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TThhiiss  ssttuuddyy  ccaalllleedd  ““Husamzade Mustafa Efendi  aanndd  The Critical Edition 

of His Work called al-Resalah al-shawqiyyah””  ccoonnssiissttss  ooff  aann  iinnttrroodduuccttiioonn  aanndd  
ffoouurr  cchhaapptteerrss..  

  
IInn  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn,,  wwee  hhaavvee  eexxaammiinneedd  tthhee  sshhoorrtt  hhiissttoorryy  ooff  the art of 

letter writing/insha  bbeeccaauussee  al-Resalah al-shawqiyyah had been a collection of 
letters  tthhaatt  ccoonnttaaiinnss  AArraabbiicc,,  PPeerrssiiaann  aanndd  TTuurrkkıısshh  lleetttteerrss  ooff  tthhee  aauutthhoorr..  IInn  tthhiiss  
ccoonntteexxtt,,  wwee  hhaavvee  ttoouucchheedd  oonn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  the art of letter writing in the 
Arabic, Persian and Turkish literatures until the end of XVth century that 
Husamzade Mustafa Efendi (d. after 893/1488) lived in. 

 
In the first chapter, we have given information about political, military, 

social economic and scientific situations of Ottoman State in the periods of 
Murad II, Fatih Sultan Mehmed and Bayezid II that the author lived in. In 
addition, we have examined the life and works of the scholar. 

 
In the second chapter, we have given informaton about the copies of al-

Resalah al-shawqiyyah that constitutes our topic of the study and made its 
general description. 

 
In the third chapter, we have examined the letters of al-Resalah al-

shawqiyyah in respect of form, content, language and style of writing. 
 
In the fourth chapter, we have presented the full text of al-Resalah al-

shawqiyyah criticized and also prepared the indexes that contain themes, verses, 
hadithes, proverbs, poems, names of people and places etc. 

 
Key Words: Arabic Literature, Persian Literature, Turkish Literature, Comparative 

Literature, The Art of Letter Writing, Clerkship, The Collection of Letters, 

Clerk/Secretary, The Ottoman Period, XVth Century. 
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GİRİŞ 

İNŞÂNIN TARİHÇESİ 

Burada, Hüsamzâde Mustafa Efendi’nin yaşadığı XV. yüzyılın sonlarına 

kadar inşânın Arap, Fars ve Türk edebiyatlarındaki kısa tarihî gelişimi ele alınacaktır. 

I. ARAP EDEBİYATI 

A. İnşânın Tanımı 

1. Sözlük Anlamı 

İnşâ kelimesi, yeniden peydâ olup hayat bulmak, taze çocuk büyüyüp boy 

sahibi civan olmak, doğmak, büyümek, yetişmek, ortaya çıkmak, belirmek, su 

yüzüne çıkmak, yükselmek, irtifâ etmek anlamlarına gelen neş’ [ ������� ], nüşû’ [ ���������], 

neşâ’ [��������], neş’et [ ����������] ve neşâet [ �����������] kökünden if ‘âl kalıbında mastar olup 

yapmak, kurmak, yeniden meydana getirip vücut vermek, ortaya çıkarmak, 

yetiştirmek, büyütmek, (örneği olmaksızın) icad etmek, yaratmak, bir nesneyi bir 

kimse kendiliğinden peydâ eylemek, bir nesne neşv ü nemâ bulmak, bir yerden 

çıkmak, deve gebe kalmak, bir nesneyi yükseltmek, başlamak, bir hususa yeni 

başlamak, (evi) binâ etmeye başlamak, güzel söz söylemek/yazmak gibi anlamları 

ifade eder1. Kur’ân’da bir ayette2 mastar olarak (Enşe’nâ [ ������ ] fiilinin mef‘ûl-i 

mutlakıdır) geçen inşâ kelimesi, burada “yeniden biçimlendirme ve inşâ etme” 

anlamındadır. Yine Kur’ân’da birçok ayette3 fiil olarak geçen inşâ kelimesi 

“yaratmak, var etmek, oluşturmak, yeniden meydana getirmek ve biçimlendirmek”; 

“neş’et”4 kelimesi “yaratma, diriltme, yaratılış, diriliş”; “nâşiet”5 “(ibadete) 

                                                
1  İsmâil b. Ĥammâd el-Cevherî, eśśśś-ŚŚŚŚıĥĥĥĥâĥĥĥĥ Tâcü’l-lüğa ve ŚŚŚŚıĥĥĥĥâĥĥĥĥu’l-‘Arabiyye, thk. Aĥmed 

‘Abdülğafûr ‘Aŧŧâr, II. Baskı, Dâru’l-ilm li’l-melâyîn, Beyrût 1399/1979, “nşe”, I, 77-78; İbn 
Manžûr, Cemâlüddîn Muĥammed b. Mükerrem, Lisânü’l-‘Arab, Dâru Śâdir, Dâru Beyrût, Beyrût 
1374/1955; “nşe”, I, 170-173; Mecdüddîn Muĥammed b. Ya‘ķûb el-Fîrûzâbâdî, el-ĶĶĶĶâmûsü’l-
muĥĥĥĥîŧŧŧŧ, Dâru’l-cîl, el-Müessesetü’l-‘Arabiyye li’ŧ-ŧıbâ‘a ve’n-neşr, Beyrût ts.; “nşe”, I, 31-32; Âsım 
Efendi, Kâmûs Tercümesi, Cemâl Efendi Matbaası, İstanbul 1305 h., “nşe”, I, 109; İsmail 
Durmuş, Arap Dili ve Belâğatıyla İlgili İncelemeler, Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Vakfı Yay., 
İstanbul 1999, s. 261. 

2  Vâkı‘a, 56/35. 
3  En‘âm, 6/6, 98, 133, 141; Hûd, 11/61; Ra‘d, 13/12; Enbiyâ, 21/11; Mü’minûn, 23/14, 19, 31, 42, 

78; Kasas, 28/45; Ankebût, 29/20; Yâsîn, 36/79; Necm, 53/32; Vâkı‘a, 56/35, 61, 72; Mülk, 67/23.  
4  ‘Ankebût, 29/20; Necm, 53/47; Vâkı‘a, 56/62. 
5  Müzzemmil, 73/6. 
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kalkmak”; “münşiûn”6 “var edenler” ve “münşeât” da7 (gemilerin sıfatı olarak) 

“yapılmış, yelkenleri yükseltilmiş” anlamlarındadır. 

2. Terim Anlamı 

Sözlükte önceleri “ortaya çıkarmak, icat ve ihdas etmek, yaratmak” 

manalarına gelen inşâ, daha sonra “kurmak, üretmek ve yazmak” gibi anlamlarda da 

kullanılmış, bu ikinci kullanımdan hareketle “yazmak, yazma sanatı ve 

kompozisyon” gibi anlamlar kazanarak zaman içerisinde resmî ve özel yazışmaların 

belirli bir usule göre yapılmasının inceliklerini ve mektup yazma sanatını ifade eden 

bir terim hâline gelmiştir. Bu sanatı konu edinen disipline “ilmü’l-inşâ”, bu ilmin 

kurallarına uygun olarak hazırlanmış metinlere “münşeât” adı verilmiş, resmî 

yazışmalar ve mektuplardan örnek alınmaya değer görülenler çeşitli mecmualarda 

derlenerek nakledilmiştir. Bu dar anlamı yanında edebiyatta belli kurallara, belâgat 

ve fesâhat ölçülerine göre söylenmiş veya yazılmış edebî güzellik taşıyan her çeşit 

söz veya düz yazı da (nesir) inşâ terimiyle ifade edilir. Bu tür yazıya “sanatlı nesir” 

(nesr fennî), “güzel nesir” (nesr cemîl) ve “sanatlı yazı” (kitâbe fenniyye) adları da 

verilmiştir8. Yine güzel ve sanatkârane yazı yazan kimse, önceleri kâtib (çoğulu 

küttâb), sonraları ise münşî diye adlandırılmıştır9. 

 İnşâ kelimesi, ayrıca dil bilimi ve dil felsefesinde, dilin temel iki 

kategorisinden (inşâ-haber) ve dil üzerindeki araştırmaların kendisine dayandığı aslî 

kavramlardan biri olarak özellikle meânî ilminin temel konularından birini teşkil 

etmiştir10. 

İnşâyla ilgili bir terim de teressül (sınâatü’t-teressül)’dür. O da, edebî mektup 

yazma sanatına verilen isimdir. Edebî mektup yazana ise “müteressil” denir. Örneğin 

Divan-ı inşâda görev alacak müteressiller, en yüksek edebî üsluba sahip edip ve 

yazarlar arasından seçilmiştir11. 

                                                
6  Vâkı‘a, 56/72. 
7  Rahmân, 55/24. 
8  İsmail Durmuş, “İnşâ (Arap Edebiyatı)” mad., DİA, İstanbul 2000, XXII, 334-335.  
9  Osman Keskiner, “Arap Edebiyatında İnşa San‘atının Gelişmesi”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), 

Ondokuz Mayıs Üniv. Sosyal Bilimler Ens., Samsun 1996, s. 3. 
10  Durmuş, “İnşâ (Arap Edebiyatı)” mad., XXII, 335. 
11  İsmail Durmuş, “Mektup (Arap Edebiyatı)” mad., DİA, Ankara 2004, XXIX, 15. 
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İnşânın konusunu teşkil eden mektup ise, sözlükteki “yazmak” anlamındaki 

ketb [ !�"#] kökünden türetilmiş olup “yazılan şey” demektir. Ancak Araplar, bunun 

yerine daha çok kitâb, risâle, ahd, vasıyye ve sahîfe kelimelerini kullanmaktadır12. 

Bununla birlikte Arap edebiyatında mektup karşılığında kullanılan en yaygın kelime 

risâledir. Bunun yanında hıtâb, kelime, makâle, lisân, me’lüke, elûk, meyâmir gibi 

kelimeler de aynı konumda görülmüştür13. 

B. XV. Yüzyılın Sonlarına Kadar İnşânın Tarihî Gelişimi 

1. Câhiliye Dönemi 

İslâmî dönemde ortaya çıkmış bir terim olan câhiliye, hem Kur’ân’da hem de 

hadislerde Araplar’ın İslâm’dan önceki inanç, tutum ve davranışlarını İslâmî 

dönemdekinden ayırt etmek amacıyla kullanılmıştır. Bu nedenle Araplar’ın 

İslâm’dan önceki dönemine “Câhiliye” veya “Câhiliye çağı” (asru’l-câhiliyye) ismi 

verilir14.  Kur’an, ona bilgisizlik anlamındaki câhiliye ismini vermiştir15. Câhiliye 

edebiyatı, bu dönemin sosyolojik, siyasi ve dini yönünü gösteren şiir ve nesri içine 

alır. Bu edebiyatın tedvinine ancak hicrî II. yüzyılda tasnîf ve derleme döneminde 

başlanmıştır16. 

Yazı ve yazarlığın uygarlık ürünü olması sebebiyle Câhiliye devrinde uzun 

süre bedevî hayatı yaşamış olan Araplar’daki yaygın ümmîliğe paralel olarak inşâ 

örneği sayılabilecek mektup ve yazışmalar görülmez. Ancak Arap krallık ve 

emirliklerinin teşekkülüyle birlikte onlarla valileri ve İran kisraları arasında 

mektuplaşma ve yazışmalar geçekleşmiştir. Hîre kralı el-Münźir b. Mâüssemâ’nın (ö. 

60/680), Nûş-i Revân-ı Âdil’e mektubu, yine Hîre kralı ‘Amr b. Hind’in (ö. 45/665) 

Bahreyn valisine gönderdiği ve “Śaĥîfetü’l-Mütelemmis” adıyla tanınan mektubu 

gibi. Ayrıca Hz. Peygamber’in dedesi Abdülmuttalib ile Huzâ‘a oymağı arasında 

gerçekleşmiş bir yeminnâme olan “Śaĥîfetü’t-tehâlüf” de Câhiliye’de görülen inşâ 

örneklerindendir. Fasih lafızlar, garip ve nadir kelimelerle örülü, kısmen secili, 

                                                
12  Nebi Bozkurt, “Mektup” mad., DİA, Ankara 2004, XXIX, 13. 
13  Durmuş, “Mektup (Arap Edebiyatı)” mad. XXIX, 14. 
14  Mustafa Fayda, “Câhiliye” mad., DİA, İstanbul 1993, VII, 17. 
15  Câhiliye teriminin Kur’ân’da geçtiği yerler için bkz. Âl-i İmrân, 3/154; Mâide, 5/50; Ahzâb, 33/33 

ve Feth, 48/26.   
16  Mârûn ‘Abbûd, Edebü’l-‘Arab muħħħħtaśśśśaru târîħħħħi neş’etihî ve taŧŧŧŧavvürihî ve siyeri meşâhîri 

ricâlihî ve ħħħħuŧŧŧŧûŧŧŧŧ ûlâ min śśśśuverihim, Dâru’ŝ-ŝeķâfe, Beyrût 1960, s. 46. 
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vecize, hikmet ve mesellerle süslü, ancak birbiriyle ilgisiz ve bağlantısız kısa 

cümlelerden oluşması Câhiliye nesir ve inşâsının temel özellikleridir17.  

Gerçekten yargıda bulunmaya uygun düşmeyecek derecede az olsa da bu 

nesrin bazı ayırt edici özellikleri şu şekilde de ifade edilebilir: 

1-Lafızlarda titiz davranılmaması ve zarafetin bulunmaması, 

2-Eşanlamlıdan uzak olma, 

3-İbare ve üslupları şekillendirmede yapmacıklığın bulunmaması, 

4-Cümlelerin kısalığı ve bunlarda orta yolun tutulması, 

5-Örneği yakın kinayenin kullanılması, müstehcenin ve kötü bulunanın 

açıklanmasından uzak durma, 

6-Anlam ve düşüncelerde derinleşmeme18.  

2. Hz. Peygamber Dönemi  

Hz. Peygamber’in yaşadığı devre, Arapça asr (devir, zaman, çağ) ve saâdet 

(mutluluk, bahtiyarlık) kelimelerinden meydana gelen ve “mutluluk dönemi, 

insanların en bahtiyar oldukları çağ” manasını taşıyan asr-ı saâdet ismi de verilir19. 

a. Bu Dönemde İnşânın Genel Görünümü   

Kitâbet, Hz. Peygamber’in hicretinden sonra yayıldı. Hz. Peygamber, 

Medine’ye girmesi ve Bedir’de Kureyş’e karşı zafer kazanmasından itibaren bu işle 

mükemmel bir şekilde ilgilendi, bir esiri on Müslümana yazı öğretmesi halinde 

serbest bıraktı, yazıyı öğrenmeye teşvik etti, vahiy için kâtipler edindiği gibi 

ganimetlerin sayılması, hükümdarların mektuplarına cevap verilmesi ve bunun 

dışındaki muhtelif işler için de başka katipler edindi. Ondan ve ashabından 

fesahatlarını ve ifadedeki özel yöntemlerini temsil eden mektuplar ortaya çıktı. Bu 

mektuplarda, ancak onların özel ve genel konuşma dili vardır. Yani kitabet, hitabet 

ve konuşma dili arasında belirgin bir fark görülmez20. 

                                                
17  Durmuş, Arap Dili ve Belâğatıyla İlgili İncelemeler, s. 263. 
18  Mârûn ‘Abbûd, a.g.e., s. 105. 
19  Abdülkerim Özaydın, “Asr-ı Saâdet” mad., DİA, İstanbul 1991, III, 501. 
20  Mârûn ‘Abbûd, Edebü’l-‘Arab, s. 160; Muĥammed Abdülmün‘im Ħafâcî, el-Edebü’l-‘Arabî ve 

târîħħħħuhû f’i’l-‘aśśśśreyni’l-Emeviyyi ve’l-‘Abbâsî, Dâru’l-cîl, Beyrût 1410/1990, I, 265. 



 5 

Bu dönemde ilk resmî mektup ve inşâ örnekleri, Hz. Peygamber’in İslâm’a 

davet mektupları ile müşriklerle onun arasında imzalanmış bulunan yeminnameler 

(el-ahlâf), emânnâmeler (el-emân) ve özellikle Hudeybiye And. metnidir. Bu metnin 

hazırlanmasında besmelenin21 ve Hz. Peygamber’in adının yazılması konusundaki 

tartışmalar, kökleri uzun zamana dayanan Araplar arasında yaygın bir mektup yazım 

ilkeleri ve inşâ geleneğinin bulunduğunu gösterir. Başta besmeleden sonra mektubu 

gönderenin ve kendisine gönderilenin adının, daha sonra selam ve hamdelenin 

yazılması, İslâmî dönem mektuplarında izlenen bir gelenek hâline geldi22. 

b. Hz. Peygamber’in İslâm’a Davet Mektupları 

Hz. Peygamber’in tarihte ayrıntılı olarak ele alınan İslâm’a davette 

bulunduğu mektupları, onun hayatındaki en önemli mektuplarındandır. Bunlarda iki 

husus, dikkati çekmektedir: Birincisi, onların çoğunluğunun krallara, komutanlara, 

valilere ve ülkelerindeki en üst makam sahiplerine gönderilmesi, ikincisi, yine bu 

mektupların çoğunluğunun hicretin altıncı yılında ve daha sonrasında olmasıdır.  

Birinci hususa gelince Hz. Peygamber, halkların yöneticilerinin Müslüman 

olmasıyla İslam’la müşerref olmasını istiyordu. 

Bu mektupların gönderilmesi için altıncı yılın seçilmesinin sebebi ise, bu 

yılın deyim yerindeyse İslam’ın dış siyasetteki açılımının gerçek başlangıcı 

olmasıydı (Hudeybiye’de Kureyş’ten başlayarak). Bu mektuplar, Hudeybiye’den az 

sonra gönderilmeye başlanmıştır yani Hz. Peygamber’in Kureyş’e uzun bir sükûnete 

dair anlaşmayla güven vermesinden veya iç cephenin güven altına alınmasından 

sonradır.  

Mekke yakınlarındaki Hudeybiye’de Mekkelilerle Hudeybiye andlaşmasını 

akdeden Hz. Peygamber, yakın komşuları olan İran, Bizans, Habeş, Mısır vs. 

hükümdarlarına, muhtemelen bu kişilerin hidayetinin tebealarından bir kısmının da 

hidayetine vesile olacağı düşüncesiyle özel elçiler aracılığıyla davet mektupları 

                                                
21  Mektubuna besmeleyle başlayan ilk kişi, Hz. Süleyman b. Dâvud’dur. Bkz. el-Baŧalyevsî, el-
İķķķķtiżżżżâb fî Şerĥĥĥĥi Edebi’l-küttâb, thk. Mustafa es-Seķķâ, Ĥâmid ‘Abdülmecîd, el-Hey’etü’l-
Mıśriyyetü’l-‘âmme, Mısır 1981, I, 199. 

22  Durmuş, a.g.e., s. 264. Hz. Peygamber’in mektupları için bkz. Mehmet Akif Yalçınkaya, “Arap 
Dili ve Edebiyatı Açısından Hz. Peygamber’in Mektuplarının Değerlendirilmesi”, (Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniv. Sosyal Bilimler Ens., İzmir 2006. 
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gönderdi23. İşte mektuplarını taşıyan elçileri, şunlardır: Mısır’daki el-Muķavķıs’a 

Ĥâŧıb b. Ebî Belte‘a el-Laħmî (ö. 30/650), Şam hudutları kralı el-Ĥâriŝ b. Ebî Şemir 

el-Ğassânî (ö. 8/630)’ye Şücâ‘ b. Vehb el-Esedî (ö. 12/634), Rum kralı Kaysere yani 

Bizanslı Herakliyus’a Dıĥye b. Ħalîfe el-Kelbî (ö. 45/665), Yemâme’nin başı olan 

Hevźe b. ‘Ali el-Ĥanefî (ö. 8/630) ve Ŝümâme b. Üŝâl (ö. 12/634)’e Selît b. ‘Amr el-

‘Âmirî, Fars kralı Kisrâ’ya Abdullah b. Ĥuźâfe b. Ķays (ö. 33/653), Habeş kralı 

Necâşî’ye ‘Amr b. Ümeyye b. Ħuveylid (ö. 55/675), Bahreyn kralı el-Münźir b. Sâvâ 

(ö. 11/633)’ya el-‘Alâ b. el-Ĥażramî (ö. 21/642) gönderilmiştir. 

Bu mektupların hepsi, merkezî bir muhtevada ortaktır ve o tek şekilde değil 

de değişik üsluplarda yapılan İslam’a çağrıdır. Fakat bu merkezi düşüncenin yanında 

bu mektupların hepsinin veya çoğunluğunun arasında temel muhtevayla sağlam bir 

bağlantıda olsalar bile ortak tâli diğer içerikler de vardır. Bu müşterek muhtevalardan 

bazıları şunlardır: 

1-Esenlik, ancak İslam’dadır. Kim İslam’dan uzak durursa günaha girer.  

2-Hz. Muhammed, Allah’ın bütün insanlara gönderdiği elçisidir. 

3-İslam’dan kaçınan, sadece küfürde kalma günahını yüklenmez aynı 

zamanda onun halkı da, günah işler. Zira onlar, sapıklık veya doğru yolda bulunma 

bakımından ona uyarlar ve insanlar, krallarının dini üzeredirler. 

4-Kur’ân’dan bir ayet ya da ayetlerle istişhâd, konuma uygundur ve 

gönderilenin doğasıyla alâkalıdır. 

Bu mektupların hepsinin taşıdığı ana fikir, İslam’a çağrıdır, sonra buna yeni 

davete teşvik ve İslam’a kucak açmayı reddetmekle aykırı davranmanın sonucundan 

özlü korkutma dâhil edilmiştir. O, Allah’ın bütün insanlara gönderdiği peygamber 

Muhammed b. Abdillah’ın getirdiği son dindir. 

Bu benzerliklere rağmen bu mektuplar arasında farklı yönler de vardır. 

                                                
23 Câbir Ķumeyĥa, Edebü’r-resâil fî ŚŚŚŚadri’l-İslâm ‘ahdü’n-nübüvve, Dâru’l-fikri’l-‘Arabî, Ķâhire 

1406/1986, I, 79. 
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1-Onların birkısmı, iki satır hâlinde özlücedir ve ayrıntıya girmeden doğrudan 

İslam’a davet eder. Hz. Peygamber’in el-Ĥâriŝ b. Ebî Şemir el-Ğassânî’ye mektubu 

gibi24. 

Bazısı da, bu mektupların çoğu gibi daha ayrıntılıdır, ama hepsi de özlülük 

niteliğinde buluşur. Hz. Peygamber, el-Münźir b. Sâvâ’ya gönderdiği mektubunda 

Müslümanın bazı yönlerine temas etmektedir. Hz. Peygamber’in tanımına göre 

Müslüman, namazı kılan, kıbleye yönelen ve kesileni yiyendir25. 

2-en-Necâşî’ye gönderdiği mektubu, iki yönden bütün mektuplardan ayrılır: 

Biri, Allah’ın en güzel isimlerinden bazısına yer vermesi “…el-Melik, el-Kuddûs, es-

Selâm, el-Mü’min ve el-Müheymin”, diğeri, Mesîh Meryem oğlu İsa’nın tabiatını 

açıklamasıdır. O, “Allah’ın ruhu ve bâkire, tertemiz ve iffetli Meryem’e attığı 

kelimesidir. O, İsa’yı taşıdı, ona O’nun ruhundan ve üflemesinden hamile kaldı. 

Nitekim Allah, Âdem’i de eli ve üflemesiyle yarattı…”. 

3-Yine Hz. Peygamber’in en-Necâşî’ye mektubu, özel bir istek zikriyle de 

ayrı bir yere sahiptir. Bu talep, en-Necâşî’nin Ca‘fer b. Ebî Tâlib’e ve Habeşistan’a 

onunla birlikte hicret edenlere güzel davranmasıdır. 

4-Hz. Peygamber, bu mektupların bazısında yöneticilerin halkın sapmasından 

sorumlu olduklarını özellikle belirtmiştir ve bu pekiştirme üç mektupta açık, çarpıcı 

ve ağır bir dile sahiptir. Onlar, İran Kisrâsına, Rum Kayserine ve el-Muķavķıs’a 

gönderdiği mektuplarıdır. İlk ikisi, yeryüzündeki yöneticilerin en nüfuzlusudur. 

Üçüncüsü ise, Mısır Kıptilerinin dini hâkimiyetine sahiptir. Onun Rum Kayserine 

mektubunda “Yüzçevirirsen reayanın günahı ancak sanadır…”, Pers Kisrâsına 

mektubunda “Kabul etmezsen Mecûsilerin günahı sanadır…” , el-Muķavķıs’a 

mektubunda ise “Yüzçevirirsen Kıptilerin günahı sanadır…” demesi. Fakat bütün 

bunlar, temel düşünceye yani İslam’a çağrıya uzak olmayan, aksine onunla bağlantısı 

bulunan farklardır.  

Bu mektuplar, farklı tesirler göstermiştir. Buna göre el-Muķavķıs, Hz. 

Peygamber’in mektubunu kabul etmiş ve ona aralarında Mariya’nın da bulunduğu 

dört câriye hediye etmiştir. Herakliyus, yine mektubu kabul etmiş, Hz. Peygamber’in 
                                                
24  Câbir Ķumeyĥa, Edebü’r-resâil fî ŚŚŚŚadri’l-İslâm ‘ahdü’n-nübüvve, I, 80-81. 
25  Ebü’l-Ĥasen el-Belâźürî, Fütûĥĥĥĥu’l-büldân, Muķâbele ve ta‘lîķ Rıđvân Muĥammed Rıđvân, el-

Maŧba‘atü’l-Mıśriyye, Ķâhire 1350/1932, s. 80. 
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peygamberliğini itiraf etmiş, ama milletinden korktuğu için vazgeçmiştir. el-Ĥâriŝ b. 

Ebî Şemir el-Ğassânî, mektup gelince savaşma kararı almıştır. en-Necâşî, Hz. 

Peygamber’e inanmış, tâbi olmuş ve Ca‘fer b. Ebî Ŧâlib vesilesiyle müslüman 

olmuştur. Kisrâ Ebreveyz b. Hürmüz, mektubu parçalamış, Hevźe b. Ali olumsuz 

yanıt vermiş, el-Münźir b. Sâvâ ise Bahreyn halkıyla birlikte müslüman olmuştur26.    

c. Kur’ân’ın Hz. Peygamber’in Mektuplarına Etkisi  

Arap edebiyatının her türünde etkisi müşahede edilen Kur’an-ı Kerîm’in inşâ 

sanatına da etki edeceği kaçınılmazdı. Bunun en açık göstergesi, Hz. Peygamber’in 

mektubunda sıkça rastlanan ayetlerdir. Bu ayetler, söz konusu mektuplarda lafzen 

yer almakla kalmamış, anlamları bakımından da mektupların üslubuna yön vermiştir. 

Kur’ân’ın ilk muhatabı Hz. Peygamber, ayetleri mektuplarında şahit olarak 

kullanmış ve ayetlere yer verirken de mektup gönderdiği kimsenin yapısını, dini ve 

içtimai durumunu göz önünde bulundurmuştur27.  

Hz. Peygamber, ayetlerle üç şekilde istişhatta bulunmuştur: 

1-Ayetin tamamıyla ya da ayette hiçbir değişiklik yapmadan yarısıyla 

istişhatta bulunmuştur. 

2-Yazının içeriğini bazen bir ayet veya ayetin yarısı ilgilendiriyorsa, bunu 

lafzıyla değil kendi bağlamına zarif bir uyarlama ile aktararak vermiştir. 

3-Bazen de ifadelerini oraya buraya serpiştirilmiş Kur’ân lafızlarıyla 

vermiştir. Onun mektuplarında bu lafızlar sayılamayacak kadar çoktur28. 

d. Bu Dönem İnşâsının Temel Özellikleri 

Hz. Peygamber’in mektuplarından hareketle devrindeki kitabette sanatkârane 

izler şu şekilde özetlenebilir: 

1-Kitabetin yapısı, hicretin beşinci yılına dek içeriği basit ve kolay yollarla 

ifade etme eğilimi gösterdi. Süsleme üslubu ve beyan sanatları kullanılmadı. Beyan 

                                                
26  Câbir Ķumeyĥa, a.g.e., I, 82-85; Muhammed Hamidullah, Hz. Peygamber’in Altı Orijinal 

Diplomatik Mektubu, trc. Mehmet Yazgan, Beyan Yay., İstanbul 1990, s. 65-66. 
27  Hz. Peygamber’in Herakliyus’a gönderdiği İslam’a davet mektubu için bkz. Muĥammed 

Ĥamîdullah Mecmû‘atü’l-Veŝŝŝŝâiķķķķı’s-siyâsiyye li’l-‘ahdi’n-nebevî ve’l-ħħħħilâfeti’r-râşide, VI. 
Baskı, Dâru’n-nefâis, Beyrût 1407/1987,  s. 109 ve el-Muķavķıs’a gönderdiği mektubu için de 
a.g.e., s. 135-136. 

28  Keskiner, “Arap Edebiyatında İnşa San‘atının Gelişmesi”, s. 30-33. 
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tercih edildi ve doğrudan maksada ulaşıldı. Kısa ve öz ifadelerle her türlü ağdalı 

sözden uzak, anlamın ve tebliğin yerine getirilmesi hareket noktasını oluşturdu. 

Yıllar geçtikçe mektup sanatında giriş, gelişme ve sonuç gibi bazı sanat izleri 

belirmeye başladı. Bu kurallar, bazı mektuplarda görülürken bazı mektuplarda ihmal 

edildi. Mektuplara basit beyan üslupları girdi. 

2-Tazim ve böbürlenme ibareleri, Hz. Peygamber’in mektuplarında 

görülmez. Bir davetçi, kanun koyucu ve hidayete çağırıcı olarak sadece “Allah’ın 

elçisi” vasfını adına ekliyordu, muhatabının adını zikrederken hiçbir tazim ifadesini 

kullanmıyordu. 

3-Çoğunlukla teşbih, istiâre ve kinaye gibi sanatkârane beyan üsluplarından 

kaçınıyor ve hakiki anlamı mecâzi dile yeğliyordu29. 

4-Hz. Peygamber’in mektuplarında muhatabın durumuna uygun lafızlar 

çoktur ve onların dışındaki mektuplarda pek rastlanmayan özel konumları vardır. Bu 

mektupların çoğunda ibareler, aralarında denklik sağlama veya doğru bölümleme 

zorlamasına gitmeden atıflı veya atıfsız birbirini izler30. 

5-Başlangıç ve sonuç türlerinde pek de çeşitliliğe gidilmemiştir. Çünkü 

Cahiliye döneminde, mektupların başında  $%&�'�� ()�*, ondan sonra    +,�- ./ +,�- 0�1 

yazılıyor ve gayeye geçiliyordu. Hz. Peygamber ise, mektuplarına besmeleyle 

başlıyor31, ondan sonra +,- ./ 2� 3�45 678 01’a yer veriyor ve genelde %9:'; <,=�� veya 

 >6?� �@A$B� 01 C'; <,=�� ile başlıyor, selamdan sonra tahmîdle övüyor ve  D�/ E FG�� 2� 6H  I/

                                                
29  Osman Keskiner, a.g.t., s. 63. 
30  Ömer Rıżâ Keĥĥâle, el-Edebü’l-‘Arabî fi’l-Câhiliyyeti ve’l-İslâm, el-Maŧba‘atü’t-te‘âvüniyye, 

Dımeşķ 1392/1972, s. 180. 
31  el-Cehşiyârî, eserinde eş-Şa‘bî’den rivayetle Hz. Peygamber’in mektuplarında ilkin "  %&�'�� (�)�*"  

ifadesine yer verdiğini, sonra Hûd suresinin nâzil olması ve onda K... ��M���4�N�1�O ��M��N�P�1 QDR'�� S%�4�S* ...T  ayetinin 

(Hûd suresi, 11/41) yer alması üzerine ikincisinde " 2� %=�*"  ibaresine yer verdiğini, sonra Benû İsrâîl 

(İsrâ) suresinin nâzil olması ve onda K   �R'�� ����;�U� SVWX  �0�7�Y�N��� ����;�U� SO�  �D...T ayetinin (İsrâ, 17/110)yer alması 

üzerine üçüncüsünde "0HN�� 2� %=*"  ibaresine yer verdiğini ve Neml sûresinin inmesi ve onda K   �0�Q1 �D���S/
TS%:QY�N�� S0�7�Y�N�� QDR'�� S%�=S* �D��S/�O �+��7�:�'�4 ayetinin (Neml suresi, 27/30) yer alması üzerine de dördüncüsünde " 2� %=*
  %:YN��� 0HN���"  ibaresine yer verdiğini ifade etmektedir. Bkz. Ebû Abdillah Muĥammed b. ‘Abdûs el-

Cehşiyârî, Kitâbü’l-Vüzerâ ve’l-küttâb, thk. Mustafâ es-Seķķâ, İbrâhim el-Ebyârî,‘Abdülĥafîž 
Şiblî, II. Baskı, Şeriketü Mektebeti ve Matba‘ati Mustafâ el-Bâbî el-Ĥalebî ve evlâdihî, Mısır 
1401/1980, s. 14. Bu konuda yine bkz. el-Baŧalyevsî, el-İķķķķtiżżżżâb, I, 199-200.     
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 ��M ZE/ ifadesini kullanıyor ve mektubun başlangıcından maksada bazen   6�[* ��$1 32 ile 

bazen de başka şekilde geçiyor (tahallüs) ve mektubuna genelde   2� \�H5O %9:�'; <,=�� 

veya '; <,=��>6?� @A$B� 01 C  ile son veriyordu.  

