
 

 

TÜRK DİLİNİN BELAGATI 
M. ALİ KAYA 

Giriş 

Yüce Allah Peygamberimize (asm) ilk vahiy olarak “Seni yaratan Rabbinin adıyla oku! 

Allah insanı hiçbir şey değilken, bir kan pıhtısından yaratmış ve onu insan haline getirmiştir. 

Bu derece ikram sahibi olan Rabbin kalemle yazmayı da size öğretmektedir. Öyle ise oku ki, 

okumak insana bilmediğini öğretir.” (Alak, 96:1-5.) buyurarak okumayı ve yazmayı 

emretmiştir. Bu sebeple “insanın vazife-i asliyesi tallümle tekemmüldür” dua ile talep ve 

ubudiyetle Allah’a itaat etmektir. 

Allah insanı aklını kullanarak, okuyarak, yazarak ve kâinat kitabında araştırmalar yaparak 

iman etmeyi ve imanın gereği olarak Allah’a itaat etmek için yaratmıştır. (Zariyat, 51:56.) Bu 

sebeple okumak ve yazmak insanın asli vazifelerindendir. Yüce Allah’ın insanlığa en büyük 

rahmeti ve merhameti ona dil vermesi ve konuşmayı öğretmesidir. “Allah Rahmandır, insanı 

yaratmış ve ona beyanı öğretmiştir” (Rahman, 55:1-2.) ayeti bunu açıkça ifade etmektedir. 

Kur’ân-ı Kerimde “Kalem Suresi” vardır. Okumayı emreden Alak Suresinden sonra ilk 

nazil olan suredir. Yüce Allah bu surede “kaleme ve onun yazıldığı satırlara” yemin ederek 

kutsallığını ilan eder. Peygamberimizin şahsında insanlığa “Nûn. Kaleme ve yazanların onunla 

yazdıklarına, defterlere, kitaplara ve satırlara andolsun ki sen Rabbinin lutfu ve keremi 

sayesinde, akl-ı selime ve akl-ı külle sahipsin ve asla mecnun değilsin. Ama ne var ki aklını 

kullanmayan ahmaklar akılsızlıklarından sana mecnun diyorlar. Zira senin anlattıklarını 

anlamıyorlar” (Kalem, 68:1-5.) buyurur. Devam eden ayetlerde peygamberimizin güzel ahlakı 

ve tebliğ vazifesi karşılığında bitip tükenmeyen sonsuz mükafata layık olacağını haber verir.  

Evet, ahlak demek edeb demektir. Edeb aklın yarısıdır. Edeb, hayadır ve tesettürdür. Hz. 

Ali “Edebi olmayanın aklı yoktur” buyurmuştur. Edeb kişinin konuşmasına yansır. Saygı, sevgi 

ve bilgi dilin edebli konuşmasından ibarettir. Bu sebeple güzel olan sözler ve ifadeler, dilden 

kaynaklanan her şeye “Edebiyat” denilmiştir.  

Edebiyatı güzelleştiren dildir, sözdür ve beyandır. Güzel konuşmayı biz yine Kur’ân-ı 

Kerimden ve Kur’ân-ı Kerimin güzel okunmasından öğreniyoruz. Kur’an-ı Kerimi güzel 

okuyabilmek için de İslam alimleri “Tecvid” ilmini tespit ve talim etmişlerdir. Tecvid ise Hz. 

Ali’nin (ra) tarifi ile “Meharicu’l-huruf ve ma’rifetü’l-vukûf” yani “Harfleri mahreçlerinden 

çıkarmak ve durak yerlerini bilip durmaktır.” Konuşmada da aynı kural geçerlidir. Harfleri 

mahrecinden çıkararak, cümleyi bölmeden ve yanlış yerlerde durmadan konuşmak güzel 

konuşmanın ve dili en iyi şekilde kullanmanın temel ilkesidir.  

Yazıda da “İmlâ Kuralları” vardır. İmla kuralları yazarken ve okurken güzel ifade etmeyi 

sağlar. Kelimelerin yanlış telaffuzu ve cümlede duracağımız yeri bilmediğimiz zaman kelime 

ve cümlenin yanlış anlaşılmasına sebep olur.  

Konfüçyüs'e sormuşlar: “Bir ülkeyi yönetmek durumunda olsaydınız, ilk önce ne 

yapardınız?” Şöyle cevap vermiş: “Hiç şüphesiz dili gözden geçirmekle başlardım” der. Şöyle 

devam eder: “Dil düzensiz olursa sözler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce iyi anlatılamazsa 

yapılması gereken şeyler düzgün yapılamaz. Görevler gereği gibi yapılamazsa adetler ve kültür 

bozulur. Adetler ve kültür bozulursa adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık 

içine düşen halk, ne yapacağını, işin nereye varacağını bilemez. İşte bunun için hiçbir şey dil 

kadar önemli değildir.” 

W. Von Humboldt, “Dil bir ulusun ruhunun dış görünüşüdür. Ulusun dili ruhudur, ruhu 

da dilidir” demiştir. Bu sebeple dili iyi öğrenmek, iyi kullanmak ve bunun için iyi yazmak, imla 

kurallarına uymak, din yanında anlayışımızı düzeltmek için “Dil Bilgisi” ve “Mantık” bilmek 

şarttır. Biz bu konuyu önemsediğimiz için Din ve Mantığı” bir arada toplayarak istifade 

edilecek bir eser meydana getirmeyi amaç edindik. 

Çalışmak bizden tevfik ve hidayet Allah’tandır. 

 



 

 

 
 

 

DURAKLAR VE DURAK İŞARETLERİ 

 

Türkçemizde durak işaretleri “Virgül, Nokta, Noktalı Virgül ve İki Nokta Üst Üste” 

şeklindedir. Kelam, söz ve konuşmadır. Hitabet ise güzel ve düzgün konuşmadır. Güzel ve 

düzgün konuşmak ve okumak için noktalama işaretlerine uymak şarttır. 

 

Virgül (,): Virgülde az durulur ve sadece nefes alınır. “Sınıfa girdi, paltosunu astı, yerine 

oturdu.” “Döndüm, dolaştım, aynı yere geldim.” “Ali’ye, Hasan’a, haber verdim.” “Yok, 

bildiğin gibi değil.” “Peki, daha sonra görüşelim” gibi… 

 

Noktalı Virgül (;): Cümle içinde birbirine bağlı, kendi içinde bağımsız cümleleri 

ayırmak için kullanılır. Noktalı virgülde biraz daha durulur. “At ölür meydan kalır; yiğit ölür 

şan kalır.” “Vesvese öyle bir şeydir ki, cehil onu davet eder; ilim onu tard eder” cümlelerinde 

olduğu gibi. 

Ayrıca kelimenin farklı anlamlarını açıklamak ve tarifleri isim ve sıfatlardan ayırmak için 

noktalı virgül kullanılır. “İnsan; kâmil, fâzıl, âkıl, munsıf ve hayırhâh olmalıdır.” “Cenab-ı Hak; 

sebzeleri, meyveleri, mübah hayvanatı ve her nevi erzakı insana nafaka olmak üzere halk 

etmiştir.” “Ali; Ahmet ve Hasan’dan küçüktür.” Burada “Ali” özne, Ahmet ve Hasan’dan 

küçüktür” tümleçtir. 

 

Nokta (.): Cümlenin sonuna konur. Nokta konulduğu zaman cümle “özne, tümleç ve 

yüklem” ile tamamlanmış olur. “Beşer şaşar.” “Dünyaya gelen insan, toprağa düşen bir 

çekirdek gibidir.”  

 

İki Nokta (:): Anlatılmak istenen konuyu açıklayan veya örnekleyen ifadeden önce 

konulur. İki noktada da az durulur. “Öğretmenin iki görevi vardır: öğretmek ve örnek olmak.”  

 

 

 

 



 

 

DİL BİLGİSİ NOTLARI 

M. Ali KAYA 

 

Mukaddime 

Her milletin dili olduğu gibi, dilbilgisi de vardır. En fazla dil kuralları Arap dil ve 

edebiyatında mevcuttur. Zira Kur’ân-ı Mu’cizu’l-Beyan Arapça nazil olduğu için onun 

kaidelerini koruyup yanlış okunmaktan ve anlaşılmaktan korumak için İslam alimleri Hz. 

Ali’nin (ra) teklifi ile “Sarf ve Nahiv” ilmini oluşturmuş ve geliştirmişlerdir. Zira dili koruyan 

ve yanlış anlaşılmaktan muhafaza eden “Dil Bilgisi”dir. 

Hz. Ali (ra) en zeki talebelerinden Ebu Esved ed-Düeli’ye şöyle demiştir: “Acemlerin 

İslam’a girmesiyle Arap dili safiyetini kaybedebilir. Bu durum Kur’an’ın anlaşılmasına zarar 

verir. Bu sebeple Arap dilini korumak şarttır. Kelime müfred bir sözdür. Üç çeşittir; isim, fiil 

ve harftir. Kendi başına anlamı olan kelimelere isim denir. Zamana delalet eden ve emir kipinde 

olan kelimeler ise fiillerdir. Kendi başına anlamı olmayan, bitiştiği kelimeye anlam katan söze 

de harf denir. Şimdi bu tertip üzere Arap dilinin gramerini tanzim edin ki Kur’an-ı Kerim yanlış 

anlaşılmasın.”  

“İlm-i Nahv”, kelimenin ahvâlinden bahseden ilimdir. “İlm-i Sarf” ise kelimenin 

kendisini mazi, hal, istikbal ve emir hallerinden bahseden ilimdir. Kelimenin nahvine ve sarfına 

ve kelime içinde meydana getirdiği duruma göre manası anlaşılır. 

Osmanlıca Türkçesi Arapça ve Farsça kelimeleri yoğun bir şekilde diline aldığı için 

Arapça ve Farsça dilbilgisi kurallarını da öğrenmek gerekir. Bu sebeple Osmanlıca Türkçesi 

daha geniş ve mükemmel Dilbilgisine ihtiyaç duymaktadır. Bu duruma “Haliçe-i Vasia” denir. 

Bu konuda “Kavaid-i Osmânî” adı altında gramer kitapları telif edilmiştir.  

Ayrıca güzel ve etkili konuşabilmek için “Belâgat ve Fesahat” ilmini de bilmek 

gerekmektedir. İlm-i Belagatın da iki dalı vardır. Birincisi “İlm-i Meânî”dir ki bu kelamın 

muktezay-ı hale tatbiki demektir. İkincisi, “İlm-i Beyan”dır ki kelamın ifade ettiği mananın 

mecaz, kinaye, istiâre, teşbih ve hakikat gibi manalarını anlatır. Üçüncüsü “Sanayi-i Bedie” 

denen bir yönü daha vardır ki bu da “Secî ve Cinas” gibi söze ve kelama ziynet vererek 

konuşmayı güzelleştirir. Bunda da “İlm-i Bedî” adı verilir.  

Böylece “Bedî, Beyan ve Meâni” ilimleri teşekkül etmiş, tümüne birden “Edeb-i Kelâm” 

ve “Edebiyat” denilmiştir. Bu ilimlerin tamamına ise “İlm-i Belâgat” adı verilmiştir. İlm-i 

Belâgat kelâmın mezayasını bildiren, öğreten bir fen ve bir ilim dalıdır. Kelamın mezayası, 

muktezay-ı hâle mutabık olması, teşbih, mecaz ve kinayenin hakkıyla edası, secî, kafiye ve 

cinaslarla tezyini ve süslenmesi bu ilmin gereğidir.  

Ulum-ı Arabiye de “On iki” fenden ibaret olup bunun sekizi “Usul” dördü ise “Fürû”dur. 

Usul ilimleri, “Lügat, Sarf, Nahiv, İştikak, Meânî, Beyan, Aruz ve Kâfiye” fenleridir. Furûu 

ise, “İnşâa, Şiir, Muhadarat ve Hat” ilimleridir. 

Ahmet Cevdet Paşa’nın “Belâgat-ı Osmaniye” isimli Hukuk Fakültesi Ders Notları 

Osmanlı Türkçesinin Dil Kurallarını güzel bir şekilde özetlemiştir. Biz onun bu eserinden 

istifade ile onu özetleyerek Türkçemizin dil bilgisinin ne derece zengin ve değerli olduğunu 

dikkatlere sunmaya çalışacağız. “Osmanlıca” diye bir dil olmadığı ve “Osmanlı Devleti” 

zamanında “Türk Dili” konuşulduğu için dil “Türkçe”dir. Ancak Cumhuriyet döneminde 

Osmanlı devletine izafeten “Osmanlıca” denildiği için biz bu tabiri yerinde bulmuyoruz. Bunun 

için “Ahmet Cevdet Paşa”nın “Belagat-ı Osmaniye” isimli eserini özetlerken “Türk Dilinin 

Belagatı” şeklinde bir ifade kullanmayı daha uygun gördük.  

M. Ali KAYA 

 

  



 

 

 

TÜRK DİLİNİN BELÂGATI 

Ahmet Cevdet PAŞA 

Özetleyen: M. Ali KAYA 

 

MALUMAT-I UMUMİYE / GENEL BİLGİLER 

 

Cevdet Paşa önce “Kelime” üzerinde durur. Kelimelerin ifade ettiği manalar ve kullanılış 

şekillerini anlatır. Zira lafız ya kelimedir veya kelamdır. Kelam da kelimelerden meydana gelir. 

