُد ِ�َ� اْ�َ��ـ ْ�ُغ َوا��� ُة ا���

َ
��ْ�ُ  

  َ���ُض اْ��ِ��ُ� �ْ� أْوَر���� 
 

�ُ�ُع  ُة َ�ّ�ي َواْ�ِ��اُر ا���
َ
��ْ�ُ  

��نِ  ��ِت ا���  813  ُ��� َذا ِ�ْ� َ�َ���

Ve’l-ḥāṣıl gerek nāẓımuñ beytinde gerek taḥtında olan miẟāllerde 
tedbīc أ��� ve أ��د ve ض��� ve زرق ve أ��� ve  ا��� ve ة��� ve اد�� ve 
  .levnlerinüñ ẕikrinden ʿibāretdür ���ة ve ا���ار

el-İḳtibās 

َ� �ْ��ِ� �ْ�َ�ُ��َن ِ�َ��و�ْ�ُ� 
ْ
�� ��   

 
ْ
��ِ�ِ�

َ
���ْ�ِ�ِ �ِ��ُ��َ�َْ� ْ

��َ �ُ�ْ�ِ �ْ�814 

Fenn-i bedīʿde iḳtibās oldur ki mütekellim āyet-i kerīmeden bir 
kelimeyi yāḫūd āyāt-ı şerīfeden bir āyeti kelāmında tażmīn eyleye ki 
icmāʿ budur. Ve Ḥażret-i Ḳurʾān’dan iḳtibās üç ḳısmdur. Biri maḳbūl 
biri mübāḥ ve biri merdūddur. Maḳbūl olan ḳısmı ḫuṭbelerde ve 

 
812 Yeşil hayat tozlandığından beri, sarı sevgiliyi ziyaret ediyorum. Beyaz günüm 

karardı ve siyah şakağım beyazladı. Mavi düşman bana mersiye okuyana kadar 
kırmızı ölüm ne kadar da güzeldir. 

813 Zülüflerin yeşilliği ve gözün siyahlığı, bana ihtiyarlığın beyazlığını miras 
bırakmışlardır. Göz yaşlarının kızarması yanağımı sararttı, bunların hepsi 
zamanın renkliliğindendir. 

814 Dedim ki: Keşke kavmim onlarla aydınlanmam sebebiyle neye nâil olduğumu 
bilseydi. 
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mevāʿiẓ ve ʿuhūdda ve medḥ-i Resūlullāh ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellemde 
ve bunlara ḳıyās olanlarda olan iḳtibāsdur. Ve ikinci ḳısmı ki mübāḥ 
olandur ġazeliyāt ve resāʾil ve ḳaṣaṣda olan iḳtibāsdur. Ve üçünci ḳısmı 
ki merdūd olandur bu daḫi iki nevʿdür. Biri neʿūẕübillāh Allāh teʿālāyı 
nefsine teşbīh ile āyet-i kerīmeyi nefsine naḳl itmek ile tażmīn 
itmekdür. Nitekim Benī Mervān’uñ birine ʿummālinüñ birinden 
şikāyet olınduḳda   815 ﴾ 

ْ
��ُ�َ��َ�ِ �َ� ْ

��َ�َ ِإن�   
�
�ُ�  ْ

ِإ�َ�َ�ُ��  �َ� ْ
ِإ�َ�  āyet-i kerīmesini ﴿ِإن� 

[98a] nefsine naḳl ile tażmīn eylemiş. Ve merdūdın ikinci nevʿi 
neʿūẕübillāh āyet-i kerīmeyi maʿnā-yı hezlde tażmīn itmekdür. 
Nitekim ḳavl-i şāʿirde  

 ِإ�� 
َ

َ��ُ أْو��
ْ
�َ� �ِ�ِ��ّ�ُ  

َ��َت ِ�َ�� �ُ�َ�ُ�ونَ 
ْ
َ��َت َ��

ْ
��َ816 

vāḳiʿ olmışdur. Ve fi’l-aṣl iḳtibās daḫi iki nevʿdür. Biri oldur ki 
muḳtebesün minhi maʿnāsından iḫrāc eylemez. Nitekim Ḥarīrī’nüñ 
ḳavlinde 

 ِ��َ
َ
ْ �َُ�ْ� ِإ�� َ�َ�ْ�ِ� اْ��

���َ  

َب أْو 
َ
ُب َ���� أَْ�َ�َ� َ��ْ��

َ
 817 أَْ��

vāḳiʿ olmışdur ki Ḥarīrī iḳtibāsında şiddet-i ḳurbdan kināye eylemişdür. 
Āyet-i kerīmede daḫi keẕālikdür. Ve ikinci nevʿi muḳtebesün minhi 
maʿnāsından iḫrāc eyler. Nitekim İbn Rūmī’nüñ ḳavlinde 

  ـَ� �� أْ�َ��َت �� َ�ْ����َِ�ْ� أْ���ُت �� َ�ْ��ِ 

ِ� ِذي َزْرعٍ 
ْ
 818 �َ�ْ� أْ��ْ�ُ� َ������ ِ�َ�اٍد َ��

 
815 “Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir. Sonra onların sorguya çekilmesi de 

sadece bize aittir.” Gāşiye, 88/25-26. 
816 Bakışlarına âşık olanlara vahyedildi, “Heyhât! Heyhât! Size ne va’dediliyor böyle?” 
817 Bir göz açıp kapayıncaya veya daha kısa bir zamandır ancak, şiir inşâd edip de 

ayrılıncaya kadar. 
818 Şayet seni övmede hata edersem manada hata etmiş olmam, zira benim 

ihtiyacım “ekinsiz bir vâdiye” indirilmiştir. 
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vāḳiʿ olmışdur ki  ٍَزْرع ِذي   �ِ
ْ
��َ  ile şāʿir nefʿi ümīd olınmayan bir َوادى 

recülden kināye eylemiş. Ve āyet-i kerīmede vādī-i ġayr-ı ẕī-ẕerʿden 
murād arż-ı Mekke-i Mükerreme’dür. Ve daḫi maʿlūm ola ki iḳtibāsda 
muḳtebesün minh lafẓınuñ ziyāde ve noḳṣān ve teʾḫīr ve taḳdīm ile ve 
mużmeri iẓhār ve muẓheri ıżmār itmek vechiyle taġyīri cāʾizdür. 
Nitekim ḳavl-i şāʿirde  

  ��َن ا��ِ�ي َ�ْ� ��� أْن �َ����

إ�ّ� ِإ�� ا�ِ َراِ�ُ���� 
 819 

vāḳiʿ olmışdur ki  820﴾ ََراِ�ُ��ن  �ِ
ْ
ِإ�َ� َوِإ���   ِ ��ِ  āyet-i kerīmesinden iḳtibās ﴿ِإ��� 

idüp  را�����’da bir elif ziyāde eylemiş ve  ِ�
ْ
ِإ�َ�  de żamīr yirine ism-i’ِإ��� 

ẓāhir ibdāl idüp ا� إ��   dimiş. Ve muḳtebesün minhden noḳṣān إ�� 
Ḥarīrī’nüñ sebḳat iden أ��ب أو  ا����   ���� إ�   ���  ��  ḳavlinde vāḳiʿ و 
olduġı gibidür. Zīrā āyet-i kerīmede   821 ُب

َ
أَْ��  �َ�ُ أَْو   �ِ�َ

َ
اْ��  �ِ�ْ�َ�َ’dür. Ve 

muḳtebesün minhüñ taḳdīm ve teʾḫīri ḳavl-i şāʿirde  

ُ� اْ�ُ�ْ�ِ� َ�َ�اِرهِ  ِ
ّ
  ��َل �� إن� َر�ِ��� َ��

  822 ُ�ْ�ُ� َدْ��� َوْ�ُ�� اْ�َ��ُّ� ُ�َ�� ِ��ْ�َ���ِرهِ 

vāḳiʿ olduġı gibi. Zīrā lafẓ-ı ḥadīẟ-i şerīf  823ره������ ا����   ���’dür. Bu 
miẟāl [98b] ḥadīẟ-i şerīfden iḳtibās olınduġına miẟāldür. Pes bundan 
maʿlūm oldı ki iḳtibāsda muḳtebesün minh nefsinden ḳaṭʿ-ı naẓar 
iʿtibārıyladur. Zīrā eger āyetüñ nefsi olmaḳ iʿtibārıyla olsa ziyāde ve 
noḳṣān ve taḳdīm ve teʾḫīr ile küfr lāzım gelürdi. Ve emẟile-i 
şiʿriyyeden ḳavl-i şāʿirde 

 
819 Olmaktan korkuyor olduğum şey, “Şüphesiz biz Allah’a dönenlerdeniz.”dir.  
820 “Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz.” Bakara, 

2/ 156. 
821 “Kıyamet’in kopması, bir göz kırpması gibi veya daha az bir zamandır.” Nahl, 

16/77. 
822 Bana dedi ki: Benim rakibim kötü ahlaklının biridir, işte onun evi. Ben de 

dedim ki: Beni bırak yüzü cennet olan, benim etrafım nahoş şeylerle çevrilmiştir. 
823 Cennetin etrafı mekarihle (nefsin hoşlanmadığı şeylerle) sarılmıştır (Buhârî, 