6-Genelde kişinin (kendisi) tekil lafzıyla ifade edilmiştir. Örneğin ( ��� , ]O, 

I��^O,  $_�'; 6-OO) gibi. Mektubun yazıldığı kişiye hitab, hitab kâfı ve tâsıyla, ikilde de 

yine örneğin (�7"�  ve  ��79� ) gibi ikil lafzıyla, çoğulda yine örneğin ( %"��� ve  %�9�) gibi 

çoğul lafzıyladır. Sözkonusu durum, Râşit halifeler ve Emevî halifelerinde de devam 

etmiştir33. 

e. Bu Dönemdeki Meşhur Münşîler 

Kaynaklarda Hz. Peygamber’in kâtipleri arasında zikredilenler şunlardır: Ali 

b. Ebî Tâlib (ö. 40/661), Ömer b. el-Ħaŧŧâb (ö. 23/644), Osmân b. ‘Affân (ö. 35/656), 

Ħâlid b. Sa‘îd b. el-‘Âś (ö. 14/635), Ebân b. Sa‘îd (ö. 13/634), ‘Amr b. el-‘Âś (ö. 

43/664), Şuraĥbîl b. Ĥasene (ö. 18/639), Zeyd b. Ŝâbit (ö. 45/665), el-‘Alâ b. el-

Ĥażramî (ö. 21/642) ve Mu‘âviye b. Ebî Süfyân (ö. 60/680)’dır34. 

3. Hulefâ-yi Râşidîn Dönemi 

Bu dönem, Resûl-i Ekrem’in vefatından sonra Hz. Ebû Bekir’e biat 

edilmesiyle başlar, daha sonra Hz. Ömer ve Hz. Osman’ın hilâfetleriyle sürüp Hz. 

Ali ile sona erer (632-661 yılları arası)35. 

a. Bu Dönemde İnşânın Genel Görünümü   

Halifelik işlerinde kitabetin kullanımına duyulan ilk zaruret, Hz. Ömer 

zamanındaydı, çünkü onun zamanında ordular, fetihler ve ganimetler çoğalmıştı. 

                                                
32  Emmâ ba‘dü [ 6�[* �1 ]’yü ilk söyleyen Hz. Dâvud’dur. Onu Araplar’dan ilk yazan ise, Ķuss b. Sâ‘ide 

el-İyâdî’dir. Bkz. el-Baŧalyevsî, a.g.e., I, 199.  
33  Aĥmed el-İskenderî, Muśŧafâ ‘İnânî, el-Vasîŧŧŧŧ fi’l-edebi’l-‘Arabî ve târîħħħħihî, XVI. Baskı, Dâru’l-

me‘ârif, Mıśır 1916. s. 129-130. 
34  Bütün bu katipler için bkz. İbn ‘Abdi Rabbihî, el-‘İķķķķdü’l-ferîd, thk. Muĥammed Sa‘îd el-‘Aryân, 

Dâru’l-fikr, Beyrût ts., IV, 215-216, 222; el-Cehşiyârî, el-Vüzerâ ve’l-küttâb, s. 12; Ebü’l-Ĥasen 
Ali b. el-Ĥüseyn el-Mes‘ûdî, et-Tenbîh ve’l-işrâf, tashih Abdullah İsmâil eś-Śâvî, Dâru’ś-Śâvî, 
Bağdat 1357/1938. s. 245-246. Ayrıca F. Krenkow, Ubeyy b. Ka‘b ve İbn Mes‘ûd’u da Hz. 
Peygamber’in kâtipleri arasında zikretmektedir. Bkz. F.Krenkow, “Kâtib” mad., İA, MEB, İstanbul 
1967, VI, 431. 

35  Mustafa Fayda, “Hulefâ-yi Râşidîn” mad., DİA, İstanbul 1998, XVIII, 324-325. 
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Devlet genişleyip de Ömer b. el-Ħaŧŧâb, divanları inşa edince kitabete ilgi arttı ve ona 

çok önem verildi. Halifenin tedvin ettiği divanlar arasında askerlerin isimlerinin, 

neseplerinin ve onlara verileceklerin yazılması için ordu divanı/divan-ı ceyş ve 

devlet gelirlerinin ve harcamalarının düzenlenmesi için haraç divanı/dîvân-ı harâc 

vardı. Hz. Ömer, divanları ilk tedvin eden halifedir36. 

Kitâbet, bu devrede bir taraftan edebî sanatlarla karşılaşmaya başlar, diğer 

taraftan da bu yolda mühim ve bariz çizgiler edinerek yükselir, ama bir önceki devrin 

izlerini de bünyesinde taşır ve daha sonraki Emeviler devrinde sanatkârâne nesrin 

edebî bir türü olarak girer37.  

Hulefâ-yi Râşidîn döneminde mektuplar, şekil olarak umumiyetle besmele ile 

başlamakta, Allah’a hamd ve Peygamberine salât ile devam etmektedir. Mektubu 

gönderenin ismi ile gönderilenin ismi mutlaka zikredilmektedir38. 

Hz. Ebû Bekir’in mektupları, başlangıçtaki "  D�:'; 2� CZ'` 2� 3�45 \a:'b N9* c  01

 +,�- ./ %Z'4O"  ibaresi dışında geri kalan kısmı Hz. Peygamber’in mektupları gibidir39. 

Hz. Ömer, halifeliğinin ilk günlerinde, mektuplarında " 3�45 \a:'b \a:'b d�Zef� 0* N7; 01

 +,�- ./ %Z'4O D:'; 2� CZ'` 2�"  ifadesini kullanırdı. Kendisine “Emîrü’l-mü’minîn” unvanı 

verilince, isminin başına " 2� 6�A;"  tabirini ilave ederek, “Emîrü’l-mü’minîn” tabirini 

kullanmaya başlamıştır. Yani mektubun "+,- ./ g�1hi� j1  d�ef� 0* N7; 2� 6A; 01"  ifadesi 

yer alırdı. Diğer kısımlar ise, aynen Hz. Peygamber’in ve Hz. Ebû Bekir’in 

mektuplarında olduğu gibiydi40. Yine Hz. Osman ve Hz. Ali’nin mektupları da, Hz. 

Peygamber’inki gibiydi41.  

                                                
36  Aĥmed el-İskenderî, Aĥmed Emîn, Ali el-Cârim, Abdül‘azîz el-Beşerî, Aĥmed Đayf, el-Mufaśśśśśśśśal 

fî târîħħħħi’l-edebi’l-‘Arabî fî’l-‘uśśśśûri’l-ķķķķadîme ve’l-vesîŧŧŧŧa ve’l-ĥĥĥĥadîŝŝŝŝe, takdîm, zabt ve ta‘lîk 
Ĥassân Hallâk, Dâru iĥyâi’l-‘ulûm, Beyrût 1414/1994, s. 170; Muĥammed Abdülmün‘im Ħafâcî, 
el-Edebü’l-‘Arabî ve târîħħħħuhû, I, 265-266. 

37  Keskiner, “Arap Edebiyatında İnşa San‘atının Gelişmesi”, s. 64. 
38  Keskiner, a.g.t., s. 75. 
39  Ebü’l-‘Abbâs Aĥmed b. Ali el-Ķalķaşendî, ŚŚŚŚubĥĥĥĥu’l-a‘şâ fî śśśśınâ‘ati’l-inşâ, Vezâretü’ŝ-ŝekâfe ve’l-

irşâdi’l-ķavmî, el-Müessesetü’l-Mıśriyyetü’l-‘âmme, Ķâhire 1383/1963, VI, 383. 
40  el-Ķalķaşendî, a.g.e., VI, 386. 
41 Taceddin Uzun, “Arap Dili ve Edebiyatında Hulefa-i Raşidin’in Hutbe ve Mektupları”, 

(Yayınlanmamış Doktora Tezi), Selçuk Üniv. Sosyal Bilimler Ens., Konya 1985, s. 83-84. 
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Hulefâ-yi Râşidîn, gerek mektuplarında ve gerekse yaptıkları antlaşmalarda 

Hz. Peygamber’in sünnetine uymuşlar, güzel ve ağdalı yazmak yerine, fikirlerini 

delaleti açık ibarelerle ifade etmek maksadı gütmüşlerdi42. Siyâsi kitabet, Hz. Ömer 

döneminde çoğaldı, nitekim halife, ciddi bir problem olduğunda komutan ve 

valileriyle mektuplaşıyordu43. 

Her şeye rağmen bu devrede mektup sanatı, sahasının genişlemesi, yazışma 

sebeplerinin artması, yeni fikir, konu ve manalara kavuşması sebebiyle gözle görülür 

ilerlemeler kaydetmiştir. Bununla beraber giriş, gelişme, sonuç gibi umumi yapısında 

Rasulullah’ın zamanından pek farklı değildir. O devreyle ilgili bir başka ortak 

hususiyet ise, tazim ifadelerinin kullanılmayışıdır44. Ne var ki yeni bir sıfat 

doğmuştur. “Emîrü’l-mü’minîn, Halîfetü Rasûlillâh”, ilk olarak bu devrenin başında 

kullanılmıştır45. 

Ayrıca bu dönemde mektuplarda imlânın ne denli önemli olduğunu ifade 

etmek için şu iki örneğe yer verilir: Hz. Ömer, Ebû Mûsâ el-Eş‘arî (ö. 44/665)’den 

aldığı bir mektupta “min Ebî Mûsâ” yerine “min Ebû Mûsâ” yazıldığını görünce ona 

kâtibini cezalandırmasını emretmiştir46. Arap yazısının yeni geliştiği, henüz nokta ve 

harekenin olmadığı dönemlerde yazışmalar sebebiyle bazı sıkıntılar yaşandığında 

şüphe yoktur. İslâm tarihi boyunca büyük kargaşalara ve iç savaşlara sebep olan ve 

etkileri günümüze kadar uzanan ilk fitne olayına Hz. Osman’ın, kâtibi Mervân b. 

Ĥakem’e yazdırdığı bir mektubun nokta ve harekesi olmadığı için yanlış anlaşılması 

veya Mervân’ın kasten halifenin ağzından farklı anlama gelen bir mektup yazması 

sebep gösterilir47. 

b. Bu Dönem İnşâsının Temel Özellikleri 

1-Lafız ya da mana bakımından Kur’ân-ı Kerîm’in tesiri çok açık görülür. Bu 

devrede Hulefâ-yi Râşidîn’in üslubu içerisinde Kur’ân-ı Kerîm ayetleri bütün olarak 

değil de, lafızlar alınarak da istişhâd ediliyordu.  

                                                
42  Osman Keskiner, a.g.t., s. 75. 
43  Ömer Rıżâ Keĥĥâle, a.g.e., s. 177. 
44  Osman Keskiner, a.g.t., s. 75-76. 
45  el-Baŧalyevsî, el-İķķķķtiżżżżâb, I, 201. 
46  el-Belâźürî, Fütûĥĥĥĥu’l-büldân, s. 341. 
47  Bozkurt, “Mektup” mad., XXIX, 14. 
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2-Hulefâ-yi Râşidîn Kur’ân ayetleri kadar olmasa da, Hz. Peygamber’in 

hadislerine de mektup, hutbe ve sohbetlerinde başvurmuşlardır.  

3-Hulefâ-yi Râşidînin –şair olmamakla birlikte- şiir bilgisine sahip kimseler 

olmaları tabiidir. Şiirden zevk alırlardı. Eşit sayıda olmasa da, şiirin en güzel 

örneklerini mektup ve hutbelerinde kullandıklarına şahit olmaktayız. Hulefâ-yi 

Râşidîn arasında en çok şiir ezberleyen de, hiç şüphesiz Ömer b. el-Ħaŧŧâb idi. 

Mektupların içinde ve sonunda şiirlerle istişhadda bulunmak bu devrenin 

bariz hususiyetlerinden olmuştur.  

4-Hulefâ-yi Râşidîn, hutbe ve mektuplarında insanları iknâ etmek, kendi 

taraflarına çekmek maksadıyla hikmetli sözlerden ve emsâlden istifade etme yoluna 

gitmişlerdir. Bu hususta Ali b. Ebî Tâlib, başı çekmektedir.  

5-Hulefâ-yi Râşidîn, konumun gereğine göre, îcâza da itnâba da yer 

vermişlerdir. Hutbe ve mektuplarıyla ilgili olarak kendilerinden iki üç satırı 

geçmeyen rivayetler yapılmıştır. Bunların yanı sıra yine bu devrede çok uzun hutbe 

ve mektuplar da rivayet edilmiştir. Bu hususta meşaleyi Ali b. Ebî Tâlib taşımaktadır.  

6-Hulefâ-yi Râşidîn, hutbe ve mektuplarını yerine göre uzun yerine göre kısa 

cümlelerle sürdürmüşler, nadiren uzun ya da kısa cümlelerle hutbe ve mektupalarını 

bildirmişlerdi. Halife Ömer b. el-Ħaŧŧâb, uzun cümleleri ile bilinir iken, halife Ali b. 

Ebî Tâlib, kısa cümleleri uzun cümlelere tercih etmiştir. Bununla beraber her iki 

cümle çeşidini de kullanmışlardı. 

Uzun cümleler, düşünceleri daha muhtevalı aktarırken kısa cümlelerin, 

özellikle de muvazeneli ve secili ise, gönüllere hitab etmek, ses getirmek hususunda 

daha tesirli olduğu kanaatindeyiz.  

7-Hulefâ-yi Râşidîn’in üslubunda haber sigaları galip unsurdur. Ancak inşâî 

sigaların da bu üslup içerisinde mühim bir yeri vardır.  

8-Tabirde mübalağa ve tekellüften uzak, bir nevi hayal ve tasvir unsurunun 

belirmesi. 

9-Bu devrenin mümeyyiz vasıflarından biri de, sözü uzatmadan, manayı 

anlamak hususunda muhatabı zorlamadan, mektupların doğrudan maksadı anlatmaya 

yönelik olmasıdır. Manalar daha ziyade anlatılmak istenen hakikatlere hasredilmiştir. 
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Mübalağaya kaçmamak, mevzuyu aşmaksızın olduğu gibi vermek, zaruri olan 

kadarını ifade etmek hususunda sanki gayret sarf edilmiştir. 

Hulefâ-yi Râşidîn Dönemi, bir sonraki devre ile değil de Hz. Peygamber 

devriyle kitabet yönünden bir değerlendirmeye tâbi tutulduğunda, kitâbetin, belki 

sanatkârâne olmasa bile, fonksiyonel olarak, bu kısa zaman dilimi içerisinde büyük 

bir gelişme gösterdiği, sahasının genişlediği açıkça görülür48.  

c. Bu Dönemdeki Meşhur Münşîler 

Hz. Ebû Bekir (ö. 13/634)’in kâtipleri arasında ‘Osmân b. ‘Affân, Zeyd b. 

Ŝâbit, ‘Abdullah b. el-Erķam (ö. 44/664) ve Ĥanžala b. er-Rebî‘ (ö. 45/665) vardır49.  

Hz. Ömer’in kâtipleri arasında Zeyd b. Ŝâbit, ‘Abdullah b. el-Erķam, Ebû 

Cübeyre b. eđ-Đaĥĥâk el-Enśârî ve ‘Abdullah b. Ħalef el-Ħuzâ‘î50 vardır. 

Hz. Osman’ın kâtipleri arasında Mervân b. el-Ĥakem (ö. 65/685), 

Abdülmelik b. Mervân (ö. 86/705), Ebû Cübeyre el-Enśârî, ‘Abdullah b. el-Erķam, 

Ebû Gaŧafân b. ‘Avf b. Sa‘d b. Dînâr, Üheyb ve Ĥumrân b. Ebân yer almaktadır51.  

Hz. Ali’nin kâtipleri arasında ise Sa‘îd b. Nimrân el-Hemedânî (ö. 70/690), 

‘Abdullah b. Ca‘fer (ö. 80/700), ‘Abdullah b. Cübeyr, Abdullah (‘Ubeydullah) b. Ebî 

Râfi‘ ve Semmâk b. Ĥarb görülmektedir. Yine Basra divanının başında da Ziyâd b. 

Ebîhi (ö. 53/673) bulunmaktadır52. 

4. Emevîler Dönemi 

Hulefâ-yi Râşidîn’den sonra 661-750 yılları arasında hüküm süren ilk İslâm 

hânedanı Emevîler’in53 dönemi, Muaviye b. Ebî Süfyân’ın 41/661 yılında halifeliği 

devralmasıyla başlar ve 132/750 yılında Mervân b. Muĥammed zamanında Emevî 

devletinin yıkılmasıyla son bulur. 

                                                
48  Keskiner, “Arap Edebiyatında İnşa San‘atının Gelişmesi”, s. 76-104. 
49  Bütün bu katipler için bkz. İbn ‘Abdi Rabbihî, el-‘İķķķķdü’l-ferîd, IV, 217; el-Cehşiyârî, el-Vüzerâ 

ve’l-küttâb, s. 15. 
50  İbn ‘Abdi Rabbihî, a.g.e., IV, 218; el-Cehşiyârî, a.g.e., s. 16. 
51  İbn ‘Abdi Rabbihî, a.g.e., IV, 218; el-Cehşiyârî, a.g.e., s. 21. 
52  İbn ‘Abdi Rabbihî, a.g.e., IV, 218; el-Cehşiyârî, a.g.e., s. 23. 
53  İsmail Yiğit, “Emevîler” mad., DİA, İstanbul 1995, XI, 87.  
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a. Bu Dönemde İnşânın Genel Görünümü    

Hilâfetin Emevîler’e intikaliyle inşâ kâtipliği, ilk defa Muâviye tarafından 

“Dîvânü’r-resâil”54 adıyla kurumsallaştı. “er-Resâ’ilü’d-dîvâniyye” veya “er-

Resâ’ilü’r-resmiyye” adı verilen resmî mektup ve yazışmalar, görevli vezir ve 

kâtipler tarafından yürütülmeye başladı. Kısa zamanda bu divan fikrinin vilâyetlere 

de intikal etmesiyle, valilerin de resmî mektup ve yazışmalarını hazırlayacak 

kâtipleri oldu. Böylece devletin hiyerarşik düzeni içinde seçkin bir kâtipler sınıfı 

teşekkül etti. İlk zamanlar kâtipler hem Arap’tı hem de halifelerin yakını, akrabaları 

ve güvendiği kimseler arasından seçilirdi. İslâm devletinin sınırları genişleyip işleri 

ve yükleri artınca, ister Arap isterse Mevâlî’den olsun belirli ahlâkî ve edebî şartları 

taşıyan herkese inşâ kâtibi olma hakkı tanındı. Arap dili ve edebiyatının yanında 

İran’a yakın olan yerlerde Fars dili ve edebiyatını, Bizans’a yakın olan Suriye ve 

Mısır civarında Grekçe’yi bilen mevâlî kâtipleri özel ilgi gördüler. Birçok divan 

tutanağı, Halife Abdülmelik ile vali el-Ĥaccâc zamanına kadar Farsça ve Grekçe 

yazılmaya devam etti. 

En ünlü kâtipler, mevâli arasından yetişti. Böylece mevâli kâtipler, Emevî 

Halifesi Hişâm zamanında “Medrese fenniyye câmi‘a” adı verilen yeni bir inşâ 

akımını başlattılar. Bu akım, Fars edebiyatından ıtnâb ve ıstitrat üslûbunu almış, 

Yunan felsefe ve mantığından etkilenmiş karma bir üslûptu. Bu tarzın ilk örnekleri, 

son Emevî Halifesi II. Mervân’ın kâtibi Abdülhamid b. Yaĥyâ’da (ö. 133/750) 

görülür55. 

Arapların yöneticileri, başlangıçta doğal olarak dilediklerini özlü bir üslupla 

ve fasih bir lafızla yazdıran veya yazan kâtiplerdi. Hilafetin hakimiyeti genişleyince 

                                                
54  “İlk Emevi halifesi Mu‘âviye, devlet işlerini yürütürken, Dîvân er-resâil ile Dîvân el-hâtem’inden 

yararlanıyordu. Bunlardan ilkinde kaleme alınan yazılar, son şekillerini kazandıktan sonra, 
gidecekleri yere ulaştırılırken herhangi bir tahrifata uğramamaları için Dîvân el-hâtem’de 
mühürleniyordu. Bizi asıl ilgilendiren husus, Dîvân er-resâil’deki katiplerin, yazışmaları halifeler 
ve valiler adına yapmakta olduklarından dolayı, Arapça’ya ve bu dilin belâgatına hakim kimseler 
arasından seçilmesiydi. Bu durum zamanla divanlarda görev alabilecek bir kâtipler sınıfının 
gelişmesine zemin hazırlamıştır. Emevilerle birlikte sadece Şam’da değil, diğer büyük şehirlerdeki 
valilerin yanlarında da bu nevi kâtiplerin bulunması normal karşılanmalıdır”. Bkz. Ahmet Subhi 
Furat, Arap Edebiyatı Tarihi (Başlangıçtan XVI. Asra Kadar) I, İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. 
Yay., İstanbul 1996, s. 176-177. Yine Muaviye tarafından 60/680 yılında teşkilatlandırılan 
dîvânü’r-resâil ve dîvânü’l-hâtem hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Muĥammed Abdülmün‘im 
Ħafâcî, el-Edebü’l-‘Arabî ve târîħħħħuhû, I, 266-267; Halil İnalcık, “Reis-ül-küttâb” mad., İA, 
MEB, İstanbul 1964, IX, 671.   

55  Durmuş, Arap Dili ve Belâğatıyla İlgili İncelemeler, s. 264-265. 
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ve fey/ganimet kaynakları dolup taşınca bu durumun kontol altına alınması, onları 

divanlar inşâ etmek zorunda bıraktı ve divanları Hz. Ömer tedvin etti. Sonra 

halifeler, onlarda kitabetle, Arapları, mevâliyi ve Araplaşanları görevlendirdiler. 

Bölgelerde haraç kitabeti, şehir halkının diliyleydi yani Irak ve İran’da Farsça, 

Şam’da Rumca ve Mısır’da Kıptice idi. Nihayet Araplar’dan divanların ihtiyacını 

karşılayan uygun bir grup, uzmanlaştı ve bütün divanlar, ‘Abdülmelik b. Mervân (ö. 

86/705) ve oğlu el-Velîd (ö. 96/715) zamanında Arapça’ya dönüştürüldü. 

Sonra halifeler, üzerlerinde devletin yükü artınca, Arap kâtiplerden ve mevâli 

ediplerinden sırdaşlar (sır kâtipleri) edindiler. Onlar içinde İranlıların ve Romalıların 

sistemlerine vâkıf kimseler vardı ve onlar, mektuplar için onu neredeyse sanat hâline 

getiren kayıt ve sınırlar koydular56. Halifelerin başvurduğu mevâlîden olan kâtip 

âmiller, divanların kitabetine en büyük önemi verdiler ve onu kendilerine biraz 

konum sağlaması için ve halifelerin ve valilerin teveccühünü kazanmak için bir araç 

edindiler57. 

Emevî döneminde kitâbeti iki devre ayırmak mümkündür: 

1-Emevî devletinin ortaya çıkışından (41/661) el-Velîd b. Abdilmelik 

zamanına kadarki ilk devir: Bu zamanda kitabet, Sadru’l-İslâm tarzında yürüyordu 

yani îcâz, açıklık, kolaylık, sadelik, yapmacıklık ve sanattan uzaklık vardı, çoğu 

doğaçlama dikte ediliyordu ve bu genelde halife ve vâlilerin resâil divanından 

çıkıyordu. 

Tâhâ Hüseyin’e göre de mektuplar, başlangıçta halifeler ve komutanlardan 

kolay ve akıcı bir üslupla ve yapmacıksız çıkıyordu. Ehlinin titiz ve zarif davrandığı 

sanatlı mektuplar, ancak ikinci asrın başlarında ortaya çıktı. 

2-el-Velîd zamanından Emevî devleti sona erinceye kadarki devir: Bu devirde 

kitabetin kapsamına beyan, sanat ve itnâb üslupları girmiştir. Kitabetin dizgini, 

umumiyetle mevâlînin elindeydi ve onların başı da, Hişâm b. Abdilmelik’in kölesi 

Sâlim’di. Bu şahıs, Hişâm’ın divan işini üstlenmiş ve bu konumda Yunanca’ya da 

hakim olmasıyla da paralellik arz eden bir yükselişe geçmiş ve bir grup katibi ortaya 

çıkarmıştır. Belki de bunlardan en önemlisi ve en ünlüsü, Abülĥamîd el-Kâtib (ö. 
                                                
56  Aĥmed Ĥasen ez-Zeyyât, Târîħħħħu’l-edebi’l-‘Arabî, X. Baskı, Maŧba‘atü’r-risâle, Ķâhire 1947, s. 

183. 
57  Mârûn ‘Abbûd, Edebü’l-‘Arab, s. 161. 
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132/750)’dir. O, hocası Sâlim gibi Arap değildi, Enbâr halkından olan bir İranlıydı, 

Rakka’da ikamet etti ve Hişâm b. Abdilmelik zamanında resâil divanına girdi. Sonra 

Abdülĥamîd, Mervân b. Muhammed (ö. 133/750)’le irtibata geçti. Mervân, Halifeliği 

devralınca onu divanlarına sorumlu olarak atadı. 

Tâhâ Hüseyin ise, sanatlı kitabetin ortaya çıkışını Abdülĥamîd’e ve onun 

birden parlayan dahiliğine borçlu kabul eder58. 

Bu asırda siyasî mektuplar, iki ayrı sebebe bağlı olarak geniş bir sahada 

büyük gelişmeler göstermiştir. Birinci sebep, bu mektupları yazan kimselerin bu 

devir fesâhat ve beyanının zirvesinde kabul edilen şahsiyetler olmalarıdır ki, bunlar 

içerisinde Ziyâd b. Ebîhi (ö. 53/673), el-Ĥaccâc, Ķaŧarî b. el-Fucâc (ö. 78/698), 

Muħtâr eŝ-Ŝeķafî (ö. 67/687) ve ‘Amr b. Sa‘îd b. el- ‘Âs (ö. 70/690) zikredilebilir. 

İkinci sebebe gelince, Resâil Dîvânının kurulmasıyla, bu divanlarda kitâbeti meslek 

olarak seçen kâtipler sınıfının doğmasıdır. Ordu komutanlarının dahi, yazışmalarda 

kâtip istihdam ettikleri düşünüldüğünde, bu insanların sadece halife divanlarında 

değil vâlilerin divanlarında da faaliyet gösterdikleri bir vâkıadır. Bilindiği gibi Ömer 

b. el-Ħaŧŧâb zamanında kurulan ve içinde malî işlerin yürütüldüğü Dîvânü’l-Harâc’da 

önceleri yabancı unsurlara mensup kâtipler istihdam ediliyor idi. ‘Abdülmelik 

devrinde (65-86/685-705) bu dîvândaki resmî dilin Arapça yapılmasından sonra, 

Dîvânü’r-Resâil’de olduğu gibi, Arap kâtipler istihdam edilmeye başlanmış, yabancı 

unsurlara mensup kâtipler, Arapça öğrenmeye zorlanmışlardı59. 

Bu dönem kâtiplerinde çeşitlilik görülür. Kimileri resâil divanından çıkan 

siyâsi mektupları yazıyor, kimileri de itâb (tekdîr), şevk (özlem), teşekkür, tebrik ve 

bunun dışındakilere dair ihvânî (özel) mektupları ve tevkîleri yazıyordu. Nitekim 

Emevîler döneminin sonlarında ihvânî mektuplar çoğalmıştır ve bunlarda biraz itina 

ve bedî‘ havası vardır. Çünkü taksîm ve izdivâç, hatta seci bunlarda açıkça görülür60. 

Tevkîler, edebî kitabet türlerindendir ve belirtileri, halife, vali ve âmillerinin 

kendilerine sevk edilen şikayet, zulüm, istek ve ihtiyaçlara karşı yazdıkları özlü 

beklentilerdir. Tevkîlerin en belirgin özelliği, îcâz, işaret inceliği, güçlü bir uyarı ve 

                                                
58  Ömer Rızâ Keĥĥâle, el-Edebü’l-‘Arabî fî’l-Câhiliyyeti ve’l-İslâm, s. 183-184; Muĥammed 

Abdülmün‘im Ħafâcî, a.g.e., I, 268-269. 
59  Osman Keskiner, a.g.t., s. 114. 
60  Ömer Rızâ Keĥĥâle, a.g.e., s. 185. 
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teşvik ve ibare sağlamlığıdır. Sık sık da tevkî, iktibas edilen bir ayet, rivayet edilen 

bir hadis, yerinde bir hikmet, mesel-i sâir ve bir beyit olur. 

Ömer b. Abdil‘azîz, kendisinden bir şehri yeniden bina etme hususunda izin 

isteyen bir âmilinin mektubuna şöyle bir tevkî yazdı: " �*�S��&S* ��[���6S3�O k��lmWn �N�X�&Q1 �op�� 0q'S% " (Onu 

adaletle bina et ve yollarını zulümden temizle). 

Bu dönemde çoğalan hükümdarlık beyanatı, çeşitlenen devlet işleri ve yine 

insanların artan ihtiyaç ve istekleri, tevkîlerin yayılmasında etkendir. Halifeler ve 

valiler için bütün bu hususlarda görüş açıklamak kaçınılmaz hâle gelmiştir. Bundan 

dolayı da yorumda îcâza ve tercih ettikleri tevkîde de hikmeti kullanmaya mecbur 

kaldılar61. 

Kitabetin üslubuna gelince onun lafızları açık, terkipleri yüce, gayeye odaklı, 

uzatma, tazim ve mübalağadan uzaktı, zamirler vaz kanuna tabiydi, mütekellimin 

kelamında ve müfredin hitabında cemi zamirleri kullanılmıyor ve besmeleyle ve şu 

sözlerle başlanıyordu: �M E/ D�/ E FG�� �2� (:�/ 6H  I/ O  6[* �1  +,- ./ +,- 01 ve selamla veya 

    >6�?� @��A�B� 0�1 C�'; <,=��O sözleriyle son veriliyordu. Hilafeti el-Velîd b. ‘Abdilmelik 

devralınca kâğıtların güzelleştirilmesini, hitapta saygı ifadelerinin kullanılmasını ve 

sıradan insanların yazdığı gibi yazılmamasını emretti. Ondan sonra buna uyuldu. 

Sonra Ömer b. ‘Abdil‘azîz, ardından da Yezîd b. ‘Abdilmelik, halife oldular ve 

takvaları ile bidatten hoşlanmamaları, o ikisini kitabette selefin yani Hz. Peygamber 

döneminin yöntemine dönmeye sevk etti62. Daha sonra halifeliği Mervân b. 

Muhammed devralınca el-Velîd b. ‘Abdilmelik’in uygulamasına döndü63.   