Kelimeler iyi kullanılırsa kelam da güzel manalar ifade eder. Bir kelimenin kendi başına ifade 

ettiği manası vardır, ayrıca kelime cümle içerisinde farklı manaları da ifade eder. Bu hususların 

iyi bilinmesi gerekir. 

Öncelikle “Fesahet, Belagat, Garabet ve Ta’kid” gibi dilin kullanımı ile ilgili edebî ve 

lügavî terimleri iyi öğrenmek gerekir. Ahmet Cevdet Paşa da buradan başlamıştır. Biz de 

özetleyerek devam edeceğiz. 

 

Fesahat: Elfazın telaffuzu ve istimaı tatlı, manası zâhir ve zihne mütebadir olmasıdır. 

Alameti de sözlerin dil bilgisine uygun olması ve ediplerce çok kullanılmasıdır. Zira edipler 

lisana ağır ve kulağa hoş gelmeyen kelimeler kullanmazlar.  

Belâgat: Sözün fasih ve muktezay-ı hale mutabık olmasıdır.  

Fesahat ile kelime, kelam ve mütekellim muttasıf olur. Belagat ile yalnız kelam ve 

mütekellim muttasıf olur. Kelimenin fesahati, kelimenin tenafür-ü huruftan, garabetten ve 

kıyasa muhalefetten salim olmasıdır. Tenafür-u huruf, kelimenin lisan üzere sıkletini ve 

telaffuzun usretini icab eden bir keyfiyettir ki hüsn-ü zevk ile bilinir. 

Garabet: Kelimenin vahşî olması, yani kullanılması ünsiyetli ve manasının açık 

olmamasıdır. Meselâ; “ateş” ve “nâr” kelimelerinin manası zahirdir; ancak “od” kelimesi aynı 

manayı ifade etmekle beraber gariptir, çoğu bu sözü anlamaz. 

Kıyasa muhalefet, kelimenin Osmanlı Türkçe Dilbilgisine aykırı olmasıdır. Meselâ, 

“Geldik” yerine “Geldig” gibi; “Yazmaz” yerine “Yazabilmez” demek gibi… Aynı şekilde 

“inkisar” beddua anlamındadır; “inkisar etti” denilir; ama “kırılmak” anlamında kullanıldığı 

zaman “münkesir oldu” denilir; “inkisar etti” denilmez.  

Kelamın fesahati, eczası olan kelimeler fasih olmakla beraber, tenâfür-ü kelimattan, za’f-

ı te’liften ve ta’kidden salim olmasıdır. Tenafür-ü kelimat bazı sözlerin birleşmesinden lisana 

ağır ve sakil gelen kelimelerdir. “Aşçı aş pişirmiş mi?” cümlesi yerine “yemek pişmiş mi?” 

demek daha uygundur. 

 

“Meylin ol serv-i revanın suy-i ağyâra görüb 

Eylemişmiş yaş-zebân1 hâl ile îhâm2 su!..” (Recaizâde Ahmet Cevdet) 

 

Bu beytin ikinci mısraı bu nevidendir. Bu gibi tenâfür-ü elfaz beyne’ş-şuarâ mezmum ise 

de bazen hiciv ve tezyif makamında istimal olunur. “Kara kuru karı aldı Numan” gibi… 

Arap edipleri kelâmın fesahatinde genellikle tetabu-u izafetten salim olmasını şart 

koşmuşlardır. “Tetâbu-u izafet, ekseriya tenâfürü icâb ile fesahati ihlal eder” demişlerdir. 

 

Tetabu-u izafet: Üçten fazla kelimenin mütevaliyen birbirine muzaaf kılınmasıdır. 

Meselâ “Filanın konağının kapısının kilidi” cümlesinde olduğu gibi. 

 

 
1 Zebân: Dil. 
2 Îhâm: Vehim. 



 

 

Za’f-ı te’lif: Kelamın terkibi kavaid-i Osmaniyeye ve beyne’l-üdeba mer’î olan usule 

mugayir olmasıdır. Çünkü insanın lisanı kalbin tercümanıdır. Arz ve meramını ifade için 

münasip gördüğü ibareleri zihninde nasıl tasvir ederse elfazı dahi ona göre terkip ve tertip eder. 

“Pazara gittim” demek yerine “Gittim pazara” demek zihne daha ağır gelir. Takdim ve tehir 

manayı sakilleştirir. 

 

Ta'kîd, düğümleme, bağlama anlamında olup, edebiyatta ibareyi veya cümleyi 

anlaşılmaz şekilde düzenleme. İki nevidir. “Ta'kid-i lâfzî” bir vech-i bâlâ ibarenin sebkinde vaki 

olan halden nâşi, kelamın manay-ı murada delaleti zâhir olmamak, yani, sözün anlaşılmaz halde 

ifâde edilmesidir. Meselâ, “Seni gördükçe pek ziyade memnun oluyorum” diyecek yerde “Pek 

ziyade seni gördükçe memnun oluyorum” demek gibi… 

 

“Şarabdır diyerek sundu bana sâki câm… 

Hâvâss-ı hamse ile his olundu bâde tamam.” (Fehim Efendi) 

 

Bu beyitte “havass-ı hamse” tam hissedilmediği için ta’kîd-i lafzî vardır. Zirâ “Kadehi 

elime aldım, şarabı görerek ve rayihasını koklayarak içtim” demek lazım gelir. “Şarabdır 

diyerek” cümlesinden bu manaya intikâlde suubet vardır.  

 

“Ta'kid-i ma'nevî” ise bi-hasebi’l-lüga münfehim olan manadan, mütekellimin muradı 

olan manaya, yani manay-ı hakikiden manay-ı mecaziye yahut mana-i kinâîye zihin-i sâmiin 

intikalinde vaki olan halelden nâşî kelâmın manay-ı maksuda delâleti zâhir olmamak, yani, 

mânânın anlatılmaz halde ifâde edilmesidir. 

 

“Der ki lütfuna gelemem zirâ; 

Seni her dem görebilmek dilerim.”  

 

Şair bu beyitte sevgilinin, cananının dergahına gelmek ve orada bulunmamayı iktiza ettiği 

için gelmeyi nefyeden “daima orada bulunmak” manasını murad ettiği için “senin dergahından 

ayrılmam, zira isterim ki daima seni görebileyim” demek istemektedir. Ancak bu beyitte daima 

orada bulunmak manası pek uzak düşmüştür.  

Şair hem sevgilinin bulunduğu yere gelmeyi arzu etmemekte hem de sevgiliyi her an 

görmek istemektedir. Burada şairin “gelmem” derken kastettiği şey esasen hiç ayrılmayacağını 

beyan etmektir. Çünkü bir yere gelebilmek için orada bulunmamak ya da bir an için oradan 

ayrılmak gerekir. Fakat şairin burada kurduğu bağlantının uzak ve zor anlaşılır olması ta‘kīde 

düşmesine sebep olmuştur. 

 

Mütekellimin fesahati ibtida kelimat-ı fasihayı taharri ve ittihab3 eyler. Saniyen her 

kelimeyi meşâkil ve münasibi olan kelimeyle mezc ve terkib eder. Çünkü kelimeler fasih 

olmadığı halde hiss-i terkib ile kelâma fesahat gelmez. Mütenasip olmayan kelimeler fasih olsa 

bile yan yana getirildikleri taktirde birbirine mütenafir olurlar. Bu ise “tenâfür-ü kelimât” olup 

kelamın fesahatini ihlâl eder. Kelimeler ne kadar mütenasip olur ise kelâmın selâseti o derece 

ziyade olur.  

 

Selaset: Kelamın lisan üzere suhuletle cereyan edişidir.  

Meselâ; 

“Ales-sabah cihân kâr-u bara gider 

Bilâ-keşân4 muhabbetle kûy-ı yâre gider.” 

 
3 İttihab: Hibe kökünden karşılıksız birleşme.  
4 Bilâ-keşan: İstemeden. 



 

 

 

Kelimat-ı fasiha iki kısma münkasımdır. Her kısmın da mevki-i münasibi vardır. Kısm-ı 

evvel “Elfaz-ı Cezle” yani kalın ve ağır lafızlardır. “Celâdet, hitâbet, cezâ, kazâ ve iktizâ” gibi… 

Kısm-ı sâni, “Elfaz-ı Rakîka” yani, latif, hoş, nazik ve mülayim ifadelerdir. “Serv-i nâz, mâh-

simâ” gibi… 

Elfazın kulağa dokunması eşhasın göze görünmesi gibidir. Şöyle ki; elfaz-ı cezle vakur 

ve mehîb eşhas gibi tahayyül kılınır. Harb ve darb, takrî ve tehdit gibi makamlara yakışır. Elfaz-

ı rakîka mizacı latif ve meşrebi mülayim eşhâs gibi tahayyül olunur. Taltif, celb-i meveddet ve 

isti’fafa5 dair olan kelamlara yakışır. 

Binaen alâ-hâzâ füsehâdan bazılarının elfazı silahlarını takınmış, harbe hazır olmuş 

adamlara benzer. Bazılarının elfazı güzel giyinmiş, enva-ı hülle takınmış nisâ-i hisâne benzer. 

Kur’ân-ı Kerim iki yönden de füsehâyı aciz kılmıştır. Zira elfâz-ı cezle ve rakîkadan her biri 

makamı ile münasip olarak müsta’meldir. 

Meselâ; 

Yevm-i kıyamet ve azab-ı cehennem gibi şiddet makamında elfâz-ı cezle; rahmet, 

mağfiret ve lütuf makamında elfâz-ı rakîka varid olarak evvelki surette olan ayet-i kerime gayet 

metîn, ikinci surette olan ayet-i kerimeler gayet latiftir. 

Kelâm-ı metin elfaz-ı cezleden terekküb eder. Terkîb-i müfriğ olur. Yani, kalıptan dökme 

gibi kelimeler birbirine tabiî ve merbut görünür; dökük saçık olmaz. 

Meselâ; 

“Değildir kehkeşân cellad-ı kahr-ı tîğ-i adliyle 

Çalub çâk eyledi fark-ı ser çarh-ı sitemkârî…” (Nef’î)  

 

Kelâm-ı latif kelamdaki lafz-ı rakikadan terekküp eyler ve tabii inbisat verecek manayı 

mutazammın olur.  

Meselâ; 

“Şemîm-i kâkülün almış nesim-i gülşende 

Demiş ki sümbüle sende emanet olsun bu.” (Figânî) 

 

Selâset bazen metânet, bazen letâfet ile müctemî olur.  

Meselâ; 

“Kesret-i hırs ve emel hâtır-ı pîrândadır.6 

Mâr-u mûrîn7 yuvası hane-i virandadır.” (Fehim Efendi) 

 

“Ne şişeyim ne sebûy-i mîm8, ne de âyine… 

Düşer mi senin melâmetinden ihtiraz9 bana…” (Âgâh Efendi) 

 

Selâset, Cezalet ve Belâgat 

Selâset ve cezâlet, yâ rikkat ve metânet veya letâfet hasebiyle kelâmın derecet-ı 

muhtelifesi vardır ki his ve zevk ile bilinir. Kur’ân-ı Kerimin asıl i’câzı egerçi manası 

itibarıyladır; lâkin elfâz-ı Kur’âniye derece-i kusvây-ı fesahatte olup selâset ve metânet veya 

letâfeti itibarıyla dahi fesahat-i Arabiyeyi âciz kılmıştır. 

 

Kelamın belâgatı muktezây-ı hâle mutabakatıdır. Yani, makama münasip olan vecihle 

tasvir ve tertip olunmasıdır. Fakat fesahati dahi şarttır. Fesahat bulunmayan kelamda belâgat 

 
5 İsti’faf: Saf olma, iffetli olma. 
6 Hâtır-ı pîrân: Yaşlı gönül demektir.  
7 Mâr-u mûrîn: Yılan ve karınca… 
8 Sebûy-i mîm: İnce testi. 
9 İhtiraz: Çekinme ve kaçınma. 



 

 

bulunmaz. Edip olan kimse şâir olsun, münşi olsun kuyumcuya benzer. Nasıl ki kuyumcu 

hulliyattan bir şeyi yapacak olsa evvelâ dür ve cevheri seçer. Saniyen onların münasib olanlarını 

yan yana dizer. Edip dahi kelime-i fasihayı seçer ve onları yek diğerinden mütenâfir olmayacak 

şekilde dizer. Bu işe “Fesahat” denir.  

Kuyumcu yapacağı takıyı nereye takacağını bilir ve ona göre yapar. Küpeyi takacağı yere 

kolyeyi takmaz. İşte buna da “muktezay-ı hâle mutabakat” denir. Meselâ; muallim talebelere 

Akaid dersi verirken “İnsan öldükten sonra dirilecektir” der. Ahireti inkâr eden birisi ile 

konuşurken ise, “İnsan öldükten sonra elbette dirilecektir” der. Bu sözünü “elbett” kelimesi ile 

te’kid eder.  

Kezâlik, muhatabın fetanet ve gabaveti birer haldir ki her biri kelâmın bir vech-i mahsus 

üzere irad olunmasını iktiza eder. Fatîn olan kimseye bir takım dakik ve nükteli sözler söylenir 

ki gabiye söylemek münasip olmaz. Peygamberimizin (asm) “İnsanlara akılları miktarınca 

konuşun” hadisi bu inceliğe işaret eder.  