Rikâk, 28). 
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 ِ��ِ
�
��ِ�َ ��ْ�َ ��َ�َ 

ْ
��ُ

ْ
  أْ��ى ِإ�َ�

ّدُوَ�� ُ����ا ِ��ْ�َ�ِ� ِ�ْ��� أْو 
َ
��َ  824 

vāḳiʿ olduġı gibidür. Ve keẕālik ḳavl-i şāʿirde 

 
ْ
  إْن ���َِ� اْ�ُ�ّ��ُق ِ�ْ� أْ�َ�اِ�ِ��

 إ�َ� اْ�َ��ِ�ِ� َرُ���ً 
َ
  َ�َ��ُ�ا ا���ِ���

  

 ���َ
ْ
�َ� �� 

ْ
  َ���� ا���ي أْ�ُ�� �َُ��

��ِل َ�ِ���ً 
�
 825  ُ�ْ�ُ� ِا��َ�ْ�ُت �َ� ا��

Ve keẕālik ḳavl-i şāʿirde  

َة �� َ�َ�ْ� �� ُ�ْ�ُ� �َْ�َ�ِ��ِ 
َ
��َْ� ��  

  ���� ِاْ�َ��ْ� وأداَ�ْ��� ��� َوَ��ٍ 
  

�� ���ِ�َ �� ��
ْ
ُ� إْ���َن َ��

ْ
���َ�  

 826  َ���ل �� ُ�ِ�َ� اِ��َ��ُن ِ�ْ� َ�َ��ٍ 

vāḳiʿ olduġı gibi. Ve nāẓımuñ ��� و��� �� ��� ���� �����ن ḳavli ﴿  �َ
ْ
�َ� �َ�

َر�ِّ�﴾827    ��ِ  
َ
��َ�َ  ��َ�ِ  āyet-i kerīmesinden iḳtibās olduġı َ�ْ�ِ��  �َْ�َ�ُ��َن 

ẓāhirdür. Ve baʿżıları mesāʾil-i fıḳıhdan daḫi iḳtibās eylemişler.  

 

 

 
824 Ben size, onu selamlamak uzak olmasına rağmen (bu selamları) hediye 

ediyorum, siz de “ondan daha güzeliyle selamlayın” ya da olmadı “aynısı ile 
karşılık verin.” 

825 Şayet âşıklar aşklarından (yaratılmış) olsaydı, nesîm rüzgarını Resûl’e (sav) elçi 
gönderirlerdi. Ben size şu ayeti okuyan kimseyim: “Keşke, o elçi ile bir yol tutan 
olsaydım.”  

826 Ey bakış! Onun doğuşunun güzelliği bana âşikâr olmadı, kaybolup gidene ve 
beni korkuda dâim edene kadar. Kendim olan insanı aceleciğinden dolayı 
kınadım, bana dedi ki: “İnsan acelecilikten yaratılmıştır.” 

827 “Keşke kavmim, Rabbimin beni bağışladığını bilseydi!” Yasin, 36/26. 
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es-Sühūlet 

ْ� �َِ��ِ�� ِ�� ِز�َ�َرِ��ِ   �َ� َرّبِ َ�ّ�ِ
مِ 

َ
ُة اْ�َ�� ِ� أَْن َ�ْ�َ�ِ��َِ�� ِ���

ْ
��َ ��ِ828 

Fenn-i bedīʿde sühūleti baʿżıları bāb-ı ẓarāfete ilḥāḳ ve baʿżıları 
insicāma iştirāk iʿtibārın itmişler. Ve İbn Sinān-ı Ḫafācī sühūlet 
taʿrīfinde dimiş ki sühūlet lafẓ-ı sebkde teklīf ve taʿḳīd ve taʿsīfden ḫālī 
olmaḳdan ʿibāretdür. 

Ve baʿżıları sühūlet taʿrīfinde dimiş ki sühūlet şāʿir elfāẓ-ı seheleyi 
getürmekdür ki edebde ednā ẕevḳi olanuñ ʿindinde ol elfāẓ-ı sehele 
ġayrı üzerine mütemeyyize ola ki riḳḳat-i ḥāssa ve selāmet-i ṭabʿ ve 
ḥüsn-i reviyyet üzerine [99a] dālle ola. Nitekim ḳavl-i şāʿirde  

َ� وَ��ْ 
ْ
  ��� �� َ�ْ�ُ� ِأ�ّ� أ�َ�

�� َ���ُب 
ْ
�َ� �ْ�َ �ُ

ْ
  إَذا َ�� �ُ�

  

��
ْ
  َ��� أ�� َ���ٌ� َ�� ُ�ّ�ِ �َ�

ُت َ��وُب 
ْ
 829  َ��� �َ� ���� ذَ��

vāḳiʿ olduġı gibi. Ve nāẓımuñ beytinde bī-teklīf ü taʿḳīd ü taʿsīf elfāẓ-ı 
sehelesi beyāndan müstaġnīdür.  

 

 

 

 

 

 
828 Ya Rabbi! İhtiyarlığın şiddeti gelip bana musallat olmadan önce, O’nu ziyaret 

konusunda benim yolumu kolaylaştır. 
829 Ey Kalbim! Bana Leylâ’dan vaz geçtiğimde vaz geçeceğine dâir söz vermedin mi? 

İşte ben Leylâ’nın sevgisinden tevbe ediyorum. Sana ne oluyor da her andığımda 
eriyip gidiyorsun? 
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Ḥüsnü’l-Beyān 

 ��ُ
�َ� ��� ِ��ِ�ِ��َ�َ �� �ِ���ِ�َ   

 
ْ
�َ�ِن وأَ��ُو �� ِ�َ��ِزِ��

َ
  830ُ�ْ�ُ� اْ��

Ḥüsn-i beyān oldur ki nefsde olan şeyʾi lebsden baʿīd olan ʿibāret-i 
belīġa ile beyān olına. Zīrā ḥüsn-i beyāndan murād maʿnāyı eshel-i 
ṭuruḳ ile ṣūret-i vāżıḥaya iḫrāc ve fehm-i muḫāṭaba īṣāldür. Ve ḥüsn-i 
beyānuñ ʿibāreti   831 ا���ل ������ �� ���� gāhīce ṭarīḳ-i īcāzdan olur ve 
gāhīce ṭarīḳ-i ıṭnābdan olur ki belāġatüñ ʿaynı ve ḥaḳīḳati budur. Ve 
beyāndan aḳbeḥ ve evsaṭ ve aḥsen olur. Pes beyān-ı aḳbeḥ olan 
Bāḳıl’uñ beyānı gibidür. Zīrā semen-i ẓabyinden suʾāl olınduḳda on 
bir dimek murād eyledikde kendüyi ʿacz-i idrāk idüp ellerinüñ 
parmaḳlarını açup ve lisānını çıḳarmaġla ʿaded-i semen-i ẓabyini 
beyān eyledi. Pes bundan maʿlūm oldı ki her īcāz belāġat degüldür. 
Zīrā ifhāmda Bāḳıl’uñ beyānından evcez olmaz ki muḫāṭab naẓra-i 
vāḥidede beyānını fehm ider. Ḥālbuki beyānda ʿayy ile ḍarb-ı meẟel 
olup ��ِ��َ    832 ْ��ِ  �

َ
 dirler. Pes beyānuñ aḥseni on bir dimek idi ve أَْ��

evsaṭı meẟelā altı ve beş yāḫūd on ve bir dimek idi. Ve bu bābda aḥsen 
nūr-ı mübīn-i Ḳurʾān-ı Kerīm’dür. Nitekim niʿam ile iġtirārdan 
taḥẕīri beyān żımnında ﴿  �ٍ�َ�ََْو�  �ٍ��ِ�َ َوَ�َ��ٍم  َوُزُروٍع  �ٍن 

ُ
َوُ�� َ����ٍت   �ْ�ِ ُ��ا 

َ
��َ  

ْ
��َ

  833 ﴾ َ���ِ�ِ��َ  ��َ��ِ   buyurmışdur. Ve keẕālik vaʿdı beyān żımnında َ���ُ�ا 
﴿ِإن�   buyurmışdur. Ve vaʿīdi beyān ẓımnında ﴿ِإن�  اْ�ُ���ِ��َ� ِ�� َ�َ��ٍم أَِ���ٍ ﴾834
أَْ�َ�ِ���َ ﴾ 835    

ْ
��ُُ���َ��ِ اْ�َ�ْ�ِ�   buyurmışdur. [99b] Ve iḥticāc-ı ḳāṭıʿı �َْ�َم 

beyān żımnında »  َ�ْ�َ�ُ� َ��َل َ�ْ� �ُْ�ِ�  ﴿
َ

َب �َ�َ� َ��ًَ� َو�َِ�� َ
 ُ�ْ�  َوَ��

ٌ
 َرِ���

َ
اْ�ِ��َ�َم َوِ��

 
830 Benim bedî’im onun güzellikleri konusunda en güzel açıklamayla yayılıp 

dökülene kadar, ben de onların Hicâz’ında ısrarla kalacağım.   
831 Hâlin gerektirdiği şekilde.. 
832 Bâkil’in aybı gibi. 
833 “Onlar geride nice bahçeler, nice pınarlar bıraktılar. Nice ekinler, nice güzel 

konaklar! Zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler!” Duhân, 44/ 25-27. 
834 “Allah’a karşı gelmekten sakınanlar ise güvenli bir yerdedirler.” Duhân, 44/ 51. 
835 “Şüphesiz, hüküm günü, hepsinin bir arada buluşacağı zamandır.” Duhân, 44/ 