Bu dönem kitabetinin üslubu ve ayırt edici özellikleri şöyle de özetlenebilir: 

1-Anlamlarda abartıya kaçmadan gerçeklere değinme ve açıklığa kavuşturma, 

2-Fasîh Araplara hitapta mükemmel, seçkin, yüce ve ihtişamlı lafızları, açık 

ve düzgün ibareleri ve belîğ üslupları kullanma,  

3-İtnâb gerekmediğinde îcâzı gözetme, 

                                                
61  Muĥammed Abdülmün‘im Ħafâcî, el-Edebü’l-‘Arabî ve târîħħħħuhû, s. 272-273. 
62  Aĥmed Ĥasen ez-Zeyyât, Târîħħħħu’l-edebi’l-‘Arabî, s. 183. 
63  el-Baŧalyevsî, el-İķķķķtiżżżżâb, I, 201-202. 
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4-Başlangıç ve sonuç türlerinde çeşitli sözler söylememe, 

5-el-Velîd tahta çıkıp da mektuplaşmalara tazim ve saygı ifadesi getirinceye 

kadar zamirlerin aslında ne için konulduysa o şekilde kullanılması64. 

b. Emevî Döneminin Sonunda Kitabetin Yükselişini Sağlayan Etkenler 

Bu, Emeviler döneminin ikinci devresindeki kitabetin konumudur ve bu 

aşamada ulaştığı yüksek konumudur. Onun parlamasının sırrı, aşağıdaki hususlara 

dönüktür: 

1-Devletin işlerinin ve divan-ı resailin genişlemesi. Bu durum, kitabete ve 

kâtiplere önem vermeyi gerektirmiştir. 

2-Kâtiplerin kitabete önem vermeleri ve onu Arap ve yabancı kültürlerinin 

artmasıyla saygın sanatlı bir meslek/sanat (sınâ‘at fenniyye) yapmaları. Bu 

kültürlerin kitabete etkisi olmuştur. Hatta Abdülĥamîd’in Fars geleneklerini Arap 

kitabetine ilk aktaran kişi olduğu ifade edilmiştir. 

3-Karışımın ve kaynaşmanın sonucu olarak yeteneklerin zayıflaması ve 

işlerin dallanıp budaklanması. Böylece hitabete ilgi azaldı ve kitabet, ortaya çıkıp 

yayılmaya başladı. 

4-Mevâlinin kitabetin yükselişine ve sanatlı bir mesleğe/sanata (sınâ‘at 

fenniyye) dönüşmesine büyük etkisi olmuştur. Bu mesleğin yöntemi, üslubu, eda 

yolları ile başlangıç ve sonuçta bir düzeni vardır. Onların zevklerinin bunun kolaylık 

ve açıklık damgasını taşımasında, garip, vahşî, ta‘kîd, tenâfür ve anlamlar ile 

düşüncelerin dağılmasından uzak olmasında etkisi vardır. Artık herbir cümle ile 

benzeri arasında ilişki kuvvetlenmiş ve sözün parçaları arasında kopukluk azalmıştır. 

Bir başka deyişle Sâlim ve Abdülĥamîd zamanında kâtipler, mektup yazımında 

yabancı ve yadırganan lafızların kullanımını azalttılar, ta‘kîd ve fikirlerin birbirine 

uzak olmasından kaçındılar, her cümleyle onu izleyen cümle arasında bağ arttı. 

Sözün özü, sanatlı kitabet (kitâbet fenniyye), bu dönemde erişilemeyecek bir 

konuma ulaşmıştır65. 

                                                
64  Mârûn ‘Abbûd, Edebü’l-‘Arab, s. 163. 
65  Muĥammed Abdülmün‘im Ħafâcî, a.g.e., s. 271-272; Aĥmed el-İskenderî v.dğr., el-Mufaśśśśśśśśal fî 

târîħħħħi’l-edebi’l-‘Arabî, s. 171. 
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c. İnşânın Kurucusu Abdülĥĥĥĥamîd el-Kâtib 

Doğum yılı hakkında kesin bilgi bulunmayan Abdülĥamîd b. Yaĥyâ b. Sa‘d 

el-Kâtib, Enbârlı veya Şamlıydı. Risâlelerinde verdiği bilgilere istinâden İran veya 

Ârâmî asıllı olduğu hakkında görüşler ileri sürülmüştür. İlk olarak diyar diyar 

dolaşan bir çocuk hocasıydı. Rakka’ya yerleşti. Kitâbette hocası, Hişâm b. 

Abdilmelik’in kölesi Sâlim’di. Sonra Abdülĥamîd, son Emevî halifesi Mervân b. 

Muĥammed b. Mervân’ın kâtipliğini üstlendi ve ömrünün sonuna kadar Mervân’a 

sadakatle hizmet etti66. Abdülĥamîd, halife Mervân b. Muĥammed’le birlikte 

132/750 yılında Mısır’daki Bûśîr’de öldürüldü67. 

Abdülĥamîd el-Kâtib, Süleyman b. Abdilmelik’in kâtibi Abdülĥamîd el-

Asgar’la karıştırılmaması için Abdülĥamîd el-Ekber şeklinde de anılmaktadır68.  

Onun oğlu İsmail, meşhur kâtipler arasında sayılan mâhir bir kâtipti. Yine el-

Mehdî’nin veziri Ya‘ķûb b. Dâvud da, onun yetiştirdiği ünlü bir kâtipti69. 

Abdülĥamîd, vahiy peygamberlerden sonra bir kişiye inseydi ancak belâgatı 

iyi olan kâtiplere inerdi demiştir. Yine ifadesine göre ilim bir ağaç ve onun meyvesi 

lafızlardır, düşünce bir deniz ve onun incisi hikmettir. O, belâgatta kendisini üstün 

kılanın ve ön plana çıkaranın ne olduğu sorusuna Ali b. Ebî Tâlib’in sözlerini 

ezberlemek şeklinde cevap vermiştir70.  

Doğrusu Abdülĥamîd, katiplerin hocası olmaya layıktır. Çünkü onda Allah 

vergisi büyük yetenekler, yüce nitelikler, az bulunan bir zeka vardır ve Hişâm’ın 

kölesi Sâlim’in öğrencisidir, onun kültürü, Arapça ve Yunanca karışımıydı, sonra 

Farsça ve Arapça’yı iyi bilen İbnü’l-Muķaffa‘nın arkadaşıydı. Abdülĥamîd’de Arap, 

Yunan ve Fars belagatında olanın en yücesi bir araya gelmiştir71. 

                                                
66  el-Cehşiyârî, el-Vüzerâ ve’l-küttâb, s. 72-83; İbn Ħallikân, Vefeyâtü’l-a‘yân ve enbâü ebnâi’z-

zemân, thk. İĥsân ‘Abbâs, Dâru Śâdir, Beyrût 1397/1977, III, 228; Śalâĥuddîn Ħalîl b. Aybek eś-
Śafedî, el-Vâfî bi’l-vefeyât, i‘tinâü Hellmut Ritter, Dâru’n-neşr Franz Steiner, Wiesbaden 
1381/1962, XVIII, 86;  Şakir Ergin, “Abdülhamîd el-Kâtib” mad., DİA, İstanbul 1988, I, 225.  

67  İbn Ħallikân, a.g.e., III, 229. 
68  Ebû Osmân ‘Amr b. Baĥr el-Câĥıž, el-Beyân ve’t-tebyîn, thk. ‘Abdüsselâm Muĥammed Hârûn, 

IV. Baskı, Mektebetü’l-Hâncî, Mısır 1395/1975, I, 208. 
69  İbn Ħallikân, a.g.e., III, 231; eś-Śafedî, a.g.e., XVIII, 88. 
70  el-Cehşiyârî, a.g.e., s. 82; Ebû Manśûr ‘Abdülmelik b. Muĥammed b. İsmâ‘îl eŝ-Ŝe‘âlibî, 

ŜŜŜŜimâru’l-ķķķķulûb fi’l-mużżżżâf ve’l-mensûb, thk. Muĥammed Ebü’l-Fażl İbrâhîm, Dâru’l-me‘ârif, 
Ķâhire 1384/1965, s. 197. 

71  Muĥammed ‘Abdülmün‘im Ħafâcî, el-Edebü’l-‘Arabî ve târîħħħħuhû, s. 269-270. 
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Resmî kitabet sanatında üstün başarı gösteren ilk kişiler, Hişâm b. 

Abdilmelik’in kölesi ve kâtibi Sâlim, sonra da Sâlim’in öğrencisi ve son Emevi 

halifesi Mervân b. Muĥammed’in katibi Abdülĥamîd b. Yaĥya’dır. Ona kâtiplerin 

lideri ismi verilmiştir. Çünkü ondan sonrakiler, onun izini takip ettiler. 

Abdülĥamîd, mevâlinin mesleği olan bu sanatı yükseltmiş ve ondan sonra bu 

sanat, katibin halifelikten sonra en yüksek makam olan vezirliğe yükselmesi için bir 

merdiven hâline gelmiştir. Abdülĥamîd’in belâgatı, gönülleri büyülemede ve 

nefisleri çekmede sihrin bile âciz kaldığı bir etkiye sahipti72. 

Abdülĥamîd, hicrî ikinci asrın en meşhur risâle (resmî yazışma, mektup) 

yazarı olup klasik risâle tarzının esaslarını ve kaidelerini yeniden düzenlemiş ve onu 

bir sanat hâline getirmiştir. Kültür seviyesi ne olursa olsun herkesin zevkle 

okuyacağı bir şekilde kaleme aldığı siyasî ve hususî mahiyetteki risâleleri dolayısıyla 

o, Arap risâle üslûbunun kurucusu olarak bilinir. Bu konuda yeni bir usul ortaya 

koymaktan çok Câhiliye devrinden beri var olan klâsik risâle tarzını yeni kurallarla 

değiştirerek kendine özgü bir üslûp geliştirmiştir. Örneğin ilk defa risâleyi uzunca 

kaleme alıp içerik ve şeklini genişletmiştir. Ayrıca bölümlere ayırarak her bölüme 

tahmîdât ile başlamış ve bu usul kendinden sonraki İslâm münşîleri tarafından da 

takip edilmiştir. Her bölümde bağımsız bir düşünce veya konuyu anlatmış, bir bölüm 

içinde konudan konuya geçmemiştir. Belâgat sanatını kolaylaştırarak risâlelerinde 

kullanmış, böylece resmî yazışmaları bir sanat hâline getirmiştir. Bu sebeple “Risâle 

tarzı Abdülĥamîd’le başladı, İbnü’l-‘Amîd (ö. 360/970)’le sona erdi” denmiştir73. 

Ayrıca o, bu uygulamalarıyla sanki, gerçekte Abbâsi devletinin divanlarında kitabet 

için hazır genel bir sistem ortaya koymuştur74. 

Bazı risâleleri, edebi eserler içinde günümüze kadar gelmiştir. Bunlar içinde 

en meşhuru, devrindeki katiplere yazmış olduğu risâledir75. Bu yazısına besmele, 

hamdele (hamdederek) ve salvele (Hz. Peygamber’e salat getirerek) ile başlamakta, 

“Emmâ ba‘d” kaydıyla konusuna girmekte, kitabet mesleğinin ehemmiyetini ve 

dolayısıyla katiplerin sorumluluklarını dile getirmektedir. ‘Abdülĥamîd, bu yazısıyla 

                                                
72  Mârûn ‘Abbûd, Edebü’l-‘Arab, s. 161; Muĥammed Abdülmün‘im Ħafâcî, a.g.e., s. 275. 
73  Ergin, “Abdülhamîd el-Kâtib” mad., I, 225; Mârûn ‘Abbûd, a.g.e., s. 161; Buŧros el-Büstânî, 

Üdebâü’l-‘Arab fi’l-Câhiliyye ve ŚŚŚŚadri’l-İslâm, Dâru Mârûn ‘Abbûd, yy. ts., I, 422. 
74  Aĥmed el-İskenderî v.dğr., el-Mufaśśśśśśśśal fî târîħħħħi’l-edebi’l-‘Arabî, s. 173. 
75  Bkz. el-Cehşiyârî, a.g.e., s. 74-79; el-Ķalķaşendî, ŚŚŚŚubĥĥĥĥu’l-a‘şâ fî śśśśınâ‘ati’l-inşâ, I, 85-89. 
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karşımıza, daha önce görmediğimiz uzunlukta bir risâle ile çıkmaktadır. Risâlede 

zorlanmadan kullanılan seciler ile müteradif kelimeler ve aralarında ahenk olan kısa 

cümleler dikkati çekmektedir76. 

Kâtiplere kendi mesleklerinde başarı temennisi ile başlayan ve özetle inşâ 

kaidelerinden bahseden bu risâle, ortaçağ devlet hiyerarşi yapısında kâtiplerin 

konumunu gözler önüne serer. 

Risâlede Allah’ın insanlara hayatlarını sürdürmek için çeşitli mesleklerle 

meşgul olmalarını takdir ettiği ve bu meslekler içerisinde kâtiplik mesleğinin en 

şerefli bir yere sahip olduğu, kâtiplerin devlet işlerindeki rolü ve bu mesleğin onlara 

sunmuş olduğu avantajlar, onların hilafet makamına tavsiye ve nasihatlerinin önemi, 

halifelerin, onların nasihatlerini kulak ardı edemeyecekleri, hatta halifelerin bir yerde 

işiten kulağı, gören gözü, tuttuğu eli konumunda oldukları, bu mesleğin onlara 

avantajlar sunduğu gibi büyük sorumluluklar da yüklediği ifade edilmektedir. Sonra 

onlara vazifeleri, yükümlülükleri, hizmetinde bulundukları kişilere yönelik 

sorumlulukları hatırlatılır. Abdülĥamîd’e göre hiçbir meslek kâtiplik kadar takdir 

edilemez. Kâtip ağır başlı olması gereken yerde ağır başlı, hüküm verme konumunda 

basiret ve cesaretle hüküm verici, mütevâzı, adaletli, gerektiği yerde sır saklayan, 

vefalı, orta yollu, aşırılıktan uzak ve ileri görüşlü olmalıdır. O, kâtiplerin 

gerektiğinde kendisine müracaat etmelerini ve aralarında birlik içinde olmalarını 

tavsiye etmektedir.  

Abdülĥamîd’in ortaçağ kâtibinin bir çeşit portresini çizdiği ve kâtiplere 

yönelik bu ve diğer tavsiyelerini içeren sözkonusu risâlesi, kendi türünde Arap 

edebiyatının ilk eseridir77.   

Yine onun, halifenin ağzından, satranç oynayanlara ve sorumluluklarını 

unutanlara yazdığı risâlesi ile isyan eden Hâricileri bastırmak üzere bir ordu ile giden 

veliaht Abdullâh b. Mervân’a, babasının yaptığı uyarıları ihtiva eden 30 sayfalık 

                                                
76  Furat, Arap Edebiyatı Tarihi, s. 178. 
77  Rıza Khalılov, Cüneyt Eren, “Abdülhamid el-Katib b. Yahya ve Edebü’l-Katib Adlı Eseri”, 

Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası Elmi Araşdırmalar (elmi-nazari maqalalar toplusu), 
Bakı 2004, s. 15-16. 



 23 

uzun risâlesi78 de vardır. ‘Abdülĥamîd, bu risâleleriyle, Abbâsiler devrinde ortaya 

çıkan edebi nesrin de öncüsü olmuştur79.  

Abdülĥamîd el-Kâtib, yetenekleri ve kültürüyle sanatlı kitabette bir ekolü 

başlatmıştır. Sözkonusu ekolün en önemli prensipleri şunlardır: 

1-Îcâz istendiği zaman ihlal etmeden îcâz ve uzatma istendiğinde 

usandırmadan uzatma yapabilme. Hatta onun sayfalar hâlinde yazacağı şeyi bir 

satırda yazdığı söylenmiştir. Yine yerinde îcâz ve yerinde itnâb yeteneği nedeniyle 

bu ikisinden herbiri için uygun düşen yeri seçiyor, fetihleri haber verme, cihada 

teşvik ve vaad ile vaîdde itnâb yaparken yenilgi haberlerinde ve düşmanların 

nitelenmesinde îcâz yapıyordu. 

2-‘Abdülĥamîd, ihvâni (özel, dost) mektuplara çok yer vermiştir. Halbuki 

ondan önce çok azdı. 

3-Başlangıç ve sonuçta uzatmış ve konuma göre o ikisini çokça 

çeşitlendirmiş, başlangıçta bu dönemde yeni sayılan tahmîd ve senâ ibarelerine özgü 

bir çeşitle uzatmıştır. Mesela çeşitli üslup ve şekillerde birçok tahmîdi getirmek ve 

bismillâh ile başlamak, sonra onun ardından el-hamdülillâh’ı aralarını emmâ ba‘dü 

ile ayırarak getirmek gibi. Teressülle uğraşanlar, onun izinden gitmişler ve böylece 

kitabet, usûlü yazılı, fasılları ayırılmış ve kuralları açıklanmış bir sanat hâline 

gelmiştir. 

4-Üslûbu güzelleştirmiş ve buna çok önem vermiştir. Abdülĥamîd’in 

üslubunun kaynağı tatlı ve akılları sihir gibi etkiler. İnsanlar, onun bu özelliğini 

öğrenmiştir, hatta Ebû Müslim el-Horâsânî, onun Mervân’ın ağzından kendisine 

yazdığı mektubu bu yüzden okumayı reddetmiştir80. Abdülĥamîd’in bir halife kâtibi 

olarak onun dilinden yazdığı mektuplarda İslâm dininin ve Kur’ân üslûbunun tesiri 

açıkça görülmektedir. Nitekim klasik hitâbet (retorik) üslûbuyla yazdığı risâlelerini 

yer yer âyet ve hadislerle zenginleştirerek süslemiştir81. 

 

                                                
78  el-Ķalķaşendî, ŚŚŚŚubĥĥĥĥu’l-a‘şâ, X, 195-233. 
79  Furat, a.g.e., s. 178. 
80  Muĥammed Abdülmün‘im Ħafâcî, el-Edebü’l-‘Arabî ve târîħħħħuhû, s. 270-271; Aĥmed Ĥasen ez-

Zeyyât, Târîħħħħu’l-edebi’l-‘Arabî, s. 185-186. 
81  Ergin, “Abdülhamîd el-Kâtib” mad., I, 225. 
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5. Abbâsîler Dönemi 

Bu dönem, 132/750 yılında Emevî devletinin yıkılıp yerine Abbasi devletinin 

kurulmasıyla başlar ve 656/1258 yılında Bağdat’ın Moğollar tarafından işgaliyle son 

bulur82. 

a. Bu Dönemde İnşânın Genel Görünümü   

Abbâsîler yönetiminin başlarında mektup kitabeti/yazımı, Emevîler 

döneminin sonlarındaki kitabet sistemine tâbiydi ve Abdülĥamîd, İbnü’l-Muķaffa‘, 

el-Ķâsım b. Śabîĥ, ‘Umâra b. Ĥamza (ö. 199/814) ve benzerlerinin takip ettiği yol 

izleniyor yani ibarenin açık ve net, beliğ, düzenli bir üsluba sahip olmasına önem 

veriliyor, iyi ve eksiksiz anlamın lafız süsüne ve güzelleştiricilerine dikkat etmeden 

açıklık, belâgat ve hüccet gücüyle anlatılması amaçlanıyordu. Bu durum, hicrî 

dördüncü yüzyılın başlarına kadar devam etti. Sonra lafzi sanatlar, katiplerin belagat 

melekesinin zayıflaması ve onların onu tam olarak yerine getirmede acziyeti 

sebebiyle yavaş yavaş kitabette ağır basmaya başladı. Abbâsi devleti döneminde 

mektup kitabetinin uğradığı veya onda ağır basan bazı değişiklikleri şu şekilde 

vurgulayabiliriz: 

1-Kitabetin hedeflerinin ve konularının çoğalması. Çünkü devlette ortaya 

konan ve önceki döneme göre kat kat artan birçok divana ait işler artmıştı ve ayrıca 

özel/ihvâni mektuplar çıkmıştı. Özel mektuplar, bu dönemin ortalarında hiciv ve 

mufâhere gibi bazı şiir gayelerinde kullanıldı. Örneğin el-Bedî‘(ö. 398/1008) ile el-

Ħârizmî (ö. 383/993) ve bu ikisinin dışındakiler arasında gerçekleşti. 

2-Anlamların inceliği ve onların bütün detaylarının araştırılması ve 

düşüncelerin mantıksal olarak tertip edilmesi. 

3-Durumun gereklerine göre itnâb ve îcâzda aşırı gitme. Bey‘at, menşûr, bir 

siyaseti benimseme, bir görüşü destekleme veya ordunun zaferinin ayrıntılıca 

anlatılması gibi halka okunan mektuplar, onları halkın zihinine yerleştirmek, sultanın 

konumunu yüceltmek, Allah’ın ona ve ehl-i beytine nimetlerini yüceltmek üzere 

ayrıntıya girme ve açıklama gayesiyle yazılıyordu. 

                                                
82  Hakkı Dursun Yıldız, “Abbâsîler” mad., DİA, İstanbul 1988, I, 37. 
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Bunun aksine bir emir, yasak veya bir olayın sorulması hususlarında halife, 

vezîr veya başkandan valilere ve başkanın otoritesi altındakilere gönderilen 

mektupların îcâzındaki aşırılık, işaret ve remiz derecesine ulaşıyor, hatta fesahat 

koşulunu ihlal ediyordu. Örneğin halifelerin, vezîrlerin ve başkanların bir durumla 

ilgili sunulan mektuplara yazdıkları tevkî‘ler îcâzın örneklerindendir. 

4-İbarenin kolaylığı, lafızlarının seçilmesi ve örgüsünün mükemmelliği. 

5-Genelde fıkraları kısa secinin yaygınlaşması ve cinas, tıbak ve tevcih gibi 

bedî‘î güzelleştiricilere tutkunluk, meşhur beyitleri ve atasözünü kullanmak ve ona 

telmih, Peygamber hadislerinin tazmîni, rivayet edilen hikmetli sözler veya onlara 

işaret, belagat melekesine sahip olanların sözünden iktibâs, benzersiz şiir beyitlerini 

tazmîn. Devletin özellikle son zamanlarında seci, bütün mektuplarda, hatta bilim 

kitaplarında ağır bastı. Sonra onun fıkraları uzadı ve kısımları çeşitlendi. Tevriye, 

edipler ve katipler arasında maharetin mihenk taşı hâline geldi. Endülüsüler ve 

Kuzey Afrikalılar ise, bu hususta doğulular kadar aşırıya gitmediler. 

6-Mektuplarda başlangıç ve sonuç türlerinin artması. Abbâsiler, Hz. 

Peygamber’den ve ashabından rivayet edilen genel ve yaygın şekle tahmîdden sonra 

ona salat ve selamı eklediler, halifeleri, mektuplarda el-imâm lakabını ve Ebû fülân 

künyesini aldı. Yine ‘Abdülĥamîd’in başlama şekline uydular. O, besmeleden sonra 

şöyledir: (2 67r�- 6[* �1 ) hamd tekrarlanır veya tektir ve ( 6�[* �1 )’yü hazfedebilirler ve 

( 2 6�7r�) sigasıyla vs. başlarlar. Ortaya çıkışı ve ilk yayılışı Abbâsilere nispet edilen 

sigalardan biri de duayla başlamaktır. Bu da ya (  6�[* ��1 )’nün öne geçirilmesiyledir 

veya başkasıyladır. Bu, daha çok özel mektuplarda görülür. 

Dua örnekleri arasında (:'; D"7[� 2� <�U , s6�; 01 �ON* �6t ,  O  u:��� O  .�i� ��v* 2� 3�n 

��"4w� vs. vardır.  

Yine kullanılan şekiller arasında (  (�:�/ c��"#) vardır ve onu uygun dua, övgü 

veya vasıfla tamamlarlar. Sonra halifelere ve sultanlara onlara veya divanlarına veya 

hazretlerine veya meclislerine veya makarrlarına duayla hitap etmeye başladılar. 
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Bitiş şekilleri, başlangıç şekillerinden az değildi. Bu da, (<,=��O) veya ( <,=��O

DB�#N*O 2� \H5O (:';) lafzıyla idi. Sonra bitişte dua vs.den sonra (2� ��x +/) kullanıldı. O, 

hamdele, salat ve selamla olabilir ve bu, sultani mektuplardadır ve ona hasbele 

eklenebilir. 

7-Lakaplar ve duayla ilgili düzenlemenin artması, her mertebeye bir lakap 

veya duanın tahsis edilmesi. Böylece melikler ve emîrler yüceltildi ve konumları 

gereğinden fazla büyütüldü. Bu da, bu dönemin sonlarında yaygınlık kazandı. 

8-Uzun mektupların, ahitlerin ve menşurların başlarında mukaddimelerin 

ortaya konması.  

Sözün özü, bu dönemde kitabet, yaygınlaşmış ve özellikle bu dönemin 

başında Arap inşâsının ulaşabildiği en yüksek noktaya ulaşmıştır83. 

Bu dönemde Araplar’ın münasebette bulundukları milletlerle özellikle de 

İranlılarla karışmaları, bütün işlerinde gözle görülür bir değişiklik meydana 

getirmiştir. Zira Farsça’nın taşıdığı birtakım özellikler, İranlılar ve her iki dilde 

ustalık sahibi Araplar sayesinde tamamen Arapça’ya da yansımıştır. Bu özelliklerin 

en önemlileri, şunlardır: 

1-Hitapta abartı ve lakapların sayıca çokluğu. Bu durum, Araplar’ın bu 

dönemden önce bilmediği bir şeydir. Sonra insanlarda itaatkârlık, yalvarma ve niyaz, 

baştakilerin büyüklenmesi artmıştır. Hatta insanlar, onlara hitap ederken onların 

lakaplarını tenzîh etmişler (ayıptan beri tutmuşlar) ve cenâb ve hazret diye hitap 

etmişlerdir. Nitekim halife için   \�t�A��� �6=��� O  \46vi� �Nyr� ./  (Mukaddes (kutsanmış) 

Hazrete veya Peygamber eşiğine) ve vezirler için de \��tNtz��� �Ny��r� ./ (Hazret-i 

Vezîre/Vezir hazretine) demişlerdir. Bu lakaplar, devletin en zayıf durumlarında dahi 

halifeler ve vezirler için kullanılmaya devam etmiştir. 

2-Îcâz ve itnâb türlerini kullanmada aşırılık. Bu ikisi, İran’daki katiplerin 

nitelikleri arasındadır. Bu, Abdülĥamîd el-Kâtib’in önceki devlette ortaya koyduğu 

işlerdendi. Bu devlette bu uygulama, geçerli olmuş, fakat iki tarafta da abartılı 

                                                
83  Aĥmed el-İskenderî, Muśŧafâ ‘İnânî, el-Vasîŧŧŧŧ fi’l-edebi’l-‘Arabî ve târîħħħħihî, s. 199-201. 
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davranılmış, bıktırasıya uzatılmış (itnâb) ve ihlâl edilecek şekilde kısaltılmıştır 

(îcâz)84. 

b. Abbâsîler Dönemi Kâtipleri  

Bu dönem katipleri, dört tabakada ele alınabilir. 

İlk tabakanın başı, İbnü’l-Muķaffa‘ (ö. 142/759)dır. Onun yöntemi, ibarenin 

çeşitlenmesi, cümlenin parçalanması, kelimeler arasında müzâvece, 

kolaylığın/basitliğin amaçlanması, manaya önem verme ve seciden uzaklaşmadır. Bu 

tabakada Ya‘ķûb b. Dâvud (ö. 187/803), Ca‘fer b. Yaĥyâ (ö. 187/803), Sehl b. Hârun 

(ö. 215/830), ‘Amr b. Mes‘ade (ö. 217/832), el-Ĥasen b. Sehl (ö. 236/851) ve el-

Ĥasen b. Vehb (ö. yaklaşık 250/865) vardır. 

İkinci tabakanın başı, el-Câĥıž (ö. 255/869)’dır. Onun yöntemi, ibarenin 

kolaylığında ve açıklığında birinci tabakayı andırır, ancak cümlenin kafiyeli veya 

serbest birçok fıkraya bölünmesi ve parçalanmasıyla, istitrâd/konudan konuya 

geçme, okuyucunun sıkıntısını gidermek için ciddiyeti şakayla karıştırma, anlamı 

tahlil ve iyice inceleme, akla ve mantığa başvurma ile temayüz eder. Bu tabakanın 

mensupları arasında İbn Ķuteybe (ö. 276/889), el-Müberred (ö. 286/899) ve eś-Śûlî 

vardır. 

Üçüncü tabakanın başı, İbnü’l-‘Amîd (ö. 360/970)’dir. Onun yöntemi, nefse 

daha yatkındır. Çünkü sözkonusu yöntem, ancak vezne ihtiyaç duyan bir şiirdir ve 

batılılardaki Klasik ekolü andırır. Ayrıca gözetilmesi ve diğer üsluplara hakim olması 

zorunlu kayıtlarla kayıtlanmıştır. Örneğin kısa seci, cinas, tarihten ve ilimlerden 

anekdotların tazmîn edilmesi ve nesir zarfında/sırasında nazımla istişhat, anlamın iyi 

bir şekilde söylenmesiyle ve sağlamlığıyla birlikte hayal ve teşbihte genişlik, onun 

kayıtlarındandır. eś-Śâĥib b. ‘Abbâd (ö. 385/995), Vezîr el-Mühellebî (ö. 352/963), 

Ebû Bekir el-Ħârizmî (ö. 383/993), el-Bedî‘/Bedî‘uzzemân el-Hemedânî (ö. 

398/1008), Ebû İsĥâķ eś-Śâbî (ö. 384/994) ve eŝ-Ŝe‘âlibî (ö. 429/1038) onun 

temsilcileri arasında yer alır. Yine makâmât, bu tabakanın etkilerindendir. 

Dördüncü tabakanın başı, Ķâđî el-Fâżıl (ö. 596/1200)’dır. Yöntemi, üçüncü 

tabakanın usûlü üzerine, bir başka deyişle seci ve bedî‘i hedefleme üzerine 

                                                
84  Ömer Rıżâ Keĥĥâle, el-Edebü’l-‘Arabî fî’l-Câhiliyyeti ve’l-İslâm, s. 192. 
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kuruludur. Ne var ki o, tevriye ve cinasta aşırıya kaçmıştır. Nihayet Ķâđî el-Fâżıl’ın 

zamanında kitabet, sadece sanatsal hâle gelmiştir. Bir başka deyişle altında zayıf, 

cılız anlam ve hayalin bulunduğu süslü lafızlar. el-Meŝelü’s-sâir sahibi İbnü’l-Eŝîr ve 

el-Kâtib el-İsfehânî, sözkonusu tabakanın temsilcilerindendir85. 

Ebü’l-Fażl Muĥammed b. el-Ĥüseyn İbnü’l-‘Amîd, o katipler içinde en 

önemlisidir. Kendisi, İran asıllıdır ve Kum şehrindendir, birçok ilimde ve edebiyatta 

geniş bir kültürü vardır. 328/940 yılında vezirlik görevini üstlenmiş ve 360/970’te 

ölmüştür86. “Aklî ve naklî ilimlerdeki vukufu ve geniş kültürü sebebiyle “II. Câhiz” 

diye anılan İbnü’l-‘Amîd, kitabette ve sanatlı nesirde Câhiz’den de üstün tutuluyor 

ve devrin otoritesi kabul ediliyordu; bu münasebetle söylenen, “Kâtiplik Abdülhamîd 

ile başladı, İbnü’l-‘Amîd ile sona erdi” sözü darbımesel hâline gelmiştir. Abbâsi 

Halifesi Muktedir Billâh zamanından (m. 908-932) itibaren kâtipler arasında yaygın 

bir kullanım sürecine giren secide, secili söz bölüklerini kısaltarak veya kısaltma 

imkânı bulamadığı uzun bölüklerde aynı vezinde kelimeler kullanarak nesrin ritim, 

melodi ve müzikalitesini arttırmak suretiyle mensur şiir çığırını açan İbnü’l-‘Amîd, 

Arap edebiyatı sanatlı nesrinin altı mektebinden dördüncüsü olan “seci ve bedî‘ 

mektebi”nin kurucusudur. Yazılarını yoğun seciler ve onlarla uyumlu cinâs, tıbâk 

gibi edebî sanatlarla âdeta bir halı gibi dokuyan İbnü’l-‘Amîd’de bu açıdan yetiştiği 

halı diyarının (İran) etkisi sezilmektedir. Bunun en güzel örneği âsi İbn Büllekâ’ya 

yazdığı mektupta görülür87. Resmî mektuplarında Ebû İsĥâķ eś-Śâbî gibi ediplerin 

aksine hür ve güçlü şahsî iradenin ifadesi görülür; sevgi, sitem, tebrik vb. 

konulardaki özel mektuplarında ise duygusallık hâkimdir. Bunlardan başka Fars 

valisi İbn Hindû’ya gönderdiği, iyi bir idarecinin vasıf ve ödevlerinden söz eden 

mektup gibi didaktik, ilim adamlarına gönderdiği gök gürültüsü, şimşek çakması ve 

yıldırım düşmesinin sebeplerini açıklayanlar gibi ilmî ve şair dostlarına gönderdikleri 

gibi şiir hâlinde kaleme alınmış mektupları da vardır”88. 