Şehirliler ile köylülere dahi bu vecihle söz söylemek ve hitapta bulunmak icap eder. 

Kezâlik sözü bazen îcaz, bazen itnâb10 eylemek dahi birer hal ve makamın muktezasıdır. 

Mütekellimin belâgatı bir mükâlemedir ki mütekellim onunla te’lif-i kelâm-ı belîğa muktedir 

olur. 

Kelâmın belâgatı muktezay-ı hale mutabakat iledir. Ne kadar uygun olursa o mertebe 

beliğ ve a’lâ olur. Muktezay-ı hale mutabık olmayan söz “asvât-ı hayvânat” kabilinden 

addolunur.  

Belâgatın iki ucu vardır. Alt mertebesi belâgattan ârî demek olan “asvât-ı hayvânat” 

nevidir. En âlî derecesi ise kabil-i tanzir olmayan Kur’ân-ı Kerime hastır. Elfazın selâseti ve 

cezâleti ya rikkati dahi mucib-i fazilet ve makbuliyet olarak bir vech-i bâlâ emr-i îcâzı bu 

havass-ı maaniye iledir. Bu ikisi arasında belagatın dereceleri vardır. 

 

Fenn-i Maânî 

Kelâmın muktezây-ı hâle keyfiyet-i tatbikine “Fenn-i Maânî” denir. Belagatı bildiren 

fenn-i maânîdir. Çünkü bir meramı ifade etmenin üç yolu vardır. Bunlar da “Hakikat, Mecaz 

ve Kinaye”dir.  

Mantıkta da sözün va’zedildiği anlamı ifade edip etmemesi konusunda hakikat, mecaz, 

kinaye ve galat olmak üzere dört durumdan söz edilmektedir: Sözün konulduğu gerçek anlamda 

kullanılması “hakikat” bir ilgi dolayısıyla bu anlamın dışında kullanılması “mecâz“, sözün 

gerçek anlamında kullanılmış olması da mümkün olmakla birlikte onun zihinde çağrıştırdığı 

diğer anlamı da göstermesi “kinâye” ve hiçbir ilgi bulunmaksızın bir başka anlamda 

kullanılması ise “galat (=yanlış)”tır. 

“Lafzî-vaz’î” delâletin “mutabakat” “tazammun” ve “iltizâm” olmak üzere üç kısma 

ayrılır. Söz ve anlam arasındaki mutabakat ilişkisi hakikat, tazammun ilişkisi mecâz, iltizâm 

ilişkisi ise kinâye adını alır. Her üç durum da anlamın değil sözün nitelikleridir ve bu nitelik 

kullanımda ortaya çıkar. Hakikat, bir lafzın kendisi için konulmuş olan anlamda 

kullanılmasıdır. Bu anlam onun “lügavî (=temel, gerçek) anlamı” dır. Sözün işaret ettiği ya da 

gösterdiği bu ilk anlama ya da kavrama temel anlam diyebiliriz. Lafzın bu temel anlamı dışında 

 
10 Meânî ilminde sözler içerdiği lafızların sayısı ve ifade ettikleri mâna itibariyle îcâz, müsâvât ve ıtnâb olmak 

üzere üçe ayrılır. Az sözle çok şeyi anlatmaya îcâz, bunun zıddına ıtnâb, lafız ve anlamın sayı itibariyle denk 

olmasına da müsâvât adı verilir. Sözün anlamı ifadeye yetmeyecek derecede kısaltılmasına da ihlâl denir. Îcâz ve 

ıtnâbın ölçüsünü günlük konuşma dilindeki halkın geleneği belirler. Ayrıca muhatabın durumu ve hitap konusu da 

bu mevzuda belirleyici bir ölçüdür. Nitekim yaşlılık hakkındaki, “Yâ Rabbi, kemiklerim zayıfladı, başımdaki 

saçlar ak pak oldu” (Meryem, 19:4) âyeti örfe göre ıtnâbdır. Çünkü konuşma dilinde ve halkın örfünde bu düşünce, 

kısaca “yaşlandım” kelimesiyle ifade edilir. Ancak bu âyet konusu bakımından da îcâz sayılır. Çünkü âyette 

gençlik günlerinin sona erip yaşlılığın bütün dertleriyle gelip çattığı bir dönemden ve bundan duyulan üzüntü ve 

özlemden söz edilmektedir. Bunun uzun ifadelerle tasviri edebî açıdan uygun düşmektedir.  

(https://islamansiklopedisi.org.tr/itnab) 



 

 

düşüncenin her alandaki gelişimine bağlı olarak bazen anlamı genişler, bazen de eski anlamı 

unutularak yeni anlamlar kazanır. 

Hakikat; lügat manasında kullanılması bir başka anlam ifade etmemesidir.  

Mecaz; lügat manası dışında kast edilen bir diğer manayı ifade eden kelimelerdir.  

Kinâye; lügat manasının iradesine bir mani olmadığı halde diğer bir manayı da ifade eden 

lafızlardır.  

Sade ve düz bir şekilde hakikati ifade eden ve muktezay-ı hale mutabık olan kelam 

“beliğ” olur. “Filanın yüzü ay gibidir” denildiği zaman bu ifade “Filanın yüzü pek güzel, gayet 

latiftir” anlamını ifade eder. Kinâiyat ve mecâzât hep bu nevidendir. Manay-ı hakikinden başka 

bir mana irade olunduğu halde keyfiyet ve delaletin üslubuna riâyet etmek gerekir. Bu da 

“Fenn-i Beyan” ile bilinir.  

 

Fenn-i Beyan ve Secî  

Fenn-i Beyana göre “Maani-i Hakikiye” maani-i evveldir. “Teşbih, Kinaye ve Mecaz” ise 

maani-i sanidir, ifade ettiği ikinci bir manadır. Arap “Nahiv” uleması belagatı “Mütekelliminin 

te’yide-i manada havass-ı terâkibin hakkını ifâ, enva-ı teşbih, mecaz ve kinayeyi hakkıyla irad 

edebilecek hadde baliğ olmasıdır” şeklinde tarif ederler.  

Fesahat ile belâgat arasında umum ve husus-u mutlak vardır. Her beliğ fasihtir; ama her 

fasih beliğ değildir, olması da lazım değildir. Nice fasih adamlar vardır ki sözü muktezay-ı hâle 

tatbik etmeyip zâid, nakıs ve saddeden hariç sözler söyledikleri cihetle onlara beliğ denilmez.  

Kelâmın hüsn-ü zâtîsi belagattır. Secî ve cinas gibi sanai-i bediiyye tezyinat kabilinden 

kelâm-ı belîğe “hüsn-ü ârızî” getirirler. Beliğ olmayan kelamı sanayi-i bediiye ile tezyin etmek 

bir çirkine güzel bir elbise giydirmek gibidir.  

Edipler belagata önem verirler, sanayi-i bedieye o derece önem vermezlerdi. Müteahhirîn 

buna ziyade önem verdiler. Sonra belagatça kuvvet ve maharet azaldıkça sanayi-i bedieye 

lüzumundan ziyade itibar olunur oldu. Eş’âr ve münşeâtımız hep tatsız tuzsuz sanayi-i bediyeye 

ile doldu. Bunun sebebi üdebanın belagatta aciz olmalarıdır ki kusurlarını setr için kelamlarını 

tezyinât-ı bediiyeye bağlarlar. Zannederler ki sanayi-i bediiyye ne kadar çok olursa kelam o 

kadar güzel olur. 

Üdebâ demişler ki: “Sanayi-i bedieye yüzdeki benler gibidir. Bir iki olursa kelâma 

güzellik katar, çok olursa çirkinleştirir.” Lafız manaya tabi olmak lazım gelirken nice münşiler 

aksini iltizam ile secî bulmak için teklif ve manay-ı muhsenâtı lafziyeye feda ederek belâgat-ı 

kelâma halel getirdiler.  

Kelâm-ı Secî şiir gibi hayal ve hikâye nevinden olan dostlar arasında yapılan yazışma ve 

konuşmalara yakışır. İlme ve fenne dair olan kitaplar ve mektuplar, fermanlar ve yasalar ve 

umuma hitaben yazılan yazılar ve resmî yazılar tersil11 yoluyla yazılmalıdır. Zira ilim ve fenne 

ait olan yazılar anlaşılması kolay ve maksadı açık şekilde ifade eden yazılardır. Bunlarda 

tezyinat lafza yakışmaz. 

Secî bir nevi tekellüftür.12 Saltanatın izzeti bundan teberri eder. Hukukta ise kavaid-i 

şer’iyye kânuniyenin muktezası ne ise onu aynıyla yazmak lazım gelir. Ziyade ve noksan kabul 

etmez. Bunlarda secî yapmak belagatı bozar. Lisanımızın da belagatça geri kalmasına sebep 

olur. 

 

  

 
11 Tersil: Secisiz düz yazı şeklinde yazmaktır. Seci, iç kafiye demektir. Kafiyeli ve süslü yazılara secili yazı denir. 

Misal: “Ey gözlerimin nuru, gönüllerin süruru, başımızın tâcı, ehl-i dilin miracı…” “İlâhi, kabul senden, ret 

senden; şifa senden, dert senden. İlâhi, iman verdin, daim eyle; ihsan verdin, kaim eyle.” “Dost yolunda nistlik 

gerek. Yâr önünde pestlik gerek. Ten cübbesi çâk gerek, gönül evi pâk gerek.” 
12 Tekellüf: Gösterişe yönelme, gösterişli, riyakarlığa meyyal sözler ve davranışlardır. Tasannu ve yapmacık 

hareketlerle kendini beğendirmeye çalışmaktır. Mezmum bir halettir.  



 

 

KELAM 

 

Bir nisbet-i tammeye delalet eden cümleye “kelâm” denir. Şöyle ki, bir hal ve sıfat bir 

şeye nisbet olunur ve muhatap ondan faide-i tâmme hâsıl edip üzerine sükût etmek sahih olur. 

O nisbete isnat tarafından birincisine “müsned-i ileyh” ikincisine “müsned” denir. 

Kelâmın medlülü olan iş bu nisbetin haricinde mutabık, ya gayr-i mutabık olacağı bir 

nisbet var ise o kelâma “haber” ve o cümleye de “cümle-i haberiye” denilir. “Hoca Efendi 

mekteptedir” cümlesi bir haber cümlesidir.  

Nisbet-i haberiyenin iki ciheti vardır. Bunlar vukûî ve lâ-vukûîdir. Şayet akıl bu iki 

cihetten birisini tercih ederse buna “Yakîn” denir. Şayet haber “zann-ı müfrid” olursa “kazıye-

i zanniye” ve hâkîn-i müfîd olursa buna da “kazıye-i yakîniyye” denilir. 

Kazıye-i zanniye karinelerden ve emarelerden ortaya çıkan hükümlerdir ki akıl onu zann-

ı galibe mebni hükmederse de nakîzini/tersini dahi tecviz eder. Bu cihetle zanniyâtın cümlesi 

nazarîdir. Amma “kazıyye-i yakîniye” bedihiyye veyahut nazariyedir.  

Nazariye aklın bir delil ile tasdik eylediği hükümdür. Delilin mukaddematı hep 

yakîniyattan ise “yakîniyye” aksi olursa “zanniye” olur. “Gece karanlıkta dolaşan hırsızdır” 

cümlesinde akıl onun hırsız olduğuna hükmetse de olmadığını da tecviz eder. Burada delil zannî 

olduğu için hükmü dahi kazıyye-i zanniyedir.  

“Bir müsellesin üç zaviyesi vardır ve iki kaimeye müsavidir” kazıyyesi nazariyesini ispat 

eden bürhân-ı hendesiyenin mukaddematı hep yakîniyattan olmakla bu kazıyye-i nazariye, 

kazıyye-i yakîniyedir.  

“Kazıyye-i Bedihiye” delil ile isbata muhtaç olmaksızın aklın cezmen hüküm ve tasdik 

eylediği kazıyedir. Bu da ikiye ayrılır: Birincisi “Bedihiye-i akliyedir” ikincisi, “Bedihiye-i 

hissiyedir.”  

Bedihiye-i akliye aklın tasdikında harice danışmaya ve yardım almaya ihtiyaç 

duyulmadan, havassın tavassut ve iânesine muhaç olmaz. Buna “umur-u müteârife” denir. 

Meselâ; “Kül cüz’ünden büyüktür.” “Küll mecmuu eczasına müsavidir.” “Daire murabbâ 

değildir.” “Bir ikinin yarısıdır.” “Bir şey kendisinden başka bir şey olmaz” gibi… 

Kudemâ, bedihiyyâtı ikiye ayırır.  Birincisi “Evveliyât” ikincisi ise “Fıtriyyât”tır. 