40. 
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  836 ﴾ 
ٌ
���ِ�َ  �ٍ�ْ�َ  ِ�ّ�ُ�ِ َوُ�َ�  ٍة 

�
��َ َل  أَو� أَ�َ��ََ��  ا��ِ�ي   ��َ��ِ�ُْ� buyurmışdur. Ve Şeyḫ 

Ṣafiyyüddīn’üñ bedīʿiyyesinde ḥüsn-i beyān 

  َو�ْ�َ��� �� َ���ِ�� �� َو�َْ�ُ� ِ��ِ 

 837  َ�َ� ا�����ِ�� ِ�َ�ْ�ٍح ��َ� ُ�ْ�َ�ِ��ِ 

vāḳiʿ olmışdur ki taḳāżā-yı medḥ-i Resūlullāh ṣallallāhu ʿaleyhi ve 
sellem ḥażretlerinüñ sebebiyle iʿtimād eyledigi yaʿnī meʾmūli olan 
şeyʾüñ iʿṭāsına menāmda vaʿd olınduġını ḥüsn-i beyān olsa gerek. Ve 
nāẓımuñ 

 ِ��ِ�ِ��َ�َ �� �ِ���ِ�َ ��ُ
�َ� ���  

 ُ�ْ�ُ� ا
ْ
�َ�ِن وأَ��ُو �� ِ�َ��ِزِ��

َ
��ْ838  

beytinde maḥāsin-i Resūlullāh ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem ḥażretlerinde 
naẓm itdigi ḥüsn-i beyān ile ʿālem-i neẟr ü rāyiḥa-i ṭayyibesi meşāmm-
ı Ḥicāzīleri muʿaṭṭar ḳıldıġını ḥüsn-i beyān olsa gerek. 

el-İdmāc 

��ِع �ََ�� َ�ْ�    َ��� إد��ُج َ�ْ��ِ� وا���

َ�ُ� ا�َ��َ�ِ 
ْ
  ���839 َ�َ��ِر ُ�ُ�ودي ِ��

Fenn-i bedīʿde nevʿ-i idmāc oldur ki mütekellim kelāmında bir 
maʿnā żımnında ġarażını idmāc ve iḫfā eyleyüp cümle-i meʿānī-i 

 
836 “Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki: 

Çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek? De ki: Onları ilk defa var eden 
diriltecektir. O, her yaratılmışı hakkıyla bilendir.” Yâsîn, 36/78-79. 

837 Bana uykumda, seni düzenli bir şekilde överek genişlemekle beraber güvendiğim 
bir şeyi vadettin. 

838 Benim bedî’im onun güzellikleri konusunda en güzel açıklamayla yayılıp 
dökülene kadar, ben de onların Hicâz’ında ısrarla kalacağım.  

839 Arzumun sıkıştırması ve yanağımın sarılığı üzerinde onun için olan kanlı göz 
yaşlarım nimetlerin boyası ile yüce oldu. 
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kelāmdan ẓann olına ki sāmiʿa ġarażı ḳaṣd olınmamaḳ īhāmı ola belki 
ġarażı tetimme-i maʿnā-yı kelām añlana. Nitekim ḳavl-i şāʿirde 

�� إْ���َ��� �� �ُ��ِ���
ُ
  أ�� َدْ��

  وأْ�َ�َ��� �� َ�ْ� �ُِ��� و�ُْ�ِ�مُ 
  

��  أََ���
ْ
  َ�ُ�ْ�ُ� �َُ� �َْ���َك �ِ�ِ��

 اْ�ُ�َ��مُ 
َ
�� إن� اْ�ُ�ِ��

َ
 840  وَدْع أْ��

vāḳiʿ olmışdur ki kelāmında şekvā-yı zamānı idmāc ve żımn-ı 
tehniyede iḫtilālātdan üzerinde olan şeyʾi şerḥ idüp telvīḥde telaṭṭuf ve 
taḫyīlde terḳīḳ vechiyle ġarażını iblāġ ve taṣrīḥ-i suʾālden nefsini 
ṣıyānet eylemiş. Ṣāḥib-i Muṭavvel bu şāhidi ḫoş görmemiş. Zīrā beyt-i 
evvelüñ mıṣrāʿ-ı evvelinde şikāyet muṣarraḥadur meʿānī-i kelām 
żımnında müdmice degüldür. Zīrā dehr [100a] bizüm nefslerümüzde 
isʿāfdan ibā eyledi dimek ṣarīḥen zamāndan şikāyetdür. Lākin tehniye 
ve istiʿṭāfını idmāc eyledi dinilse yine bu beyt idmāca şāhid olur. Ve 
İbn Nübāte ḳavlinde 

  وَ� �ُ�� �� ِ�ْ� َ�ْ�َ�ٍ� ِ�� ِو��ِ��ِ 

 ِ�ْ�َ�هُ 
َ
 841  َ�َ�ْ� ِ�ْ� َ���ٍ� أْوَدُع اْ�ِ�ْ��

idmāc vāḳiʿ olmışdur ki kelāmında faḫrı idmāc eylemiş ḥilm andan 
müfāraḳat itmemek vechiyle ve nefsini cümleten ḥilmden iʿrāż 
itmemek vechiyle ve ḥilmi vedīʿa ḳılmaġa ʿazīmeti ol maḥbūbuñ vaṣlı 
lā-büdd olduġı ḥāldedür. Zīrā vedīʿa olınan şeyʾ elbette istiʿāre olınur. 
Andan ṣoñra bir ḫalīl-i sāliḥ istifhām eyledi ki ol vedīʿaya ṣāliḥ ola. Bu 
taḳdīrce mefhūm-ı beyt beḳāyā-yı ḥilme delālet ider vedīʿa bir ṣāliḥ bir 
ḫalīl bulmadıġından ötüri. Andan ṣoñra ġazelde idmāc eyledigi żımn-ı 

 
840 Zamanımız canlarımız hakkındaki yardım talebimizi reddetti; biz ise sevdiğimiz 

ve ikrâm ettiğimiz kimsenin yardımına koştuk. Ben de ona –onların en kâmili 
olana- dedim ki: Onlar hakkında ne kadar da iyisin! Bizim durumumuzu sorma, 
işlerin en mühimi önce gelendir. 

841 Ona kavuşma konusunda benim bilmediğim bir şey olmalı; acaba dost onun 
yanında hilmi (yumuşak huyluluğu) mi bıraktı? 
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faḫrda vedīʿaya ṣāliḥ iḫvānuñ ḳılletiyle zamāndan şekvāyı idmāc 
eyledi. Ve nāẓımuñ  

��ِع �ََ��    َ�ْ� َ��� إد��ُج َ�ْ��ِ� وا���

 َ�
ْ
  842ُ� ا�َ��َ�ِ ��� َ�َ��ِر ُ�ُ�ودي ِ��

beytinde ʿizzet-i idmāc-ı şevḳde vāsıṭa-i cereyān-ı dumūʿ ile ḥāli ḳaṣd 
olınup ṣufret-i ḫudūd ve ḥumret-i dumūʿı idmāc eylemiş egerçi 
bahārdan ṣufret ve ʿanemden ḥumret levnine sāmiʿüñ ẕihni intiḳāl ider. 
Lākin ṣarīḥen olmayup żımnen olmaġla idmāc ḳabīlinden ʿadd olınur. 

el-İḥtirās 

 ِ��ِ
َ
� َ�ْ��وٍد ِ�ُ�ْ��

ْ
  َ��ْن أَِ�ْ� ��

 ِ��ِ�َ�ْ�ُ �
ْ
 أْ�َ�ِ�ْس �ْ�َ�َ�� ِ�ْ� َ��

ْ
��843 

Fenn-i bedīʿde iḥtirās oldur ki mütekellim bir maʿnā getüre ki ol 
maʿnāda anuñ üzerine daḫl teveccüh ide ve ol daḫle mütefaṭṭın 
olmaġla ol daḫlden taḫlīṣ idecek [100b] şeyʾ getüre. Ve miẟāli Cenāb-ı 
Bārī’nüñ 844 ﴾ ٍُ��ء  �ِ

ْ
��َ  �ْ�ِ َ��َء 

ْ
��َ ْج 

ُ
��ْ�َ  �َ�ِ

ْ
��َ  ��ِ �ََ�َك   ḳavl-i şerīfinde ﴿اْ�ُ�ْ� 

vāḳiʿ olmışdur ki Ḥaḳ sübḥānehu ve teʿālā  ٍُ��ء  �ِ
ْ
��َ  �ْ�ِ ḳavl-i şerīfiyle 

beraṣ ve behaḳ duḫūli imkānından iḥtirās buyurmışdur. Ve miẟāl-i 
şiʿriyyesi ḳavl-i şāʿirde  

���ِ�ِ�ْ�ُ 
َ
�
ْ
 ِد��ِرَك َ��

َ
���َ�َ  

��َ� وِد�َ�� ِ�َ��ِ� 
�
 845  َ�ْ�ُب ا��

 
842 Arzumun sıkıştırması ve yanağımın sarılığı üzerinde onun için olan kanlı göz 

yaşlarım nimetlerin boyası ile yüce oldu. 
843 Şayet kovulmadan onun hücresinde durabilirsem, ondan sonra hiçbir hasmın 

tuzağını umursamayacığım. 
844 “Elini koynuna sok. (Alaca hastalığı gibi) bir hastalık sebebiyle olmaksızın 

bembeyaz bir hâlde çıksın.” Kasas 28/32. 
845 İlkbahar bulutu ve dökülen sağnak yağmur, senin beldeni onu ifsat etmeden suladı. 
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vāḳiʿ olduġı gibidür ki  ������  ��� ḳavli maḥv-ı maʿāliminden 
iḥtirāsdur.  