Dönemin katiplerinden bir diğeri, eśśśś-ŚŚŚŚâĥĥĥĥib b. ‘Abbâd’dır. Vezirlik yapmış 

ve ismi, Büveyhîler’in sarayında parlamıştır. İran asıllıdır ve 385/995te ölmüştür. eś-

                                                
85  Aĥmed Ĥasen ez-Zeyyât, a.g.e., s. 202-204. 
86  Ömer Rıżâ, a.g.e., s. 196.  
87  Ebû Manśûr ‘Abdülmelik b. Muĥammed b. İsmâ‘îl eŝ-Ŝe‘âlibî, Yetîmetü’d-dehr, Dâru’l-kütübi’l-

‘ilmiyye, Mekke 1399/1979, III, 162-164. 
88  Ahmet Güner, “İbnü’l-Amîd, Ebü’l-Fazl” mad., DİA, İstanbul 1999, XX, 485. 
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Śâĥib, dördüncü asırda tasnî‘ (dış süsleme ve güzelleştirme) sanatının usta 

isimlerinden biridir. Bu sanatta İbnü’l-‘Amîd’in fark ettiği müzik anahtarlarını 

kullanmıştır. Bir taraftan secili söz bölüklerini kısaltmaya önem verir, yani onlar 

uzunsa lafızları arasında denkliği sağlar, diğer taraftan da güzel üsluplarını süslediği 

bedî‘ türlerine ehemmiyet verir, tasvir ve cinâs türleriyle özellikle ilgilenir. Yine eś-

Śâĥib, tabiat nitelemelerinde ustalık göstermiştir ve öyle ki mektuplarının bazı 

tarafları, manzum şiire benzer hâle gelmiştir. İşte böylece o, okuyucu ve 

dinleyicilerine secili söz bölüklerinin güzellik ve hafiflikle dolduğu bir tür mensûr 

şiir getirebilmiştir89. 

Yine önemli kâtiplerden biri de, Ebû İsĥâķ İbrahim b. Hilâl el-Ĥarrânî eśśśś-

ŚŚŚŚâbî’dır. Vezir el-Mühellebî, onu 349/959 yılında Bağdat’taki resâil divanının başına 

geçirmiştir. Böylece eś-Śâbî, 334/944 yılından beri Bağdat’ı elinde bulunduran 

Büveyh oğullarının komutanlarına hizmet ettiği gibi halifelere de hizmet etmiştir90. 

İslam dini ile şereflenmediği hâlde, halife ve emîrler yanında özel kâtiplik gibi en 

önemli makamlara yükselerek şairlerin ve ediplerin kaside ve sitayişnameleriyle 

övülmüştü. Ancak vaktiyle ‘Ađududdevle’nin infialine sebep olacak bazı nahoş 

hareketlerde bulunduğundan meşhur Bağdat şehri adı geçen hükümdarın hükmü 

altına ve istilasına düştükten sonra, eś-Śâbî de talih yıldızı sönerek fakirlik içinde 

384/994’te ölmüştür91. eś-Śâbî, döneminde belâgat şöhretlerindendi. Mektuplarında 

lafızlarını seçmeye, ibarelerini zarifleştirmeye ve secili söz bölüklerini süslemeye 

çok önem verir. Mektubun mümkün olan her süs ve işlemeyle süslü bir şekilde 

ortaya çıkması için onun müsveddesini çıkarmaya, net bir kopyasını oluşturmaya ve 

süslemeye devam etmiştir. Aslında yeni bir süs ve işleme getirmemiştir, aksine 

bunda tasnî‘ ekolüne mensup kişilerin anlaştığı, uyuştuğu seci, tasvir, tecnîs ve bedî 

türlerine uymuş, buna karşılık eś-Śâĥib ve İbnü’l-‘Amîd gibi bu türleri kullanmada 

aşırı gitmemiştir. Onun ilk hedefi, eşsiz (bedîî) şaheserler elde edebilmek için seci 

kullanmak ve ona önem vermektir. eś-Śâbî, ibarelerinin sesleri itibarıyla tam olarak 

birbirine eşit çıkması için lafızları denk tutmada çok dikkatli davranmıştır. Sanki 

                                                
89  Ömer Rıżâ Keĥĥâle, el-Edebü’l-‘Arabî fi’l-Câhiliyyeti ve’l-İslâm, s. 196-197. 
90  Ömer Rıżâ Keĥĥâle, a.g.e., s. 197. 
91  Abdurrahman Fehmî Efendi, İslam Medeniyeti Tarihi (Medresetü’l-‘Arab), haz. Hüseyin 

Elmalı, Cüneyt Eren, Yeni Akademi Yay., İzmir 2005, s. 166-167. 
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nesir yazmıyor da şiir nazmediyor gibidir92. Ebû İsĥâķ eś-Śâbî’ye özellikle şöhret 

sağlayan Resâil (resmî mektuplardır)’idir. Bunlardan birçok bölümler, Yetîme, 

Mu‘cemü’l-Üdebâ, Śubĥu’l-a‘şâ ve Me‘âhidü’t-tanśîś’te nakledilmiştir. Bunlar 

hilâfetin çöküşü devrine ait sahip olduğumuz vesikaları tamamladığından, tarih 

bakımından çok büyük öneme sahiptir. Mektuplarında Farsça’nın tesiri görülmekle 

birlikte, devrinin diğer nümûnelerine göre daha sade ve açık bir üslup 

kullanılmıştır93.   

eś-Śâbî ve eś-Śâĥib’in çağdaşı olan divan kâtipleri, bu seci ve bedîi içeren 

tasnî‘ ekolünü takip etmişlerdir. eŝ-Ŝe‘âlibî’nin Yetîmetü’d-dehr’i ve onda sunulan 

divan kâtipleri incelendiğinde, onların hepsinin nesirlerini oluştururken bu ekolden 

ayrılmadığı sonucuna ulaşılır. Çünkü bu, aralarında genel geçer bir yeniliktir. 

Onlardan herbiri de, kendisinin bu yenilikte bir konumunun olması için gayret 

etmiştir. Yetîme’den edinilen bilgiye göre bu dönemde yaşayan en meşhur kâtipler ve 

bu ekolü takip edenler şunlardır: Ebü’l-Ķâsım Abdül‘azîz b. Yûsuf94, Ebü’l-‘Abbâs 

Aĥmed b. İbrahim eđ-Đabbî95, Ebü’l-Ķâsım Ali b. Muĥammed el-İskâfî96 ve Ebü’l-

Fetĥ Ali b. Muĥammed el-Kâtib el-Büstî97. Bunların hepsi de, mektuplarına çok özen 

göstermiştir. Divan kitabeti, bu kâtipler ve benzerleri tarafından katışıksız eşsiz sanat 

eserlerine dönüşmüştür ve bunlarla da her şeyden önce mümkün olan her süsü ve 

süslemeyi en güzel şekilde ifade etmek murat edilir. 

Tasnî‘ ve kapsamına giren seci ve bedî, divan kâtipleriyle sınırlı kalmamış ve 

onların dışındaki şahsi resail/özel mektup kâtipleri arasında da yayılmaya 

başlamıştır. Onların başında Ebû Bekir el-ĦĦĦĦârizmî98 ve Bedî‘uzzemân el-

                                                
92  Ömer Rıżâ Keĥĥâle, el-Edebü’l-‘Arabî fi’l-Câhiliyyeti ve’l-İslâm, s. 197. 
93  F. Krenkow, “al-Śâbi’, Abû İsĥâķ İbrâhîm” mad., İA, MEB, İstanbul 1980, X, 6. 
94  eŝ-Ŝe‘âlibî, Yetîmetü’d-dehr, II, 312-325. 
95  eŝ-Ŝe‘âlibî, a.g.e., III, 287-294. 
96  eŝ-Ŝe‘âlibî, a.g.e., IV, 95-100. 
97  eŝ-Ŝe‘âlibî, a.g.e., IV, 302-334. 
98  el-Ħârizmî’nin sayısı 150’yi geçen, hemen hepsini dost ve arkadaşlarına, devlet adamlarına 

(vâlilere, emîrlere ve ileri gelen devlet ricâline) yazdığı bu mektuplar onun çeşitli konulardaki 
düşüncelerini, şahsî ilişkilerini, akîde ve üslubunu yansıtan çok önemli malzemelerdir. Bunlarda 
ayrıca dönemin tarihî ve içtimaî hadiselerine dair bilgiler yer almaktadır. Risâleler/mektuplar 
tebrik, taziye, hasta dostlarına sağlık temennileri, kendisine kasideler sunan öğrencilerine cevaplar, 
kendisini ihmal eden dostlarına serzeniş, vergilerin ağırlığı ve tahsildarlardan şikâyet gibi konuları 
ihtivâ eder. Bazı risâlelerinde kendisinden övgüyle söz eden el-Ħârizmî, devlet hizmetinde görev 
almadığı için siyasetten uzak kalmış, dolayısıyla dönemin siyasî olaylarına temas etmemiş, ancak 
Hz. Ali taraftarlarının Hz. Osman’dan Abbâsi hilâfetine kadar uğradıkları takibattan söz etmiştir. 
Şiîler’e yazdığı risâlede Emevîler’i, Abbâsîler’i ve bunların valileriyle destekçilerini, hatta 
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Hemedânî99 gelir. Bu ikisi, iki büyük mektup mecmuası bırakmış ve bunlarda bu 

seci ve bedî ekolünü yani tasnî‘i ve tersî‘i/süsleme takip etmişlerdir. 

Doğrusu dördüncü asırdaki tasnî‘ dalgası keskin ve çetindir ve bu dalgadan 

hemen hemen hiç kimse kurtulamamıştır. Nihayet bizzat tarih kâtipleri arasında bu 

yeni tasnî‘ üslubunu tercih edenler vardır. Bu hareketi et-Tâcî fî aħbâri benî Büveyh 

adlı kitabında eś-Śâbî başlatmıştır. Sonra onu Maĥmud b. Sebüktegin el-Gaznevî 

Yemînü’d-devle ve Emînü’l-mille’nin lakabına nispet edilen el-Yemînî adlı kitabıyla 

el-‘Utbî (ö. 427/1036) gibi tarih müellifleri izlemiştir. Bu, Sebüktegin ve oğlu 

Mahmud’un tarihine ilişkin bir kitaptır. 

Dönemin şahsî resail kâtipleri arasında tasnî‘i uygulayan en önemli kişiler 

durumundaki el-Ħârizmî ve Bedî‘uzzemân el-Hemedânî incelendiğinde, mektup 

telifiyle özel anlamlar ifade etmenin amaçlanmadığı ancak öğretimsel gayelerin 

amaçlandığı görülür. Onlar, eğitim görenlerin ezberleyip korumak ve örneklerine 

uyarak benzer eserler ortaya koymak amacıyla okuduğu mektuplardır. Bu durum, 

kâtipler arasında miras bırakılan ve tekrar edilen korunmuş, ezberlenen üsluplar 

düşüncesinin ortaya çıkmasını hazırlamıştır100.  

                                                                                                                                     
minberlerde onlara dua eden hatipleri ağır bir dille eleştirmiştir. el-Ħârizmî’nin kaleminden çıkan 
bu mektuplar, bedîi güzelleştiricilere sahip olmakla temayüz eder, aynı zamanda onda özel bir 
akıcılık da görülür. Bu kitabın (Resâilü’l-Ħârizmî) üslubu ile hicri üçüncü asırdaki Arap 
katiplerinin üslubu arasında bir yakınlık vardır. Onun mektuplarında kısa cümleler içerisinde seci 
ve cinâs, tıbâk, teşbîh, istiâre, mecaz vb. lafzî ve manevî sanatların, Kur’ân, hadîs, şiir ve emsâlden 
iktibâslarla tarihi hadiselerden tazmîn ve bu hadiselere telmîhin hâkim olduğu nesir üslubu 
yaygındır. Mektuplar, edebî birer örnek olmaları bakımından değerlidir. Bkz. Kenan Demirayak, 
“Hârizmî, Ebû Bekir” mad., DİA, İstanbul 1997, XVI, 221; Kenan Demirayak, M. Sadi Çögenli, 
Arap Edebiyatında Kaynaklar, Atatürk Üniv. Fen Edebiyat Fak. Yay., Erzurum 2000, s. 23-24; 
Furat, Arap Edebiyatı Tarihi, s. 290; Muĥammed Mu‘în, Ferheng-i Fârisî, VIII. Baskı, İntişârât-
ı Emîr-i Kebîr, Tahran 1371, V, 588; es-Seyyid Taķiyyüddîn, el-Edeb ve’l-ĥĥĥĥađđđđâra, Dâru nehżati 
Mıśr li’ŧ-ŧab‘ ve’n-neşr, Ķâhire 1984, s. 87. 

99  “el-Hemezânî’nin Resâil’i 233 adet mektuptan meydana gelmiştir. Konuları sınırlıdır ve kendi 
hususî muhaberelerine tahsis edilmiştir. Risâlelerini yazdığı kimseler eş, dost, akraba ve zamanın 
tanınmış kimseleridir. Bunlar arasında İbnü’l-Miskeveyh ve Ebû Bekir el-Huvârizmî gibi edipler 
vardır. Bunlara yazdığı mektuplarının konusu edebîdir. Yüksek mevki sahibi olanlara yazdıkları ise 
birer şikâyetnâme mahiyetinde olup kendisine ait olaylardır. Mesela bunlardan birinde kendisine 
yüklenen verginin ağırlığından bahseder. Bir diğerinde Şîa’nın yayılmakta olduğuna dikkati 
çekmektedir. Resâil de Makâmât’ı gibi seci ve cinas sanatları ile süslenmiştir. Konuları mübalağalı 
bir üslûpla anlatır. Methettiğini göklere çıkarırken, hicvettiğini de yerin altına geçirir. Bazı 
risâlelerinde risâle üslûbunu aşan bir özellik vardır. Bedî‘u’z-Zemân onlarda makâmelerde olduğu 
gibi hikaye tarzına kaçar…” Bkz. Nevzat Âşık, Bedî‘u’z-Zemân el-Hemezânî Hayatı, Makâmâtı 
ve Tesiri, Anadolu Matbaacılık, İzmir 1996, s. 153-154.   

100  Ömer Rıżâ Keĥĥâle, el-Edebü’l-‘Arabî fi’l-Câhiliyyeti ve’l-İslâm, s. 197-198. 
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el-Ħârizmî, tasnî‘inde İbnü’l-‘Amîd ve öğrencilerinde bilinen seci ve bedîi 

esas almıştır ve bundan da süslemenin mümkün en geniş derecesine ulaşmıştır. O, 

seciini kısaltır ve ona başvurduğu şekiller, cinâs ve tıbâk sayesinde güzel görünüm 

çeşitlerini verir. Bütün bunlarla hedeflenen, güzelleştirme gayesine erişinceye kadar 

bu konuda en eşsiz eserlere ulaşmaktır. Daha sonra da her ibare, bedî işlemesi ve 

süsüyle bağımsız bir süs gibidir. 

el-Hemedânî ise, tasnî‘inde kısa secii esas almıştır ve onun secili söz 

bölükleri, ibarelerden değil ancak lafız ve kelimelerden oluşmuştur. el-Ħârizmî 

çoğunlukla tıbâkı esas alırken o, genelde cinâsı esas almıştır. Bu ikisi, 

tasvire/betimlemeye önem vermede ortaktır. el-Hemedânî, el-Ħârizmî önem 

vermediği hâlde lafız ve kelimeleri arasında mürâ‘ât-ı nazîre önem vermiş ve bunda 

aşırıya kaçmıştır. Öte yandan el-Hemedânî’nin mektuplarına özgü olan ve el-

Ħârizmî’nin mektuplarında bulunmayan bir olgu vardır. O da, hikaye olgusudur. 

Makâmât’ı, kısa hikaye türlerindendir. el-Hemedânî, Makâmât’ında süsleme, tasnî‘ 

ve tersî‘le meşguldür. Nihayet makamelerinden herbiri, zamanının süslü 

camilerinden birinin cephe tarafına benzer101. 

Askerî bir isyan sonucunda tahta geçen, 366/976’da Cürcân ile Taberistan 

prensliğinde kardeşi Žahîruddîn Bahistûn’a halef olan ve 403/1012’de asiler 

tarafından öldürülen Ebü’l-Ĥasen Şemsü’l-Me‘âlî ĶĶĶĶâbûs b. Veşmgîr102 ise, daha 

önce bilinmeyen, tasnî‘ süsünü karmaşık hâle getirme çeşitlerini gerçekleştirdi. 

Bunlar, adı gçen kâtibi kendi dönemi kâtipleri içinde tasnî‘ zevkine ve tasnî‘ 

yapanlara daha da yaklaştıran çeşitlerdir. 

Kâbûs b. Veşmgîr, beyanı ve fasihliğiyle şöhrete kavuşmuştur. Sanatı, 

tasannuya/yapmacıklığa ve onun kapsamındaki karmaşık hâle getirmeye dayanır. O, 

kelimenin harekelerinde veya harflerinde yoğunlaşarak bir kelimeyle diğer kelimeler 

arasında bazı cinâslar ortaya çıkarır. Sonra bununla da yetinmez, karmaşık lafız 

cinâslarını ortaya çıkarmak için geçişlerini zorlaştırmaya yönelir. Sanki gayesi, hep 

                                                
101  Ömer Rıżâ Keĥĥâle, a.g.e., s. 199. 
102  CL. Huart, “Ķâbûs b. Vaşmgîr” mad., İA, MEB, İstanbul 1967, VI, 31-32. 
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zorlaştırmak ve karmaşık hâle getirmektir. Yapabildiği bütün bu karmaşıklaştırma ve 

zorlaştırmayı ortaya çıkarmak için cinâs süsünü tercih etmiştir103. 

Bedîüzzemân el-Hemedânî ile birlikte secili nesrin öncülerinden kabul edilen 

Ķâbûs’un edebî mektuplarından bazıları, Ebü’l-Ĥasen Ali b. Muĥammed el-Yezdâdî 

tarafından muhtemelen 613/1216’da Kemâlü’l-belâğa (Resâilü Şemsi’l-me‘âlî)’da 

toplanmıştır. Eserde Ķâbûs’un eś-Śâĥib b. ‘Abbâd, Muĥammed b. ‘Abdilcebbâr el-

Utbî, Ebû İsĥâķ eś-Śâbî gibi dönemin ünlü bilgin, edip ve şairlerine yazdığı 

mektuplarla kendisine gönderilen cevabî mektuplar bulunmaktadır. Ķâbûs’un bir 

mektubu “el-iftihâr ve’l-itâb” konusunda örnek metin kabul edilir104. 

Abbâsîler’in son zamanlarında dikkat çeken kâtiplerden biri ĶĶĶĶâđđđđî el-Fâżżżżıl 

(Ebû Ali Abdürraĥîm b. Ali b. Muĥammed b. el-Ĥasen el-Laħmî el-Beysânî el-

‘Asķalânî)’dır. 529/1135’te Askalân’da dünyaya geldi. 548/1153 senesinden önce 

kâtip olarak, İskenderiye kadısı İbn Hadîd’in hizmetine girdi. Güzel üsluplu 

tezkireleri ile dikkat çekince Kahire’ye çağırılarak Divanü’l-ceyş’e başkan olarak 

atandı. 563/1167-68’den itibaren maiyetinde meslek hayatına başladığı Dîvânü’l-inşâ 

başkanı İbnü’l-Ħallâl’a vekalet etti ve onun 566/1171’de ölümünden sonra yerine 

geçti. Sonra, Śalâĥuddin-i Eyyûbî Mısır sultanı olunca, Ķâđî el-Fâżıl malî ve askerî 

idareyi ilgilendiren lüzumlu ıslahatın icrasında onun sağ kolu oldu. Ömrünün 

sonlarında devlet hizmetinden çekilerek 596/1200 yılında öldü105.      

‘İmâdüddin el-Kâtib el-İśfehânî vb. birçok edip ve tarihçi, Ķâđî el-Fâżıl’ın 

Arap inşâ sanatının en büyük üstatlarından biri olduğunu, eski divan kâtiplerini 

aşarak inşâ sanatında yeni bir çığır açtığını belirtir. Ķâđî el-Fâżıl, teşhis ve iktibas 

sanatlarını ustaca kullanır seci yapmada zorlanmaz, edebî sanatlarda tekellüfe 

başvurmazdı. Geniş kültürü sayesinde bahsettiği olaylarla tarihî olaylar arasında 

güzel bağlantılar kurardı. Muhyiddin İbn Abdizzâhir, onun edebî mektuplarından 

örnekleri içeren ed-Dürrü’n-nažîm min teressüli ‘Abdirraĥîm (el-Ķâđî el-Fâżıl) 

adında bir eser kaleme almıştır. Yine onun yazdığı resmî ve özel mektupların 100 cilt 

                                                
103  Ömer Rıżâ Keĥĥâle, a.g.e., s. 199-200. 
104  Ahmet Güner, “Kâbûs b. Veşmgîr” mad., DİA, İstanbul 2001, XXIV, 44. 
105  C. Brockelmann, “Kadı Fâdıl” mad., İA, MEB, İstanbul 1967, VI, 48-49. 
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civarında olduğu, bunlardan elli cilt kadarının çeşitli kişiler tarafından toplanıp tertip 

edildiği kaydedilmektedir106.    

6. Memlûkler Dönemi 

Bu dönem, Mısır Memlûk hükümdarlarının ilki sayılan ‘İzzüddin Aybek’in 

tahta çıkış tarihi 648/1250’de başlar ve Yavuz Sultan Selim’in 922-23/1517’de 

onların son hükümdarı Tomanbay’ı Ridâniye savaşında hezimete uğratmasıyla sona 

erer107. 

a. Bu Dönemde İnşânın Genel Görünümü   

Kâtipler, bu dönemde Ķâđî el-Fâżıl’ın yönteminden, bir başka deyişle bedî‘ 

sanatlarından tevriyeyi daha çok kullanmayı prensip hâline getiren onun ortaya 

koyduğu Fâđıliye edebiyat akımından108 etkilendiler ve tevriye, tıbak, mürâ‘at-ı nazîr 

vs. bedî çeşitlerinde aşırı giderek ona ilavede bulundular. Bu nedenle seciyle biten 

cümleleri uzundu. Çünkü bu türleri ortaya koymak için sarf edilen bol gayret, kâtibi 

onları hazırlayıp düzeltmeye ve kurnazca sunmaya zorluyor, bu da sözü uzatmaya 

yol açıyordu. Ķâđî el-Fâżıl’ın yetenekleri, fıtratının sağlamlığı ve dile hakimiyeti 

kitabetini saçma bir duruma düşmekten koruyordu. Elimizin altındaki yazdıklarının 

çoğu, onun zevkinin güzelliğine, sanattaki hassasiyetine ve görüşü ne olursa olsun 

okuyucuyu çekmesine delil niteliğindedir. 

Memlûklerin kâtipleri, bu yönteme çok bağlı kaldılar ve onu taklit edip 

zirvesine ulaşmak için bütün gayretlerini ortaya koymaya başladılar. Bazen de çoğu, 

bedî‘de aşırı giderek ve lafzî süsü çok kullanarak o yöntemi aşmayı ve geçmeyi 

düşündü. 

Sonra anlamlar, rengarenk işlenmiş ipek kumaş ve rengarenk süslenmiş 

brokar giysilerinin altında gizlendi, düşünce geri planda kaldı ve açıkçası daha çok 

bulmacaları andıran ibareler okunmaya başlandı. Bu dereceye düşmek, dahilik, 

temayüz ve sanatı mahirane uygulamanın belirtilerindendi109. Böyle bir yola 

gidilmesin nedeni, belki de o kâtiplerin taklit eğiliminin sağlamlığı ve bunun onlarda 
                                                
106  Ramazan Şeşen, “Kâdî el-Fâzıl” mad., DİA, İstanbul 2001, XXIV, 115. 
107  İsmail Yiğit, “Memlükler” mad., DİA, Ankara 2004, XXIX, 90,93. 
108  Nejdet Gürkan, “Arap Edebiyatında Memlûkler (Moğollar) Dönemi (656/1258-923/1517)”, 

(Yayınlanmamış Doktora Tezi), Süleyman Demirel Üniv. Sosyal Bilimler Ens., Isparta 2000, s. 
219. 

109  Aĥmed el-İskenderî v.dğr., el-Mufaśśśśśśśśal fî târîħħħħi’l-edebi’l-‘Arabî, s. 470. 
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hakim olmasıydı. Hatta onlar, sanki nesirden ancak seciliyi ve yapmacıklıyı 

biliyorlar ve belagatı güzellik, benzersizlik ve sağlamlık yönünden kişiyi büyüleyen 

o harika ve kolay kitabeti yani İbnü’l-Muķaffa‘, el-Câĥıž, ‘Amr b. Mes‘ade ve Sehl 

b. Hârun gibilerin kitâbetini okumuyorlardı.  

Bu dönem kâtiplerinin sahip olduğu düşünce ve anlamların azlığı, bu sanatsal 

aşırılığın sebeplerinden biri olabilir. Çünkü onların ufkunun boyutu, sınırlıydı ve 

kevni ilimlerin incelenmesi, az bir grupla sınırlıydı. Bu nedenle onlar, bu eksikliği 

hoşa gitmeyen süs örtüsüyle kapatmayı istediler. Böylece lafızlar, kitabetin desteği 

ve onun sanatsal güzelliğinin görünümü oldu. Anlamlar ise, konumca daha sonra 

geldi. Kâtip bir mektup yazmak istediğinde aşırı süslü lafızları ve yankı yapan, 

tınlayan secileri tercihe yöneliyordu ve anlamların da öncelikle lafızların 

hakimiyetine uyması gerekiyordu. Bunda da şüphesiz yaratılışın aslına ve eşyanın 

tabiatına direnme ve karşı çıkma vardır110. 

Bu dönemde kitâbet sanatı belli bir sistematiğe kavuşturulmuş; özellikle yazı 

kuralları, en ince ayrıntısına varıncaya kadar tespit edilmiştir. Resmî mektuplar, özel 

mektuplar, takrîzler, ilmî icazetler, mufâhara mektupları gibi belli başlı çeşitleri olan 

bu dönem risâleleri, Ķâđî el-Fâżıl ekolüne bağlı kalınarak yazılmış ve muhteva 

bakımından da konuların sayısı artmıştır111.  

b. Memlûkler Dönemi Kâtipleri 

Bu dönemin ünlü kâtiplerinden biri, Abdullah b. ‘Abdižžâhir el-Cüźâmî el-

Mıśrî’dir. 620/1223 yılında doğdu. Babası, onun eğitimiyle ilgilendi ve bu eğitimle 

fakîhlerin ilimlerini, ediplerin belâgatını ve şairlerin zarifliğini ve nüktedanlığını 

kendisinde topladı. İbn ‘Abdižžâhir, zamanında onların hepsinin lideri idi. Ķâdî el-

Fâżıl’ın yöntemini izleyerek, yani secie bağlı kalmada ve bedîi güzelleştiricilere 

özellikle de tevriyeye uymada onun yolundan giderek resâil/mektup kitâbetinde 

maharet gösterdi. Böylece melik ež-Žâhir Baybars (ö. 676/1277) ve iki oğlunun 

zamanında ve el-Manśûr Ķalavun’un zamanının bir kısmında inşâ divanında 

hizmette bulundu112. Birçok inşâ terimini ve divan sistemlerini ortaya koydu. 

                                                
110  Aĥmed el-İskenderî v.dğr., a.g.e., s. 471.  
111  Gürkan, “Arap Edebiyatında Memlûkler (Moğollar) Dönemi (656/1258-923/1517)”, s. 347. Yine 

Memlûkler dönemi inşâsı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Nejdet Gürkan, a.g.t., s. 207-239. 
112  Aĥmed el-İskenderî, Muśŧafâ ‘İnânî, el-Vasîŧŧŧŧ fi’l-edebi’l-‘Arabî ve târîħħħħihî, s. 296-297. 
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Sistemleri ve terimleri, Mısır ve Şam’da Osmanlılar Mısır’ı fethedip Mısır, bir 

Osmanlı vilayeti hâline gelinceye dek geçerli oldu. 692/1293 yılında öldü. Telifleri 

ve birçok resmi mektubu vardır. er-Ravżatü’l-behiyyetü’z-zâhire, onun tarihle ilgili 

bir eseridir113. 

Bir diğeri, Şihâbüddîn Maĥmûd b. Selman el-Ĥalebî’dir. 644/1246 yılında 

Halep’te doğdu. Şemsüddîn b. Ebî Ömer’den fıkıh ve Cemâlüddin b. Mâlik’ten de 

Arapça tahsil etti. Dımeşk ve Mısır’da yaklaşık 50 yıl inşâ divanında kaldı. Sonra 

Dımeşk’te vefat yılı 725/1325’e kadar 8 yıl sır kâtipliği yaptı114. Şihâbüddîn el-

Ĥalebî, döneminde inşâ sanatının üstâdıydı ve Ķâdî el-Fâżıl’dan sonra onun gibi 

birinin gelmediği ifade ediliyordu. Ĥüsnü’t-tevessül ilâ śınâ‘ati’t-teressül, onun 

eserlerindendir115.  

Yine dönemin ünlü isimlerinden biri de, Ömer b. el-Ħaŧŧâb’ın sülalesinden 

Şihâbüddin Ebû’l-‘Abbâs Aĥmed b. Yaĥyâ b. Fażlillâh el-Ömerî’dir. 700/1301 

yılında Dımeşk’te doğdu ve 749/1349 yılında orada öldü. İlim uğruna birçok ülkeye 

seyahat etti ve Dımeşk, İskenderiye, Kahire ve Hicaz’da ilim tahsilinde bulundu. 

Mükemmel zekası ve güçlü hafızasıyla meşhurdu. İlmiyle döneminin eşsiz bir 

insanıydı ve edebiyatı, teressülü ve telifinde kimse onun seviyesinde değildi. 

Melikler, âlimler ve edebiyatçılar tarihinde, yeryüzünün vasıflarının ve uzak 

hükümdarlıkların durumlarının bilinmesinde en bilgin kişiydi. İbn Fażlillâh el-

Ömerî, bütün bunları Mesâlikü’l-ebśâr fî mesâliki’l-emśâr isimli kitabında işlemiştir. 

Bu eser, 20 küsur ciltlik hacimli bir kitaptır ve edebiyat, tarih, coğrafya, doğal tarih 

vs.yi ele alır. et-Ta‘rîf bi’l-muśŧalaĥi’ş-şerîf, onun divan inşası alanındaki mektup 

derlemesinden oluşan telifidir. Bir diğer telifi de, Fevâżılü’s-semer fî feżâili âli 

‘Umer’dir. Ayrıca onun çeşitli ilimlere ilişkin birçok telifi de vardır116. 

İbn Fażlillâh’ın yazı yazma sanatında dönemin en önde gelen siması olduğu 

kabul edilmektedir. Sultan el-Melikü’n-Nâśır Muĥammed b. Kalavun’un üçüncü 

saltanatı sırasında (m. 1309-1341) önemli görevlerde bulunan ve Kâhire’de resmî 

                                                
113  Aĥmed el-İskenderî v.dğr., el-Mufaśśśśśśśśal fî târîħħħħi’l-edebi’l-‘Arabî, s. 474. 
114  Ömer Rıżâ Keĥĥâle, Mu‘cemü’l-Müellifîn terâcimü muśśśśannifî’l-kütübi’l-‘Arabiyye, 

Maŧba‘atü’t-teraķķî, Dımeşķ 1957-1961, XII, 167. 
115  Ħayruddîn ez-Ziriklî, el-A‘lâm ķķķķâmûsü terâcim li eşheri’ricâl ve’n-nisâ mine’l-‘Arab ve’l-

müsta‘ribîn ve’l-müsteşriķķķķîn, III. Baskı, Beyrût 1389/1969, VIII, 48-49. 
116  Aĥmed el-İskenderî v. dğr., el-Mufaśśśśśśśśal fî târîħħħħi’l-edebi’l-‘Arabî, s. 476. 
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yazışmaların yürütüldüğü Dîvân-ı İnşâ’nın başkanlığını yapan bu âlimin kazandığı 

başarılara rağmen sert mizacı nedeniyle kısa sürede sultanla arası açıldı ve 

görevinden azledildi; ayrıca kâtiplerden birinin imza taklit ettiğini sultana bildirmesi 

üzerine hapse atıldı ve eli kesildi. Daha sonra 1340 yılında Dımaşk’taki divana 

atandıysa da bu görevinde sadece iki yıl kalabildi. Şikayetler dolayısıyla sultan 

tarafından yine azledildi ve cezalandırılması için Kahire’ye getirilmesi istendi. 