Evveliyat aklın zorunlu olarak tasdik edip kabul ettiği şeylerdir. Önceki misaller gibi… 

Fıtriyyât ise akıl onları tasvir ederken zihinde hasıl olan bir nisbet-i hükmiye ile cezmen tasdik 

eder. “Dört çift sayıdır” gibi. Burada zihin dördü ve çifti kıyaslayarak tasavvur eder ki buna 

“Kıyas-ı Hafî” denir. Zihin kıyas-ı hafî ile dördün çift sayı olduğuna hükmeder. “İçtimaiye-i 

nakızeyn muhâldir” kazıyyesi zihinde “Bir şey bir başka şey olmaz” “Bir şey hem var hem yok 

olmaz” gibi kıyas-ı hafileri canlandırır. Bunlara da “Tenbih” denir. Bunlar delile benzer 

birtakım izahlardır. 

“Bedihiyât-ı esasiyeyi bilmek ulum-u mütearifenin meâyiridir.13” Bu da “Bedihiyat-ı 

Umumiye” ve “Bedihiyât-ı Akliye”ye ınkısam eder. Bir de “Bedihiyyât-ı Hissiye” vardır ki 

“Müşahedat, Hadsiyyât, Mücerrebât ve Mütevatirat” nevilerine ayrılır. 

 Müşahedat, mücerred hiss-i sâlim ile cezmen tasdik olunurlar. “Ateş yakıcıdır.” “Kar 

soğuktur” gibi…  

Hadsiyyat, müşahedat ve akliyyat üzere hads ile def’aten ve aniden sünûhât kabilinden 

kalbe ve zihne hasıl olan kıyas-ı hafiye vasıtasıyla aklın cezmen tasdik ettiği hususlardır. “Ay 

ışığını güneşten alır” gibi…  

Mücerrebât, tekrar tekrar müşahede ile tecrübe edilerek akıl onları cezmen tasdik eder. 

“Kanser öldürür” gibi… 

Mütevatirât, yalan üzere ittifakları aklen muhal olan bir topluluğun ayrı ayrı verdiği 

haberlerdir ki zorunlu olarak kabul edilir ve tasdik olunurlar. 124 bin peygamberin tevhidi ders 

 
13 Mi’yar: Bir şeyin değerini bildiren ölçü. Cemii, meâyir. 



 

 

vermesi, ahiretin varlığını haber vermesi, Mekke’yi ve Bağdat’ı görmediğimiz halde oradan 

gelenlerin haber vermesi ile zorunlu olarak kabul edilir ve tasdik olunur. Berâhin-i hesabiye ve 

hendesiye hep ulum-u mütearifeye müstenid olup bedihiyât-ı hissiyeye dahil olmaz. Zira 

mesail-i hesabiyede asla şüphe ve tereddüt olmaz.  

Meşhurât, bütün insanların veya ekseriyetin kabul ve tasdik ettiği hususlardır. “Adalet 

güzeldir, zulüm kötüdür. Hayasızlık çirkindir” gibi… 

Makbûlât, Peygamberlerden, büyük zatlardan mervî olan sözler ve amellerdir. 

Müsellemât, muhatabın itiraf ederek kabul etmek zorunda kaldığı hususlardır.  

Muhayyelât, doğru olup olmadıklarına bakılmaksızın terğib ve terhib için kullanılan 

hikâye ve masallara denir. “Bal bir nevi kusmuktur” “Bâde yakût-u seyyâledir” gibi… 

Mevhumât, aklın ve vehmin his ve kıyas ile çıkardığı hükümlerdir. “Her varlığın bir 

mekânı vardır” gibi hükümler mevhumattandır.  

Mukaddemât-ı yakîniye denilen bürhanlar zihni kabule ihzar için bedihiyyata kıyas edilir. 

Hz. İsâ’nın babasız dünyaya geldiğini kabul ettirmek için Hz. Âdem’in babasız ve anasız 

yaratıldığını misal vermek gibi… 

Hatabe, vaaz ve nasihat cümleleridir. Bunlar makbulat ve zanniyattan mürekkebdir. 

Hatiplerin nutukları böyledir. Hitabenin nâsa hüsn-ü tesiri vardır. Hatabenin nâsa hüsn-ü tesiri 

için her fıkrasının muktezay-ı hale mutabık olması gerekir.  

Şiir gerek manzum gerekse mensur olsun muhayyelâttan terkib olunan zihinde terğib ve 

tenfire sebep olan şeylere denir. Ancak Arap ediplerince şiirin manzum olması lazımdır. Şiirde 

kafiye, cinas ve seci gibi sanayi-i bedieye riayet olunur. 

Vehmiyyat ise öyle şeydir ki mütekellim bunlarla itikada ait hususları çıkaracak olsa 

buna “safsata” denir. Şayet mücerret muhatabı susturmak için söylerse buna da “mugalata” 

denir. Mugalata mezmumdur, safsata ise “cehl-i mürekkeb” olup bundan kurtulmaya çalışmak 

gerekir. Bir delilden ve emareden neş’et etmeyen bir husus bilgi ve ilim sayılmaz. 

Muhayyelât; teşbih, mecaz ve kinaye kabilinden olursa “ilm-i beyana” dahil olur, yoksa 

“ilm-i mantığa” girer.  

Bürhanda zanniyat kabul edilmez, konuya göre yakiniyyâta dikkat etmek gerekir. 

Cedelde de yakîniyyat aranmaz. Hikmet-i tabiiyye delillerinde bedihiyyât-ı hissiyeye, yani 

tecrübe ve deneye istinad olunur. Çok defa delillerde bazı mukaddemât tayyedilir. Bu ise 

“Fenn-i Maânî”nin îcaz bahsine dair mesaildendir.  

İlm-i Mantık mücerred efkârın mizanı olduğu için ulûm-u lisaniyeden değildir. İlm-i 

Belâgat ise mezâyây-ı kelâmın keyfiyet-i ifadesinden, turûk-u edâsından ve kelâm-ı belîğin 

vücûh-u tahsininden bahsettiği için ulûm-u lisaniyedendir.  

 

** 

Bu risale üç babdır. Birincisi, kelâmın muktezay-ı hâle mutabakatının keyfiyetinden 

bahseder. İkincisi, teşbih, mecaz ve kinayeden ve bunların ifade ettiği manaları bahseder. 

Üçüncüsü, sanayi-i bediiyye denilen söz sanatlarını anlatır.  

 

 

 
 

  



 

 

BİRİNCİ BAB 

MUKTEZAY-I HÂLE MUTABAKAT 

 

Terkibat-ı Kelâmiye 

Terkib iki nevidir. Birincisi, “Tekib-i Nâkıs” ikincisi, “Terkib-i Tam”dır.  

Terkib-i nâkıs, nisbet-i terkibiyeyi müfid olan terkibdir. “Gülerek gelen efendinin uşağı” 

cümlesinde hal terkibi vardır. Bu terkib-i vasfî ve terkib-i izafidir. Tertib-i tâm, nisbet-i 

tâmmeye, yani isnada müfid olan terkibdir ki buna “Kelam” denilir. “Cümle” dahi 

denilmektedir.  

Cümle ile kelam arasında da umum ve husus-ı mutlak vardır. Şöyle ki; terkibin 

mutazammın olduğu isnâd maksud-u bizzat ise ikisi müctemî olur. Değilse yalnız cümle denilir; 

kelam denilmez. “Adalet güzeldir” terkibi hem cümle hem de kelamdır.  

Fuzulî’nin “Ol mâhîler ki derya içredir, deryayı bilmezler” mısraı iki cümleyi 

mutazammın bir kelâmdır. Maksud-ı bizzat olan isnad ancak “bilmezler” fiilinin “mahilere” 

isnadıdır. “Derya içredir” cümlesi mahîlerin sıfatı olarak isnad-ı maksud-u bizzat olmadığından 

ona “kelam” denilmez. 

Kelamın mutazammın olduğu isnad dahi “Haber” ve “İnşa” kısımlarına ayrılır. Kelimeler 

yekdiğeri üzerine atfedildikleri gibi cümleler dahi diğerleri üzerine atfedilirler. Bazen de atf ile 

yekdiğerine vasl veya yekdiğerinden fasl olunur. Bu sebeple söz bazen uzun, bazen de kısa olur.  

 

“Neden oldun bu kadar ye’s ile nâlân gönül, 

Yok mu âlemde senin derdine dermân gönül.” (Ahmet Cevdet Paşa) 

 

Muktezay-ı zahirin hilafına irâd-ı kelâm eylemek müsned-i ileyhin akvaline münhasır 

olmayıp bazı nükât ve letâife mebni diğer mevkilerde dahi vaki olur. Bunlardan biri, kelamı 

mütekellimin muradı olmayan manaya hamlettirmektir. “Bak sana neler edeceğim!” diyen 

kimseye “Sizden çok inayetler umarız” demek “Size layık olan budur, fenalık etmek şanınıza 

yakışmaz” demek olur. Sailin sualine cevap vermeyip haline muvafık cevap vermek dahi bu 

nevidendir. Nitekim Peygamberimize “Kıyamet ne zaman kopacak?” diye soran birisine “Sen 

kıyamet için ne hazırladın?” buyurarak cevap vermesi gibi… 

 

 

Hubân bi-vefâ gibi, dehr desise bâz,  

Nâz ehline niyaz eder, ehl-i niyaza nâz.  

 

Aşıka ta’n etmek olmaz, mübtelâdır neylesin 

Âdeme mihr-u muhabbet bir belâdır neylesin.  

 

Bâtıl hemîşe bâtıl ve beyhudedir velî 

Müşkil budur ki suver-i hakdan zuhur ide.  

 

Devlet ricâli, rahatı14 hiç görmemektedir. 

Rahat, rical-i devleti hiç görmemektedir.  

 

Mühimmât-ı cümle; hal, temyiz ve müteallakat-ı 

fiildir. Kelamın bunlar ile takyidi tezyin ve itmâm-ı fâide 

 
14 Râhât: Halk ve etrafta olup biten, halkın durumu demektir. Bu beyit iki şekilde anlaşılabilir. Birincisi memurlar 

halkın durumundan bi-haberdir. Halkın rahatı da devlet adamlarını hiç görmemektedir. İkincisi ise memurlar hiç 

rahat yüzü görmemektedir, rahat de memurları görmemektedir.  



 

 

içindir. Çünkü bir kelamda ne kadar çok kayıt bulunursa faide o kadar etemm olur; fakat bu 

bâbda muhatabın haline nazar olunur. 

 

“Hangi büttür bilmezem, imanımı gâret eden 

Sende iman yok ki sen aldın diyem imanımı.” (Fuzuli) 

 

İcâz ve Itnâb 

Manay-ı maksudu ibare-i mütearifeden en az (ekal) olan ibare ile edâ eylemek “îcâz” 

ondan daha çok ibare ile edâ eylemeye de “ıtnâb” denir. 

İbare-i müteârife evsat-ı nâsın muâmelat ve muhaveratında istimal ettikleri adî ibarelerdir 

ki muradları ancak asıl manaya delâlet-i vaz’ıyye ile ifadedir. Mukteziyat-ı ahvale riâyet 

değildir. Fenn-i belâgatça ibare-i müteârifede zaten meziyet yok ise de belagattan biri 

muhatabın haline riâyeten ibare-i mütearifeye müsavi elfaz ile ifade-i meram eyler ise 

muktezay-ı hâle mutabakat bulunacağı için beliğ olur. Buna “müsâvât” denir.  

Daha muhtasar bir ibare irad ettikde eğer ibaresi asıl manayı ifadeye vâfî ise buna “îcâz” 

denilir. Az söz ile çok mana ifade edebileceği için belagatte pek makbuldür. Şayet vâfî değil 

ise “ihtisâr-ı muhil” denilir ve indel-belâga merdud olur. 

Meselâ; 

“Cehlen ve hamkâca yaşamak, keder ile yaşamaktan yeğdir” cümlesi ifade-i manayı tam 

vermediği cihetle “ihtisar-ı muhil” olup belagatçe merduttur. 

İbare-i muhtelifeden daha ziyade elfâz ile ifade-i meram olundukta eğer ziyadesi faide 

zımmında ise “Itnâb” denilir. Bu da inde’l-balâga makbuldür. Şayet ziyadesi faidesiz ise buna 

“Tatvîl” denilir ve belagatçe merduttur. 

Meselâ;  

“Kısasta hayat vardır” ayeti üç kelime ile üç-dört cümlelik manayı ifade etmesi cihetiyle 

mûciz ve hazf bulunmadığı cihetle de “îcâz-ı kasr” ile mûcizdir. 

 

 

 
 

 



 

 

İKİNCİ BAB 

TARZ-I İFADE BEYANINDADIR 

 

Hakikat, manay-ı mevzu lehinde müsta’mel olan elfazdır. Manayğı hakikisi müşterek 

olan kelimeye “Lafz-ı Müşterek” denir.  

Meselâ; 

Göz: Gören göz, suyun gözü manalarını ifade eder. 

Yüz: Yüzmekten emir, insan yüzü ve sayı olarak yüz.  

Bu kelimeler manada müşterek olup istimalinde karine-i muayyene ile bu manalardan 

birisine tayin olunur. “Çalmak” kelimesi de böyledir. 

Manay-ı lügavîden bir alaka ve münasebete mebni bir manay-ı şer’iyye veya örfiye nakl 

olunan kelimeye “menkul” denir. Bu kelime bir cihetle “hakikat” diğer cihetle “mecaz” olur.  

Meselâ; 

“Salat” lafzı lügatte “dua” anlamındadır. Istılâh-ı şer’îde bazen “namaz” bazen de 

peygambere “salavat” manasındadır. Lügate nazaran hakikat, ıstılah manasında da mecazî olur. 