Ve iḥtirās ve tetmīm ve tekmīlüñ beynlerinde farḳ oldur ki maʿnā 
tekmīlden muḳaddem ṣaḥīḥdür ve tāmdur belki tekmīl fenn-i zāʾid ile 
yāḫūd maʿnā-yı zāʾid ile maʿnānuñ ḥüsnini tekmīl ider bir ziyāde içün 
gelür. Tetmīm ise maʿnānuñ yāḫūd maʿnānuñ ve veznüñ naḳṣını 
tetmīm içün gelür. İḥtirās ise ancaḳ maʿnāya müteṭarrıḳ olan daḫli 
defʿ içün gelür ne ḳadar tām ve kāmil olup vezn-i şiʿr ṣaḥīḥ olursa 
daḫi. Ve nāẓımuñ beytinde  ٍَ�ْ��ود  �

ْ
�� ḳavli maṭrūd tevehhüminden 

iḥtirāsdur. Zīrā maḳām-ı memdūḥ ṣallallāhu ʿaleyhi ve selleme nisbetle 
maḳām-ı mādiḥe lāyıḳ olan oldur.  

Berāʿatü’ṭ-Ṭaleb 

  و�� َ��ا�ِ� �� أَْر��ه ِ�ْ� �ََ�ِ� 

 أْ�َ�ْ� إ�� ا�َ�ِ��ِ 
ْ
ْح َ�َ�� ِ

ّ
 أُ��

ْ
  846إْن ��

Berāʿat-ı ṭaleb Şeyḫ ʿİzzeddīn-i Zencānī müstaḫrecātındandur 
dinilmiş. Kitāb-ı Miʿyār’ında taʿrīf idüp dir ki berāʿat-ı ṭaleb ṭālib 
ṭaleb-i elfāẓ-ı ʿuẕūbe ve müheẕẕebe iẓhār eyleye ki memdūḥuñ 
taʿẓīmini muḳterine ve ilḥāf ve taṣrīḥden ḫāliye ola belki nefsinde bir 
ṭaleb olduġını işʿār idüp ṭalebi ne idügini keşf eylemeye. [101a] 
Nitekim Ebū Ṭayyib Mütenebbī’nüñ ḳavlinde  

  ا���ْ�ِ� َ����ٌت و��َ� َ����َ�ٌ و�ِ� 

 847  َ����� َ���ٌن ِ�ْ�َ��� وِ�َ��ٌب 

vāḳiʿ olmışdur. Ve berāʿat-ı ṭaleb ile idmācuñ beyninde farḳ oldur ki 
mütekellim idmācda meʿānīden bir maʿnā ḳaṣd ider ve ġarażını ol 

 
846 Maharet konusunda bir talepte bulunmayacağım. Şayet açığa vuramazsam, söz 

için bir delil serdetmeyeceğim. 
847 Nefiste bir takım ihtiyaçlar, sende ise fetânet vardır. Bu fetânet nezdinde benim 

sükûtum bir beyân ve hitaptır. 



Tercüme-i Hizânetü’l-Edeb | 331 

maʿnā żımnında idmāc ider ve öyle īhām ider ki ol ġarażını ḳaṣd 
itmeye berāʿat-ı ṭaleb ise faḳaṭ ṭaleb üzerine maḳṣūddur.  

el-ʿAḳd 

 ِ��ِ�ِ�َ��َ �� �����َ �ُ�ْ�َ ���َ �ْ�  

 ِ��ِ�ِ�ْ�ِ 
َ
�
ْ
ا ��

ً
  848وإن� �ْ�ُ� �َِ�ْ��

ʿAḳd ḥallüñ żıddıdur. Zīrā ʿaḳd mensūruñ naẓmı ve ḥall 
manẓūmuñ neẟridür. Ve ʿaḳdüñ şerāyiṭindendür ki nāẓım mensūrın 
cümleten lafẓını alup vezn-i şiʿre dāḫil olsun içün anda ziyāde ve 
noḳṣān eyler ve mensūrın lafẓını almayup maʿnāsını alursa envāʿ-ı 
seriḳātden bir nevʿ olur ve ʿaḳd tesmiye olınmaz. İllā lafẓuñ cemīʿsini 
aḫẕ ve baʿżı naḳṣ ve ziyāde taġyīriyle olur ki bāḳī olanı taġyīr olandan 
ekẟer ola şol ḥayẟiyyet ile ki bāḳī ḳalandan ṣūret-i cemʿi biline. Ḥażret-
i İmām-ı Hümām ʿAlī bin Ebī Ṭālib raḍıyallāhu ʿanhuñ Eşʿas bin 
Ḳays’a veledinüñ taʿziyesinde  

ْ�َ�ى َ��اًء وَ�ْ� 
َ
���ِ 

ُ
�ً أ�ُْ�ِ��

َ
�  

 
َ
��ِ��َ

َ
 أْم َ�ْ��� ُ���� اْ��

َ
��ِ�ُْ��َ  

  

  ُ��ْ��� ِر���ً ِ�ْ�َ�َ���ِ� َواْ���

�� َواْ���َ��ِ 
ُ
 849  وِ�ْ�َ� ا�َ��اِ�� ِ�ْ��

buyurduḳları ḳavl-i şerīfini Ebū Temmām aḫẕ idüp  850  ��� إن ���ت
 :diyüp bu şiʿri ʿaḳd eyledi ا���ار، وإ� ���ت ��ّ� ا������

 
848 Onun menâkıbı hakkında açıklama sözüm gerçekleşmiş oldu. Şüphesiz beyânda 

onların sihri dışında bir sihir vardır. 
849 Salâhî bu beyitleri derkenârda nazmen tercüme etmiştir:  

Belâya sabr edersen hasbî me’cûr olasın sen  
Behâyimveş yâhud bî-gam olasın sen demâdem 
 
Gam u sabr u celâdet-çün yaradılmış ricâlüz 
Nite nisvân yaradıldı berây-ı sabr u mâtem 
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 �ِ� ا��ّ��زي ِ�ْ�َ�ٍ� 
�

  و��َل َ�ِ��

ِ� �ْ�� ِ�ْ�� ا�����
ْ
 851  و��َف �َ��

 
 ً�
َ
ْ�َ�ى َ��اًء وَ�ْ��

َ
���ِ 

ُ
   أ�ُْ�ِ��

 
َ
��ِ��َ

َ
 أْم َ�ْ��� ُ���� اْ��

َ
��ِ�ُْ��َ

 852 

Ve nāẓım 

[101b]  ِ��ِ�ِ�َ��َ �� �����َ �ُ�ْ�َ ���َ �ْ�  

 
َ
�
ْ
ا ��

ً
  853ِ�ْ�ِ�ِ��ِ وإن� �ْ�ُ� �َِ�ْ��

beytinde 854ا
ً
���� ا����ن   ��  ḥadīẟ-i şerīfini ʿaḳd eyledigi müstaġan إن 

ʿani’l-beyāndur. 

el-Müsāvāt 

 ِ��ِ �ِ��ِ
َ
 ��ْ� ُ���َواُة أَْ�َ�اِع اْ��

 ِ��ِ�ِ��ِ�َ ��َ ��َ ��َ�َ �ُ��َِ� �ْ�َِ�855 

Fenn-i bedīʿde müsāvāt nevʿini Ḳudāme ītilāfu’l-lafẓ maʿa’l-
maʿnādan tefrīʿ eylemiş ve dimiş ki fenn-i bedīʿde müsāvāt lafẓ 
maʿnāya bir ḥayẟiyyet ile mütesāvī ola ki lafẓ maʿnā üzerine zāʾid ve 
nāḳıṣ olmaya. Bu ise belāġatdendür ki baʿżı büleġā vaṣf itmişlerdür ve 
dimişler ki elfāẓ meʿānīsinüñ ḳavālibidür.  