Ancak kendisi gibi sır kâtibi olan kardeşi Alâeddin Ali’nin ricası üzerine Dımaşk’ta 

kalmasına izin verildi. bu olaydan sonra inzivaya çekilen bilgin, sözü edilen 

eserlerini yazdı117.    

Memlûkler döneminin en dikkat çekici ismi, hiç kuşkusuz Ebü’l-‘Abbâs 

Şihâbüddin Aĥmed b. Ali el-ĶĶĶĶalķķķķaşendî’dir. 756/1355 yılında Kahire yakınındaki 

Ķalķaşende köyünde doğan el-Ķalķaşendî, küçük yaşta İskenderiye’de başta fıkıh 

olmak üzere dinî ve edebî ilimleri tahsil etti, felsefe okudu. el-Ķalķaşendî, uzun bir 

süre kadılık görevinde bulunduğu gibi ders okuttu ve tarih, coğrafya, hukuk, 

edebiyat, kitabet, tabii ilimler ve Arap kabileleri ile ilgili araştırmalar yaptı. Arap 

edebiyatı alanındaki kudreti ve kitabetteki becerisi, onu kısa zamanda şöhrete 

kavuşturdu. 791/1389’da Kahire’de Dîvân-ı İnşâ’ya kâtibü’d-dest olarak girdi. Bu 

görevini uzun yıllar sürdürdükten sonra 821/1418 yılında vefat etti118. 

el-Ķalķaşendî’nin Śubĥu’l-a‘şâ fî śınâ‘ati’l-inşâ adlı eseri, gerçekte yeni 

yetişen kâtiplere Kur’ân ezberlemek, dil, nahiv, sarf, emsâl ve ensâbı iyi bilmek, 

divanlara, divan çeşitlerine ve bu divanlarda kullanılan ıstılahlara muttali olmak, 

yazışma ve tevkî‘ üsluplarını, anlaşma ve sözleşme türlerini iyi bilmek gibi kâtiplik 

sanatında başarılı olmaları için gerekli hususlarda geniş bilgiler vermek amacıyla 

yazılmıştır119. Büyük hacimde ansiklopedik bir mahiyet taşıyan eserin içeriği şöyle 

özetlenebilir: Mukaddimede inşânın ehemmiyeti, üstünlüğü ve mahiyeti, birinci 

makalede kâtibin ihtiyaç duydukları, ikinci makalede yeryüzünün şekli, halifeler, 

muhtelif ülkeler (Mısır, Suriye …), üçüncü makalede yazışmalarda kullanılan 

isimler, künyeler, lakaplar, kâğıt şekilleri, yazılardaki başlıklar, bitiriş ifadeleri, 

dördüncü makalede yazışmalar, Hz. Peygamber’in diğer hükümdarlara gönderdiği 

                                                
117  Abdülazîz el-Alevî, “İbn Fazlullah el-Ömerî” mad., DİA, İstanbul 1999, XIX, 483. 
118  Mehmet İpşirli, “Kalkaşendi” mad., DİA, İstanbul 2001, XXIV, 263. 
119  Kenan Demirayak, Sadi Çögenli,  Arap Edebiyatında Kaynaklar, s. 34-35. 
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mektuplar, halifelerin mektupları …, beşinci makalede vilayetlere gönderilen yazılar, 

bîatlar, ahidnâmeler, altıncı makalede dini vasiyetler, yedinci makalede iktâ yazıları, 

sekizinci makalede yeminler, dokuzuncu makalede sulh akitleri, zimmetler, onuncu 

makalede kâtiplerin yazılarında kullandıkları sanatlar ve hâtimede posta işleri, 

haberleşmede güvercinler, Suriye’den Mısır’a buz nakliyatı vb. ele alınmaktadır120. 

C. İnşâ Usûlüne Dair Eserler 

İnşâ literatürünün önemli bir türü de kâtiplerin uymaları gereken kurallara 

(edebü’l-kâtib) dair eserlerdir. Bir divan kâtibinin, dili iyi bilmesinin yanında iyi bir 

fıkıh eğitimi almak zorunda olduğu gibi çeşitli makamların hiyerarşik yerini de 

bilmesi gerekmekteydi. Edebü’l-kâtible ilgili eserler, ya bu konulardan birkısmını 

yahut bir kâtibin vazifesini gereği gibi yapabilmesi için, yazı ve yazı malzemesine 

dair ayrıntılardan teknik ve ahlâkî özelliklere kadar bütün konuları ihtiva etmektedir   

İnşâ tekniğine dair zengin literatür, II. Mervân’ın kâtibi Abdülĥamîd el-Kâtib 

(ö. 132/750)’in devlet kademelerinde görev alan kâtiplere tavsiyelerini içeren uzun 

mektubu Risâle ile’l-küttâb ile başlamış, Ebû Mûsâ Abdullah b. Abdilazîz el-

Bağdâdî (ö. 250/864)’nin Kitâbü’l-Küttâb ve śıfatü’-devât ve’l-ķalem ve taśrîfihâ ile 

264/878’te vezir olan Ebü’l-Yüsr İbrâhîm b. Muĥammed el-Müdebbir’in kâtiplerin el 

kitabı mahiyetindeki er-Risâletü’l-‘aźrâ fî mevâzîni’l-belâğa adlı risâleleriyle devam 

etmiş, İbn Ķuteybe’nin Edebü’l-kâtib’i ile müstakil ve mükemmel eser olarak ilk 

örneğini vermiştir. Daha sonra Edebü’l-kâtib, Edebü’l-küttâb ve Śınâ‘atü’l-küttâb 

adlarıyla birçok eser kaleme alınmıştır. Ebû Bekir eś-Śûlî (ö. 335/946), İbn Düreyd 

(ö. 321/933), İbnü’l-Enbârî (ö. 328/940), Ebû Ca‘fer en-Neĥĥâs (ö. 338/950), 

Muĥammed b. Ĥasan el-Lugavî ve Śelâĥaddin eś-Śafedî (ö. 764/1363), bu adlarla 

eser veren başlıca yazarlardır. Ancak adları farklı da olsa başlıklarında “kitâbe, 

sınâ‘a, teressül, kâtib, küttâb, inşâ” kelimeleri bulunan eserlerin çoğu, bu türe girer. 

Bunların başlıcaları şunlardır: Ķudâme b. Ca‘fer (ö. 337/948), Kitâbü’l-Ħarâc ve 

śınâ‘ati’l-kitâbe; İbn Dürüsteveyh (ö. 347/958), Kitâbü’l-Küttâb; Küşâcim (ö. 

360/970), Kenzü’l-küttâb; Ebû Hilâl el-‘Askerî (ö. 395/1005), Kitâbü’ś-Śınâ‘ateyn: 

el-Kitâbe ve’ş-şi‘r; İbnü’l-Ĥâcib en-Nu‘mân (ö. 423/1032), Zaħîretü’l-küttâb; Ali b. 

Ħalef el-Kâtib (ö. 457/1065), Mevâddü’l-beyân; İbnü’ś-Śayrafî (ö. 463/1071), 

                                                
120  Furat, Arap Edebiyatı Tarihi, s. 341. Eserin içeriğiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. İpşirli, 

“Kalkaşendi” mad., XXIV, 264.   
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Ķânûnü dîvâni’r-resâil; İbn Memmâtî (ö. 606/1209), Ķavânînü’d-devâvîn; İbn Şîŝ 

el-İsnâî (ö. 625/1228), Me‘âlimü’l-kitâbe; Żiyâeddin İbnü’l-Eŝîr (ö. 637/1239), el-

Meŝelü’s-sâir fî edebi’l-kâtib ve’ş-şâ‘ir; el-Câmi‘u’l-kebîr fî śınâ‘ati’l-manžûm 

mine’l-kelâm ve’l-menŝûr, el-Veşyü’l-merķûm fî ĥalli’l-manžûm, el-Miftâĥu’l-

münşâ’ fî ĥadîķati’l-inşâ’; İbn Ebî’l-İśba‘ (ö. 654/1256), el-Elfiyye (manzum); 

Maĥmûd el-Ĥalebî (ö. 725/1325), Ĥüsnü’t-tevessül ilâ śınâ‘ati’t-teressül; İbn 

Fażlillâh el-Ömerî (ö. 749/1349), et-Ta‘rîf bi’l-muśŧalaĥi’ş-şerîf; el-Ķalķaşendî 

(821/1418), Śubĥu’l-a‘şâ fî śınâ‘ati’l-inşâ’; Şa‘bân el-Âŝârî (ö. 828/1425), el-Elfiyye 

(manzum) vs.dir121. 

II. FARS EDEBİYATI 

Pehlevî dilinde Nâmenevîsî (mektup yazma) kelimesinin karşılığı olan 

Arapça inşâ, İslâmiyet’in İran’a girişinden sonra Fars edebiyatında “mektup yazma 

sanatı” anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Bu sanatla uğraşan kişilere (münşî) 

eski İran’da debîr, bu mesleğe de âyîn-i debîrî deniyordu. Ender Âyînnâmek-i Debîrî 

adlı Pehlevîce eser, Fars edebiyatında inşâ geleneğinin en eski örneğini teşkil 

etmektedir122.  

Fars edebiyatında sultâniyyât ve ihvâniyyât şeklinde iki mektup (nâme) türü 

bulunmaktadır. Sultanların, devlet adamlarının birbirlerine ya da emirleri altında 

bulunanlara gönderdikleri resmî mektuplara sultâniyyât, halktan olan kişilerin 

yazdığı özel mektuplara da ihvâniyyât adı verilir123. İran’da mektup yazmanın 

kuralları, Sâmâniler döneminden itibaren oluşmaya başlamış, IX. ve X. yüzyıllarda 

İran’ın doğusunda mahallî hânedanlıkların kurulmasıyla birlikte Farsça’nın saray ve 

edebiyat dili olarak kullanılması yaygınlaşınca emîrler arasında mektuplaşmada 

Farsça ağırlık kazanmıştır. Resmî yazışmalarının çoğunun Farsça olduğu Gazneliler, 

Selçuklular ve Hârizmşahlar devrinde Dîvân-ı Risâlât müessesesinin oluşmasıyla 

sultâniyyât türü mektup yazımı edebî bir gelişme kaydetmiştir. Bunun sonucunda 

mektup yazma işinin bir sanat olduğu kabul edilerek inşâ ilminin alanına dahil 

edilmiş, Ķâbûsnâme, Siyerü’l-mülûk, ve Çehâr Maķâle gibi edebî eserlerde kâtiplik 

                                                
121  Durmuş, “İnşâ (Arap Edebiyatı)” mad., XXII, 336; Durmuş, Arap Dili ve Belâğatıyla İlgili 
İncelemeler, s. 268-269. 

122  Mehmet Kanar, Rıza Kurtuluş, “İnşâ (Fars Edebiyatı)”, DİA, İstanbul 2000, XXII, 337. 
123  Źebîĥullâh Śafâ, Gencîne-i Süħħħħan, Tahrân 1353 hş., I, 140. 



 40 

ve mektup yazma kurallarını anlatan bölümlere yer verilmeye başlanmıştır124. 

Nižâmî-i Arûżî (ö. 552/1157’den sonra)’nin bir hükümdar için gerekli olan kâtip, 

şair, müneccim ve tabip gibi dört memurun mesleğinden bahseden Çehâr 

Maķâle’sinin asıl adı Mecma‘u’n-nevâdir’dir ve dört makâle/bölümden meydana 

geldiği için Çehâr Maķâle adıyla tanınmıştır. Kitabın büyük önem arz eden birinci 

makâlesinde kâtiplik ve nitelikleri yer alır. Kâtibin bütün edebiyat sanatlarını ve 

döneminin geçerli bütün ilimlerini bilmesi, ünlü kâtiplerin yazıları hakkında bilgi 

sahibi olması gerektiği ifade edilir125.  

Muĥammed b. Abdilħâliķ el-Meyhenî (XII. asır)’nin İslâm diplomatiğinin ilk 

Farsça örneklerinden biri olan Destûr-i Debîrî’si126 mektup yazmanın edebî bir 

nitelik kazandığı bu dönemde kaleme alınmıştır. el-Meyhenî, bu eserinde bir edebî 

tür olarak mektupları “sultâniyat, ihvâniyat, mehâzir” olmak üzere üçe ayırır. İdarî ve 

divanî mektuplarla resmî yazışmalar, fermanlar, menşurlar, tevkî‘ler, fetihnâmeler, 

şikestnâmeler, sevgendnâmeler sultâniyat; özel yazışmalar, kutlama, baş sağlığı, 

teşekkür, çağrı, şikâyet gibi konulara dair mektuplarla âlim ve mutasavvıfların 

didaktik amaçlı mektupları ihvâniyat türünü oluşturur. Taahhütnâme, şehâdetnâme, 

akidnâme, vasiyetnâme niteliğindeki mektuplar da mehâzir grubunda ele alınır. Her 

üç kategorideki mektuplar, gerek eski İran geleneğinin gerek Arapça örneklerin ışığı 

altında zamanla belirli formlara kavuşmuş; hitaplar, unvanlar, lakaplar, dualar, 

mektupların başlangıç ve sonları kurallara bağlı ifadelerle sınırlandırılmıştır. Bütün 

bunların öğrenilmesi ihtiyacı üzerine de münşîler, her türden mektup örnekleri ihtiva 

eden münşeat mecmuaları hazırlamışlardır127.  

Maĥmûd-ı Gaznevî devrinde Vezir Ebü’l-‘Abbâs Fażl b. Aĥmed el-

İsferâyînî’nin teşebbüsüyle resmî ve idarî mektuplaşmalarda Arapça terk edilip 

Farsça kullanılmaya başlandı. İranlı münşî, edip ve âlimlerin mektup yazmaya özel 

bir ilgi duymaları sonucunda her iki mektup türü gelişti, yeni üsluplar ortaya çıktı. 

Bilhassa resmî mektuplaşmalarda sıfat, unvan, lakap ve özel isteklere yer verilmesi, 
                                                
124  Rıza Kurtuluş, “Mektup (Fars Edebiyatı)”, DİA, Ankara 2004, XXIX, 16; Mehdî Mehdîzâde, 

“Târîħçe-i Münşeât der Edeb-i Fârsî”, Keyhân-i Ferhengî, Sayı: 154, Tahrân 1378 hş., s. 65.  
125  Bkz. Yakup Şafak, “Çehâr Makâle” mad., DİA, İstanbul 1993, VIII, 248.  
126  Tahsin Yazıcı, “Destûr-i Debîrî” mad., DİA, İstanbul 1994, IX, 211; Muĥammed b. ‘Abdi’l-Ħâliķ 

el-Meyhenî, Destûr-i Debîrî, nşr. Adnan Sadık Erzi, Ankara Üniv. İlâhiyat Fak. Yay., Ankara 
1962, neşredenin önsözü, s. V-VIII. Yine bkz. Mehdî Mehdîzâde, “Târîħçe-i Münşeât der Edeb-i 
Fârsî”, s. 65-66; Źebîĥullâh Śafâ, a.g.e., I, 141.   

127  Mehmet Kanar, Rıza Kurtuluş, “İnşâ (Fars Edebiyatı)”, DİA, XXII, 337. 
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bu mektup türünün kendine has bir üslûp ve şekil almasını sağladı. VI. (XII.) ve VII. 

(XIII.) yüzyıllarda Arapça mektupların örnek alınmasıyla V. (XI.) yüzyıl 

mektuplarında kullanılan unvan ve sıfatlar yerini uzun ve secili izâfet terkiplerine 

bıraktı. Divandaki her iş ve görev için Arapça mektuplardan iktibas edilen veya yeni 

üretilen özel unvan ve sıfatlar kullanıldı; bunlar üst makamlara yazılan mektuplarda 

daha çok yer almaya başladı. Safevîler devrinde özellikle resmî mektuplarda aşırı 

derecede sanatlı ve süslü anlatım yaygınlaştı. Bu mektupların okunması son derece 

güçleşti.  

Mektuplarda yer alan unvan, lakap ve dualar bunların yazıldığı siyasî ve 

içtimaî makam ve mevkiye göre değişiklik gösterir. Çoğunlukla Arapça olan bu 

sıfatların padişahlar için “melikü a‘zam el-müeyyed bi-te’yîdi’r-rahmân hallede’llâhu 

eyyâme saltanatihî”, âlimler için “üstâzü’l-efdal ve’l-ekâbir allâmetü’z-zamân”, 

dostlar veya aile fertleri için “mahdûm-ı muazzam yâ hudâvendigâr ale’l-ıtlâk 

ebkâhu’llâhu teâlâ” gibi ifadeler kullanılmıştır. Mektuplar çoğunlukla Arapça veya 

Farsça manzum bir ifade, selamlaşma ve buluşma isteğiyle başlar, şâirane ifadelerin 

yer aldığı dua bölümüyle son bulurdu128.  

Saffârîler, Tâhirîler ve Sâmânîler döneminde ihvâniyat ve sultâniyat 

türündeki mektuplarda sade, didaktik mektuplarda ise edebî tabirler ve şiirsel dil 

hâkimdir. Gazneliler devrinde sultâniyat türündeki mektuplarda üslûp zaman zaman 

sadeliğini korumakla birlikte sanatlı ifadeye yöneliş görülmektedir. Ebü’l-Fażl el-

Beyhaķî (ö. 470/1077)’nin Târîħ-i Beyhaķî’sinde bu tarz inşâ örneklerine 

rastlanmaktadır. Gazneliler döneminden günümüze kadar gelen ihvâniyat veya 

sultâniyat türündeki mektupları ihtiva eden eserler arasında Gazzâlî (ö. 

505/1111)’nin Feżâilü’l-enâm min resâili ĥucceti’l-İslâm’ı, Aĥmed el-Gazzâlî (ö. 

520/1126)’nin mektupları ve ‘Aynülķuđât el-Hemedânî (ö. 525/1131)’nin Nâmehâ-yı 

‘Aynülķuđât-i Hemedânî’si129 zikredilebilir. 

Selçuklular’dan itibaren Fars dili, Arapça kelimelerin istilâsına uğramış ve 

önceki sadeliğini yitirmiştir. Bunda Arap edebiyatından Fars edebiyatına geçen 

                                                
128  Rıza Kurtuluş, “Mektup (Fars Edebiyatı)”, DİA, XXIX, 16. 
129  ‘Aynülķuđât el-Hemedânî’nin Mektûbât (Nâmehâ, Mekâtîb) şeklinde de anılan bu eseri, onun 

hayatının son on yılında dostlarına ve müridlerine Farsça olarak yazdığı felsefe, kelâm ve 
tasavvufla ilgili 127 mektuptan meydana gelir. Bkz. Süleyman Uludağ, Nurettin Bayburtlugil, 
“Aynülkudât el-Hemedânî” mad., DİA, İstanbul 1991, IV, 282. 
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“makâme” tarzının da etkisi olmuştur. Selçuklular döneminde gelişimini sürdüren 

inşâ sanatında, Sultan Sencer’in divan-ı inşâ başkanı Müntecebüddin Atâbek-i 

Cüveynî (ö. 552/1157’den sonra)’nin önemli bir yere sahip ‘Atebetü’l-ketebe adlı 

münşeat mecmuası, Selçuklu devlet dairelerinde örnek alınan eserlerdendi. Bu eser, 

1133-1153 yılları arasında Sencer’in vezirliğini yapan Ebü’l-Fetĥ Nâśıruddîn 

Tâhir’in emriyle derlenmeye başlanan ve Sultan Sencer devri yanında ondan sonraki 

döneme ait iki mektubu daha içeren bir münşeât mecmuasıdır ve Farsça nesrin en 

güzel örneklerinden sayılmıştır. Kitapta birçok münşeât mecmuasında görülen 

tumturaklı ifadeler kullanılmamıştır. Eser, müellifin çok sade bir ifadeyle kaleme 

aldığı, bu tip eserlerin nasıl yazılması gerektiğine ilişkin bir girişle başlar ve çeşitli 

tayin menşurlarına dair misallerle devam eder130.    

Hârizmşahlar’dan Tekiş’in münşîsi Bahâeddîn-i Ħârizmî (ö. 545/1150)’nin 

et-Tevessül ile’t-teressül131, Atsız (ö. 551/1156)’ın Resâ’il-i Śâĥibdîvân ve 

Reşîdüddin Vaŧvâŧ (ö. 573/1177)’ın 132 Nâmehâ-yı Reşîdüddin-i Vaŧvâŧ adlı münşeat 

mecmuaları türün örnek eserleri olarak kabul edilir. Bu iki eser, muvâzene, cinâs, 

mürâât-i nazîr, ıtnâb, tatvîl, tekellüf gibi inşâyı ağırlaştırıcı unsurlar, seciler ve 

kelime oyunlarıyla doludur.  

Selçuklular, resmî dil olarak Farsça’yı kullandıklarından bu devrin inşâ 

örnekleriyle inşâ kurallarına dair eserleri de Farsça’dır. Aynı döneme ait inşâ 

kitaplarından Muĥammed b. Abdilħâliķ el-Meyhenî’nin Destûr-ı Debîrî’si Adnan 

Sadık Erzi tarafından neşredilmiştir. Anadolu Selçukluları’na ait bazı inşâ kitaplarını 

da Osman Turan Türkiye Selçukluları Hakkında Resmî Vesikalar adlı eserinde 

tanıtmış, bunlardan seçtiği tarihî mâlûmat bakımından önemli belgeleri metin, 

tercüme ve yorumlarıyla yayımlamıştır. Ĥasan b. Abdilmü’min el-Ħûî (XIII. 

                                                
130  Tahsin Yazıcı, “Müntecebüddin Bedî‘” mad., DİA, İstanbul 2006, XXXII, 25; Źebîĥullâh Śafâ, 

Gencîne-i Süħħħħan, I, 144. 
131  Źebîĥullâh Śafâ, a.g.e., I, 145. 
132  Reşîdüddin Vaŧvâŧ, Farsça gibi Arapça’yı da iyi biliyor ve aynı kolaylıkla her ikisini de 

kullanabiliyordu. Bu nedenle o, haklı olarak Arap edebiyatının da büyük nesir müellifleri arasında 
yer almakta ve iki cilt olarak Mecmûatü Resâili Reşîdiddîn el-Vaŧvâŧ başlığıyla basılmış olan 
(Kahire 1315 h.) Arapça mektuplarının büyük bir kısmı ise, “inşâ” denen resmî muhâberat 
yazılarının en güzel örnekleri sayılmaktadır. Fakat “ihvâniyât” denen dostlar arasında gerçekleşen 
özel mektupları ise, şüphesiz Bedî‘uzzemân el-Hemedânî ve Ebû Bekir el-Ħârizmî’ninkiler 
ayarında değildir. Bkz. M. Nazif Şahinoğlu, “Vatvât” mad., İA, MEB, İstanbul 1986, XIII, 237.  
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asır)’nin Nüzhetü’l-küttâb ve tuĥfetü’l-aĥbâb ile Ğunyetü’l-kâtib133 ve Rüsûmü’r-

resâ’il’i, Ebû Bekir İbnü’z-Zekî’nin Ravżatü’l-küttâb ve Ĥadîķatü’l-elbâb’ı, 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (ö. 672/1273)’nin tasavvufî ve ahlâkî bilgiler ihtiva eden 

Mektûbât’ı134, anonim el-Muħtârât mine’r-resâ’il, Ħâkânî-i Şirvânî (ö. 

595/1199)’nin Mecmû‘a-yi Nâmehâ’sı, Moğollar’dan Gâzân Han’ın veziri 

Reşîdüddin Fażlullah-ı Hemedânî’nin oğlu Gıyâseddin Muĥammed tarafından 

derlenen, vezirin çocukları ile vilayeterdeki yüksek dereceli devlet görevlilerine 

yazdığı mektupları ihtiva eden Mükâtebât-i Reşîdî’si, Abdullah-ı Murvârîd’in 

Şerefnâme’si, Abdullah Kutb-i Şîrâzî’nin Mekâtîb-i Fârsî’si, Muĥammed b. Alî-i 

Ħârizmî’nin Celâliyye’si, Ħâce-i Cihân diye meşhur Muĥammed-i Gîlânî (ö. 

887/1482)’nin Menâžıru’l-inşâ ve Riyâżü’l-inşâ’sı, Abdurraĥman b. Aĥmed-i Câmî 

(ö. 898/1493)’nin Risâle-yi Münşeât’ı vb. Selçuklular döneminden itibaren yazlmış 

belli başlı münşeat türü eserlerdir135.  

III. TÜRK EDEBİYATI 

En çok kullanılan ve alâka çeken yazı nevilerinden birini mektupların 

oluşturduğu su götürmez bir gerçektir. Roman, hikaye, makale, tiyatro vb. nevilerde 

eser vermek, bu sahada muvaffak olmak şahsi temayül ve kabiliyete, çetin bir 

hazırlığa ve çalışma devresine ihtiyaç gösterir; diğer taraftan bu tür eserler hakkında 

fikir sahibi bulunmayan, bunları okumayan veya görmeyen kimselere her yerde 

rastlamak mümkündür. Mektuplar ise, ister resmî ve iş sahasında ister hususi olsun 

günlük hayatımızda hepimizin yazmağa veya okumağa mecbur kaldığımız bir tür 

olduğu için, diğerlerinden ayrılır; hayatla en alâkalı türlerden biridir. Bu itibarla her 

milletin edebiyatında önemli bir yer tutar. Türk edebiyatının her devrinde sanatkâr 

kalemlerin mahsulü mektup örneklerine rastlarız136. 

 

                                                
133  Ğunyetü’l-kâtib ve münyetü’ŧ-ŧâlib, müellifin oğlu Nâsırullah’a inşâ kurallarını öğretmek için 

690/1291 yılında yazdığı küçük bir risâledir. İki bölümden oluşan risâlenin ilk bölümünde kitâbet, 
ikinci bölümünde yazı usullerine dair bilgi verilmektedir. Bu eser, yine onun Rüsûmü’r-resâil’i ile 
birlikte yayımlanmıştır (Ġunyetü’l-kâtib ve Münyetu’ŧ-ŧâlib, Rusûmu’r-resâ’il ve Nucûmu’l-
fażâ’il, nşr. Adnan Sadık Erzi, Ankara 1963, s. 1-16). Bkz. Tahsin Yazıcı, “Hûî, Hasan b. 
Abdülmü’min” mad., DİA, İstanbul 1998, XVIII, 311.  

134  Źebîĥullâh Śafâ, a.g.e., I, 145. 
135  Mehmet Kanar, Rıza Kurtuluş, “İnşâ (Fars Edebiyatı)”, DİA, XXII, 337. 
136  Fevziye Abdullah Tansel, “Türk Edebiyatında Mektup”, Tercüme (Mektup Özel Sayısı), Cilt: 

XVI, Sayı: 77-80, Ankara 1964, s. 386. 
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A. İnşâ  

Türk edebiyatında inşâ, Arap ve Fars edebiyatlarında bir dil bilimi terimi ve 

resmî yazışmaları konu edinen bir disiplin olarak kazandığı anlamı yanında bir tür 

kompozisyon tekniği ve güzel yazı yazma sanatı olarak da anlaşılmıştır. İnşâ –Ziyâ 

Paşa’nın “Şiir ve İnşâ” adlı makalesinde olduğu gibi – doğrudan doğruya nesir yerine 

de kullanılmıştır. Hatta fürû‘la ilgili ilimlerden manzûma özgü ilme “ilm-i karz-ı 

şi‘r” dendiği gibi mensûrdan bahseden ilme de “ilm-i inşâ-i nesr” ismi verilir137. 

Ayrıca kelimelerin cümle içinde söz dizimi (terkîb-i kelâm) kurallarına göre 

sıralanmasını da138 ifade eder. Bu çerçevede ve daha özel anlamda “inşâü’n-nesr” 

tabiri, “tahrîren ifâde-i merâm etme fenni” veya “yazıların münşî adıyla yazılan usta 

yazarların beğenecekleri özelliklere sahip olması için bilinmesi gerekenleri öğreten 

fen” olarak tarif edilmiştir139. Benzer bilgileri tekrarlayan Kâtib Çelebi (ö. 

1067/1657) buna, “İfadede yerine, konusuna ve amacına yakışan güzel ibareler 

kullanmaktır” şeklinde bir ilavede bulunur140.  

Genellikle nesir hâlinde yazılan mektup türünün inşâ içinde özel bir yeri 

vardır. Nitekim Kâtib Çelebi, mektubu inşânın bir dalı olarak ele almıştır141. İnşâ 

kelimesi dar anlamda, daha çok münşeat adıyla anılan her türlü resmî yazışma ile 

bunların bir parçası sayılabilecek mektup vb. metinlerin kaleme alınmasını ve ilgili 

kuralların bilgisini ifade eder142. 

Eski Türk edebiyatında güzel ve sanatlı yazı yazmaya “inşâ” (kompozisyon), 

böyle yazıları yazabilenlere de “münşî” denir. 

Maksadın düzgün ve sanatlı bir ifade ile dile getirilmesi, yazıyı yazan kişinin 

kültür seviyesini ortaya koyduğu gibi bu seviyeye gösterilmesi tabii olan saygıyı da 

beraberinde getirmiştir. Bu düşüncenin tabii bir neticesi olarak hem edebî hem de 

tarihi ve sair konularda vücuda getirilmiş eserlerde sanatlı ve tumturaklı bir ifade 

                                                
137  Diyarbekirli Saîd Paşa, Mîzânü’l-edeb, (A. Maviyan) Şirket-i mürettibiyye Matbaası, İstanbul 

1305 h., s. 8. 
138  Ahmet Topaloğlu, Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü, Ötüken Yay., İstanbul 1989, s. 105. 
139  Taşköprizâde ‘İsâmüddin Ahmed Efendi, Miftâĥĥĥĥu’s-se‘âde ve miśśśśbaĥĥĥĥu’s-siyâde fî mevżżżżû‘âti’l-

‘ulûm, Dâru’l-kütübi’l-‘ilmiyye, Beyrût 1405/1985, I, 204; Taşköprizâde, Mevzû‘âtü’l-‘ulûm, 
trc. Kemâleddin Mehmed Efendi, İkdâm Matbaası, Derseâdet 1313 h., I, 250. 

140  Kâtib Çelebi, Keşfü’žžžž-žžžžunûn ‘an esâmi’l-kütüb ve’l-fünûn, tashih M. Şerafeddîn Yaltkaya ve 
Rıfat Bilge, II. Baskı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1971, I, 181. 

141  Kâtib Çelebi, a.g.e., I, 398. 
142  Mustafa Uzun, “İnşâ (Türk Edebiyatı)” mad., DİA, İstanbul 2000, XXII, 338. 
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görülür. İşte güzel ve sanatlı yazı yazma hevesi bu tür yazıların içinde toplandığı 

birçok eserin tertip veya telif edilmesine yol açmıştır. Bu şekilde mektuplardan ve 

muhtelif konularda yazılmış mensur yazılardan oluşan eserlere “münşeât” veya 

“münşeât mecmuası” denir143. Yine münşeât sözcüğü münşî adı verilen, devlet 

teşkilâtı bünyesindeki divan, kalem ve ketebe gibi resmî dairelerde çalışan nişancı, 

tevkîî yahut küttâbların yazdığı çoğu musanna resmî yazılarla mektuplar yanında şair 

ve edebiyatçıların kaleme aldığı her çeşit sanatlı düz yazıya ve bu yazıların 

toplandığı kitaplara ad olmuştur. Münşeât, Fars ve Türk kültüründe “mektûbât” 

karşılığında da kullanılmış, fakat başta âlimler ve mutasavvıflar olmak üzere aynı 

kişinin mektuplarının biraraya toplanmasından meydana gelen eserlere Arap 

edebiyatında olduğu gibi daha çok resâil veya mektûbât denmiştir. Bunun dışında 

Osmanlı tarih ve diplomasisinde münşeât kelimesi, zamanla her türlü resmî yazıyı 

ifade eden bir terim hâline gelmiştir. Osmanlı telif geleneğinde mektuplar dahil her 

çeşit mensur yazıyı biraraya toplayan eserler, mecmûa-i münşeât, mecmûa-i inşâ 

adıyla bir mecmua türü oluşturmuştur144. Münşeât mecmuası tertip etme geleneği, 

Türk edebiyatına İran edebiyatı yolu ile intikal etmiştir. Bu alanda yazılan eserlerin 

İran kaynaklı eserleri örnek alması, bu hususu doğrular145.  