 

Mecaz: Bir münasebet mülahaza olunmaksızın bir lafzın manay-ı mevzu lehinde başka 

bir manada istimali sahih olmaz. Bir lafzı bilâ-va’z, bilâ alakaya mebni mevzu-lehin gayri bir 

manada müsta’mel olunduğu halde eğer mevzu-lehin iradesine mâni karine bulunmaz ise 

“Kinâye” denilir. Karine-i mânâ bulunur ise buna “Mecaz” denilir. 

 

Mecaz da ikiye ayrılır: 

Mecaz-ı Aklî: Bir fiili mâ-hüve lehine yani inde’l-mütekellim hakkı olan melâbisine 

isnad etmeyip mâ-hüve lehin gayri olan melabisine isnad etmektir. Bir mümin “Bahar 

mevsiminde otlar bitti” derse mecazdır, meâlen “Allah bitirdi” demek olur. Ama bir tabiatperest 

söylerse “hakikat” olur. Zira o gerçekte tabiatın yarattığına inanır. 

“Serdar-ı Ekrem düşmanı yendi” ifadesi de mecaz-ı aklîdir. Zira hakikat-i halde düşmanı 

yenen askerdir. Kendisi müdebbirdir. Ancak o da azimle bu mücadelede bulunduğundan bir 

cihetle hakikat, diğer bir cihetle mecaz-i aklîdir.  

“Filan adam ayn-ı adalettir” veya “Adalet-i mücessemedir” dersek bu da mecazdır. Zira 

adalet o değil, onun işleridir. Bu söz “sahib-i adalet” diye tevil olunur. Yağmura “rahmet” 

denmesi de böyledir. Hz. Yusuf’un kardeşlerinin Yusuf Suresinde Hz. Yakub’a (as) “Şu 

karyeden sor” demeleri mecazdır. Zira bu karye ehlinden sor anlamına gelir.  

 

Mecaz-ı Mürsel: Manayı mevzu-u lehin iradesine mâni karine olduğu halde 

müşabehetinden başka bir alakaya mebni manayı mevzu-lehin gayrısına müsta’mel olunan 

lafızdır. Alâka mevzu-lehin gayrı olan mananın manay-ı mevzu lehe zihinde fi’l-cümle lüzum-

u ittisalidir. Yani bu manay-ı hakikiden evvel manay-ı mecaziye zihnin ittisalini musahhıh olan 

bir münasebettir. Yani, benzetme ilgisi söz konusu olmadan, başka bazı ilgilerle, bir sözün 

başka bir söz yerine kullanılmasıyla oluşturulan mecazlardır. 

Misal: “Anne, çamaşır kazanı kaynadı, gel!” “Soba yanıyor.” “Üstünü çıkarıp yatağa 

uzandı.” “Ne zamandır evde tencere kaynamıyor.” “Hay mübarek! Bereket yağıyor bereket!” 

“Bahar aylarında rahmet düşmezse ürün iyi olmaz.” 

Lisan-ı Türkîde müşabehetten başka meşhur olan alakalar şunlardır: Âliyyet, 

Mazhariyyet, Hulûl, Sebebiyet, Cüz’iyyet, Umumiyet, Itlak, Kevniyyet, Evleviyyet.” 

 

Âliyyet: Manay-ı hakikinin manay-ı mecaziye alet olmasıdır. Alet tekellüm olunan uzuv-

u makine olan “lisan” lafzı “lügat” manasında istimal olunur. “Lisan-ı Türkî” “Lisan-ı Arabî” 

denilir. 



 

 

Mazhariyet: Manay-ı hakikinin manay-ı mecaziye mahall-i zuhur olmasıdır. Meselâ 

“Kol” kuvvet ve kudret manasında kuvvetin mahall-i zuhuru olduğu için “kudret” manasında 

kullanılır.  “Devletin kolu uzundur” denilir. “Allah’ın eli onların eli üzerindedir” ayeti de “eli” 

“yardım” manasında kullanmıştır.  

Hulûl: Manay-ı hakiki ile manay-ı mecaziden birinin diğerine mahal olmasıdır. Meselâ, 

“Mangalı yak!” denilince mangalın içindeki odun ve kömür kast edilir. “Ateşi diğer odaya 

götür” demek “Mangalı götür” demektir. Anlayışı kıt olan insanlar için “Ben ayı gösteriyorum, 

ahmak parmağıma bakıyor” denilir.  

Sebebiyet: Manay-ı hakiki ile manay-ı mecaziden birinin diğerine sebep olmasıdır. 

Meselâ “Bereket ve rahmet yağıyor” denilir. Zikr-i sebep ve müsebbeb ve irade-i müsebbeb 

kabilinden olarak yağmura “rahmet ve bereket” denilir. Hasta “Ateş bastı” der. Sebep ve illet 

olan ateşten maksat “hararetin yükselmesi” kast olunur.  

Cüz’iyyet: Manay-ı hakiki ile mecazdan birinin diğerine cüz olmasıdır. Zikr-i cüz irade-i 

kül kabilinden olarak “Tırnağımı kestim” “Sakalımı kestirdim” denilir.  

Umumiyet: Manay-ı hakiki ile manay-ı mecaziden biri diğerinden âmm olmaktır. 

“Hayvan” denilince “at” hususi olarak irade olunmuş olur.  

Itlâk: Manay-ı hakiki ile manay-ı mecaziden birisinin “mutlak” diğerinin “mukayyet” 

olmasıdır. Meselâ; “Âlem o âlem olmadığın şimdi anladım. / Âlemde âdem olmadığın şimdi 

anladım.” Bu beyitte “âdem”den kast edilen “İnsan-ı kâmil” ve vefakâr insan irade olunur. 

Kevniyyet: Bir şeyi hâl-i sabıkının ismiyle tesmiye etmektir. “Yetimlere mallarını verin 

ki sinn-i rüşde baliğ oldular” denilir. Yani mukaddem yetim olan yiğitlere eytâm sandıklarına 

mahfuz olan mallarını veriniz” demektir.  

Evveliyet: Bir şeyi sonra bulunacağı halin ismiyle tesmiye etmektir. “Ateşi yak” demek 

“Ateş olacak odunu ve kömürü yak!” demektir. “Buğdaylar bitti” demek de “Buğday olacak 

başaklar erişti” demek olur. 

Mecaz-ı Mürsel bazen lafz-ı mürekkeb olur. “Onun hali böyle söylüyor” denilince 

söylemekten murad “delalet” etmektir.  

 

Teşbih: Bir şeye mezîd-i ihtisas ve taalluk olan vasıfta diğer şeyi müşareket ve 

münasebetine delâlet etmektir. Teşbihin iki unsuru vardır. Biri “müşebbeh” diğeri “müşebbehün 

bih”tir. İkisinin müteşarik olduğu şeye vasfa “vech-i teşbih” ve “vech- şibih” denir.  

Erkânı teşbih dörttür: 

1. Müşebbeh (Benzetme) 

2. Müşebbehün bih (Benzetilen) 

3. Vech-i Teşbih (Benzetme yönü) 

4. Edat-ı Teşbih (Gibi, sanki, güyâ…)  

Teşbihte tarafeynin ikisi dahi mezkûr olmak şarttır. Birisi “mavî” olur ise ona “istiâre” 

olur. Tarafeyden birisi karineye binâen hazfolunur ise mezkür hükmünde olmakla beraber yine 

teşbih olur. “Filan nasıldır?” sorusuna “Aslan gibidir” derse bu teşbihtir, istiâre olmaz.  

Vech-i teşbih mezkûr olur ise “Teşbih-i Mufassal” metruk olur ise “Teşbih-i Mücmel” 

denir. “Ali şecaatte aslan gibidir” cümlesi teşbih-i mufassal olmakla mübalağayı da içine alır.  

Teşbih-i mücmelde “vech-i teşbih” bazen zahir olup herkes anlar. “Ali Aslan gibidir” 

cümlesinde olduğu gibi. Burada vech-i teşbih “şecaat” olduğu zahirdir. Bazen hafî olup ancak 

havassı anlar. 

 

“Kılmadı meftun nigânın dilleri Harut misal 

Etmedi gamzelerin fitneye âğâz henüz.” 

 

İstiâre: Müşabehet alakasıyla ve karine-i mânia ile manay-ı mevzu ileyhin gayrıda 

müsta’mel olan lafızdır. İstiâre lafz-ı müfred ise “İstiâre-i Müfrede” mürekkeb ise “İstiâre-i 



 

 

Mürekkebe” denir. “Ölünün tırnakları falana saplandı” denilince ölüm yırtıcı hayvana 

benzerilerek istiâre yapılmış olur.  

İlimlerde istiâre câri olmaz. Meşhur olan umumî isimler hariç. Meselâ; Hatem-i Tâî 

cömertlikte meşhur olduğu için bu isim cömertliği ihtar eder.  

 

“Boydan hoş, renkte pâkizedir nâzik tenin 

Beslemiş koynunda güya kim gül-i rânâsını.” (Nedim) 

 

Yani: “Nazik tenin, her kokudan hoş her renkten daha güzel / Bir gonca gülün koynunda 

mı beslendin n'aptın?” demektir. 

 

Kinâye: Tasrihin hilafına kinaye denir. İlm-i Belagatta ise “Lafızdaki mananın melzum 

ve metbûunda istimal olunur ve bu melzum olan mana zihinde ona lazım olur. İş bu manay-ı 

murada delalet eden karine-i muayyene bulunur, fakat manay-ı hakikinin iradesine mani olmaz” 

demektir. “Hesabım var benim kasab ile kanlı bıçaklıyız” sözü gibi… “Tahta cülûs etti” demek 

padişah oldu demektir.  

 

“Sarardı benzi hasetten benimle yâri görüp 

Rakib-i rû-siyahe bir garip renk oldu.” (Bakî) 

 

İbare-i kinayede sıfatın mevsufu mezkûr ya da mukadder olmaz ise “Tariz” kabilinden 

olur. Tariz: Bir ciheti gösterip diğer ciheti kast etmektir. Nitekim şuna buna bed muamele eden 

bir şahsın yanında “İnsan-ı kâmil ancak nâsa hüsn-ü muamele edendir” dersen “Sen insan-ı 

kâmil değilsin” demek olur.  

Kinaye; “telvih, remz, imâ ve işâret” kısımlarına münkasımdır.  

Şayet lâzım ile melzum arasında vasıtalar çok ise “telvih” denilir. “Ramazanda onun 

mutfağında bir ton odun sarf olunur” denilince çok yemek pişer demektir. Bu misafirin ve 

yiyeceğin çokluğu ile telvih olunur. 

Vasıta az olup lüzumda hafâ olur ise buna “remz” denir. “Kalın kafalı” demek “ebleh” 

anlamında remizdir. Şayet lüzumda hafa dahi bulunmaz ise buna “iman ve işâret” denir. “Lütuf 

ve kerem onun evindedir” denildiği zaman misafirperver olduğu imâ edilmiş olur. 

 

 

 
 

 

  



 

 

ÜÇÜNCÜ BAB 

SANAYİ-İ BEDİHİYYE BEYANINDADIR 

 

Sanayi-i Bediiyye kelâm-ı beliğin vücûh-u tezyin ve tahsinidir.  

 

İki kısma ınkısam eder:  

Birincisi: Muhsenât-ı Maneviye (Manaya ait olan muhsenât) 

İkincisi: Muhsenât-ı Lafziyye (Lafza ait olan muhsenât.) 

 

Muhsenât-ı Maneviye 

 

1. Sanat-ı Tıbâk: Mutabakat ve tezad da denilir. Aralarında tezad ve tekâbül bulunan 

şeyleri toplamak ve cem etmektir. Beyaz ile siyahı, dost ile düşmanı cem etmek gibi… 

 

“Eden vuslat deminde fikr-i hicran ağlasın gülsün 

Dökenler eşki Sâdî böyle her an çağlasın gülsün.” 

 

“Dilde safay-ı aşkın dide yanınla pür-nûru 

Bir evde ayş ve Şâdî, bir evde ye’s ve matem.” 

 

2. Müraat-ı Nazîr: Buna sanat-ı tenasüb ve telfik de denilir. Birbiri ile münasebeti olan 

şeyleri cem etmektir. “Top, tüfek, kılıç ve mızrak” gibi bir yerde toplamaktır.  

 

“Lâleyi, sümbülü gülü hâr almış 

Zevk u şevk ehlini âh u zâr almış.” 

 

“Gidersin sine-i ehl-i muhabbetteb hayali yâr! 

Ne münfek olur suret heyûlâ-i merâyâdan..”  

Burada “suret, heyula ve meraya” kelimeleri cem olmuştur. Bazen bir lafzın muradı 

olmayan manası itibarıyla “tenasüp” bulunur. Buna da “Îhâm-ı Tenâsüb” denilir. 

 

“Titrerdi o bûsenle açan gonca gülünce”  

“Gülmek'” fiilinin kökü ile bir çiçek adı olan “gül'” eş sesli iki sözcüktür. Mısrada 

“gonca'” ile “gülünce'” bir arada kullanılarak “gül” ile “gonca” arasında bir çağrışım meydana 

getirilmiş ve bu yolla bir îhâm-ı tenasübün meydana gelmesi sağlanmıştır. 