 
850 Hür insanlar gibi sabredecek misin yoksa hayvanların unutması gibi unutacak 

mısın? 
851 Ali, Eş’as’a üstün gelmek için söyledi, bu günaha cüret edenler onun hakkında 

korktu. 
852 Musîbete huzurla ve ecrini hesaplayarak sabredecek misin yoksa hayvanların 

unutması gibi unutacak mısın? 
853 Onun menâkıbı hakkında açıklama sözüm gerçekleşmiş oldu. Şüphesiz beyânda 

onların sihri dışında bir sihir vardır. 
854 Beyân’ın bir kısmı sihirdir (Buhârî, Tıbb, 51). 
855 Onun hakkındaki bedî’ türlerinin eşitlenmesi tamamlandı ancak onların 

bed’inde olandan bir fazlası daha var. 
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Ve maʿlūm ola ki belāġat iki ḳısmdur. Bīri īcāz, biri ıṭnābdur. 
Müsāvāt ise iki ḳısmda bile muʿteberedür. Ammā īcāzı ke-ḳavlihi 
teʿālā  856﴾ ٌة� َ

��َ اْ�ِ�َ��ِص   ��ِ  
ْ
 ve ıṭnābı bu maʿnā üzerine ke-ḳavlihi ﴿َو�َُ��

teʿālā   857 ﴾ ِ��ْ�َ�ْا  ��ِ �ُْ�ِ�ْف   ��َ  �ً���َ�ْ�ُ  �ِ ِ
ّ
��ِ�َ�ِ  �َ��ْ�َ�َ  �ْ�َ�َ  ��ً��ُ�ْ�َ  �َ�ِ�ُ  ve ﴿َوَ�ْ� 

nāẓımuñ beytinde müsāvāt ẓāhirdür ki gūyā meʿānīsi ḳavālib-i elfāẓına 
dökülmiş ziyāde ve nāḳıṣ degüldür.  

Ḥüsnü’l-Ḫitām 

  ُ�ْ�ُ� ِاْ�ِ��ا�� �ِ� أْر�ُ� ا���َ���َ� ِ��ْ 

  858اْ�َ�ِ��ِ� و��ا ُ�ْ�ُ� ُ�ْ�َ�َ��ِ� �َ�ِر 

Fenn-i bedīʿde ḥüsnü’l-ḫitāma baʿżıları ḥüsnü’l-maḳṭaʿ ve baʿżıları 
ḥüsnü’l-ḫātime tesmiye eylemişler. Nāẓım ve nāẟire vācibdür ki 
ḫātime-i kelāmını ġāyet ile ḥüsn ḳıla. Zīrā semāʿda bāḳī ḳalan 
kelāmuñ āḫiridür ve ġāyetü’l-ġāye ḥüsn-i maḳāṭıʿda Ḳurʾān-ı 
ʿAẓīmü’ş-Şān’da [102a] ḫavātim-i suverde vāḳiʿ olandur. Nitekim 
Sūre-i Zilzāl’üñ āḫirinde ﴿  ٍة َذر� ِ�ْ�َ��َل   �ْ�َ�َْ� َوَ�ْ�  ه 

َ
�َ� ا  ً

�
ْ
��َ ٍة  َذر� ِ�ْ�َ��َل   �ْ�َ�َْ�  �ْ�َ�َ

ه﴾859  
َ
�َ� ا  ���َ vārid olmışdur. Ve Sūre-i Zümer āḫirinde   �َ�َ�ِ��َ�ْا ى 

َ
﴿َوَ��

َرّبِ   ِ ��ِ اْ�َ�ْ�ُ�  َوِ��َ�   ِ�ّ�َ�ْ��ِ  
ْ
��َُ� ْ

��َ  
َ

َوُ�ِ��  
ْ
َر�ِِّ��  �ِ�ْ�َ�ِ ُ��َن  ِّ

��َُ� ِش  ْ
اْ�َ�� َ�ْ�ِل   �ْ�ِ  �َ� ِ�ّ��َ  

 vārid olmışdur. Ve keẕālik Ḥażret-i Esedullāhu’l-Ġālib ʿAlī اْ�َ���َِ���َ ﴾ 860  
bin Ebī Ṭālib kerremallāhu vechehu ve raḍıyallāhu ʿanh Muʿâviye’ye 
olan mektūbınuñ ḫātimesinde   ذ��ت أن ��� �� و������ ���ك إ� ا���� و

و��   وا����ر  ا��������   ��  ����� ���ك   ���� وإ��  ا�����ر   ��� أ����   ���
��ك و��  ������ ذر�� ��ر�� و���ف ������ ���� ��ا�� ������ �� أ��� و���� و

 
856 “Kısasta sizin için hayat vardır.” Bakara, 2/ 179). 
857 “Kim haksız yere öldürülürse, biz onun velisine yetki vermişizdir. Ancak o da 

(kısas yoluyla) öldürmede meşru ölçüleri aşmasın.” İsrâ, 17/ 33. 
858 Onunla başlamanın güzelliğiyle cehennem ateşinden kurtuluşu umuyorum. İşte 

bu da hüsn-i hâtimem. 
859 “Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükâfatını görecektir. Kim de 

zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir.” Zilzâl, 99/7-8. 
860 “Melekleri de, Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek Arş’ın etrafını kuşatmış 

hâlde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve ‘Hamd 
âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur’ denilmiştir.” Zümer, 39/75. 
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-vāḳiʿ olmışdur ki muḳaddemāt-ı kelāmuñ netīce �� �� ا������� ����� 861  
i ḥüsniyyesidür. Ve keẕālik Ebū Ṭayyib’üñ ḫitām-ı ḳaṣīdesinde  

 ��ً
ْ
��ء ُ��

ْ
  و�َ ��ّْ� �ََ� اْ�َ��

ْ��� ِ��ا�ً�   862 و�َ ذاََ�ْ� �ََ� ا���

vāḳiʿ olmışdur. Ve keẕālik şāʿirüñ ḫitām-ı ḳaṣīdesinde 

 َ���َل ا��ّ�ُس ����� 
�

��� �ُ
ْ
���َ  

 
َ
 863 َ��ا أ�� إْ���َس أْو ��ا أ�� اْ�ِ�ْ��

vāḳiʿ olmışdur. Ve keẕālik Şeyḫ Zeyneddīn İbnü’l-Verdī’nüñ ḫitām-ı 
medīḥ-i nebeviyyesinde 

 اْ�َ�رَى 
َ
�
ْ
َ� ا� �� َ��

ْ
��َ�َ ��ّ�َ  

 َ�� ��ُر ��ٌر ِ�ْ� َ��ِ�ِ�َ� �
َ

��  864 ِ� ا���

vāḳiʿ olmışdur. Ve Şeyḫ Ṣafiyyüddīn’üñ ḥüsn-i ḫitāmında  

 ُ�
ُ
  ��ْن َ�َ�ْ�ُت َ�َ�ْ��� �ِ�َ� ُ��َ��

 ِ��َ ُ� َ��ْ��� ُ��ِ�ُ� ا��ِّ
ْ
 865  وإْن َ�ّ��

vāḳiʿ olmışdur. Ve ʿAmyān’uñ ḥüsn-i ḫitāmında 

 
861 Benim ve arkadaşlarımın kılıç üstünlüğü var, çünkü sen nasihatten uslanmadın. 

Ensâr ve Muhâcir’den oluşan büyük bir grupla üzerine hızla geliyorum. Onlar 
içinde Bedir’den bir zürriyet, Hâşimî kılıçlar var. Onlar senin kardeşinin, 
dayının ve dedenin kesilecek yerlerini bilirler. O kılıçlar zâlimlere hiç uzak 
değiller. 

862 Kavga senin için bir eğer yerleştirmez ve dünya sen(in gitmen)den dolayı ayrılığı 
tatmaz. 

863 İnsanlar hep beraber şöyle diyene kadar kaldım: İşte bu Ebû İlyâs veya işte Ebu’l-
Hıdr.  

864 Allah sana salât eylesin ey insanların en hayırlısı! Senin kabrinden sonra 
karanlıkta hiçbir ateş parıldamadı. 

865 Eğer mutlu olduysam (kurtulduysam) sana olan övgüm  sebebiyledir. Eğer şakî 
olduysam bu sıkıntının sebebi benim günahımdır. 
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  �َِ�ْ� وإْن �َ�َل �ْ��� َ� أ�� أَ�ً�ا 

ار ُ�ْ�َ�َ��ِ� َ��ْ�َ�ُ� اْ�ُ��ْ 
َ
 866  َر َواْ���

vārid olmışdur. Ve Şeyḫ ʿİzzeddīn’üñ ḥüsn-i ḫitāmında 

[102b]  ِ��ِِّز� �ِ
ْ
��ُ �ْ�ِ ��ً�َ�ْ�ُ �َُ� �ْ�َ�ْ��َ 
 867  �� ُ�ْ�ِ� ُ�ْ�َ�ِ�ٍ� ِ�ْ�ُ� وُ�ْ�َ�َ��ِ 

vāḳiʿ olmışdur. Ve nāẓımuñ ḥüsn-i ḫitāmında  

  أْر�ُ� ا���َ���َ� ِ��ْ ُ�ْ�ُ� ِاْ�ِ��ا�� �ِ� 

�َ�ِر اْ�َ�ِ��ِ� و��ا ُ�ْ�ُ� ُ�ْ�َ�َ��ِ� 
868  

vārid olmışdur ki ḫātimede bī-naẓīrdür. Zīrā hem ḥüsn-i ibtidā hem 
ḥüsn-i taḫalluṣ hem ḥüsn-i iḫtitām nevʿlerini tevriye vechiyle ve tertīb 
üzere ẕikr eylemişdür. 