Osmanlı devresi edebiyatımızın nesirle yazılmış mahsulleri arasında önemli 

bir yer tutan ve tarih incelemeleri için de mühim kaynak malzemesini toplayan146 

münşeât mecmuaları147, içeriğine göre dört bölüme ayrılabilir148: 

1-Resmî yazılardan toplanmış münşeât mecmuaları. Örneğin Yahyâ b. 

Mehmed el-Kâtib’in Menâhicü’l-inşâ’sı (II. Murad ve Fâtih devri resmi yazıları), 

Feridun Bey (ö. 990/1582)’in derlediği Münşeâtü’s-selâtîn (Başta Hz. Peygamber’le 

ilk dört halifenin Arapça mektupları, türlü makam sahiplerine dair elkâb ve 2. ciltte 

                                                
143  Fahri Unan, “15. Yüzyıl Yazarlarından Yahyâ bin Mehmed el-Kâtib’in Menâhicü’l-İnşâ’sı 

(İnceleme-Metin)”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Ens., 
Ankara 1986, s. 4. 

144  Mustafa Uzun, “Münşeat” mad., DİA, İstanbul 2006, XXXII, 18. 
145  Fahri Unan, a.g.t., s. 4. 
146  Bekir Kütükoğlu, “Münşeat Mecmualarının Osmanlı Diplomatiği Bakımından Ehemmiyeti”, 

Tarih Boyunca Paleografya ve Diplomatik Semineri: 30 Nisan-2 Mayıs 1986 Bildiriler, 
İstanbul 1988, s. 169. 

147  Fevziye Abdullah Tansel, münşeat mecmualarının genellikle resmî kısmen hususî muhaberatı 
ihtiva etmekle beraber, bunlarda bazen nutuklara, makalelere de rastlandığını ifade etmektedir. 
Bkz. Fevziye Abdullah Tansel, “Türk Edebiyatında Mektup”, s. 387. 

148  Agâh Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi Giriş, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1973, I, 113-
116. 
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de padişahlar tarafından yazılan mektuplar vardır), Okçuzâde Mehmed (ö. 

1039/1629)’in tertip ettiği Münşeât adlı eser, Reisü’l-küttaplardan Sarı Abdullah (ö. 

1071/1660)’ın düzenlediği Düstûru’l-İnşâ gibi. 

2-Münşeât ya da mecmua adı altında emîrlere, hekimlere, kadınlara/havâtîne, 

seyyidlere, şairlere, âlimlere, kadılara, şeyhlere ve vezirlere yazılacak yazıların 

başlıkları, hâtimeleri, bu yazılara uygun düşecek cümleler, ibareler, beyitler ve 

örnekler veren eserler. Örneğin Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3326’da kayıtlı 

ve 1b-84a varakları arasında bulunan mecmua, bu türün en güzel örneklerindendir.   

3-Sadece bir şairin mektuplarından toplanmış münşeât mecmuaları. Örneğin 

Ali Şir Nevâî (ö. 907/1501)’nin Münşeât’ı ve Bursalı Lâmi‘î Çelebi (ö. 

938/1531)’nin Münşeât’ı bu türdendir. 

4-Muhtelif şairlerin mektuplarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan 

münşeât mecmuaları. Örneğin Okçuzâde, Veysî, Nergisî, Şerîf, Sabrî ve daha 

başkalarının mektuplarının bir araya getirildiği Münşeât mecmuası gibi.  

Agâh Sırrı Levend’in listesini verdiği münşeat mecmualarını, öğretici 

mahiyette eserlerle antoloji özelliği gösteren ve sadece örneklerden ibaret olanlar 

şeklinde iki grupta ele almak gerekir. Birinci gruba giren eserlerin çoğu, “münşeat” 

veya “mecmua” adını taşımakla birlikte bunlar Arap edebiyatındaki “edebü’l-

kâtib”ler gibi doğrudan doğruya inşâyı, özellikle mektup ve belge yazma usûlünü 

öğretmek amacıyla kaleme alınmış kitaplardır. Bu özellikleriyle karakteristik örnek 

teşkil eden bir Risâle’de149, ilm-i inşâ tanıtılmış, münşîlerin sahip olması gereken 

vasıflar sayılmış, nesir hakkında bilgi verilmiş, menşur, fetihnâme, ferman, 

ahidnâme, tehniyetnâme, tâziyetnâme, arîza ve mektubun çeşitleri, bunları yazmanın 

usulleri gösterilmiştir150. Arapça, Farsça ve Türkçe münşeatı toplayan bir mecmuada 

yer alan Ķavâ‘id-i Taĥrîrât-ı Münşeât adlı risâle de151, bu tarza bir örnek teşkil 

eder152. Sözkonusu risâlede “der beyân-ı ahvâl-i lâzime-i küttâb” bahsinde 

mektupların on altı unsuru (unvân, duâ, tahiyyet ve selâm, tazim, iblâğ ve irsâl, 

zamân, zamîr-i mektûb, sıfat-ı zamîr, zikr-i kâtib, şerh-i hâl, iştiyâk ve şikâyet-i firâk, 

                                                
149  Süleymaniye Ktp., Hâlet Efendi bölümü, nr. 760, vr. 63b-71b. 
150  Kütükoğlu, “Münşeat Mecmualarının Osmanlı Diplomatiği Bakımından Ehemmiyeti”, s. 171-174. 
151  Süleymaniye Ktp., Esad Efendi bölümü, nr. 3337, vr. 165a-170b. 
152  Mustafa Uzun, “İnşâ (Türk Edebiyatı)” mad., XXII, 338. 
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münasip beyitler, temenni ve niyâz, son verme, tarih), kısa örnekleri ile açıklanmakta 

ve bunlardan hangisinin hangi şartlarda ihmal edilebileceği veya değiştirileceği 

belirtildikten sonra kâtipler için gerekli nitelikler zikredilmektedir. Bu konuda 

kaleme alınmış dikkat çekici münşeatlardan biri de, Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki 

küçük bir mecmuadır153. Başlıca bölümleri; unvân, ilk duâ, duâ yerine yazılacak 

Arapça Farsça beyitler, başlama (iftitâh), tahiyye için iftitâh, tarîk-ı irsâl, vasfu’z-

zamîr, izhâr-ı kurb-ı ma‘nevî, haber ve mektub istid‘âsı, mülâkât isteği, vasfın 

hâtimesi, vusûlünü bildirme, mektuba cevap vermede acz izhârı, maksada başlama 

mukaddimesi, münasip beyitler, yanıp yakılma, gâzilere duâ, evsâf ve elkâb, Farsça 

ve Arapça beyitler, mektubun tetimmesi, son duâdır154. Eserde bir kâtibin bilmesi ve 

kullanması gereken kelime kadrosu, alfabetik olarak düzenlenmiş, kelimelerin sözlük 

anlamları ve türeme biçimleri de gösterilmiştir155. Başka örnekleri de bulunan bu tarz 

sözlükler, özellikle resmî ve hususi yazışmalarda kullanılan kelimelerin tespiti 

bakımından önemlidir. Edirne Müftüsü Fevzi Efendi’nin Kevâib-i Şi‘r ü İnşâ’sı da, 

mensur ve manzum örnekler içermektedir. Antoloji özelliği gösteren münşeat türü 

eserlerin en tanınmışı ise, Feridun Bey’in Münşeâtü’s-selâtîn’idir156. 

Mevcut bilgilere göre Türkçe inşâ kitaplarının en eski tarihlileri, Ahmed-i 

Dâî’nin XV. yüzyılın başlarında telif ettiği küçük Teressül adlı risâlesi (Manisa İl 

Halk Ktp., Muradiye, nr. 1856/3), Yahya el-Kâtib’in Menâhicü’l-inşâ, Hüsamzâde 

Mustafa Efendi’nin Mecmua-yı İnşâ ve Mehmed b. Edhem’in Gülşen-i inşâ’sı ile 

XVI. yüzyıl şairlerinden Mesîhî’nin 100 kadar örneği ihtiva ettiğinden dolayı Gül-i 

Sadberg adını taşıyan eseridir157. 

 

 

 

 

                                                
153  Süleymaniye Ktp., Esad Efendi bölümü, nr. 3326, 1b-84a. 
154  Süleymaniye Ktp., Esad Efendi bölümü., nr. 3326, 1b-62b. 
155  Süleymaniye Ktp., Esad Efendi bölümü, nr. 3326, 62b-84a. 
156  Mustafa Uzun, “İnşâ (Türk Edebiyatı)” mad., XXII, 339. 
157  Mustafa Uzun, “İnşâ (Türk Edebiyatı)” mad., XXII, 339. 
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1. er-Risâletü’ş-Şevķķķķıyye’den Önceki İki Önemli Türkçe Münşeât 

Mecmuası 

a. Teressül 

Teressül’ün müellifinin ismi, Ahmed’dir ve Sultan Emîr Süleyman dönemi 

(1402-1410) şairlerindendir158. Adı ve mahlası birlikte anılan Ahmed-i Dâi hakkında 

bilgi veren kaynaklar, onu Germiyanlı olarak gösterir. Üretken bir şair olan Dâî’nin 

eserlerine bakarak onun I. Murad, Germiyan Beyi II. Yakub, Yıldırım Bayezid’in 

oğlu Emîr Süleyman ve II. Murad devirlerinde yaşadığı söylenebilir. Germiyan’da 

bir süre kadılık da yapan Dâî, 808/1406’da Çengnâme adlı mesnevisini Emîr 

Süleyman adına kaleme almıştır. Divanında da onun adına yazılmış şiirleri vardır. 

Onun 1410’da öldürülmesi üzerine Çelebi Mehmed’in himayesine girmiş ve bu 

sırada düzenlediği Farsça divanını Vezîriazam Osmancıklı Halil Paşa’ya sunmuştur. 

Sonra Çelebi Mehmed’in oğlu Murad’a hocalık yapmak üzere sarayda 

görevledirilmiş ve bu sırada ‘Uķûdü’l-cevâhir adlı Arapça’dan Farsça’ya sözlüğünü 

Şehzâde Murad için yazmıştır. Çelebi Mehmed’in 1421’de vefatından sonra II. 

Murad’ın himayesine giren Dâî, bu dönemde Tezkiretü’l-evliyâ’sını telif etmiştir. 

Dâî’nin ölüm tarihi, bilinmemektedir. Bununla birlikte son eseri, Tezkiretü’l-evliyâ 

olduğu için o tarihten sonra uzun süre yaşamadığı anlaşılmaktadır. Ölüm tarihi, 

“824/1421’den sonra” olarak kabul edilebilir. Diğer eserleri ise, tefsire ilişkin 

Tercüme-i Tefsîr-i Ebü’l-Leys es-Semerkandî, akâide ilişkin Miftâĥu’l-cenne, rüya 

tabiriyle ilgili Tercüme-i Kitâbi’t-Ta‘bîrnâme ve astronomi ve astrolojiyle ilgili 

Tercüme-i Eşkâl-i Nasîr-i Tûsî, yine bir çeviri eseri durumundaki Tercüme-i Tıbb-ı 

Nebevî, Âyetü’l-kürsî’nin tefsiri olan Vesîletü’l-mülûk fî ehli’s-sülûk, Türkçe Divan 

ve pendnâme türünde küçük bir mesnevi olan Vasıyyet-i Nûşirevân-ı Âdil be-Pusereş 

Hürmüz-i Tâcdâr’dır159. 

Anadolu’da Türkçe yazılmış ilk münşeât mecmuası niteliğindeki Ahmed-i 

Dâî’nin Teressül’ü, XIV. asrın sonu veya XV. asrın başlarında kaleme alınmıştır. Şu 

anda tek ve eksik bir nüshası160 bulunan eser, o dönem nesir edebiyatımızıve mektup 

                                                
158  Sehî Bey, Sehî Bey Tezkiresi “Heşt Behişt”, haz. Mustafa İsen, Akçağ Yayınları, Ankara 1998, 

s. 118. Şemseddin Sâmi, Kâmûsü’l-A‘lâm, Mihrân Matbaası, İstanbul 1306-1316 (1889-1899), I, 
798. 

159  Günay Kut, “Ahmed-i Dâî” mad., DİA, İstanbul 1989, II, 56-58. 
160  Ahmed-i Dâî, Teressül, Manisa İl Halk Kütüphanesi, Muradiye bölümü, 1856/3, vr. 113b-121b. 
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yazmanın nasıl bir üslup ve kaideye tâbi olduğunu göstermesi yönünden büyük 

değere sahiptir. Sehî Bey, bu eserle ilgili şu değerlendirmeyi yapmaktadır: “(Ahmed-

i Dâî), inşâ ilmiyle ilgili bir risâle meydana getirerek halk arasında gerekli olan 

yazışmaları ve her şahsın mertebesine göre kendi dairesine layık olan 

mektuplaşmaları tarif etmiş ve lazım olan lakapları zikredip bir araya toplamıştır. 

Kâtipler, o risaleyi yanlarında saklarlar ve işleri çıktıkça ondan yararlanırlar. Kâtiplik 

mesleğine yeni başlayan acemilere de inşâ üslubunu ondan öğretip gösterirlerdi. Bu 

kitap, halk ve ileri gelenler arasında da beğenilir, kâtipler arasında ise aranırdı”161.  

 Sadece 9 yaprağı bulunan Teressül’de, başta; besmele, hamd ve Hz. 

Peygamber’e salâttan sonra, eserin Türkçe tertip edilmesinin ve kullanışlı sernâme 

örneklerinin verilme sebebinin, eserden faydalanmanın kolaylığı olduğu ifade 

edilmektedir. Resmî ve resmî olmayan yazılarda dikkat edilecek hususları içeren 

eserde, mektup yazarken on edebe/kurala riayet şartından bahsedildikten sonra, başta 

padişah olmak üzere resmî makam sahipleri ile âlim, şair ve şeyhlere yazılacak 

unvan örnekleri sıralanmıştır. 

Mektup yazarken gözetilecek edepler/kurallar şunlardır: 

Birinci Edeb/Kural: Kişi, padişahlara ve ulu insanlara mektup yazdığında 

sözü çok uzatmamalı, sadece maksadını anlatıp dua ile bitirmeli, unvanını da yazının 

altına “kemter, duâcınız” gibi ibarelerle yazmalı. Ulu kişilere yazılan mektupta 

başkalarına selam kelam yazmamaya dikkat etmelidir. 

İkinci Edeb: Büyük hatunlara mektup yazıldığında kısa olarak dua ve övgü 

üslûbuyla yazmalı, sevgi dolu hasretli sözler kullanmamalı, şayet kendi hanımı 

olursa iştiyaklı ifadeler kullanabilir. 

Üçüncü Edeb: Erkek hanımına veya hanım erkeğine ya da oğul babasına 

mektup yazınca çok övgülü ifadede bulunmamalı, arzulu cümlelerle yazmalıdır. 

Dördüncü Edeb: Dostlara mektup yazıldığında muhatabı çok övmeli, iştiyaklı 

sözlerle beyit veya şiir de yazılırsa iyi olur. 

Beşinci Edeb: Mektup kime yazılıyorsa önce ona selam kelam yazmalı, sonra 

başkalarına selamı kaydetmelidir. 

                                                
161  Sehî Bey, a.g.e., s. 118. 
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Altıncı Edeb: Bir sözü bitirmeden başka söze geçmemelidir. 

Yedinci Edeb: Yazılan sözler net ve açık, mektubun maksadı iyice malum 

olmalıdır. 

Sekizinci Edeb: Bir kere yazılan sözü dönüp bir daha yazmak ayıp/kusur olur. 

Meğer ki bir maslahat nedeniyle yazılmış olsun. O zaman pekiştirmek için tekrar 

yazılabilir. 

Dokuzuncu Edeb: Mektubu güzel bir kâğıda gökçek hatla/güzel yazıyla 

yazmalı, imlâda yanlış yapmamalı ve duyulmadık kelimeleri kullanmamalıdır.  

Onuncu Edeb: Mektubu yazıp bitirince baştan sona bir kere okuyup varsa 

yanlışları düzeltmeli, mektup kâğıdının alt kısmı bir parça yırtılmalıdır. Taki kâğıt 

dört bacaklı olmasın. Müneccimlere göre terbîe delalet eden bu şekil uğursuz sayılır. 

Ayrıca yazıcılara, ataya, amca ve dayıya, oğul ve kızkardeşlere, kadın 

kocasına, koca avratına, hala ve teyzeye, dostlara “böyle yazalar” başlığı altında, 

yazılması gereken üslûp, temsilî mektuplarla gösterilmiş; birer tane de iyâdetnâme, 

taziyenâme ve azadnâme örneği verilmiştir. Eldeki nüsha eksik olduğundan konu 

burada kesilmektedir. 

Anlatım dili bakımından sade olan eserde verilen örnekler, hemen hemen 

Arapça ve Farsça terkiplerle kurulmuştur. Cümle sonlarında Farsça dua ibarelerine 

rastlanması, münşeât türünde Fars edebiyatının etkisini ortaya koymaktadır162.  

b. Menâhicü’l-İnşâ 

Menâhicü’l-İnşâ’nın yazarı, Yahyâ b. Mehmed el-Kâtib’dir. Yazar hakkında 

eski Osmanlıca biyografik mahiyetteki eserlerin hiçbirinde bilgi yoktur. Yeni 

kaynaklarda ise sadece XV. yüzyıl yazarlarından olduğu belirtilmiş, ancak fazla bir 

bilgi verilmemiştir163. Yalnız eserinin başlangıç kısmında bir varaklık (1b-2a) kısa 

bir bilgi vardır. Yazar, burada ismini zikrettikten sonra evvelden beri inşâ kaidelerine 

hevesli olduğunu, bu yüzden kendinden önceki münşîlerin terkip ve ser-nâmelerini 

(mektup başlıklarını) topladığını ve gücü ölçüsünde kendisinin de bazı örnekler 
                                                
162  Halil İbrahim Haksever, “Eski Türk Edebiyatında Münşeatlar ve Nergisi’nin Münşeatı”, 

(Yayınlanmamış Doktora Tezi), İnönü Üniv. Sosyal Bilimler Ens., Malatya 1995, s. 74-76; İ. Çetin 
Derdiyok, “Eski Türk Edebiyatı’nda Mektup Yazma Kuralları Hakkında Bilgi Veren En Eski Eser 
Ahmed Dâ’î’nin Teressül’ü”, Toplumsal Tarih, Cilt: I, Sayı: 6, İstanbul 1994, s. 56-59. 

163  Agâh Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, I, 113. 
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yazarak eserini vücuda getirdiğini, arzusunun mütâlaa eden kalem erbabının istifade 

etmesi olduğunu söyler. Yazarın nereli olduğu da belli değildir. 

Yahyâ b. Mehmed’in isminin sonundaki “el-Kâtib” lakabı, kendisinin 

kâtiplerden olduğunu gösterir. Eserde örnek olarak verilen târihî mahiyetteki 

vesikalardaki tarihlerden ve eserin 884/1479 târihinde istinsah edilmiş olmasından 

yazarın, II. Murad ve Fâtih Sultan Mehmed devirlerinde hayatta olduğunu kabul 

etmek kuvvetle muhtemeldir. Yine muhtemelen önce Edirne’de, İstanbul’un 

fethinden sonra da burada vazife yapmış olmalıdır164.  

Yahyâ b. Mehmed, eserinin başında onu üç bab üzere bina ettiğini ifade 

etmektedir. Buna göre, birinci bab fî beyâni kavâidi’l-inşâ, ikinci bab fî’t-ta‘rîfât ve 

üçüncü bab da fî’t-terkîbât başlıklarını taşır. 

Birinci bölüm, inşâ kurallarına tahsis edilmiştir. Müellif, kâtiplerin veya 

kitâbete gireceklerin yazı veya mektup yazarken ne gibi hususlara dikkat etmesi 

gerektiğine dair bilgi vermektedir. Bu bağlamda kâtip, inşâ kurallarını çok iyi bilmeli 

ve yazısını bunlara göre yazmalı, her çeşit Arapça terkibi, vezin ilmini öğrenmeli, 

fasîh ve belîğ yazma becerisine sahip olmalıdır. Îcâz, itnâb, tenâfür ve tekrar gibi 

hatalı davranışlardan kaçınmalı, sözü akıcı olmalı ve sözlerinin başı ile sonu arasında 

bir insicam bulunmalıdır. Bilhassa Arapça’yı çok iyi öğrenmeli fiil, fâil, mefûl vb. ne 

demektir, cümlelerdeki yerleri neresidir takdir edebilmeli ve bu noktalara riayet 

ederek yazmalıdır. Yahyâ b. Mehmed, mektup yazan ile yazılan arasındaki mevki ve 

mertebeye de önem verir. Buna göre kâtip söz konusu mertebeyi çok iyi bilmeli, 

mektubun başında mektup yazılacak kişinin konumuna göre lakapları ve duaları 

kullanmalı, sonunda da uygun ibarelere yer vermelidir. 

İkinci bölümde ta‘rîfât başlığı altında sernâmeler açıklanmakta, bir başka 

deyişle sultan, emîr, kadı, müderris ve müftü gibi muhtelif konumlardaki kişilere 

nasıl hitap edileceğine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmektedir. 

Üçüncü ve son bölümde ise terkîbât başlığı altında bazı resmî ve özel mektup 

örnekleri sunulmaktadır. 

                                                
164  Şinasi Tekin, Menâhicü’l-İnşâ Yahya bin Mehmed el-Kâtib’in 15. yy’dan Kalma En Eski 

Osmanlıca İnşâ Elkitabı, Community Art Workshop. Roxbury, Mass., Cambridge 1971, s. 13-15; 
Unan, “15. Yüzyıl Yazarlarından Yahyâ bin Mehmed el-Kâtib’in Menâhicü’l-İnşâ’sı (İnceleme-
Metin)”, s. 12-13. 
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Menâhicü’l-İnşâ’da kullanılan dil, temelde Türkçe’dir. Sadece birkaç teorik 

ser-nâme (mektup başlığı) örneği Farsça yazılmıştır. Yine verilen örnekler arasına 

yer yer konuyla uyuşan Farsça ve Arapça beyitler konmuştur. Bu arada teorik 

mektup örneklerinde mevzuya ilişkin bazı ayetlere de yer verilmiştir. Diğer yandan 

eserde Farsça’nın yoğunluğu, hatta Farsça fiillerin dahi kullanıldığı dikkati 

çekmektedir. 

Müellif, eserinde örnekleri Türkçe’ye çevirirken Farsça’nın tesirinden 

kurtulamamıştır. Zira onun örnek aldığı eserler, genelde Farsça’dır ve kendisinden 

önce bu türde yazılmış fazla eser yoktur. 

Burada kullanılan Türk dili, tipik olarak XIII-XIV ve XV. asır Anadolu 

Türkçesinin ilk on yıllarının sade, arı ve hemen hemen milli stili ile son olarak 

Kanuni ile kurulan klasik Osmanlı saray dili arasındaki intikal döneminin 

temsilcisidir. Bir başka deyişle bu eserde genelde XIII. ve XIV. asır Anadolu 

Türkçesi ile klasik Osmanlı sarayı dili bir arada kullanılmıştır. Yer yer günümüzde 

artık metrûk durumda bulunan keleci, kici, viribi, degün, biti gibi sözcüklerle –avuz, 

-evüz gibi şekil ve eklere tesadüf edilmektedir. 

Eserin birinci bölümünde cümleler, kısa ve basittir. Yer yer Farsça “ki” ekiyle 

bağlanan ara cümleler göze çarpmaktadır. Cümlelerde bir seci örgüsü vardır ve 

Arapça ve Farsça eşanlamlı sözcükler atıf terkibi hâlinde bol miktarda kullanılmıştır. 

İkinci bölüm, son derece tekellüflü ve tumturaklıdır. Çünkü bu bölümde 

genelde hitap edilecek şahsın Farsça ve Arapça menşeli lakapları ve kişinin konum 

ve lakaplarına uygun Arapça dualar sunulmuştur 

Üçüncü bölümde ta‘ziye, doğum tebriği, dostun dosta şikayeti gibi pratik 

mektup örneklerine yer verildiğinden üslup, daha samimi ve teklifsizdir. Buna 

mukabil berât ve takrîr örneklerinde ifadenin daha resmî olduğu görülür. 

Ayrıca örnekler arasına alınan Farsça ve Arapça beyitlerle hitap 

monotonluğunun kırılması ve âyet alıntılarıyla da konunun güçlendirilmesi 

amaçlanmıştır165. 

   

                                                
165  Tekin, a.g.e., s. 16-17; Unan, a.g.t., s. 16-18. 
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B. Kitâbet 

Kitâbetin, İslâm devletleri teşkilatında önemli bir yeri vardır. Emevilerden 

Osmanlılara kadar birçok İslâm devletinde resmî haberleşme ve yazışmalar kâtipler 

ve onların bağlı bulundukları daireler tarafından yürütülmüştür. 

Emevîler, Abbâsîler ve Selçuklular gibi Müslüman devletlerde, muhtelif 

isimlerle de olsa yazışma işlemlerini yürüten kuruluşlar daima olmuş ve aktif 

görevlerde bulunmuşlardır166. 

Orhan Gazi zamanına ait vesikalar, daha o zaman yazı işlerini belirli yöntem 

ve kurallara göre yürüten bir merkezî dairenin varlığını gösterebilir. Örfî-sultânî 

niteliği bulunan ve devlet dairelerinden çıkan ilk Osmanlı belgelerinde diplomatik 

kurallar, tuğra, elkâb, duâ ve lânet tabirleri bu belgelerin Türk-İran inşâ geleneğini 

sürdürdüğünde şüphe bırakmaz. Anadolu’da XIII. yüzyıla ait kitâbet ve kâtipler 

üzerinde yazılmış öğretici nitelikteki kitaplar167, uç beyliklerinde Türk-İran 

geleneğinin hangi yollarla yerleştiğini göstermesi yönünden değerli belgelerdir. Yine 

Osmanlı beyliğinin ilk devirlerinde de geleneksel kitâbet usullerine hakkıyla vâkıf 

bir yazıcı sınıfının varlığı kuvvetle ileri sürülebilir. Nitekim Yıldırım Bayezid 

döneminde devletin genel gelişmesine paralel olarak divan kalemlerinde de büyük 

bir gelişme yaşanmıştır. Bu dönemden kalan çeşitli belgeler, yabancı hükümdarlara 

yazılan Arapça ve Farsça nâmeler, bu kalemlerin geniş faaliyet alanını gösteren 

vesikalardır. Farsça ve Arapça nâmeler, o devirde İran ve Mısır divanlarında yazılmış 

örneklerinden aşağı değildir.    

Osmanlılarda, aklâm ve kâtiplerle ilgili derli toplu en eski kaynak, Fâtih 

Sultan Mehmed’in “nizâm-ı saltanat” hakkında kânûn-nâmesidir168. Yazışma işleri 

Reîsü’l-küttâblık dairesi tarafından yürütülmüştür. Bu dairenin başkanına ise 

“Reîsü’l-küttâb” ismi verilmiştir. Bir başka deyişle Reis-ül-küttâb veya Reîs Efendi, 

Osmanlı devletinde, divân-ı hümayunda, doğrudan doğruya vezîr-i azama bağlı yazı 

işleri ile meşgul kalemlerin ve buradaki kâtiplerin faaliyetine nezâret eden daire 
                                                
166  Ayrıntılı bilgi için bkz. İnalcık, “Re‘îsü’l-Küttâb” mad., IX, 671. 
167  Osman Gazi’nin ilk zamanlarında tâbi bulunduğu Kastamonu beyleri için Hasan b. Abdilmü’min 

el-Ħûyî’nin kaleme aldığı Gunyetü’l-kâtib ve rusûm’r-resâil önemlidir. Anadolu Selçukluları 
zamanında yazılmış bu nitelikteki eserler için bkz. Osman Turan, Türkiye Selçukluları 
Hakkında Resmî Vesîkalar, II. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yay.,  Ankara 1988, s. XI-XVIII, 147-
184. 

168  İnalcık, “Re’isü’l-Küttâb” mad., IX, 672. 
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reisidir169. Reîsü’l-küttâb, çeşitli görevlerini yerine getirebilmek için, emrindeki 

kâtipleri kalem veya oda adı altında üç dairede çalıştırır ve faaliyetlerine bakardı. 

Bunlar şöyledir: 

1-Beylikçi Kalemi veya divan kalemi. Beylikçi, reîsü’l-Küttâb’ın yardımcısı 

sıfatıyla, bütün dîvân-ı hümâyûn kalemlerindeki kâtiplerin üstündeydi ve onların 

yazılarını reîsü’l-küttâb adına tedkik ederdi. 

2-Nişan kalemi veya kîse kalemi de denilen tahvîl kalemi. Burada kâtiplerin 

başında tahvil kîsedârı veya yazıları tedkik eden bir mümeyyiz bulunurdu. Bu 

dâirede vezirlik, mîr-i mîrânlık, molla derecesindeki kadılık berâtları ile has, zeâmet 

ve timarlara ait tevcih berâtları, mütevellîlik, meşîhat ve esnâf kethüdâlıkları 

berâtları, ait olduğu daireden gelen tahvil tezkiresine göre yazılıp hazırlanıyordu. 

3-Ru’ûs Kalemi. Vakıflar ve dinî kuruluşlardaki vazife sahiplerinin, devlet 

kalemlerindeki büyük küçük kâtiplerin, saray ağa ve hademelerinin, dizdar ve kale 

erlerinin berât ve fermanları, bu kalemde, ilgili daireden alınan tezkirelere göre 

hazırlanıyordu170.  

Bunların dışında bir de reîsü’l-küttâba tâbi kalemlere sonradan ilave edilen ve  

1180/1777 tarihlerine doğru kurulan âmedî veya âmedci kalemi vardır ki konumuzun 

dışındadır. 

Reîsü’l-küttâb, kural olarak kâtipler sınıfından gelirdi, divân-ı hümâyûnda 

kitâbet sınıfında yetişir ve muayyen kademeleri geçmesinin ardından bu makama 

getirilirdi. Mustafa Âlî’nin ifadesine göre171, nişancı ve reîsü’l-küttâb, zaman zaman 

müstaid (müzakereci, asistan)leri ve mülâzimleri teftiş ederler, kadılar ve müderrisler 

arasından inşâya kabiliyeti bulunanları seçip kâtipler sınıfına alırlardı. Kâtipler sınıfı, 

kapalı bir sınıf görünümündeydi. Bu sınıfa dışarıdan ehliyetsiz kişilerin 

alınmamasına dikkat edilir, alınanlar ise özel olarak yetiştirildikten sonra kâtip olarak 

görevlendirilirlerdi. Ancak zaman zaman nüfuzlu kişilerin aracılığıyla dışarıdan 

girenler, hatt-ı hümâyûnlarla ve tepeden inme emirlerle kâtipler sınıfına alınan kullar 

olmuş, bu tür müdahaleler teşkilâtın giderek bozulmasına yol açmıştır. 

                                                
169  İnalcık, “Re’isü’l-Küttâb” mad., IX, 671. 
170  İnalcık, “Re’isü’l-Küttâb” mad., IX, 674-675. 
171  Gelibolulu Mustafa Âlî, Mevâidü’n-nefâis fî kavâ‘idi’l-mecâlis, haz. Cavid Baysun, İstanbul 

Üniv. Edebiyat Fak. Yay. İstanbul 1956, s. 33-37. 
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Osmanlı döneminde kâtipler, daha iyi yetişebilmek için daha önce kaleme 

alınmış eserlerden yararlanmışlardır. Bu eserler, şöyle sıralanabilir: 

1-Mesleğe yeni başlayanlara, merâsimi ve hitap adabını, yazı şekillerini ve 

aletlerini öğretmek gayesiyle yazılan öğretici eserler. Bunların Arapça’da en güzel 

örneği, Ebû Bekir Muĥammed b. Yaĥyâ eś-Śûlî (ö. 335/916) tarafından hazırlanmış 

olan Edebü’l-küttâb’dır. Farsça’da en iyi örnek, Büyük Selçuklular zamanında 

İran’da yazılan Muĥammed b. Abdilħâliķ el-Meyhenî’nin Düstûr-ı Debîrî’sidir. 

Anadolu Selçuklularının son zamanlarında Kastamonu’da el-Ħûyî tarafından yazılan 

Günyetü’l-kâtib de, Farsça eserler arasındadır. Türkçe’de ise Yahyâ b. Mehmed el-

Kâtib’in Menâhicü’l-inşâ’sı, bu türden bir eserdir. Bunlara çoğunlukla inşâ örnekleri 

de ilave edilmiştir. 