 

“Acemi tutsa el üstünde nergis-i dil-dâr 

Ezelden aralarında göz âşıklığı var…”  

 

“Vatanın zevk-i mülâkâtı ehibbâ iledir. 

Bî-mülâkât-ı ehibbâ vatanı neyleyeyim!” 

 

3. Sanat-ı Müşâkele: Bir şeyin sohbetinde bulunduğun bir şeyi ismiyle zikretmektir. Yani, 

“Bir fiilin kendisine ilâve edilen kelimelerle değişik anlamlarda tekrar edilmesidir.” Konağa 

yalınayak gelen bir fakire “Ne yer, ne içersin?” denildiği zaman onun size “Bana bir çift 

ayakkabı pişiriniz” demesi gibi… 

 

“Seni ol rütbe sever kıskanırım kim güzelim 

Kimsenin yâdına gelmezdin elimden gelse…” 

 



 

 

 

ŞİİR 

Söyleyin neyleyecek halk-ı cihan yâdımızı? 

Sildiler defter-i dilden de garip âdımızı… 

 

Hani Azrâ hani Vâmık hani Aslı’yla Kerem? 

Unutup gittik o sevdâ dolu ecdâdımızı… 

 

Nice Leylâ nice Şîrin yeniden doğsa bile; 

Bulamaz şimdi ne Mecnun ne de Ferhâdımızı. 

 

«Vatanın zevki mülâkāt-ı ehibbâ iledir» 

Ne muhabbet kodu devran ne dil-i şâdımızı… 

 

Yok mudur zerrece insâf şu Cumhûr içre? 

Kimse âlemde bizim duymadı feryâdımızı!.. 
Memduh CUMHUR 

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün 

(fâilâtün) (fa’lün) 

 

 

4. Akis: Kelamın bir cüz’ünü diğer cüz’ü üstüne takdim ettikten sonra bir akis olarak irad 

olunmaktır. Yani, Bir cümle ya da dize içindeki sözleri ters çevirerek söylemektir. 

 

“Âdatü’s-sâdât, sâdatu’l âdât..” (Büyüklerin sözleri sözlerin büyükleridir.) 

“Allah ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarır.” 

 

“Her inişin bir yokuşu, her yokuşun bir inişi vardır.” 

“Yemek için yaşamamalı, yaşamak için yemelidir.” 

 

“Bî nikâb ve bâ-nikâb arz-ı cemâl eyledi yâr! 

Ki hilâl-u bedru ki, bedr-i hilâl eyledi yâr!” 

 

“Didem rûhunu gözler, gözler rûhunu didem 

 Kıblem olalı kaşın, kaşın olalı kıblem.” 

 

“Gamzen ciğerim deldi / deldi ciğerim gamzen 

 Bilmem nic'olur halım / Halim nic'olur bilmem.” 

 

“Cennet gibidir rûyin / rûyin cennet gibidir 

 Âdem doymaz sana / sana doymaz âdem.” 

 

5. Rücû: Bir sözü söyledikten sonra onu nakzetmektir. 

 

Çeşm-i iman ile baktıkça vücut ve ademe 

Sahn-ı cennet görünür, âdeme sahrây-ı adem. 

 

Galat ettim, ne revâ cennete teşbih etmek, 

Başkadır nimet-i âsâyiş, me’vây-ı âdem… 

 



 

 

6. Cem: Müteaddit şeyleri bir hükümde cem etmek… 

 

“Aşka düşmüş ibtida bir nây, bir bes, bir gönül 

Dağ dağ ibtilâ bir nây, bir ben, bir gönül…” 

 

 

Hem gönlümü hem aklımı hem sabrımı aldın. 

Ey şûh-cefâ pîşe! Bana sen neler ettin…”  

 

“Dil âteş, dîde âteş, sîne âteş, rûy-yâr âteş 

Gül âteş, gülbün âteş, gülşen âteş, cûy-bâr-âteş 

Reha bulmak ne mümkün, sûziş-i dilden uşşâka 

Firak âteş, visal âteş, belâ-yı intizar âteş.” 

 

 

7. Tefrik: İki şeyin yanında fark-ı tefavütü belirlemektir. Yani, aynı çeşide giren iki şey 

arasına, birbirine aykırı taraflar ve tebâyün sokularak bir farklılık meydana getirilmesidir. 

 

“Budur farkı gönül mahşer gününün rûz-i hicrândan 

Ki ol cân dönderir cisme, bu cismi ayırır cândan...”  

 

Nice teşbih idelim kad nihâl yâre 

Yoğiken vech-i cibh-i tâk nihâl çimeni 

 

O bulur kisve-i siberzin varakla revnâk 

Yâre ider kesb-i letâfet çıkarıp pûr-hûni. 

 

8. Leff-ü Neşr: Müteaddit şeyleri zikrettikten sonra her birine ait olan hükümleri irad edip 

saymaktır. Genellikle bir beyit içinde, birinci dizede birkaç şeyi anlattıktan sonra, ikinci dizede 

bunlarla ilgili benzerlik ve karşıtlıkları belirtmektir. Bu sanat düzyazıda da görülebilir. 

Teşbih ve istiare ile yakından ilgili olan bu sanat, ilk dizede söylenenlerin ikinci dizede 

düzenli ya da düzensiz açıklanışına göre ikiye ayrılır. 

 

“Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma 

Yere düşmekle cevher, sâkıt olmaz kadr ü kıymetten…” 

 

“Sen bana en sadık arkadaştın / Gönlümde ateştin, gözümde yaştın 

Ne diye tutuştun ne diye taştın / Beni kıskandırıp durmalı mıydın?” 

 

“İşte gördüğünüz üzere, savaş ve barışa işaret olarak, bir elimizde kan dökücü mızrak, 

bir elimizde de zeytin dalı var; ikisinden birini seçerek kabul buyurunuz.” 

 

“Deli eder insanı bu deniz, bu gökyüzü 

Göz kırpar yıldızlar, türkü söyler balıklar.” 

 

“Bakışların kor ateş / Duruşun durgun su/ Biri yakar, biri boğar.” 

 

“Ârızın yâdıyla nemnâk olsa müjgânım nola 

Zâyi olmaz gül temennâsıyla vermek hâre su…” 

 



 

 

“Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz 

Biz neşâtın da gamın da rûzgârın görmüşüz.” 

 

Leff-ü neşr “Leff-ü Neşr-i Müretteb” ve “Leff-ü Neşr-i Gayr-i Müretteb” olarak ikiye 

ayrılır. 

 

Mürettebe misal:  

“Sûz-i aşkın sinede, sevdây-ı zülfün kalpte 

Nârdır külhânda güyâ, mârdır gencînede…”  

 

Gayr-ı mürettebe misal: 

Fikr-i zülfün dilde, tâb-ı suz-i aşkın sinede 

Nârdır külhanda güyâ mârdır gencînede…” 

 

 

9. Mezheb-i Kelâmî: Kelâmı mütekellimin usûl-i veçhiyle, yani, tarik-i bürhan üzere 

matluba delil getirmektir.  

Hz. İbrahim’in (as) yıldızı, ayı ve güneşi delil getirdikten sonra “Ben bırakıp gidenleri 

sevmem!” demesi böyledir. 

 

10. Hüsn-ü Ta’lil: Bir itibar-ı latîf-i gayr-i hakiki ile vasf için bir illet-i münâsebete iddia 

olunmaktır. Yani, nefs-i emirde itibar olunmayan mânâ ama illet olmak üzere itibar kılınmaktır. 

“Oldu ruhsârına taklid ile gül hâr ile hor” mısrasında gülün ruhsâr-ı yâre taklîdi “hâr ile 

hor” olmasına hüsn-ü ta’lildir. Yani, herhangi bir olayı gerçek edeninin dışında daha güzel ve 

hayali bir nedene bağlayarak açıklama sanatıdır. 

 

“Perişan ehl-i âlem, âh-u efgân ettiğimdendir. 

Perişan olduğum halkı perişan ettiğimdendir.” 

Burada şair “ah-u efganı” halkı perişan etmesine, halkın perişanlığını da kendi 

perişanlığına illet itibar edip hüsn-ü ta’lil yapmıştır. 

 

“Sen gittin yaslara büründü cihan 

Soluyor dallarda gül dertli dertli” 

Şair, “akşamın gelişini” ve “gülün solmasını”, sevgilinin gidişine bağlamıştır. Böylece 

gerçek neden yerine hoşa giden, hayali bir neden bulmuştur. 

 

“Renk aldı özge ateşimizden şerâb ü gül 

 Peymâne söylesün bunu gülzâr söylesün.” 

Burada “peymane” kadeh anlamındadır. Bu dizelerde şair, şarabın ve gülün rengini kendi 

içindeki ateşten geldiğini belirtiyor. Böylece şarabın ve gülün kırmızılığını gerçek nedeninin 

dışında daha güzel ve hayali bir nedenle açıklıyor. 

 

“Yeni bir ülkede yem vermek için atlarına 

 Nice bin atlı kapılmıştı fetih rüzgârına…” 

Akıncıların yeni ülkeler fethetme isteklerinin nedeni olarak, şair atlarına yeni bir ülkede 

yem vermek isteyişlerini gösteriyor. Oysa fetihlerin asıl amacı ilay-ı kelimetullahtır. 

 

“Hâk- i pâyine yetem der ömürlerdir muttasıl 

Başını taştan taşa urup gezer âvâre su…” 



 

 

Irmakların dağ taş aşarak, başını taştan taşa vurarak, akıp gidişi, Hz. Peygamberimizin 

(asm) ayak bastığı topraklara ulaşmak nedenine bağlanıyor. 

 

“Sermaye-i şâirân tükenmez. 

Dünya tükenir, yalan tükenmez.” 

Burada “yalan tükenmez” demekle şairlerin sermayesinin yalan olduğuna hüsn-ü talil 

yapılmıştır. 

 

11. Mübalağa: Bir vasfın şiddeti veya za’fında müsteb’ad veya muhal derecesinde 

büluğunu iddia olunmaktır. Abartmanın oluşması için, söz konusu özelliğin, mantığın sınırlarını 

zorlayacak biçimde büyütülmesi gerekir. Böylece mecaz da oluşur. 

 

“Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker 

Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.” 

Bu dizelerde “atalarının gökten inerek, şehit olan askerlerin alnını öpmesi” istenmektedir. 

Şair bunun gerçekleşmesinin imkânsız olduğunu bildiği halde sözün etkisini artırmak için 

abartmaya gitmiştir. 

 

“Bir gün doludizgin boşanan atlarımızla 

Yerden yedi kat Arş'a kanatlandık o hızla…” 

Akıncıların atları öyle hızlı koşmaktadır ki hızlarını alamazlar ve binicileriyle yerden yedi 

kat Arş'a yükselirler. Burada olmayacak bir durumun anlatımı vardır. 

 

Mübalağa “Tebliğ” “İğrâk” ve “Gulüvv” diye üçe ayrılır. Müddea aklen ve âdeten 

mümkün ise “tebliğ” denilir ve inde’l-mübalağa ve inde’l-belâğa makbul olur.  

 

“Benim ol nâdide-i senc-i Güher-i tâze zuhur 

Köhne-i mazmuna değil genç-i hayalim mahzen”  

Bu beyitte olduğu gibi aklen ve adeten mümkün olduğu için “tebliğ” misalidir. 

 

Şayet adeten muhal, ama aklen mümkün ise buna “İğrak” denilir.  

“Feth-i Hayber olalı olmamıştır kimse 

Zûr-i bâzû ile böyle hisârı teshîr…” misalinde olduğu gibi… 

 

Eğer aklen dahi muhal ise buna “Gulüvv” denilir. Gulüv hiçbir cihetle makbul olmaz. 

Meğer sîga-ı şartıyye veya teşbih gibi bir vecihle sıhhat ve imkân raddesine takrîb ve ta’dil 

kılına…  

“Nâz-ı âb etmiş de bir fevvare resm etmiş hayâl 

İşte o sudur atılmış, kâmetin olmuş senin. 

 

Mübâlağa-i makbûle kabîlinden add olunmağa şâyân bir sanat dahi bir arazı, nakîzine 

benzer tabîr ile te’kîd eylemekdir. İşte bunun bir kısmına “te’kîdü’l-medh bimâ-yüşbihü’z -

zemm” denilir ki zem yollu medh demekdir. Nitekim “Bu kılıcın kusûru yokdur; fakat 

muhârebelerde çok kullanılmış olduğundan üzerine pek çok kan lekesivar” denildikde, Eğer 

kılıçda kan lekesi ayb sayılır ise işte bu kılıcın o aybı vardır, lâkin kan lekesi kılıçda ayb 

sayılamaz, öyleyse bu kılıçda ayb tasavvur olunmaz” demek olarak medhi, müekked olur.  

 

“Hüsnüne hiç diyecek yok amma 

Nigehi ok gibi işler câna” beyti dahi bu kabildendir.  



 

 

Dîğer bir kısmına dahi “te’kidü’z-zem bimâ-yüşbihü’l medh” denilir ki medh yollu zemm 

demek olur. Nitekim: “Ondan hayır gelmez; lâkin iyilik gördüğü âdeme kemlik eder” denilir. 