Ve Muṭavvel’de ẕikr olınduġı üzere mütekellim gerek şāʿir gerekse 
kātib olsun lāyıḳ olan oldur ki kelāmında üç mevżiʿde naẓar-ı raḳīḳ ve 
fikr-i daḳīḳ eyleye tā ki ol mevāżiʿ aʿẕeb-i lafẓ üzere ola. Yaʿnī tenāfür 
ve ẟaḳlden ġāyet baʿīd ola. Ve aḥsen-i sebk üzere ola. Yaʿnī taʿḳīdden 
ve taḳdīm ü teʾḫīrden ġāyet baʿīd ola. Ve elfāẓı cezālet ve metānet ve 
riḳḳat selāsete müteḳārib ola. Ve meʿānīsi elfāẓına münāsib ola. Yaʿnī 
maʿnā-yı saḫīf libās-ı elfāẓ-ı şerīfi iktisā eylemeye. Ve maʿnā-yı şerīf 
libās-ı elfāẓ-ı saḫīfi iktisā eylemeye belki bir ḳāleb-i münāsib ü 
mülāyime ifrāġ olına. Yaʿnī maʿnā lafẓa ve lafẓ maʿnāya münāsib ü 
mülāyim olan ḳālebe ifrāġ olına. Ve kelām eṣaḥḥ-ı maʿnā üzere ola. 
Yaʿnī tenāḳuṣ ve imtināʿ ve muḫālif-i ʿörf ve ibtiẕālden ve bunlara 
beñzer şeyʾlerden sālim ola. Ve mütekellimüñ üzerine muḥāfaẓası 

 
866 Fakat, övgüm şayet uzayıp giderse asla yetirememişimdir; o zaman özrü (hatayı) 

ikrârı hâtimem eyle. 
867 Başlangıcının ve hâtimesinin güzelliğinde yapılacak hatanın çirkinliğinden onu 

halas eyle. 
868 Onunla başlamanın güzelliğiyle cehennem ateşinden kurtuluşu umuyorum. İşte 

bu da hüsn-i hâtimem. 



336 | METİN - İzahlı ve Örnekli Belagat Terimleri Sözlüğü  

vācib olan ẕikr-i eşvāḳ ve vaṣf-ı eyyām-ı buʿādda ve isticlāb-ı meveddet 
ve mülāyenet-i istiʿṭāfda ve bunların emẟāllerinde elfāẓ-ı raḳīḳa 
istiʿmāl eylemekdür. Pes imdi mevāżiʿ-i ẟelāẟe-i meẕkūrenüñ biri 
ibtidādur. Yaʿnī kelāmuñ ibtidāsıdur. Zīrā semʿe evvel irişen ṣavt 
oldur. Eger aʿẕebü’l-lafẓ ve aḥsenü’s-sebk ve ṣaḥīḥü’l-maʿnā olur ise 
sāmiʿ ol kelāmı istimāʿa [103a] iḳbāl idüp cemīʿsini ḥıfẓ ider. Ve eger 
ibtidā-yı kelām aʿẕebü’l-lafẓ ve aḥsenü’s-sebk ve eṣaḥhu’l-maʿnā olmaz 
ise sāmiʿ kelāmı istimāʿdan iʿrāż eyler gerekse bāḳīsi ġāyet-i ḥüsnde 
olsun pes ibtidā-yı ḥüsn teẕkār-ı eḥibbe vü menāzilde olur. Nitekim 
İmruʾu’l-Ḳays’uñ kelāmında vāḳiʿ olmışdur: 

ٍ� ِ�ْ� ِذْ��ى َ�ِ��ٍ� و َ�ْ�ِ�لِ 
ْ
�َ� ���ِ  

��ِل َ�َ�ْ�َ��ِ ِ�َ�ْ�ِ� ا�ِّ��َ  َ� ا���
ْ
 869 ى َ��

Pes ��� munḳaṭaʿ-ı reml-i raḳīḳ ve ى�� reml-i muʿavvec-i mültevī 
maʿnāsına ve د��ل ve ���� ism-i mevżiʿlerdür. Ve baʿżılar bu beyte 
ḳadḥ itmişler. Zīrā mıṣrāʿ-ı evvelinde vuḳūf ve istīʿāf ve bükā ve 
istibkā ve ẕikr-i ḥabīb ve menzil ʿaẕb-i lafẓ ve sehl-i sebk ile vāḳiʿ olmış 
ve mıṣrāʿ-ı ẟānīsi aña müttefiḳ olmamış belki anda elfāẓ-ı ġarībe ile 
meʿānī-i ḳalīle vāḳiʿ olduġından beynehümāda ʿadem-i münāsebet 
ẓāhirdür. Ol eclden Nābiġa’nuñ 

 �ٌ�ِ�� �َ�
ْ
ِ �� اَُ��

ّ
��َ�ِ ����ِ�ِ  

ٌ� اُ���ِ�ِ� َ�ِ�� اْ�َ�َ�اِ�ِ� و�َ 
ْ
�  870 

bu beyti İmruʾu’l-Ḳays’uñ beytinden aḥsendür dinilmiş. Zīrā 
İmruʾu’l-Ḳays’uñ maṭlaʿında ne ḳadar meʿānī-i keẟīre var ise daḫi 
mıṣrāʿlarında ʿadem-i tenāsübleri var. Ve Nābiġa’nuñ beytinde ne 
ḳadar meʿānī-i keẟīre yoġısa daḫi mülāʾemet-i elfāẓ ile mıṣrāʿlarınuñ 
beynlerinde tenāsübi var. Ve daḫi ibtidā-yı ḥüsn vaṣf-ı diyārda olur. 
Ke-ḳavli’ş-şāʿir: 

 
869 Durun, Dehûl ve Havmel arasındaki Sıktıllivâ’da sevgili ve onun evinin hatırası 

için ağlayalım. 
870 Beni onlar için yorgun bir şekilde bırak Ey Ümeyme; bir gece ki yıldızların 

yavaşlığı sebebiyle ona katlanıyorum.  
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ٌ� و َ��مٌ 
�
��ِ�َ �ِ

ْ
���َ 

ٌ
��ْ�َ  

ِ� َ����َ�� ْا�َ�ّ�مُ 
ْ
���َ �ْ�َ��َ  871 

Ve daḫi ibtidā-yı ḥüsn firāḳda olur. Ke-ḳavli Ebī’ṭ-Ṭayyib: 

 ِ� ���َ�ُ 
َ
�
ْ
اُق و َ�ْ� َ��َرْ�ُ� َ��

َ
��ِ  

 ِ� ��َ
��ُ 

َ
�
ْ
 872  واٌَم و َ�ْ� اَ�ْ�ُ� َ��

Ve daḫi ḥüsn-i ibtidā şikāyetde olur. Ke-ḳavli’ş-şāʿir: 

ُ� اْ�ُ��امُ 
ُ
�   ُ��اُد ���َُ�ّ�ِ

 ِ�ْ�ُ� َ���ََ��� ا�ِّ��َ�مِ 
ٌ
 873  و َ�ْ��

Ve daḫi ḥüsn-i ibtidā ġazelde olur. Ke-ḳavli’ş-şāʿir: 

[103b]  
ُ
  أر�ُ�ِ� أْم ��ُء ا�َ����ِ� أْم َ�ْ��

 
ُ
وٌد وْ�َ� �� َ���ي َ�ْ��

ُ
��َ 

ّ
���874 

Ve mütekellime lāyıḳ olan oldur ki taṭayyür yaʿnī teşeʾʾüm olınan 
elfāẓdan ictināb eyleye. Nitekim İbn Muḳātil, Ḍarīr Dāʿī ʿAleviyye 
yevm-i mihricānda duḫūl eyleyüp  

ى َو�َِ�ْ� �ُْ���َ�نِ 
َ
��ُْ� �ْ�ُ�َ �َ  

ُة ا�ّ�اِ�� و�ْ�م اْ�ِ�ْ��َ��نِ 
�
��ُ  875 

beytini inşād eyledikde Dāʿī ى��� ��� � ḳavlini taṭayyür yaʿnī teşeʾʾüm 
ʿadd idüp Ḍarīr’e yaʿnī aʿmāya elli aṣā ḍarb idüp 876 ا��ح اد�� ا��� �� ��ا�� 

 
871 Ona selam ve tehiyye kusurlu oldu; günler onun için güzelliklerini çıkardı. 
872 Ayrılık ve sıkıştırmaksızın ayrıldığım ve anne ve yönelilenlerin en hayırlısına 

önder olduğum. 
873 Gönül, şarabın ele geçiremediğidir; ömür ise peçeyi harekete geçiren şey gibidir 

(eser, geçer).  
874 Ağzımda bir damla ve karaciğerimde şarap olarak seni mi döküyor yoksa 

bulutun suyunu veya şarabı mı?  
875 Bir müjde deme aksine iki müjdedir: Davetçinin en iyisi ve şenlik günü. 
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dimiş. Ve ḥüsn-i ibtidānuñ aḥseni maḳṣūda münāsib olan şeyʾdür. 
Yaʿnī kelāmuñ sebḳi ol maḳṣūd ecliçün olduġına ibtidāda bir işāret ola 
ki mübtedā maḳṣūdı müşʿir ola. Ve ibtidānuñ maḳṣūda münāsib 
olmasına berāʿat-ı istihlāl tesmiye olınur. Nitekim İbn Muḥammed 
bin Elḥāzin, Ṣāḥib bin ʿAbbād’ın ḳızından olan veledini tehniye 
żımnında maḳṣūda münāsib berāʿat-ı istihlāl vechiyle inşād eylemişdür 
beyt:  