2-Tanınmış münşîler tarafından yazılan gerçek veya temsîlî belge ve 

mektupların toplandığı münşeât mecmuaları. Bu mecmualar, kâtiplerin inşâ 

sanatında maharet kazanmaları için eski ve yeni inşâ örneklerini dikkatli bir şekilde 

incelemeleri maksadıyla tertip edilmiştir. Kâtipler, ancak bu tür eserleri göre göre 

mükemmele ulaşabiliyorlardı. Örneğin eś-Śâĥib b. ‘Abbâd’ın Resâil’i bu konuda bir 

örnektir. Yine Osmanlı’da da Tâci Bey tarafından derlenmiş olma ihtimali bulunan 

çoğu Farsça mektuplardan müteşekkil bir Mecmû‘a-i Münşeât’ı da hatırlamak 

gerekir. 

3-Kâtiplere gerekli her türlü bilgiyi bir araya getiren ansiklopedik mahiyetteki 

eserler. Kâtiplerin yetişmesi amacıyla yazılan eserlerin çoğu, kitâbetin ancak bir 

fenni üzerinde durmuştur. Kâtibü’l-inşâ, değindiği konular dolayısıyla çeşitli 

ilimlerde kullanılan terimleri ve şer‘î ilimleri bilmenin dışında tarih, sultânî hukuk, 

coğrafya ve diğer amelî ilimler hakkında bilgi edinmek zorundadır. İşte bu ihtiyaçları 

karşılamak üzere de bu tür bilgileri içeren ansiklopedik mahiyette eserler meydana 

getirilmiştir172. Onlar içinde en güzel örnek, şüphesiz el-Ķalķaşendî’nin Śubĥu’l-

a‘şâ’sıdır173.  

 

                                                
172  İnalcık, “Re’isü’l-Küttâb” mad., IX, 677-679; Fahri Unan, a.g.t., s. 10-11.  
173  F. Krenkow, “Kâtib” mad., VI, 431. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

HÜSAMZÂDE MUSTAFA EFENDİ’NİN YAŞADIĞI DÖNEM, HAYATI VE 

ESERLERİ 

I. YAŞADIĞI DÖNEM 

Hüsamzâde Mustafa Efendi’nin doğum tarihi belli olmamasına karşın onun 

tespit edilebilen en eski tarihli eseri, 862/1458 yılına ait olduğundan büyük ihtimalle 

Sultan II. Murad zamanında hayatta olduğu düşünülerek önce kısaca II. Murad 

dönemine değinilecektir. Müellifin hayatını ele alan hemen hemen bütün kayanaklar, 

onun Fâtih devri âlimi olduğunda birleşmektedir. Bu nedenle onun hayatının ağırlıklı 

olarak geçtiği bu döneme siyasî-askerî, ekonomik ve ilmî yönden ana hatlarıyla 

bakılmaya çalışılacaktır. Sonra, en son kaleme aldığı eseri 893/1488 tarihini 

taşıdığından ve ölüm yılı belli olmadığından bu tarihten sonrası ölüm tarihi kabul 

edilerek Sultan II. Bayezid dönemi (900/1495’e kadar) kısaca ele alınacaktır.  

A. II. Murad Devri (1421-1451)    

II. Murad devri, Fatih Sultan Mehmed’in imparatorluğuna bir hazırlık 

dönemidir. II. Murad, Bursa’da tahta çıktığı zaman Edirne ve Rumeli amcası Düzme 

Mustafa’yı tanıdılar. Onu destekleyen Bizans, Gelibolu’yu almayı ümit ediyordu. 

Anadolu’da Germiyan oğlu ve Karaman oğlu, II. Murad’ın Hamid-eli’nde vali olan 

küçük kardeşi Mustafa’nın isyanını desteklediler. II. Murad, ilk iki saltanat yılını 

babası gibi tahtta yerleşmek ve devletin birliğini kurmak için neticesi belirsiz 

mücadelelerle geçirdi. Anadolu beyleri, II. Murad’ı tanımadılar. Karaman oğlu 

Hamid-eli’ni, Kastamonu beyi Tosya-Kalecik bölgesini işgal ettiler. 1402’deki fetret 

geri gelmişti. Fakat II. Murad, sonunda Düzme Mustafa’yı bertaraf etti. Gelibolu’yu 

almak için rakibini harekete geçiren Bizans’ı gidip muhasara etti (Haziran 1422). 

Şehri toplarla döğdü. O zaman Anadolu’daki beyler taarruza geçtiler, II. Murad’ın 

kardeşi Mustafa’yı İznik’e sultan olarak yerleştirdiler. İstanbul’u elli günden beri 

muhasara eden Sultan, acele Anadolu’ya geçti. Mustafa’yı yakalayıp idam ettirdi. 

Karaman oğlu ve Candar oğlunu itaate ve aldıkları yerleri geri vermeye mecbur etti. 

II. Murad, bu tecrübeden sonra Bizans, Eflak beyi ve Anadolu beyliklerine karşı 

yumuşak bir politika güttü ve uzun zaman statikoyu bozmaktan kaçındı. 1423 

yazında Selanik’in Bizans tarafından Venedik’e teslimi (şehir 1402’de Bizans 
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tarafından geri alınmıştı) üzerine Osmanlıların Venedik’e karşı açtıkları harp, 

Osmanlıların deniz kuvveti zayıf olduğundan uzun sürdü (1423-1430). Macaristan’ın 

Eflak ve Sırbistan üzerinde üstünlüğünü kurmak için yaptığı girişimler ve bundan 

doğan çarpışmalar, 1428’de üç yıllık bir mütâreke imzalanması ile sonuçlandı. Eflak, 

Sırbistan ve Bosna prensleri padişaha sadakatlerini teyit ettiler174. 

1434-1442 döneminde şiddetli fetih politikasına dönmek isteyenler divana 

hâkim oldu. II. Murad sanat, edebiyat ve musikiyi takdir eden, tasavvufa ve mistik 

bir hayata yönelmiş bir kişiydi. Sonraki devirde gelse zayıf bir sultan sayılırdı. Fakat 

o zamanki dinamik Osmanlı toplumu, tımar isteyen asker onu sürükledi ve kazandığı 

zaferlerle en büyük sultanlar arasında yer aldı. 1434’te Sırbistan ve Eflak üzerinde 

hakimiyet için Macaristan ile açılan mücadele sonunda Osmanlılar bilhassa 1437’de 

Sigismond’un ölümünden yararlanarak Macaristan’ı bizzat sultanın idaresindeki bir 

ordu ile istilâ ettiler (1438) ve Sırbistan’ı işgal ve ilhak ettiler (1439). Ertesi sene 

Orta Avrupa’nın kapısı Belgrad’ı Macarlar elinden almak için ilk ciddi teşebbüsü 

yaptılar. II. Murad’ın Belgrad önünden ricatı, bir dönüm noktasıdır. 1441 ve 1442’de 

Erdel’e büyük ölçüde akınlara karşı Hunyadi’nin karşı baskınları, Osmanlılar için 

tam bir bozgunla neticelendi. Bu yenilgiler, Hıristiyan âleminde Haçlı ümitlerini 

yükseltti. Macarlar, karşı taarruza geçtiler. Hunyadi, yeni bir baskınla Niş ve 

Sofya’yı aldı ve son Balkan geçitlerine dayanarak Edirne’yi tehdit etti. II. Murad, bu 

istilâ ordusunu Balkan geçitlerinde güçlükle durdurabildi (Zlatica savaşı, 24 Kasım 

1443). II. Murad, birdenbire barış ve yatıştırma politikasına döndü. Sırp despotu 

Georg Brankovic’e ülkesini geri vermek ve Tuna’yı geçmemek taahhüdü ile 

Macarlar ve Sırp despotu ile bir barış imzaladı (12 Haziran 1444 Edirne 

Andlaşması). Sonra yeniden taarruza geçmiş olan Karaman oğlu ile anlaşarak (1444 

Yenişehir Andlaşması) Hamid-eli’ni ona bıraktı. Her tarafta sulhu garanti altına 

aldığını sanarak, kendi isteğiyle tahttan çekildi. Bunu fırsat bilen Macar kralı, Bizans 

ve Papa, Haçlı hazırlıklarına devam ettiler ve Macar-Eflak ordusu Tuna’yı aştı (1444 

sonbaharı). Aynı zamanda Venedik donanması Çanakkale boğazını kesmişti. 

Osmanlılar tarafından beyliği ihya edilmiş olan Sırp despotu, müttefiklere katılmadı. 

Haçlı ordusu, Varna civarına kadar geldi. Edirne’de panik baş gösterdi. II. Murad, 

büyük ısrar ve ricalarla ordunun başına çağrıldı. Varna’da Osmanlı zaferi (28 Receb 

                                                
174  Halil İnalcık, “Osmanlı Tarihine Toplu Bir Bakış”, Osmanlı Ansiklopedisi, Ankara 1999, I, 69. 
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848/10 Kasım 1444) yalnız Balkanlar ve Bizans için değil, Avrupa için de hayatî 

önemde savaşlardan biridir. Daha Hunyadi, âsi Arnavut beyi İskender Bey’le 

birleşmek üzere Balkanlar’a üçüncü defa girdi ise de, Kosova’da yenildi (17-20 

Ekim 1448). Balkanlar’ı ve İstanbul’u Osmanlı’dan kurtarmak için bu son 

girişimdir175. Kısacası Varna ve II. Kosova savaşları, Osmanlılar’ın Balkanlar’dan 

atılamayacağını ispatlamış, hatta İstanbul’un fethini daha da yakınlaştırmıştır176. II. 

Murad, nüzül isabetiyle 855/1451 yılında Edirne’de vefat etti ve cenazesi Bursa’daki 

türbesine defnedildi177.           

Dedesi Yıldırım Bayezid ve oğlu Fâtih Sultan Mehmed gibi fütuhatçı bir 

padişah olmayan  II. Murad’ın barışseverliğinde, Çandarlılar’ın ihtiyat siyaseti kadar 

siyasî şartlar da rol oynamıştır. Fakat zamanında devlet, tehlikeleri karşılayacak ve 

sonuçta ülkeyi genişletecek bir güce erişmişti. Onun döneminde Osmanlılar’ın 

Balkanlar’da yayılması ve yerleşmesi kesinleşmiştir178. 

Osmanlı ilim hayatı II. Murad179 devrinde büyük bir ilerleme göstermiştir. Bu 

dönemde müftü ve kadı Molla Yegân’ın kişiliği hâkimdir. Fâtih döneminin birçok 

üstadı, bu arada Hızır Bey ve Hatibzâde Tâceddin İbrahim, onun yetiştirdiği bilginler 

arasındadır. II. Murad döneminde Arabistan, Türkistan ve Kırım’dan birçok değerli 

bilgin gelmiştir. Örneğin çoğu Seyyid Şerîf el-Cürcânî ile et-Teftâzânî’nin öğrencisi 

olan ve bu iki üstat arasındaki ilmî tartışma konularını Anadolu’ya getirerek ilmî 

hayata canlılık kazandıran âlimler arasında Molla Gürânî, Alâeddin et-Tûsî, 

Şerefeddin Kırîmî, Seydi Ahmed Kırîmî, Baĥru’l-‘ulûm sahibi Alâeddin es-

Semerkandî, Seydi Ali Arabî ve Acem Sinan vardır. II. Murad zamanında birçok 

eserin Arapça ve Farsça’dan Türkçe’ye çevrilmesi, Osmanlı Türk kültürünün 

gelişmesi bakımından önemlidir180. Osmanlı hanedanından ilk şiir söyleyen ve 

şairlere aşırı bir ilgi gösteren odur. Sulh zamanlarında, haftada iki defa şair ve 

                                                
175  İnalcık, “Osmanlı Tarihine Toplu Bir Bakış”, I, 70. 
176  Feridun Emecen, “Osmanlılar” mad., DİA, İstanbul 2007, XXXIII, 492. 
177  İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, IV. Baskı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 

1982, I, 451; Midhat Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lûgatı, II. Baskı, Enderun Kitabevi, İstanbul 1986, 
s. 249. 

178  Halil İnalcık, “Murad II” mad., DİA, İstanbul 2006, XXXI, 170. 
179  II. Murad, ince ruhlu ve hassastı. İlmî musâhabeleri sever, bilginleri korur ve onlara muayyen 

tahsisat verirdi; musiki, şiir ve edebiyata düşkündü, meclisi bu gibi erdemli ve ince ruhlu sanat 
erbabıyla bezenirdi. Memleketin bir tehlikeye maruz kaldığını haber alnca sohbet ve eğlenceleri 
bırakır ve sınıra koşardı. Bkz. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, I, 451.  

180  İnalcık, “Murad II” mad., DİA, XXXI, 171. 
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âlimleri toplayıp mübahase ve münazara ettirirdi. Nerede bir hüner sahibi olduğunu 

görse, iltifat eder, ihsanını esirgemezdi. Şairlere bağladığı sâlyaneler (yılda bir 

verilen maaş), kendisinden sonra da Kanuni Sultan Süleyman devrinde İbrahim 

Paşa’nın ölümüne kadar devam etmiştir. Zamanında şiir muhitini teşkil eden şairler 

arasında, bilhassa devrin büyük şairi Germiyanlı Şeyhî, yeğeni Şeyhoğlu Cemalî, 

Şemsî, Nakkaş Sâfî, Gelibolulu Za‘ifî, İvazpaşazâde Atâ’î, Hüsamî, Hassan, Bursalı 

Ulvi, Aşkî ve Yazıcızâde Ahmed Ercan ve Mehmed Bican kardeşler zikredilebilir181.  

 II. Murad, Bursa’da 830/1426’da tamamlanmış olan camisinin etrafında bir 

medrese yaptırmış, 834/1431’de Edirne’de Tunca kenarında dârülhadîsi inşâ 

ettirmiştir. Yine Edirne’de 1447’de yapımı tamamlanan Üç Şerefeli Cami’nin 

avlusunda yapılan Üç Şerefeli Medrese, Fâtih zamanında Sahn-ı Semân kurulduktan 

sonra da imparatorluğun yüksek medresesi konumunu korumuştur182. 

II. Murad dönemi, Osmanlı tarihinde bir ekonomik rahatlık devri olarak 

dikkati çekmektedir. Örneğin onun 30 yıllık saltanatında akçe sürekli değerini 

korumuş (bir Venedik altını 33 ile 35 akçe) ve Broquiere’e göre yıllık devlet geliri 

iki buçuk milyon altına yükselmiştir. Bu yönüyle II. Murad, torunu II. Bayezid’e de 

tahta çıkarken örnek gösterilmiştir183. 

B. Fâtih Sultan Mehmed Devri (1451-1481) 

1. Siyasî ve Askerî Durum 

II. Mehmed, 16 Muharrem 855/18 Şubat 1451’de Edirne’de hükümdar 

olduğu zaman yaşı on dokuzla yirmi arasındaydı184. 

29 Mayıs 1453’te İstanbul’un Osmanlı Türkleri tarafından fethedilmesi, 

Avrupa’yı ve özellikle Papa ile Napoli krallığını ve diğer Güney Avrupa 

memleketlerini hayret ve dehşete düşürmüş ise de artık koyu dinî taassubun yerine 

tedricî şekilde akıl ve muhakemenin geçmeye başlaması, eski dinî heyecanı 

zayıflatmaya başladığından bazı devletlerin buna eklenen siyasî ve iç 

mücadeleleriyle de İstanbul fethinin batıda öyle şiddetli bir tepkisi görülmemiş ve 

                                                
181  Halûk İpekten, Divan Edebiyatında Edebî Muhitler, Milli Eğitim Bakanlığı Yay., İstanbul 1996, 

s. 21-24. 
182  İnalcık, “Murad II” mad., DİA, XXXI, 171; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, I, 450. 
183  Halil İnalcık, “Murad II.” mad., İA, MEB, İstanbul 1960, VIII, 614.  
184  Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, I, 452. 
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yalnız Papa V. Nikola’nın yapmak istediği hareketten de bir netice çıkmamıştı. İşin 

asıl garip tarafı, Papanın Osmanlılar aleyhine harekete getirmek istediği Adalar 

halkıyla Balkan yarımadasındaki despotluklar ve bu arada Sırp, Eflak, Bosna, Mora 

ve bir kısım Arnavut kral, devlet ve senyörleri, bunun aksine olarak 1454 

ilkbaharında gönderdikleri elçileri aracılığıyla İstanbul fethi münasebetiyle Fâtih’i 

tebrik ediyorlardı. Tebriğe gelen Sırp elçisi, on bin duka vergiyi kabul ettiklerini 

teyid ettiği gibi Sakız’daki Ceneviz beyi üç bin, Midilli beyi iki bin ve Trabzon 

imparatoru da iki bin duka olan vergilerini takdim etmişlerdi. İşte Osmanlılar’ın 

kuvvetli siyasetleri ve serî hareketleri sayesinde Papa V. Nikola’nın yeni bir Haçlı 

seferi için sağa sola müracaatı sonuçsuz kaldı185. Öte yandan İstanbul’un fethi, 

Anadolu ve Rumeli’deki toprakların birleştirilmesini sağladı ve Osmanlılar’ın 

imparatorluk sürecine girdikleri bir devrenin başlangıcı oldu186.  

Fatih, yeni bir hayatın başlamak üzere bulunduğu bu şehrin idaresini, 

Karıştıran Süleyman Bey’e, kadılığını da Celâlzâde Hızır Bey’e tevdi etti. Diğer 

taraftan padişah, öteden beri zihnini işgal eden bir meseleyi de halletti, Sadrazam 

Çandarlı Halil Paşa’yı azl ve hapsetti. Padişah, 18 Haziran’da yani fetihten 20 gün 

sonra Edirne’ye döndü ve pek parlak bir surette karşılandı187.     

Gerçekleştirilmesiyle Doğu Roma İmparatorluğu’nun tarihe karıştığı, 

ortaçağın kapanıp yeniçağın başladığı tarihî bir dönüm noktası niteliğindeki İstanbul 

fethi188, II. Mehmed’i bir anda İslâm âleminin en şanlı sultanı durumuna getiriyordu. 

II. Mehmed, kendisini artık evrensel bir imparatorluğun vârisi olarak görüyor, mutlak 

bir iktidar sahibi olduğuna inanıyor, İstanbul’un her bakımdan tekrar bir dünya 

merkezi hâline gelmesini istiyordu. Genç ve muzaffer sultan, otuz yıllık saltanatını 

bu amacı gerçekleştirmeğe harcadı. Kuşkusuz Yıldırım Bayezid’in İmparatorluğu 

çöktükten sonra Osmanlı İmparatorluğu’nu kesin biçimde yeniden kuran Fâtih’tir189.  

İlk hedefinin Roma İmparatorluğu’nu kendi hükmü altında yeniden 

canlandırmak olduğu, onun fetih planlarından açıkça bellidir. İlkin bilinçli olarak 

                                                
185  Uzunçarşılı, a.g.e., II, 4. 
186  Emecen, “Osmanlılar” mad., XXXIII, 492. 
187 Selâhattin Tansel, Osmanlı Kaynaklarına Göre Fatih Sultan Mehmed’in Siyasî ve Askerî 

Faaliyeti, II. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1985, s. 110-11.  
188  İstanbul’un fethiyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Uzunçarşılı, a.g.e., I, 459-493. 
189  İnalcık, “Osmanlı Tarihine Toplu Bir Bakış”, I, 71. 
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Bizans tahtına hak iddia edebilecek bütün hanedanları ortadan kaldırdı. Bu amaçla 

Trabzon Rum İmparatorluğu’nu, Mora’da Paleologlardan olan iki despotu ve 

Paleologlar ile akrabalığı bulunan Cenevizli Gattilusi ailesini bertaraf etti. 

Fâtih ve Venedik, 1463’te çatışma kaçınılmaz bir hâl alıncaya kadar savaştan 

kaçındılar. Fâtih, denizde zayıf olduğunu biliyordu. Venedik de 1454’te yaptığı 

andlaşma ile İstanbul Fâtihi ile ticaret için elverişli koşullar elde etmişti. Ticaret 

serbestisi bağışlanmış, giriş ve çıkış gümrük vergisi ancak yüzde iki olarak tespit 

edilmiş, Venediklilerin haklarını korumak üzere İstanbul’da bir balyozun sürekli 

yerleşmesine izin verilmişti. Adalarda ve Kırım’da Cenevizlilere de haraç ödemek 

yani Osmanlı yüksek hâkimiyetini tanımak şartı ile ticaret serbestisi verilmişti. Fâtih, 

kendi ülkesi ve devlet hazinesi için batı ticaretinin hayati önemini hakkıyla takdir 

etmekte idi. 1463’te Venedik’le bozuştuğu zaman Batı ticaretini idame için 

Floransalıları teşvik edecektir. 

Fâtih, 1453-63 yılları arasında Balkan hâkimiyeti için en gerekli saydığı 

sorunları ele aldı. 1454, 1455’te Sırbistan’ı iki seferle devlete daha sıkı bağlarla 

bağladı. Fakat Belgrad kalesi önünde Macarlara karşı muvaffak olamadı (1456).  

1458’de Despot Brankovic’in ölümü üzerine Sırbistan yeniden Macarlarla 

Osmanlılar arasında bir mücadele konusu oldu. 1456 ve 1459’da iki sefer sonunda 

despotluk tamamıyla işgal ve Osmanlı Devleti’ne ilhak olundu. Fâtih, 1460’ta 

Mora’yı fethetti. Fakat denizden desteklenen sarp yerlerde inşâ edilmiş Nauplia, 

Modon, Koron gibi kalelerde Venedikliler tutundular ve 1463’te yerli Rumlar, 

Argos’u Osmanlılara teslim edince saldırıya geçtiler. Korint Berzahını tutarak 

yarımadayı ele geçirdiler. Bu durum üzerine harp ilan olundu. 1463-1479 Venedik 

Harbi, Fâtih için büyük bunalımlar doğurmuştur. 

1463 yılında Bosna işgali Macaristan ile savaşı alevlendirmiş, Macarlar 

Kuzey Bosna’da Jace’de yerleşmişler, Venedik’le ittifak etmişlerdir. Müttefikler, 

Kuzey Arnavutluk’ta 1443’ten beri isyan hâlinde bulunan İskender Bey’i kışkırttılar. 

Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan ile Venedik arasında ittifak için elçiler gitti geldi. 

1464’te Papa II. Pius, Avrupa haçlı orduları için190 Ancona’yı toplanma yeri olarak 

tespit etti ve ertesi sene buraya bizzat gitti. Müttefikler, Osmanlı İmparatorluğu’nu 
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parçalamak için aralarında projeler bile yapmakta idiler.  Venedik donanması 

Çanakkale boğazı dışında dolaşıyordu. Fâtih, bu büyük tehlike karşısında olağanüstü 

önlemler aldı, deniz üssü Gelibolu’yu korumak için Çanakkale boğazında karşılıklı 

iki kuvvetli kale, Kilidülbahr ve Kale-i Sultâniye’yi (Çanakkale) yaptırdı (1463-64 

kışı). İstanbul’da Kadırga Limanı’nda yeni bir tersane kurdurdu ve donanmayı 

kuvvetlendirdi. Mahmud Paşa’yı güçlü bir ordu ile Mora’ya gönderdi. Mora geri 

alındı. Fâtih bizzat Arnavutluk’a iki sefer yaptı (1466 ve 1467). 

Fâtih için bu harp sırasında en çetin bunalım, Anadolu’da Karamanoğulları 

yüzünden patlak vermiştir. Fâtih, nihayet Karaman ülkesini Osmanlı ülkesine kattı 

(1468). Fâtih, 1473’te bütün güçlerini seferber ederek 1471’de İran’a hâkim olan, 

Orta Anadolu işlerine karışan, Timur’un siyasetini izleyen ve Osmanlılara karşı 

Anadolu beylerini himaye altına almaya çalışan Uzun Hasan üzerine  yürüdü. Ordusu 

tahminen (100 bin kişi) idi. Doğu Anadolu’da Başkent (Otlukbeli) mevkiinde 

düşmanı tam bir bozguna uğrattı. Bu zafer, Fâtih için en tehlikeli bunalımı bertaraf 

etmiş oluyordu. Uzun Hasan, Karahisar kalesini bırakarak ve bir daha Osmanlı 

topraklarına saldırmayacağına barış andlaşması yaptı. Bununla beraber kendisini 

savaş için teşvik eden Venedik elçilerini sarayına kabul ediyordu. Bunun üzerine 

Fâtih, Timur’un torunu Hüseyin Baykara’ya elçi göndererek Uzun Hasan’a iki 

taraftan hücum önerisinde bulundu. Bu sırada Gedik Ahmed Paşa, Toroslar’ı ve 

Akdeniz kıyılarını işgal ederek Karamaneli fethini tamamladı (1474). 1466-1470 

arasında Karamanoğulları’nı ve daha doğuda Dulgadır (Zülkadriyye) Türkmen 

beyliğini himaye eden Memlûklerle Osmanlılar sınırdaş olmuşlardı. Yıldırım 

Bayezid zamanından beri Karamanoğulları’na karşı Osmanlılar’ın müttefiki olan 

Dulgadıroğulları üzerinde nüfuz mücadelesi, daha bu devirde İslâm dünyasının bu iki 

büyük devletini harbin kenarına kadar getirdi. Mücadele II. Bayezid zamanında 

patlak verecektir (1485-1491 harbi)191. 

Orta Anadolu sorununu böylece çözümleyerek Toros dağlarına kadar 

ilerleyen Fâtih, Venedik’le mücadeleyi daha sıkı biçimde ele aldı. Arnavutluk’ta 

Venedik elindeki İşkodra’yı şiddetle muhasara etti (1474 ve 1478). Nihayet Osmanlı 

akıncıları, İsonso’yu aşarak Venedik karşısında göründüler. Venedik barışa yanaştı. 
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Yapılan andlaşmaya göre İşkodra, Akçahisar (Kruye) , Limni ve Agriboz adaları 

Osmanlılara terk ediliyor ve Venedik ayrıca her yıl on bin altın ödemeği kabul 

ediyordu. Venediklilere ticaret serbestliği eskisi gibi tanınmıştı. Venedik, yarımada, 

Lepanto, Koron, Modon kalelerini elinde tutuyordu. 

Akdeniz’in büyük deniz devletini barışa zorlayan Fâtih, Osmanlı 

donanmasına iki büyük hedef gösterdi: Akdeniz’in kapısı olan Rodos’un fethi ve iç 

koşulları o zaman bir istilaya elverişli görünen İtalya’nın istilası. 1480’de Mesih Paşa 

Rodos’a çıkarma yaparken büyük asker Gedik Ahmed Paşa Otranto’ya çıktı; Mesih 

yenildi. Fakat Gedik Ahmed Otranto’yu aldı (11 Ağustos 1480) ve içine asker 

yerleştirdi. İtalya’da bir köprübaşı kurulmuştu. Gedik Ahmed, ertesi yıl İtalya’da 

yapacağı büyük ölçüde fütuhat için ordusunu toplamak üzere Arnavutluk’a geri 

döndü. Papa, Roma’dan Fransa’ya sığınmak için hazırlık yapıyordu. 

 Fâtih, Karadeniz’deki Ceneviz kolonilerini de ilkin haraca bağladı, sonra 

birer birer ele geçirdi (1459’da Amasra, 1461’de Sinop ve Trabzon, 1475’te Kefe ve 

Sudak). Boğdan’ı haraca bağladı (5 Ekim 1455). En önemlisi, Altunordu’ya karşı 

himaye ettiği Kırım kabile aristokrasisinin işbirliği sayesinde Kırım Hanlığı’nı 

Osmanlı tâbiliği altına soktu (1475). Böylece Boğazların hâkimi olarak Karadeniz’i 

bir Osmanlı gölü hâline getirmiş oluyordu. 1481 baharında 49 yaşında öldüğü zaman 

Mısır, İtalya ve Akdeniz seferleri yarım kalmıştı. Fakat yakını ve çağdaş tarihçi 

Hamza Bey oğlu Tursun Bey’in bile aşırı bulduğu gaza faaliyetine hiç ara vermeden 

otuz sene içinde iki denizin ve iki karanın tam hâkimi olmuş, Anadolu ve Rumeli’de 

dört yüzyıl sarsılmayan Osmanlı İmparatorluğu’nun esas çekirdeğini vücuda 

getirmişti192. 

Fâtih, 886/1481 yılına kadar otuz sene padişahlık etmiş, bizzat yirmi beş 

seferde bulunmuştur. Mevcut Osmanlı mülküne on sekiz iklim katmış ve Anadolu’da 

bir Hıristiyan devleti bırakmamıştır. Yine Bosna da dahil olmak üzere Balkanlar’ı 

tamamen ele geçirmiştir193. 

 

 
                                                
192  İnalcık, “Osmanlı Tarihine Toplu Bir Bakış”, I, 73-74. Yine Fâtih’in Karadeniz, Batı, Ege denizi, 

Anadolu ve Güney siyaseti için bkz. Tansel, a.g.e., s. 17-24. 
193  Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, 144. 
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2. Sosyo-ekonomik Durum 

Bu devrin sosyal yapısına bakıldığında şu manzarayla kaşılaşılır: Osmanlı 

toplumu, “askerî” ve “reâyâ” adı altında iki ana grup altında toplanmıştır. Bunlara 

aslında reâyâdan olup padişah beratiyle bir kısım vergilerden muaf tutulan ve askerî 

ile raiyyet arasında muaf ve müsellem reâyâ adıyla anılan bir bakıma serbest bir 

zümreyi de eklemek gerekir. Öyle ki toplumun her kesimi tabi bulundukları kanun ve 

nizama göre hareket etmek durumunda olup Müslüman olsun gayrı müslim olsun her 

birey eşit hak ve hukuka sahip olmuştur194. Hatta Fâtih, Arnavutluk, Mora, Sırbistan 

ve Bosna gibi Osmanlı idaresi altına alınan ve yeni fethedilen topraklardaki halkın, 

toprakları üzerindeki tasarruf hakkını olduğu gibi bırakmış, kilisenin mülkiyeti ve 

tasarruf altında bulunup ağır vergiler ve angaryalara tabi olan köylüleri bunlardan 

kurtarmıştır195. Ulemâyı da kapsayan biçimiyle askerî sınıf, temelde yönetici sınıf 

olarak nitelendirilebilecek, vergiden muaf olan üç kesimi içermekteydi: Kalemiye 

(bürokrasi), seyfiye (idareci, asker zümresi) ve ilmiye (kazâî-idareci sınıfla eğitim 

öğretimle uğraşan ve dinî konularda fetva veren ulemâ). Reâyâ ise, vergi vermekle 

yükümlü olan halk idi. Bu geniş kitle içinde çiftçi köylüler, konar göçerler, kasaba ve 

şehirlerdeki zanaat erbabı, tüccarlar ve hizmet sektörü mensupları vardı. Tanzimat 

öncesinde reâyâ terimi, “gayr-i müslim vergi mükellefleri” anlamına da gelmeye 

başlamıştı, fakat klasik devirde “reâyâ”, “reâyâ ve berâyâ” gibi tabirlerle kastedilen 

zümre, vergi veren halktır. Askerî olma veya bu statüye geçiş, padişah beratı ile 

mümkündü, zira Osmanlı toplumunda kişinin statüsünü belirlemede padişah iradesi 

temel etkendi196.      

Osmanlı devleti, İstanbul’u merkez yaptıktan sonra, Akdeniz’i Karadeniz’e 

bağlayan deniz yoluna da hâkim olmuştur. Bu sıralarda Asya’dan gelen ve Kırım’da 

nihayet bulan ticaret yolu, henüz ehemmiyetini kaybetmemiştir. Kervanlarla 

Karadeniz kıyılarına gelen ticaret eşyasını Osmanlı ve Ceneviz gemileri taşıyor, 

                                                
194  Yusuf Halaçoğlu, “Fatih Sultan Mehmed Devrinde Osmanlı Devleti’nde Sosyal Hayat”, İstanbul 

Armağanı Fetih ve Fatih, İBBK Yay., İstanbul 1995, I, 92-93. 
195  Halil İnalcık, “Mehmed II.” mad., İA, MEB, İstanbul 1957, VII, 518. 
196  Mehmet Öz, “Osmanlılar” mad., DİA, İstanbul 2007, XXXIII, 532. 
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Venedik gemileri de, batı ve güney Anadolu şehirleri ve Mısır ile ticari münasebette 

bulunuyordu197. 