“Filân âdem, fâsıkdır; ammâ câhildir”; ve: “Günâhına girmeyeyim, oruç yediğini gördüm; 

ammâ namâz kıldığını görmedim” ibâreleri dahi bu kabildendir. 

 

12. Tecâhül-ü Ârif: Bir nükteye binâen malumu gayr-i malum siyakında irade etmektir. 

Bildiği halde bilmemezlikten gelmektir. Bir anlam inceliği oluşturmak ya da nükte yapmak için, 

şairin, çok iyi bildiği bir şeyi bilmiyor görünerek söz söylemesidir. 

 

“Ger ben ben isem nesin sen ey yâr 

Ger sen sen isen, neyim men-i zâr!” 

 

“Sözü yazdımdı da kalmış öbür entaride 

Va'diniz bûse mi vuslat mı unuttum ne idi?” 

 

“Âb-ı gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem 

Yâ muhît olmuş gözümden günbed-i devvâre su…” 

 

“Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım 

Kurbanın olam var mı benim bunda günahım…” 

 

“Şakaklarıma kar mı yağdı ne var 

Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz?” 

 

 

13. İdmâc: Bir manaya diğer bir manayı tazammun ettirmektir. Övgü içinde övgü, yergi 

içinde yergi şeklinde tarif edilebilir. Katmerli övgü veya katmerli yergi. İdmâc övme ile ilgili 

olursa istitbâ’ adı verilmektedir. 

Hem bazân bu iki manâ, bir garaza âit olur. Şöyle ki bir garaz içün sevk ü îrâd olunan 

ma’nâ, yine ol garaza dâir olan bir manâ-yı zâidi müstetbi’ olur. İşte buna istitbâ’ dahi denilir. 

Nitekim “Ol bahâdırın rü’ûs-ı a’dâüzerinde şâika-i seyfini, beş bulut cevlân etdirir”; terkîbi, ol 

bahâdırın şecâatle medhini müfîd olur. Lakat beş bulutdan murâd beş parmak olur. Parmakların, 

buluta teşbîhi ise sahâ ve kerem ile medhini dahi müstetbi’ olur. Hâlbuki iki manâ bir garaza 

yanî medhe âid olur. 

 

“Öyle müeddeb bir zâttır ki meclisinde muhâlif-i edeb söz sarfına cesaret edilemez.” 

“Öyle fâsık bir heriftir ki ayak bastığı yerde salâhdan eser kalmaz.” 

 

“Sadrında seni eyleye Hak dâim u bâkî  

Hep âlemin ettikleri şimdi bu duâdır…” 

 

“Basmasa mübârek kademün rûy-ı zemîne 

Pâk itmez idi kimseyi hâk ile teyemmüm” (Nâbî) 

 

Mütenebbi “O gece göz kapaklarımı açıp kapayıp durdum; sanki onlarla zamanın bana 

yaptığı kötülükleri sayıyor gibi idim” beytinde asıl amaç olarak gözüne uyku girmediğini 

tasvirle söze başlamış, ancak bunu örneklemek amacıyla getirdiği teşbih cümlesine zamandan 

ve zamane insanlarından şikâyet temasını dahil ederek idmâc sanatı yapmıştır. 

Kur’ân-ı Kerimde “Onlar müminlere karşı tevazu, kâfirlere karşı ise izzet sahibidirler.” 

(Mâide, 5:54.) âyetin ilk kısmında söz konusu edilen kimseler müminlere karşı mütevazi 



 

 

olmaları ile övüldükten sonra bu tevazuun zillet ve zayıflıktan kaynaklanabileceği izlenimini 

ortadan kaldırmak için tamamlayıcı bir unsur olarak gelen ikinci kısımda izzet, vakar, güç ve 

kudret sahibi olmakla methedilmişlerdir. 

 

14. Tevcih: Buna “muktezâtu’z-zıddeyn” de denir. İki muhtelif manaya muhtemel olarak 

irad edilmiştir. “Yek-çeşm terzi bana bir cübbe dikmiş; keşke iki gözü de siyak olaydı” 

cümlesinde iki gözünün de görmesini veya görmemesini murad etmiştir. Burada hem 

memnuniyet hem de serzeniş vardır. İki mana dahi muraddır. 

Misal: 

“Tek gözüyle bunu yazmış hattat / Kâşki ikisi de bir olsaydı.” 

“Ab-ı hayvandır efendim artığın.” 

Bu mısra’da ki âb-ı hayvan hem âb-ı hayât hem de hayvan suyu anlamına gelir. Bu halde 

mısra’ Efendim senin artığın hayvan suyudur. Yani “sen hayvansın, senden artan su da 

hayvanın içtiği bir sudur” şeklinde yerme anlamı veya “Efendim senin artığın âb-ı hayâttır” 

şeklinde medhiyye anlamı taşır. 

 

15. Tevriye: Buna “îhâm” da denir. Bir sözün yakın ve uzak iki manası olup karine-i 

hafiyeye itimaden manay-ı baîdi irade olunmaktır. Arap üdebası “muhsenât-ı maneviyeden” 

saymışlardır. Bir başka dile çevrilince bu mana kaybolur. Bu sebeple “muhsenât-ı lafziyyeden” 

saymak gerekir.  

Birden çok gerçek anlamı olan bir sözü herkesçe bilinen yakın anlamında değil de uzak 

anlamını kastederek kullanmaya denir. Tevriyeli kullanılan sözlerin iki anlamı da gerçek 

anlamdır. Tevriyede mecaz yoktur; tevriye bu yönüyle kinayeden ayrılır. 

 

 

 

“Gül gülse, dâim ağlasa bülbül acip değil 

Zira kimine ağla demişler, kimine gül…” 

 

“Her yana buy-ı kâkülîni târ-u mâr ede 

Kalmaz sabâya etdiği, bu rûzigârdır.” 

 

“Bu beytim yâdigâr olsun cihana 

Tahallüfle devranım gamla doldu. 

Bana lâyık iken câh-ı meşihat; 

Hüdâ’nın hikmeti Ârif bey oldu.” 

 

Şeyhulislam Mekki-zâde Âsımefendi’nin 

vefatında Vak’anüvîs Es’ad Efendi meşihata mteheyyi ve müterakkıb iken Ârif Hikmet 

Beyefendi Şeyhül-İslam oldukda Esad Efendinin söylediği bu beyitte “Hikmet” kelimesi 

“Tevriye” olarak kullanılmıştır. 

 

“Bu kadar letafet çünkü sende var 

Beyaz gerdanında bir de ben gerek.”  

Burada “ben” iki anlamda kullanılmıştır. Güzel ben ile kendisini kast etmişti. 

 

“Âvâzeyi bu âleme Dâvud gibi sal 

Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş.” 

Burada da “Bâkî” iki anlamda kullanılmış hem şairin adı hem ebediyeti ifade eder.  

 



 

 

Muhsenât-ı Lafzıyye 

Lafızlardaki söz sanatlarıdır. “Cinas, Secî, Telmih ve Lügaz” gibi söz sanatlarıdır. Bunları 

ele alalım…  

 

1. Sanat-ı Cinas: İki lafzın manaları muhtelif olduğu halde telaffuzda teşabühleridir. 

Yani, yazılışları ve söylenişleri aynı, anlamları farklı olan sözcükleri bir arada kullanma 

sanatıdır. Cinas “Cinas-ı Tam” ve “Cinas-ı Nâkıs” olmak üzere ikiye ayrılır. 

Cinas-ı Tam: İki lafzın vücuh-ı erbaada; nev, adet ve terkib-i hurufta ve hey’ette, yani 

hareke ve sükunda müttefik olmasıdır. “Çaresizseniz çare siz siniz. Ümitsizseniz ümit siz siniz” 

gibi... 

 

“Ey kimsesizler el veriniz kimsesizlere 

Onlardır ancak el verecek kimse sizlere.”  

 

“Söylerken o sözleri kızardı 

Hem hazzeder âh hem kızardı.” 

 

“Kısmetindir gezdiren yer yer seni 

Arşa çıksa akıbet yer yer seni.” 

 

“Bir güzel şûha dedim ki iki gözün sürmelidir. 

Dedi vallahi seni Hind'e kadar sürmelidir.” 

 

“Her nefeste işledim ben bir günâh 

Bir günâh için demedim bir gün âh!”  

 

“Olma cefayı sorma devrandan öğrenir 

Bî-mihr ve bî-vefalığı devrandan öğrenir.” 

 

"Eyleme vaktini zâyi / Deme kış yaz oku yaz" 

 

Vücûh-u erbaay-ı meşhureden birisinde ihtilaf bulunursa bu cinas-ı tâm olmaz. İhtilaf 

harf adedinde olsa “Cinas-ı Nâkıs” denilir. “Sâk” ile “mesâk” gibi. “Verd” ile “vird”, “cennet” 

ile “cinnet”, “devr” ile “dûr” arasındaki cinaslar bu türden cinaslardır. İhtilaf tertib-i hurufatta 

ise “Cinas-ı Kalb” denilir. “Ruzkâr” ve “Zorkâr” gibi… 

 

Mürekkeb Cinas: Cinası meydana getiren sözlerin en az birinin iki tam sözcükten ya da 

iki ayrı sözcüğün birleşen hecelerinden meydana gelmesidir: 

 

“Bir evde dü-zen olursa, o evde olmaz düzen.” 

“Bülbül eder güle naz / Ağlayan çok gülen az.” 

 

Canımım canan isterse minnet canıma 

Can nedir ki ânı vermeyim cânamıma.” 

 

2. Muvazene: Fasılların veznen mütesâvî olmasıdır. Buna “Mümasele” de denir. 

 

“Mûşir-i saltanat, aklı musavver 

Penâh-ı memleket, adl-i mücessem” 

 



 

 

Âleme câm-ı sefâ sunduğu dem bana felek 

Bir kadeh sunmadı kim vermeye bin dürlü kesel” 

 

3. Secî: Fasılların bir harf üzerine mütevafık olmasıdır. Nesirde secî, nazımda kâfiye 

gibidir. “Talebe ilm-i belâgatı ikmal ettiler, ilm -i hukukda dahi kesb-i kemal ettiler” misalinde 

olduğu gibi… Bu cümlede “ikbal” ve “kemal” kelimeleri secidir.  

 

“Aferin ey rüzgâr-ı şehsuvâr-i safderî 

Arşa as, şimdengerî tîğ-i süreyyâ cevheri.” 

 

Seci, her halde kelâm-ı beliğe zînet verir, fakat 

fasılaları müttehidü’l-meâl olmayıp her birinin ayrı ayrı 

manaları olmalıdır.  

 

Meselâ; “Bize pek çok ihsan etti ve lütf-ı bî-pâyan etti” 

da seci olmaz; tekrar olur. 

 

4. Sanat-ı Teşdid: Bu sanata “İltizam, Lüzum ve mâ-lâ 

yülzem” de denir. “Kerem ve himem” kelimeleri kâfi iken 

“Kirâm ve Benâm” gibi kelimeleri de tekrar ederse “Lüzûm-

u mâ-lâ yülzem” kabilinden olur.  

 

“Bir ehl-i himmet bul, ey dil-i mehcûr erenlerden 

Ki olsun menzil ve sâlik yolunu gösterenlerden.” 

 

Muhsenât-ı lafziyyenin aslî hüsnü, manâ lafza tabî olmayıp belki lafzın manâya tâbî 

olmasıdır. Çünkü mânâ tabiatına bırakılırsa kendisine lâyık olan lafzı ister. Onun istediği lafız 

getirilir ise lafız ve mânâ ikisi de güzel olur. Eğer tescî için tekellüf ile ibare tasannu olunur ve 

mana lâfza tabi kılınır ise lafız ve mânâ hilye-i hüsün ve kabulden ârî kalır. 

 

5. Telmih: Bir kıssaya yahut bir mesel-i melhure işâret olunmaktır. Söz sırasında, 

herkesçe bilinen bir olayı geçmişteki bir olaya, ünlü bir kişiye, bir inanca işaret etmeye, onu 

anımsatmaya telmih denir. Telmih, ifade içinde belirtmeden herhangi bir kıssaya, geçmişteki 

bir olaya, meşhur hikâyelere, efsanelere, ünlü bir şahsa, çeşitli inanışlara, âyetlere veya bir 

hadise ya da yaygın bir atasözüne işaret etmek sanatıdır. 

Çağrışıma dayanan bu sanatta anımsatılan şey uzun uzadıya açıklanmayıp bir iki sözcükle 

ifade edilir. Telmihte, anlatılan duygu ile işaret edilen olay arasında gizli bir benzetme söz 

konusudur. 

Misal: 

“Bize arz-ı cemâl etmez mi Belkıs evvel âhir 

Fehîmâ hâtem-i dâğı sohbetle Süleymânız.” 

Bu beyitte Hz. Süleyman ve Belkıs’a telmih vardır. 

 

“Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid'i 

Bedr'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi.” 

 

“Ey dost senin yoluna / Canım vereyim Mevlâ 

Aşkını komayayım / Od'o gireyim Mevlâ!” 

 

 



 

 

“Gökyüzünde Îsâ ile / Tûr dağında Mûsâ ile 

Elindeki âsâ ile / Çağırayım Mevlâm seni.” 