ي َ�َ�ْ�  �ََ�َ� اْ�ْ���َل �� َوَ��ا 
َ
��ُْ�  

 َ�ِ��ا
َ

 877 َوَ�ْ�َ�ُ� اْ�َ�ْ�ِ� ِ�� اُْ�ِ� اْ�ُ���

Ve keẕālik Ebu’l-Feraḥ, Faḫru’d-Devle’nüñ mersiyesinde 
maḳṣūda münāsib berāʿat-ı istihlāl vechiyle inşād eylemişdür: 

ْ��� َ���ُل ِ�َ��ٍء �ِ���  ا���
َ

��ِ  

 878 ِ��اَر ِ��اَر ِ�ْ� َ�ْ�ِ�� وَ�ْ��ِ� 
  879اي ���� ����

Ve keẕālik Ebū Temmām, Muʿtaṣım Billāh’a fetḥ-i ʿAmūriyye’yi 
tehniye żımnında berāʿat-ı istihlāl vechiyle inşād eylemiş. Ḥālbuki ehl-
i tencīm zuʿm eylemişler ki ol vaḳtde ʿAmūriyye fetḥ olınmaya. Pes 
ehl-i tencīmüñ kiẕbini ve ʿAmūriyye’nüñ fetḥini berāʿat-ı istihlāl 
vechiyle bu şiʿri inşād eylemişdür: 

�ًء ِ�َ� ا�ُ��ُِ� 
َ
ُ� أَْ�َ�ُق ِإْ��

ْ
�   ا���

  �� ��ِه ا���� ��َ� ا��ّ�ِ وا����ِ� 
 
 
 

 
876 Onun edebi yönünü ıslah etmek ona ödül vermekten daha iyidir. 
877 Müjde olsun vaat ettiği gibi yönelme kesildi artık, övgü yıldızı yücelik ufkunda 

yükselmede. 
878 İşte dünye onu dolduran her şeyle şöyle diyor: Dikkat edin! Dikkat edin! 

Yakaladığım yok ettiğimdir. 
879 Yani aniden öldürdüğüm. 
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�� �ِ��� ���ِ� �َ ��ُد ا���   ��ُ� ا���

� وا���َِ�  ُ��ُ�ِ���� ��ُء ا���
880 

Ve mevāżiʿ-i ẟelāẟe-i meẕkūrenüñ ikincisi ḥüsn-i taḫalluṣdur. Ve 
taḫalluṣ teşbīb-i kelāmdan [104a] yaʿnī ibtidā vü iftitāḥ-ı kelāmdan 
maḳṣūda ḫurūcdan ʿibāretdür beynehümāda riʿāyet-i mülāyemet 
şarṭıyla ve beynehümāda riʿāyet-i mülāyemet ḳaydı iḳtiżābdan 
iḥtirāzdur. Ve taḫalluṣ naẓar-ı raḳīḳ ve fikr-i daḳīḳ ile diḳḳat olınması 
lāyıḳ olan mevāżiʿden olması sāmiʿ iftitāḥ-ı kelāmdan intiḳāl-i 
maḳṣūda mürteḳib olduġından ötüridür. Eger taḫalluṣ ḥüsn olup 
mütelāyimü’ṭ-ṭarafeyn olursa sāmiʿe īrās-ı neşāṭ irüp mā-baʿdını ıṣġāya 
iʿānet ider. Ve  �������  yaʿnī eger taḫalluṣ beynehümāda riʿāyet-i ا� 
münāsebet ile ḥüsn olmayup mütelāyimü’ṭ-ṭarafeyn olmaz ise mā-
baʿdını ıṣġādan imtināʿ ider. 

Andan ṣoñra maʿlūm ola ki müteḳaddimīnüñ kelāmlarında 
taḫalluṣ ḳalīldür. Ekẟer intiḳālleri iḳtiżāb ḳabīlindendür. Ve ammā 
müteʾaḫḫirīn ḥüsn-i taḫalluṣa ihtimām eylemişler anda ḥüsn ve şāʿirin 
berāʿatına dāll olduġından ötüri. Nitekim Ebū Temmām’uñ ḳavlinde  

  �َ��ُل �� َ�ْ�َ�َ� َ�ْ��� و�ْ� أََ�َ�ْت 

ي َوَ�َ�� ا�َ�ْ����ِ� ا��ُ�دِ 
َ
�   ِ���� ا���

  

�ِ� اْن َ�ُ�م� ِ��َ�
ْ
��َ �ِ�ْ   أَ���َ� ا���

 881 َ�ْ�َ�ِ� اْ�ُ��دِ َ�ُ�ْ�ُ� َ��� و�َِ�ْ� 

vāḳiʿ olmışdur ki nihāyet teşbīb olan maṭlaʿ-ı şems ṭalebi ḳaṣdından 
ḫurūc ve maṭlaʿ-ı cūd olan memdūḥuñ ḳaṣdına riʿāyet-i münāsebet ile 

 
880 Kılıç, haber vermede kitaplardan daha doğrudur. Onun ağzında cidd ile hezl 

arasını ayırt edici şey vardır.  Kılıçlar beyaz ve parlak yani yüzleri aktır, kitap gibi 
siyah yüzlü değildir. Onların yüzünde şek ve şüphe yoktur. 

881 Kavmimin derinliklerinde diyor ki: Irmağı ve hızlı deve azığı bizden alınmıştır. 
Güneşin doğduğu yer bize eşit  olmayı mı arzuluyor? Ben de dedim ki: Asla! 
Aksine cömertliğin doğduğu yerdir. 
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intiḳāl eylemiş ki mütelāyimü’ṭ-ṭarafeyndür. Ve aḥsen-i taḫalluṣ bir 
beytde vāḳiʿ olandur. Ke-ḳavli Ebi’t-Ṭayyib:  

 ُ�ّ��� �َ��� �ُ ْ
�
َ
 َوا��

ْ
  �َُ�ّدُ�ُ��

��ِء �� ��ِ� َ��َ�ِ� 
ْ
َ��َ� ا�ِ� أ�� ا�َ��

882 

Pes nihāyet teşbīb olan tevdīʿden ḫurūc ve  ِء��
ْ
ا�َ�� أ��  ا�ِ�   �َ��َ  ��

ْ
��َ 

teşbīhe münāsebet ve mülāyemetiyle  memdūḥuñ vaṣfına intiḳāl 
eylemiş ki mütelāyimü’ṭ-ṭarafeyndür. Ve baʿżı kerre teşbīb-i kelāmdan 
[104b] kelām-ı maḳṣūda mülāyim ve münāsib olmayan şeyʾ ile intiḳāl 
olınur ki aña iḳtiżāb dirler iḳtiṭāʿ ve irticāl maʿnāsına. Ve bu iḳtiżāb 
cāhiliyyet vaḳtinde olan ʿArabuñ ve anları vely iden muḫaḍramīnüñ 
meẕhebidür. Ve şuʿarā-yı İslām’uñ ekẟer meẕhebleri ne ḳadar taḫalluṣ 
ise daḫi baʿżı kerre iḳtiżābda anlara tebaʿiyyet eylemişlerdür. Nitekim 
şuʿarā-yı İslāmiyyeden Ebū Temmām’uñ şiʿrinde vāḳiʿ olmışdur:  

ا 
ً
�
ْ
��َ �ِ

ْ
�   �ْ� َرأَى ا�ُ ان� �� ا���

�ً� ��َوَرْ�ُ� 
ْ
 883  ا�َْ��اُر ِ�� اْ�ُ�ْ�ِ� َ��

didikden ṣoñra 

 �ّ� ��ٍم �ُ�ِ�ي ��وُف ا������� 
�
َ
 ����884ً �� أ�� ���� َرِ���

ḳavline intiḳāl eyledi ki beynehümāda münāsebet ve mülāyemet 
yoḳdur. Ve ḥamdeleden ṣoñra  ���  ḳavli taḫalluṣa ḳarīb olan اّ�� 
iḳtiżābdan baʿżıdur. Zīrā Ḥażret-i Allāhu teʿālāya ḥamd ve Resūlullāh 
ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem ḥażretlerine selāmdan kelām-ı āḫere 
intiḳāldür. Egerçi beynehümāda riʿāyet-i mülāyemet yoḳdur lākin 

 
882 Onlara veda ediyoruz aramızda açıklık olarak; sanki İbn Ebi Heycâ kalpte bir yer 

ele geçirmiş de uğruyor. 
883 Şayet Allah ihtiyarlıkta bir hayır murat etseydi, iyiler ölümsüzlük konusunda 

ihtiyarlıkla mücadele ederdi. 
884 Ebû Sa’id’den istenen bir yaratılış olarak her gün gecelerin felaketleri açığa 

vuruyor. 
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taḫalluṣa şol vechden müşābih olur ki mā-ḳabline irtibāṭ ve taʿlīḳ ḳaṣd 
itmeksizin fücʾeten bir kelām-ı āḫer īrād itmeyüp belki ���  lafẓını اّ�� 
beynehümāya nevʿan irtibāṭ ve münāsebet içün īrād eyledi ki maʿnāsı 
 dimek olur kelām-ı lāḥıḳ ���� ��� �� ��� ��� ��� ا� ���� ���� ��ا و ��ا
kelām-ı sābıḳa irtibāṭ ḳaṣdından ötüri ki ��� ��ّا lafẓı faṣl-ı ḫiṭābdur.  