Birinci dizede "Hz.Îsâ'nın göğe çıktığı inancı"na , ikinci dizede "Hz. Mûsâ'nın Tûr-ı Sinâ 

dağında Allah ile konuşması " olayına ve üçüncü dizede de yine "Hz. Mûsâ'nın yere atınca yılan 

olan âsâsıyla gösterdiği mucizelere telmih vardır. 

 

6. İktibas: Kelâma Kur’ân-ı Kerimden veya Hadis-i Şeriflerden bir şeyi tazammun 

olunmaktır. İktibasın, “alıntı” ile aynı anlamda kullanılması yanlıştır; zira şiirde ve nesirde 

sadece ayet ve hadisleri zikretmek iktibas sanatının sahasına girer. İktibas fikre ve mânâya bağlı 

bir söz sanatıdır. Şiirde, iktibas olunan ayet veya hadisin –vezin zorunluluğu nedeniyle - tamamı 

alınmayabilir. Ayet ve hadislerin aynen alınıp alınmamasına göre; tam iktibas ve nakıs (yarım, 

eksik) iktibas olmak üzere iki şekli vardır. 

 

“Lâ Yüsel”e binlerce suâl olsa kurban 

İnsan bu muâmmalara dehşetle nigehbân.” 

Tırnak içindeki kısım Enbiya suresindeki “Allah’a yaptığı işlerden sual olunmaz” 

mealindeki ayetten alınmıştır. 

 

“Utlubü’l ilme velev bi’s Sin”i tasdik eyleyen 

İlme gaayet vermeyip hem-vâre cüst ü cüdâdır. 

Tırnak içindeki kısım “İlim Çin’de bile olsa daima arayınız” anlamındaki “hadis”tir. 

 

“Terâne-i lüb her cevbâr-ı “Fa’tebirû!”  

Ziban-ı bülbülün evrâdı “Ya ulu’l-ebsâr!”  

Bir şâirin kendi şiirinden bir şeyi tazammun ettirmek de bu kabildendir. 

 

“Bi-hamdillah zamanda bi-kavl-i Sabrî-i Şâkir 

Kerîbân-ı felek mehcûr-i dest âh şekvadandır.” 

 

7. Mülemmâ: Bir mısraı bir lisandan diğer mısraı diğer lisandan olarak manzum olunan 

şiirdir. Her bir dizesi Türkçe, Arapça ve Farsça gibi farklı dillerle kaleme alınan şiirlere 

mülemma denir. 

Maamâfih halk arasında da mülemma’ tarzı ifadelerin kelâm-ı kibar olarak kullanıldığını; 

lâkin bunların ekseriya bir kafiyeye feda edilmiş tekerlemelere döndüğünü görürüz. Misâlleri 

çoktur. İşte bunlardan biri: 

 

“Et-Tekrâru ahsen 

Velev kâne yüz seksen” 

“Yüz seksen defa bile olsa, tekrar etmek iyidir” mealindeki bu söz, besbelli ki medrese 

talebeleri tarafından, derslerine iyi çalışmak gerektiğini ifade etmek üzere uydurulmuştur. 

Ancak kafiye, daha sonra onu unutulmaktan kurtarmış ve hatta halkın diline hediye etmiştir. 

 

“Hiç kimse değil sırr-ı kaderden âgâh! 

La havle velâ kuvvete illâ billâh…” 

 

Cevdet olalı çekmeye meftun-i câne  

Lâ nevme lehû tûl-i lâyâlî billah!”  

 

8. Lügaz: Lügaz, yani bilmece söylemektir. Bir şeyin alâim ve sıfatlarını zikr ile onu sair 

eşyadan mümeyyiz olacak olacak şekilde remz yolunda delâlet eden kelimâttır. 



 

 

Ta’miye, kelam vezninde bir zâtın namına remz ve îmâ ile delalet etmektir ki ona 

“Muammâ” denilir. Muamma, kelime anlamı “bilmece, bulmaca, yanıtlamaca” şeklindedir. 

Lugaz kelimesinin terim anlamı ise, bir şeyin çeşitli özelliklerini belirtmek suretiyle sorulan 

manzum-mensur bilmecelerdir. 

Muamma ve Lûgazın Arasındaki Farklar 

1. Lûgazlarda özel ad dışındaki tüm varlık ve nesneler bilmeceye konu olabilir. 

2. Muammalarda yalnızca özel adlar bilmeceye konu olabilir. 

3. Muammalarda cevap başlıklarda verilir. Lûgazlarda cevap belirtilmez. 

4. Lûgazlar genellikle “nedir ol” gibi kalıp ifadelerle biter. 

5. Muammalar genellikle musarra (mısraları birbiri ile kafiyeli olan) bir beyit 

şeklindedir. 

 

Misal: 

“Bende yok sabr u sükûn sende vefadan zerre 

İki yokdan ne çıkar fikr idelim bir kere…” 

Beytin ikinci dizesindeki “iki yokdan ne çıkar” yokluk, olumsuzluk anlamında Farsça 

“nâ” yı Arapça “bî olumsuzluk ön eklerinin birleşmesiyle Nâbî çıkar. 

Muamma türü XV. yüzyıldan itibaren Türk edebiyatında görülmeye başlanmıştır. Ali 

Şir Nevai, Cem Sultan, Baki, Fuzuli, Lami, Nabi, Şeyhülislam Esad muamma yazan önemli 

isimlerdir. 

 

9. Sanat-ı Tarih: Ebdcedle tarih düşürmektir ki müteahhirîn üdebanın ihtirâ ettikleri 

“Sanat-ı Tarih” vardır. Bir vâliceyi müş’îr olan mısrâın yahut mısrâın bi-hasebu’l-cümel adad-

i hurûfu ol valicenin târih-i vukuuna müsadif olmasıdır.  Bu da “Sanay-i Bediiyye”den maduttur.  

Hafız-ı Şirâzî’nin vefat tarihi olan 791 “Hâk-ı Musallâ” terkibine müsadiftir. Ebced 

hesabıyla aded-i hurûfu bu seneye muvafıktır. 

Fatih Sultan Mehmed’in Rumeli Hisarını yaptırdığı tarih olan 856 “Bünyân-ı Muhammed 

Hân” terkibine, İstanbul’un fethi tarihi olan 857 “Beldetün Tayyibetün” ayetine muvafıktır. 

Yavuz Sultan Selimin 932 senesinde Mısır’ı fethi “Fatih-i Memâliki’l-Arab” ibaresine 

uygundur. Molla Câmî’nin 898’deki vefatı ise, “Ve men dehalehû kâne âminâ” ayetine 

uygundur.  

Meşhur “Kaside-i Nuniyye” sahibi Kadı Hızır Bey Fatih Camiini yaptırdığı zaman 

“Camiu Zeyd ömr-ü min ömruhu” ibaresi ile 850 tarihini düşürmüştür. Yine İstanbul’un fetih 

tarihini de “Ehl-i din İstanbul’u aldı cidâl-u cengile” beyti ile tarihini düşürnüştür. Ondan sonra 

“Sanat-ı Tarih” yaygın olmaya başlamıştır. 

Surûrî “Kad benâ dâru-l-kütüb sultanunâ Abdulhamid” beyti ile 1193 tarihinde 

Abdulhamid’in yaptırdığı Hamidiye Kütüphânesine tarih düşürmüştür. 

 

Tarih hesabında telaffuzuna itibar olunmaz, hatta itibar olunur. Şöyle ki: 

1. “Da’vâ” gibi “Ya” ile yazılıp “elif” gibi okunan kelimelerde “Ya”ya itibar olunur. 

2. “Müftiy-i enâm” ibaresinde “Ya” ile hemze-i vasl telaffuz olunmadığı halde “Ya” ve 

“Hemze” hesaba dahil olur.  

3. “Havâce” kelimesinde dahi hem “Vav” hem “Elif” hesaba dahil olur. 

4. “Fatiha” gibi ahirde “Ta-i Te’nis” olan Arabî kelimeler hâl-i vakıfta “Hâ” gibi (5) hesab 

edilir.  

 

Hâtime 

Üç makamda yani, ibtidâ tahallüs ve intihâda sözün fesahatine pek ziyâde dikkat ve itinâ 

olunmuştur, olmalıdır. Çünkü üdebâ maksada girmeden önce “tagazzül” ve “tefâhur” yani 

zamaneden “teşekkî” ye “teşekkür” gibi bir mukaddime ile kelâma hitam verirler. 



 

 

İbtida samiin kulağına dokunacak söz efsah ve manası evzah olduğu halde âlet tarafını 

kemâl-i ehemmiyetle dinler. Ve illâ âlet tarafı her ne kadar güzel olsa da kulak asmaz. 

Binânaleyh hüsn-ü ibtidaya ziyade itina olunmak lâzım gelir. En âlâsı maksadı müşîr olan sözler 

ile ibtidâ etmek gerekir. Buna “Beraat-i İstihlal” denir.  

Mebadiden maksada bir münâsebet iler geçilir ise “Tahlis/Tahallüs” denilir. Şayet 

münâsebet aramaksızın geçilir ise “İktidab” denilir ki bu kudemânın mesleğidir. Bazen de 

“Ba’de-zâ” baîdezen yahud “Makdada gelelim” gibi bir sözle maksada geçilir. Bu dahi tahlise 

yakın bir iktibasdır. 

İntihâ-i kelâm ise samiin en son kulağında kalacak söz olmalı. Güzel olursa ortada 

konuşulan kusurları örter. İntihânın ahseni kelâma tamam olduğunu müşîr olacak veçhile hitam 

vermektir.  

 

Ve’l-hamdü lillahi Rabbi’l-Âlemîn 

 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

İMLÂ KURALLARI 

 

1. Kelimeler üçe ayrılır 

a. Türkçe kelimeler 

b. Arapça-Farsça kelimeler 

c. Kavramlar 

2. Risale-i Nurların tanziminde  

a. İki sayfadaki kelimeler tekrar etmeyecektir. 

b. (asm) (ra) (kv) (ks) 

c. Kaynak: (Bakara, 2:12.) (Buhari, Tevhid, 2.) (Tarih-i İslam, 3:23.) 

3. Arapça kelimeler aslına uygun Türkçeye uyumlu olmalıdır.  

a. Ayet (kavram) âyet. 

b. Temsilât (kavram) temsilât 

c. Çoğullar (ât) şeklindedir. İhtiyâcât, temsilât. 

4. Terkipler “katıu’t-tarık” “su-i istimal” “hüsn-ü zan” 

5. Nisbet “y”leri “î” olarak aidiyet belirtisi olmalıdır. Ancak “Said Nursi” isim olduğu 

için aidiyet î’sine gerek yoktur. 

6. Türemiş kelimeler bitişik yazılır: “zikretmek” “zannetmek” gibi. Ancak “rabt etmek” 

“zapt etmek” ayrı yazılır.  

7. Arapça ve Farsça kelimeler aslına uygun yazılmalıdır. İstinat değil istinâd, Ahmet 

değil Ahmed, Muhammed gibi… 

8. Terkiplerin yazılışları: Asay-ı Musa gibi… Bismillah, Elhamdülillah, Allahü Ekber 

9. Arapça Kelimeler: “Müdhiş, Mûsikî, asâr-ı terakkiyât, zihayat, tazib, ins ü cân, 

mü’min, neş’et, edeb” gibi yazılmalıdır.  “Tâlimgâh-ı beşer-ü hayvan, bir meydân-ı 

imtihân-ı ins-ü cândır.” 

10. Kalıplaşmış kelimelerde şapka olmayabilir. “Mana” karıştırılmadığı için uzatmaya, 

şapka koymaya gerek yoktur. “Kerim” “Rahim” “Kadir” “Tuba-i Cennet” (D) 

“Tuba-yı cennet” (Y) Zakkum-u Cehennem. (D) 

11. Müptelâ – ibtilâ aslına uygun olarak “ibtilâ” “mübtelâ” şeklinde yazılmalıdır. 

12. Zorlamaya gerek olmadığı uygun ve rahat okunmasına ve rahat olmasına 

bakılmalıdır. 

13. “Ve, zira, ki, çünkü” gibi kelimelerden sonra virgüle gerek yoktur. “Peki” ve “evet” 

kelimelerinden sonra virgül konması uygundur. 

14. Fazla işârete bağlamak doğru değildir. “Bîcâre” değil, “biçare” yazılmalı. 

15. “Âyât-ı ilâhiye” gibi çoğullarda uzatma olmalı “Meselâ” kelimelerinde hem inceltme 

hem inceltme hem tenvinli ifade ettiği için uzatma olmalıdır. 

16. Ay ve Güneş gibi özel isimler büyük harfle yazılmalıdır. 

17. “Devây-ı illet” “Kazây-ı hâcet” kelimelerinde iyelik ve aidiyet eki uzatılır. 

18. “Cennet ve Cehennem” kelimeleri özel isimdir, büyük harfle yazılır. 

19. Dipnotlar akademik imlaya uygun olmalıdır. “BSN, Sözler, 2010-İst. s. 15” gibi… 

20. Dipnotlarda ve alıntılarda Yeni Asya Neşriyat Risale-i Nur Külliyat esas alınmalıdır. 

21. Dini ve coğrafi terimler büyük harflerle yazılmalıdır.  

22. Bediüzzaman Lügatı, Kavram Lügatı, İmlâ Kılavuzu ve Lügat oluşturmalıdır. 

 

 