ʿUlemā-yı beyān icmāʿ eylemişler ki faṣl-ı ḫiṭāb  ���  .lafẓıdur اّ�� 
Zīrā mütekellim kelāmını ẕī-şān olan ẕikrullāh ve taḥmīd ile iftitāḥ 
idüp andan ġaraż-ı mesbūḳun ileyh ḫurūc murād eyledikde ġaraż-ı 
maḳṣūd ile ẕikrullāh beynini ���  lafẓı faṣl ider. Ve daḫi اّ�� 
beynehümāda ا�� olan kelām taḫalluṣa ḳarīb iḳtiżābdan baʿżıdur. 
Nitekim [105a] Cenāb-ı Ḥaḳ ehl-i cenneti ẕikrden ṣoñra  885  َ�َ�ا َوِإن�﴿

َ��ٍب   
�
��ََ�  �َ��ِ�����ِ﴾  buyurdı. Egerçi iḳtiżābdandur lākin anda nevʿan 

irtibāṭ vardur ki َ�َ�ا’dan ṣoñra olan vāv-ı ḥāliyedür ve lafẓ-ı َ�َ�ا yā 
mübtedā-yı maḥẕūfuñ ḫaberidür ki taḳdīr ا��  olur yāḫūd ا��� 
maḥẕūfu’l-ḫaber olan mübtedādur ki taḳdīri ا ��� ذ���� olur. Ve baʿżı 
kerre َ�َ�ا’nuñ ḫaberi meẕkūr olur. Nitekim Cenāb-ı Ḥaḳ cemīʿ-i 
enbiyāyı ẕikr maḥallinde anuñ ʿaḳībinde cenneti ve ehlini ẕikr murād 
itmekle  886 ﴾ َوِإن� ِ�ْ�ُ���ِ��َ� �َُ�ْ�َ� َ��ٍب 

ٌ
 buyurdı. İbn Esīr dimiş ki bu ﴿َ�َ�ا ِذْ��

maḳāmda lafẓ-ı َ�َ�ا şol faṣldandur ki vaṣldan aḥsendür. Zīrā َ�َ�ا bir 
kelāmdan bir kelām-ı āḫere ḫurūc beyninde ʿalāḳa-i ḳaviyyedür. 
Andan ṣoñra dimiş ki bu şol faṣl-ı ḫiṭābdandur ki mevḳiʿ yöninden 
taḫalluṣdan aḥsendür. Ve kātibüñ bir ḥadīẟden bir hadīs-i āḫere 
intiḳāl murād eyledikde  ب��  ḳavli daḫi taḫalluṣa ḳarīb olan ��ا 
iḳtiżābdandur. Lafẓ-ı eyżan daḫi bu ḳabīldendür.  

Ve mevāżiʿ-i ẟelāẟe-i meẕkūrenüñ üçüncisi intihā-yı kelāmdur. Pes 
belīġa vācibdür ki kelāmını aḥsen-i ḫātime ile ḫatm eyleye. Zīrā 
sāmiʿüñ eñ ṣoñra semʿine girecek ve ḳalbinde mürtesem olacaḳ kelām 
oldur. Eger muḫtār ve ḥüsn olur ise semʿ anı ḳabūl idüp anuñla istiẕāẕ 
ve sebḳat iden taḳṣīri cebr eyler. Ve eger intihā-yı kelām bunuñ 
ḫilāfınca olur ise ḳabūl ve istilẕāẕ ve cebr noḳṣānda ʿaksi üzere olur. 
Ve intihā-yı kelāmuñ aḥseni intihā-yı kelāmı müşʿir olandur. Ḥattā 

 
885 “Bu böyle; ama azgınlara kötü bir gelecek vardır.” Sâd, 38/ 55. 
886 “İşte bu, bir hatırlatmadır. Doğrusu Allah'a karşı gelmekten sakınanlara güzel bir 

gelecek vardır.” Sâd, 38/ 49. 
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sāmiʿ kelām-ı āḫire muntaẓır olmaya. Nitekim ḳavl-i şāʿirde vāḳiʿ 
olmışdur:  

[105b]  ِ��ِ�َْا �َ�ْ�َ �َ� �ِ�ْ ُ� َ�َ��ء ا���
ْ
��َ�َ  

 ِ��ِ�� �ِ���ِ َ
 887  َوَ��ا ُد��ٌء ِ�ْ��

Yaʿnī senüñ beḳān duʿāsı beriyye içün duʿādur. Zīrā senüñ beḳān 
anların sebeb-i emni ve niʿmeti ve ṣalāḥ ḥālidür. Ve müteḳaddimīn bu 
nevʿde ʿināyetleri ḳalīl olmış ve müteʾaḫḫirīn riʿāyetinde müctehidīn 
olup ve ḥüsn-i maḳṭaʿ ve berāʿat-ı maḳṭaʿ daḫi tesmiye eylemişler. Ve 
cemīʿ-i suverin fevātiḥi ve ḫavātimi belāġatden aḥsen ve ekmel vücūh 
üzere vārid olmışdur. Zīrā eger fevātiḥ-i suverin cümeline ve 
müfredātına naẓar eyleseñ belāġatden ve tefennünden ve envāʿ-ı 
işāretden bir şeyʾ görürsüñ ki künh-i vaṣfından ʿibāret ḳāṣır olur. Ve 
eger ḫavātim-i suvere naẓar eyleseñ ġāyet-i ḥüsn ve nihāyet-i kemālde 
bulursun edʿiye ve veṣāyā ve mevʿiẓe ve taḥmīd ve vaʿd ve vaʿīd 
beynlerinde vāḳiʿ olduġından ötüri. Ve bunların ġayrıları olan şol 
ḫavātim gibi ki andan ṣoñra nüfūsda bir şeyʾ bāḳī ḳalmaz ki şeyʾ-i 
āḫere teşevvuḳ ve taṭalluʿ eyleye.   888� ��� و 

Ḥālbuki kelāmullāh ʿazze ve celle belāġatden ṭaraf-ı aʿlāda ve 
feṣāḥatden ġāyet-i ḳuṣvādadur ki maṣāḳıʿ-ı büleġāyı iʿcāz ve şaḳāşıḳ-ı 
fuṣaḥāyı iḫrās eylemişdür. Vaḳtā ki bu nevʿ baʿżı eẕhāna nisbetle 
mertebe-i ḫafāda oldıysa şol ḥayẟiyyet ile ki baʿżı suverüñ iftitāḥı ẕikr-i 
aḥvāl ve ifzāʿ ve aḥvāl-i küffār ve emẟāli ile vārid olmışdur. Ke-ḳavlihi 
teʿālā   889﴾ 

ٌ
���ِ�َ ٌء 

ْ
��َ  �ِ�َ� ا��� َزْ�َ��ََ�  ِإن�   

ْ
َر��ُ�� ا��ُ��ا  ا����ُس  أَ��َ��   �َ�﴿ ve ke-ḳavlihi 

teʿālā   890 ﴾ �ٍ�ََ� أَِ��  �ََ�ا   �ْ
�
��َ﴿ ve ġayri ẕālik. Ve ḫavātim-i baʿż-ı suver  

 
887 Ey mağara ehli! Zamanın bekası, bâki kaldı ve bu bir duâdır bütün insanları 

kapsayan. 
888 Nasıl olmasın! 
889 “Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok 

büyük bir şeydir.” Hacc, 22/1. 
890 “Ebû Leheb’in elleri kurusun! Kurudu zaten” Tebbet, 111/1. 
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daḫi keẕālikdür. Ke-ḳavlihi teʿālā 891﴾ َ��ِّ�� ا��� َو�َ   
ْ
��ِ��َ�َ ا�َ��ُ��ِب   �ِ��َ﴿, 

 892 ﴾ 
ُ
 .ve naḥvu ẕālik ﴿ِإن� َ��ِ��ََ� ُ�َ� اْ�َْ�َ��

Ve’l-ḥāṣıl iftitāḥ-ı suver ve iḫtitāmında vāḳiʿ olan [106a] ḥüsn-i 
ibtidā ve ḥüsn-i ḫitām baʿżı eẕhāna nisbetle derece-i ḫafāda 
olduġından ʿilm-i meʿānī vü beyānda meẕkūr olan aḥkāma teẕekkür ve 
teʾemmül ile ẓāhir olur. Zīrā her maḳāmuñ bir maḳāli vardur ki anda 
ġayrısı ḥüsn olmaz ve biri ol birinüñ maḳāmına ḳāʾim olmaz.  

    ا�������ت��� إ�� ���� ا����م ا������ ��  

  و ����� ���ع ا�� ��ح ا������ت 

 .���893ن ا� ر��� ا��ر��ت

 
Temmet 

 

 
891 “Gazap ettiğin ve sapıtmışlardan başka!” Fatiha, 1/1. 
892 “Senin şanın yücedir, soyu kesik olan O’dur” Kevser, 108/3. 
893 Bedîiyyât hakkında olan Mukaddime kısmı burada tamamlandı. Bundan sonra, 

Yüce rütbeli Allâh’ın yardımıyla Makâmât-ı Hamîdiye şerhine başlıyoruz.  
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