Fâtih Sultan Mehmed’in iç siyasetinde önde gelen konular, bir taraftan 

İstanbul’un iskânı ve kalkındırılması, diğer taraftan seferler ve fethedilen bölgelerde 

kalelerin korunması için askerî kuvvetlerin artırılması noktalarında toplanır. Bu iki 

husus, masrafların büyük ölçüde artmasını ve bu sebeple yeni vergiler konmasını 

gerektirdiğinden köylü ve şehirli büyük halk kitlelerini sıkmış ve memlekette 

birtakım gizli ve açık hoşnutsuzluklara yol açmıştır. İstanbul’un iskânı ve 

kalkındırılması çabaları, pek çok meseleyi beraberinde getirmiştir. Sürgün 

yönteminin geniş ölçüde uygulanması, özellikle Anadolu’da yeni problemlere yol 

açmıştır. Diğer taraftan fetih sırasında İstanbul’da devlet malı ilan edilen emlâk, 

başlangıçta göçü teşvik için her gelene parasız mülk olarak bağışlanmış, fakat daha 

sonra arsalar devlet malı sayılarak kira (mukâtaa) konmuş ve halka büyük bir meblağ 

(yılda 100 milyon akçe) yüklenmiş, ancak meydana gelen hoşnutsuzluk üzerine 

bundan vazgeçilmiştir. Karaman sorunu ve Uzun Hasan dolayısıyla giderler artınca 

876’da (1471-72) Rum Mehmed Paşa’nın vezîriazamalığında bu vergi yeniden 

konmuştur198. 

Malî ve iktisadî meselelere dokunan bu olayların esas sebebi, hiç şüphesiz 

Fatih’in sürekli seferleri ve giriştiği imar hareketleri dolayısıyla paraya karşı duyulan 

ihtiyaca dayanmaktaydı. O sırada memleketin ekonomik durumu, hayli düzgün 

olmakla beraber özellikle girişilen seferlerin masrafları hayli ağırdı. Devlet 

masrafları, her yıl biraz daha artmaktaydı. Bu nedenle bu masrafların bazı tedbirlerle 

karşılanması, daha doğrusu birtakım ilave malî kaynakların bulunması lâzımdı. İşte 

bunun için Fatih devrinde bazı malî tedbirler alındı. Şimdi bunlar hakkında biraz 

bilgi vermek istiyoruz. 

Halkın nakdî servetinden bir nevi vergi alınmak ve bu suretle fazla zahmet 

çekilmeden hazineye gelir sağlamak amacıyla piyasaya birçok defa yeni para 

çıkarılmıştır. Her yeni para çıkarılışında eskileri 1/5 eksiğine değiştirilmiş ve aradaki 

farktan devlet yararlanmıştır. Böylece 855, 865, 875, 880 ve 886 hicri yıllarında yeni 

                                                
197  Selçuk T. Trak, İktisat Tarihi Ders Notları “Eskiçağdan Zamanımıza Kadar”, Ticaret 

Matbaacılık T.A.Ş., İzmir 1964, s. 353-354. 
198  Halil İnalcık, “Mehmed II” mad., DİA, Ankara 2003, XXVIII, 404. 



 66 

akçe çıkarılmış ve bunun uygulanmasıı üzerinde çok sıkı şekilde durulmuştur. Para 

değişikliği ile ilgili kanunun yürütülmesi için yasak kolları teşkil edilmiş ve bu kollar 

evleri, yükleri, hanları araştırmaya ve buldukları gümüş parayı ticarî kıymeti 

üzerinden müsâdereye yetkili kılınmışlardır. 

Para üzerinde alınan bu önlemler, halk arasında hoşnutsuzluğun doğmasına 

sebep olmuştur. Bilhassa 875’ten itibaren beş yılda bir aynı şeyin tekrarlanması, 

hoşnutsuzluğu artırmış ve Fatih’ten sonra bu usûlün tekrarlanmaması için İkinci 

Bayezid, bu bakımdan bir taahhüt karşısında bırakılmıştır199. 

Fâtih devrinde izlenen iç siyasetin malî işlerle ilgili taraflarından birisi de, 

bazı zorunlu ihtiyaç maddelerinin inhisara bağlanmış olmasıdır. İltizama verilmek 

suretiyle inhisara bağlanan maddeler arasında tuz, sabun ve mum gibi zaruri ihtiyaç 

maddeleri vardır. 

Fâtih, geniş bir fetih siyaseti izlediğinden Anadolu sipahilerini uzun müddet 

harp meydanlarında tutmak lüzumu karşısında, onların ordudaki yaşayış tarzlarını 

yükseltmek istemiş, buna karşılık daha fazla paraya ihtiyaç hissetmiştir. Onun için 

zaman zaman yeni vergiler ihdasıyla, yeni gelir kaynakları bulmaya çalışmıştır. 

Fâtih’in, Anadolu eyâletinde reayanın ödediği çift resmini 22 akçeden 32 akçeye 

çıkarması bu kapsamdadır. Tokat’ta ipek gümrüğü200 vergisi ihdas etmesi de, aynı 

şekildeki icraatı arasındadır. Bu son vergi, geniş bir zümrenin etkilenmesine yol 

açmıştır201. 

Fatih dönemindeki malî ve idarî icraatla ilgili tedbirler arasında, muhtelif 

şekilde, mülk veya vakıf olarak, devletin elinden çıkmış toprakların mîrîye mal 

edilmesi için alınan tedbirler, önemli bir yer tutar. Bu gaye ile bütün vakıf ve 

mülklerin gözden geçirilmesi hakkında Fatih, emir vermiş, neticede de yirmi binden 

fazla köy ve mezraa mîrîye mal edilip sipahilere dağıtılmıştır. Devlete mal edilen 

emlâkin sipahilere dağıtılmasından anlaşılıyor ki, Fatih’in maksadı, sipahi sayısını 

artırmak ve bunu mümkün kılmak üzere de yeni haslar bulmaktır. 

                                                
199  Selçuk T. Trak, İktisat Tarihi Ders Notları “Eskiçağdan Zamanımıza Kadar”, s. 350. 
200  Mufassal Osmanlı Tarihi, Heyet, İskit Yayınevi, İstanbul 1957, I, 604. 
201  Trak, a.g.e., s. 351-352. 
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Fâtih’in almış olduğu bu tedbir, çok geniş zümreyi ilgilendirdiği ve özellikle 

Müslüman bey ailelerini etkilediği için, memnuniyetsizliklere sebep olmuştur202. 

Öte yandan bu devirde Osmanlı ülkesinin çeşitli bölgeleri arasında birbirini 

tamamlayan iktisadî-ticarî faaliyet çok gelişmiştir. Bölgeler arası ticarette 

İtalyanlar’ın yerine Türk Müslüman, Yahudi, Rum ve Ermeni yerli tâcir ve gemiciler 

gelmiştir. Göller bölgesi (Burdur) ve Batı Anadolu’da önemli pamuklu sanayi, 

Ankara ve Kastamonu’da sof, Bursa ve İstanbul’da ipekli, Selanik ve İstanbul’da 

çuha ve Edirne’de ayakkabı sanayi bu devirde hayli gelişmiştir. Fâtih, Batı ile olan 

Levant ticaretini baltalamak değil aksine geliştirmek istemiş, fakat hâkimiyet 

haklarını da korumuştur203. 

3. İlmî Durum  

Yıldırım Bayezid devrinde ilk Osmanlı Dâru’ş-şifâsı’nın binası yanında bir 

organizasyona kavuşturulan Osmanlı medreseleri, Sahn-ı Semân’ın kurulmasından 

önce, II. Murad devrinde bir gelişme seyrine ulaşmıştır. Gerçekten II. Murad 

devrinde Edirne’de tesis edilen Dâru’l-hadîs, yine onun son zamanlarında 851/1447-

48’de Edirne’de Yeni Cami yanında tamamlanan medresenin müderrisine yevmî 100 

akçe tayin edilmesi önemli gelişmelerdir. Yine Fâtih’in vücuda getirdiği ilmiye 

teşkilatına örnek olacak “Tetimme” medreselerinin de bu devirde ortaya çıktığı ileri 

sürülmektedir. Gerçekte Edirne’de II. Murad’ın kurduğu Halebiye Medresesi’nde, II. 

Bayezid devrinde bir tetimme bulunmaktaydı204.  

Osmanlı medreselerinin asıl olgunlaşması, Fâtih devrinde gerçekleşmiştir. II. 

Mehmed, İstanbul’u aldıktan sonra buradaki kiliselerden sekizini medreseye 

dönüştürerek bunlardan birinin müderrisliğini Bursa’da elli akçe ile Muradiye 

müderrisi olan Mevlana Alâüddin Tûsî’ye diğer ikisinin müderrisliklerini Bursalı 

Hocazâde ile Mevlana Abdülkerim’e verip diğerlerine de münasiplerini tayin etmişti. 

Mevlana Tûsî’nin medresesi Zeyrek camii denilen Pantokrator manastırının 

bulunduğu mahal olup buradaki kırk hücre/odanın herbirinde bir öğrenci olmak üzere 

kırk medrese talebesi vardı. 

                                                
202  Mufassal Osmanlı Tarihi, I, 605; Trak, a.g.e., s. 352. 
203  İnalcık, “Mehmed II” mad., DİA, XXVIII, 405. 
204  Câhid Baltacı, XV-XVI. Asırlarda Osmanlı Medreseleri Teşkilât Tarih, İrfan Matbaası, 
İstanbul 1976, s. 46. 



 68 

Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’da Büyük Karaman’la Küçük Karaman 

semtleri arasında bir cami ile öğrenci yetiştirmeye özgü medreseler yaptırmaya karar 

verdikten sonra bu işe Vezir-i a‘zam Mahmut Paşa’yı memur etti. Bu tesislerin 

yapımı 867 /1463’te başladı ve 875/1471’de bitti ve böylece iki minare ve bir şerefeli 

cami ile iki tarafında yüksek tahsil için sekiz medrese ve bu medreselerin arkalarına 

da “Tetimme” ismiyle bu büyük medreselere talebe yetiştirmek üzere sekiz medrese 

daha yaptırdı. Misafirlerin hayvanları için ahırlar inşa ettirdi ve bunlardan başka bir 

imaret ile taamhane doğudaki dört medresenin yanında Daruşşifa denilen hastane 

camiin kuzeyinde Kur’ân okunmak için bir muallimhane ve camiin batı tarafına 

medrese talebeleri için bir kütüphane ve yine aynı tarafta ders okutmaya özgü 

darüttalim ve iki mükellef hamam (Karaman hamamı) yaptırdı205. 

Camiin doğu ve batı taraflarına yaptırılan sekiz medreseye Medâris-i 

Semâniye ve daha sonra meşhur deyimiyle Sahn Medreseleri denildi. Bu mevki 

İstanbul’un ortasına tesadüf ettiğinden dolayı medreselere Sahn adı verilmiştir. 

Tarihi rivayetlere göre Sahn-ı Seman medreselerinin programlarını Mahmut Paşa ile 

meşhur heyet âlimi/astronom Ali Kuşçu düzenlemişlerdir206. 

Sahn ve Tetimme medreselerinden başka camiye dönüştürülen Ayasofya 

kilisesinin yanındaki mahalde tesis edilen medresenin müderrisine altmış akçe ve 

Eyüp camiinin yanında yapılan medresenin müderrisine de elli akçe yevmiye ile birer 

müderris tayin edildi. Ayasofya medresesi, Sahn-ı Semân derecesinde ve daha 

sonraları ise Sahn-ı Semân’dan üstün tutulup buranın müderrisi beş yüz akçe 

yevmiyeli kadılıklara tayin edildiği gibi terfi eden Sahn müderrisleri Ayasofya 

müderrisleri olurlardı. Eyüp müderrisliği ise bazen dahil yani Sahn’dan bir derece 

aşağı ve bazen tayin edilen müderrisin ilmi kudretine göre Sahn ve Sahn’dan yukarı 

sayılmıştı. Bununla beraber Eyüp medresesi, Fatih zamanında Sahn itibar 

edilmişti207. 

                                                
205 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 

1965, s. 5-6. 
206  Abdülhak Adnan Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, IV. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul 1982, 

s. 46; Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, s. 7. 
207  Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, s. 10. 
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Osmanlı medreselerinde okutulmak üzere kabul edilen Ĥâşiye-i Tecrîd adlı 

kelam kitabı, medreselerin ilk tahsil derecesine alem oldu. Kelam ilmine önem 

verilmesi nedeniyle Mevâkıf ve şerhleri, Osmanlı medreselerine girdi. 

Ĥâşiye-i Tecrîd, Nâśıruddin et-Tûsî (ö. 672/1273)’nin Tecrîdü’l-i‘tiķâd veya 

Tecrîdü’l-kelâm ismindeki eserinin ünlü bilgin Seyyid Şerîf el-Cürcânî (ö. 816/1413) 

tarafından incelenmiş ve izah edilmiş hâşiyesidir. Seyyid Şerif, bu hâşiyesini 

Şemsüddin Maĥmud el-İsfahânî (ö. 746/1345)’nin Şerĥu’t-Tecrîd isimli eserini 

okuduktan sonra yazmıştır. Seyyid Şerif’in hâşiyesi üzerine Osmanlı bilginleri 

hâşiyeler yazmıştır. Fatih, Sahn-ı Semân medreselerini yaptırdıktan sonra 

medresesine Seyyid Şerif’in Tecrîd hâşiyesini koydurduğu gibi kelam ilminden 

Mevâķıf şerhinin de okutturulmasını şart koymuştur. 

Mevâķıf, Kadı ‘Ađudüddin el-Îcî (ö. 756/1355)’nin eseridir. Seyyid Şerif, bu 

Mevâķıf’a da vâkıfane bir şerh yazmış ve Osmanlı medreselerinde okutulmuştur. 

Bazı Osmanlı bilginleri de, Mevâķıf’ın bazı fasıllarına şerh ve hâşiyeler 

yazmışlardır208.  

Fâtih, medresesinin programları arasına fikir tartışması yapan kelam ilmini 

koydurmuş, bilginlere şerh ve hâşiyeler yazdırarak bu husustaki düşünce 

hareketlerini teşvik etmiştir. Nitekim Tehâfütü’l-felâsife üzerine yazılan risâleler, bu 

kapsamdadır. 

Kelam kitaplarından el-Beyżâvî (ö. 685/1286)’nin Ŧavâli‘u’l-envâr adlı eseri 

ve bunun Şemsüddin Maĥmud el-İsfahânî’ye ait şerhi olan Şerĥu’ŧ-Ŧavâli‘ adlı eser 

de, Osmanlı medreselerinde okutularak birçok hâşiye kaleme alınmıştır. et-

Teftâzânî’nin Maķâsıdü’ŧ-ŧâlibîn adıyla 784/1382’te telif ettiği kelam kitabı da 

medreselerde okutturulmuştur. 

Kelamla ilgili olarak yazılan bu eserlerden ilk önce aşağı dereceli 

medreselerde Ĥâşiye-i Tecrîd okutulur ve öğrencinin düzeyi yükseldikçe Ŧavâli‘ ve 

en son da Mevâķıf ve şerhleri okutulurdu. Müderrisler, Tecrîd ve Ŧavâli‘ 

şerhlerinden hangisini dilerlerse onları okuturlardı. 

                                                
208  Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, s. 24-25. 
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Hâşiye-i Tecrîd medreselerinde muhtasarât denilen sarf, nahiv, hesap, 

hendese gibi derslerin okutulduğu anlaşılsa da bunların hangi eserler olduğu 

belirtilmemiştir. Muhtasarâtı gören talebeye Hâşiye-i Tecrîd medreselerinde 

mantıktan Meŧâli‘ şerhi, belâgattan Muŧavvel209, ‘İśâm ve hâşiyesi okutulmuştur. 

Aşağı medreselerde her müderrisin ilmî gücü oranında fıkıh metin ve 

şerhlerinden ders okutması önerilse de bunların hangi eserler olduğu 

gösterilmemiştir. Müderris, kelamdan Tecrîd hâşiyesi ile Ŧavâli‘ şerhinden hangisini 

dilerse onu okutur. Ama kanunnamede Tecrîd hâşiyesinin okutulmasından söz 

edildiğinden medreselerde daha çok o eser okutulmuş ve bu ilk medreselere Hâşiye-i 

Tecrîd medreseleri ismi verilmiştir.  

Hâşiye-i Tecrîd’in bir derece yukarısında bulunan Miftâh medreselerinde 

belâgattan es-Sekkâkî’nin Miftâĥu’l-‘ulûm’unun özellikle Seyyid Şerif tarafından 

yazılan şerhinin okutulması nedeniyle bu medreselere bu isim verilmiştir.  

Kırklı (kırk akçe yevmiyeli) medreselerde kelam ilminden Mevâķıf şerhi, 

fıkıhtan Hidâye dersleri ve mantıktan Şerĥ-i Şemsiyye dersleri okutulmaktaydı210.  

Elli akçeli hariç medreselerinde furûdan Hidâye ve fıkıh usulünden et-

Teftâzânî’nin et-Telvîĥ isimli şerhi okutulurdu. 

Daha sonra Sahn-ı Semân mahreci olan Mûsıla-i Sahn’da dahil olarak dâhil 

medreseleri derslerine çıkılıyordu ki fıkıh usulünden İbn Ĥâcib (ö. 646/1248)’in 

muhtasar münteha şerhi olan Şerĥ-i ‘Ađud ve yine şerh olarak Seyyid Şerif’in eseri 

ve fıkıhtan Hidâye ve ez-Zemaħşerî’nin el-Keşşâf ve el-Beyżâvî’nin Envâru’t-tenzîl 

adlı tefsirlerinden biri okutulurdu. 

Sahn-ı Semân dersleri, herhalde daha aşağıdaki medreselerde okutulan 

derslerin daha ayrıntılıları olacaktır. İlk ve orta dereceli medreseler ile Sahn-ı Semân 

medreselerinde hadis usulü ve hadis derslerinin okutulmasına ilişkin bir kayda 

rastlanmamaktadır. Ancak Tetimme (dâhil) medreseleri ile Hâriç elli medreselerinde 

derse başlanmadan önce Meşârık ve Mesâbih veya Sahîh-i Müslim ve Buhâri’den 

belli oranda hadis nakledilirdi.  

                                                
209  Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, s. 26. 
210  Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, s. 27. 
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Osmanlı medreselerinde okutulan en önemli ders, Hanefî fıkhıdır ve bu da 

Hidâye adıyla meşhurdu. Hidâye, Burhanüddin b. Ebî Bekir Merginânî (ö. 

593/1197)’nin eseridir, Bidâyetü’l-mübtedî adıyla şerh edilmiş ve bu şerh de 

Kifâyetü’l-müntehî ismiyle şerh edilmiştir211. 

Hidâye’nin en değerli şerhi, Bayburdlu Ekmelüddin (ö. 786/1384)’in ‘İnâye 

adlı şerhidir. Bunun dışında Sadruşşerî‘a-i Evvel ‘Ubeydullah b. Mes‘ûd’un oğlu 

Burhânüşşerî‘a Mahmûd (ö. 750/1349)’un kaleme aldığı Viķâye ve bunun muhtasarı 

Nikâye adlı eserlerdir.  

Aşağı dereceli medreselerde Arapça’nın sarf, nahiv ve kurallarından olarak 

sarftan ‘İzzî, Emŝile, Binâ, Maķśûd, Şâfiye ve Merâĥu’l-ervâĥ ile bunların şerh ve 

haşiyeleri, nahivden Kâfiye, ‘İśâm, Miśbâĥ, Elfiye, ‘Avâmil ile Bergamalı meşhur 

Kâfiyeci’nin Ķavâ‘idü’l-i‘râb şerhi ve Muğnî’l-lebîb ile şerh ve hâşiyeleri Molla 

Câmi ve mantıktan Meŧâli‘u’l-envâr şerhi ve belâgattan Telħîś şerhi Muŧavvel 

okutuluyordu. Yine sarftan Aĥmed b. Maĥmud el-Cündî (ö. 700/1300)’nin ‘Uķûdü’l-

cevâhir adlı eseriyle bazı sarf ve nahiv kitaplarının şerh ve hâşiyeleri de 

medreselerde okutuluyordu. 

Mantıkla ilgili Îsâgûci diye meşhur kitap, Eŝîrüddin el-Ebherî (ö. 

663/1265)’nindi ve asıl adı Risâle-i Ebheriyye idi. Sözkonusu eseri Hüsâmüddin Kâti 

(ö. 760/1359) muhtasar olarak şerh etmiştir. Bunlardan başka Molla Fenâri ve diğer 

bazı bilginlerin de şerhleri varsa da en ünlüsü, Kâti ile Fenâri’nin şerhleridir ve 

onlara da birçok hâşiye yazılmıştır212.  

Fatih Sultan Mehmed, haddi zatında âlim bir insandı. Müspet ilimlerle tıbba, 

aldığı ilk tahsil ve terbiye dolayısıyla meraklıydı. Sonra şâirdi, ince ruhu sanat 

eserlerine eğilimliydi. Bütün âlimler ile ayrı ayrı akademik toplantılar yapardı. 

Bunların hepsine o kadar kıymet vermişti ki huzurunda oturabilirlerdi. Serbestçe 

tartışırlardı. Ama idareye geçen devlet adamlarıyla ordu erkanına oturma yetkisi 

                                                
211  Uzunçarşılı, a.g.e., s. 28-29. 
212  Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, s. 29-31. 
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verilmemiştir213. Fâtih’in ilme verdiği önemin bir göstergesi de, döneminde 

yükselmek için ilmî eserler yazmanın gerekliliğidir214. 

Fatih Sultan Mehmed devri ilim anlayışının bütün ilimlere açık olması 

neticesinde bütün ilim dallarında gözle görülür gelişmeler  yaşanmıştır. Tıp 

sahasında bu devrin Osmanlı Türklerinin en parlak devri olduğu bilinmektedir. Fatih 

Sultan Mehmed, Hekim Kutbuddîn Ahmedî’nin başkanlığında, Hekim Şükrullah, 

Muhammed-i Şirvanî, Hoca Ataullah-ı Acemî, Ya‘kub Hekim, Hekim Lârî-i Acemî, 

Hekim Arab ve Altuncuzâde’den müteşekkil bir tıp şurası toplamıştı215.   

Matematik ve astronomi bakımından, Osmanlı Türklerinin oldukça parlak bir 

çağı, Fatih zamanında Türkistan’dan İstanbul’a gelen Ali Kuşçu ile başlar216. Doğu 

ve batı bilginlerini sarayında toplamayı pek seven Fatih, Ali Kuşçu’yu Ayasofya 

medresesine günde 200 akçe maaşla tayin etmiş, o da Ayasofya medresesi 

müderrisliğinde çalışmış ve 1474’te vefat etmiştir. Ali Kuşçu’nun matematik ve 

astronomi üzerine yazdığı eserlerin önemlilerinden biri Farsça yazılmış olan Risâle 

fî’l-hey’e’dir. Bu eser, bir önsözle iki makale üzerine düzenlenmiş olup Uzun Hasan 

seferi sırasında yazarı tarafından Arapça’ya çevrilmiş ve sonuna gökcisimlerinin 

dünyamızdan uzaklıklarına dair bir bölüm koyarak, zafer günü tamam olduğu için 

Fetĥyye adıyla Fatih’e takdim edilmiştir. Öte yandan Farsça yazdığı Risâle fî’l-

hisâb’ı Arapça’ya çevirerek Risâle-i Muĥammediyye adıyla padişaha takdim etmiş 

olduğu da bilinmektedir. Ali Kuşçu’nun en önemli eseri, Salih Zeki Bey’e göre Uluğ 

Bey Zîc’ine yazdığı şerhtir. Bu şerh, o zaman bilinen yüksek matematikle  Zîc’deki 

sav başlarının ispatını vermesi bakımından çok önemlidir217.  

Fâtih zamanında âlimler, iki grupta toplanmışlardı. Birincisi, Sinan Paşa, 

Molla Lütfi, Hocazâde Mustafa, Zenbilli Ali Efendi diye anılan Ali Cemalî Efendi 

gibi oldukça geniş düşünceli âlimler topluluğu idi. Bunlar Şeyh Muslihudin Vefa (ö. 

                                                
213  A. Süheyl Ünver, Fatih Devri İlim, San‘at ve İçtimai Tekâmül Hamlelerine Umumî Nazar, 
İstanbul Fethi Derneği Neşriyatı, İstanbul 1953, s. 6. 

214  Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, s. 51. 
215  Cahid Baltacı, “Fatih Sultan Mehmed Devri İlim Hayatı ve Sahn-ı Semân Medreseleri”, İstanbul 

Armağanı Fetih ve Fatih, İBBK Yay., İstanbul 1995, I, 244. 
216 Ali Kuşçu’nun hayatı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Musa Alp, “Arap Dili ve Belâğatı Açısından 

Ali Kuşçu ve ‘Unkûdü’z-Zevâhir fî Nazmi’l-Cevâhir Adlı Eseri”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), 
Dokuz Eylül Üniv. Sosyal Bilimler Ens., İzmir 2006, s. 14-25. 

217  Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, s. 47-49. Yine Fatih zamanında müspet ilimlerde öne çıkan 
bazı bilginler ve eserleriyle ilgili bilgi için bkz. Adıvar, a.g.e., s. 50-54.  
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896/1491) etrafında birleşmişlerdi. İkinci grup, Karamani Mehmed Paşa, Hatibzâde, 

Molla İzarî, Efdalzâde, Ahaveyn diye anılan Karamanlı iki kardeş Ahmed ve 

Mehmed Efendiler gibi daha mutaassıp, katı düşünceli âlimlerden meydana gelmişti. 

Bunlar, birinci gruptakilerin fikirlerini hoş görmezler ve kafirlikle suçlarlardı218. 

Fatih, edebiyatla yakından ilgilenir, İran ve Türk edebiyatlarını iyi bilirdi, 

Osmanlı padişahları içinde mahlas kullanan ve ilk defa Divan tertip eden odur. 

Şiirleri219, devrindeki orta derecedeki şairlerin arasında sayılabilecek kıymettedir.  

Devrinde Türk dili ve edebiyatı o zamana kadar görülmemiş bir şekilde 

gelişmiştir. İstanbul’da hizmetinde daimi 185 şairi bulunurdu. 30 şair, şair ulufesi 

alırdı220. Bu şairler, padişah başta olmak üzere devrin hemen bütün ileri gelenleri 

tarafından korunur, câizeler, ihsanlar alırlardı. Bu sebepten bu devirde başta asrın iki 

büyük şairi Ahmed Paşa ve Necati Bey olmak üzere pek çok şair yetişmiştir. Fatih’in 

sadrazamları Mahmud Paşa, Karamani Mehmed Paşa, Sinan Paşa, hem şiir ve nesir 

sahasında devrin tanınmış şahsiyetleri olmuşlar hem de birçok şairi himayelerine 

almakla edebiyatın gelişmesine zemin hazırlamışlardır. Cezerizade Mahmud Vefâyi, 

Sinan Paşa’nın talebesi Molla Lütfi, ilk İstanbul kadılığını yapan Hızır Bey, inşâları 

ve şiirleri ile tanınmış, Sultan’ın yakın çevresinde bulunmuş şahıslardır. Devrin 

tanınmış şairlerinden Melihî, Aşkî, Mehdî, Kazasker Fenarizade Ali Çelebi ve 

Defterdar Şemsi, Fatih’in daima yanında, sohbetinde bulunan ve beğenisini kazanan 

şairler olmuşlardır221. 

C. II. Bayezid Devri (1495’e Kadar) 

Fâtih’in ölümü ile beraber, korkunç bir yeniçeri isyanı, oğulları Cem ile 

Bayezid arasında taht için tehlikeli bir iç harp ve devlet idaresinde ve sosyal-

ekonomik işlerde Fâtih’in siyasetine karşı kapsamlı bir tepki dönemi başladı222. 

Fâtih’in son yıllarında devlet işleri veziriazam Karamani Mehmed Paşa elinde 

idi. Karamani Mehmed Paşa, toprak siyasetinden ve yeni vergilerden sorumlu olduğu 

                                                
218  Hasibe Mazıoğlu, “Sinan Paşa” mad., İA, MEB, İstanbul 1980, X, 667; İpekten, Divan 

Edebiyatında Edebî Muhitler, s. 25-26. 
219 Fâtih Sultan Mehmed’in şairliği ve şiirleriyle ilgili bilgi için bkz. Refik Ahmet Sevengil, Fatih 

Devrinde Âlimler, Sanatkârlar ve Kültür Hayatı, Nebioğlu Yayınevi, İstanbul ts., s. 61-75.    
220  Hammer, Devlet-i Osmâniyye Târihi, trc. Mehmed Atâ, İstanbul 1330 h., III, 236. 
221  İpekten, Divan Edebiyatında Edebî Muhitler, s. 28. 
222 İnalcık, “Osmanlı Tarihine Toplu Bir Bakış”, I, 86; Emecen, “Osmanlılar” mad., XXXIII, 493. 
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gibi devlet idaresinde de kulları iktidardan uzaklaştırmak ve divana Faik Paşa ve 

Manisazâde gibi ulema ve kâtip sınıfından kimseleri vezir olarak sokmakla da, İshak 

Paşa ve Gedik Ahmed Paşa gibi kul aslından eski ricalin şiddetli nefretini kazanmıştı. 

Fâtih ölür ölmez bu rical etraflı bir komployu uyguladılar. Onlar, Yeniçerileri ve 

Amasya’da vali olan Şehzâde Bayezid’i tabii bir müttefik buldukları gibi malî 

siyasetten şikayetçi olan halk tarafından da desteklenmekte idiler. Konya’da vali 

Şehzâde Cem, babasının sıkı idaresini ve fetih politikasını devam ettirecek 

görünüyordu ve Fâtih tarafından halefi olarak tercih olunmuştu. İshak Paşa 

tarafından tahrik edilen yeniçeriler, ölen sultanın karargâhından dönerek İstanbul’da 

Karamanî Mehmed Paşa’yı feci şekilde öldürdüler, ticaret yerlerini yağma ettiler. 

İshak Paşa, öbür yandan Cem’in payitahta gelmesini önleyerek Bayezid’i İstanbul’a 

getirtip tahta çıkardı. Yeni sultana, babası gibi sık sık yeni akçe çıkarmama, emlâk ve 

evkâfı sahiplerine geri verme koşulları kabul ettirildi. Bu sırada Cem de, Bursa’ya 

gelip sultanlığını ilan etti, adına para bastırdı. II. Bayezid, İshak Paşa yardımıyla 

Gedik Ahmed Paşa’yı, İtalya’ya geçireceği orduyu hazırlamakla meşgul bulunduğu 

Arnavutluk’tan kendi yanına gelmeye ikna edebildi. Yeniçerilerin çok sevdiği bu 

büyük asker, Cem’i mağlup etmeyi başardı ve imparatorluğun gerçek hâkimi 

durumuna geldi. II. Bayezid ve Amasya’dan gelen yakınları, onun çekingen 

politikasını açıkça kötüleyen bu diktatörü nihayet Cem tehlikesi bertaraf edildikten 

sonra bir ziyafet sonunda katlettiler (18 Kasım 1482). 

Gedik Ahmed’in kayınpederi İshak Paşa da emekli edildi. Bayezid, artık 

tahtına gerçekten sahipti. Babasının siyasetine karşıt olarak barışsever, yumuşak, 

hoşgörülü bir idare getirdi. Fâtih devrine karşı tepkinin bir göstergesi olarak, 

Çandarlı İbrahim divana vezir atandı. Bayezid, babası zamanında devletleştirilmiş 

emlâk ve evkâfın büyük bir kısmını sahiplerine geri verdi ve bunun için çağdaşı 

yazarlar tarafından adaleti göklere çıkarıldı.  

II. Bayezid, yine saltanatını kuvvetlendirmek amacıyla Gedik Ahmed’i 

bertaraf ettikten sonra büyük bir gaza başarısı sağlamak zaruretini duyuyordu. Bunun 

için Fâtih’in başarısızlığa uğradığı Boğdan’ı seçti. Karadeniz ve Kırım’a sarkmak 

isteyen kuvvetli Polonya krallığının himayesini sağlayan Boğdan Beyi Büyük 

Stefan’ın elinden Kilia ve Akkerman’ı aldı, böylece kuzey memleketlerinin 

Akdeniz’le ticaretinin bu iki mühim antreposunu/ardiyesini imparatorluğa bağladı. 



 75 

Bu ticarette hayati menfaatleri olan Stefan nihayet Osmanlı tâbiyetini kesin olarak 

kabul etti. Bu seferde Kırım hanı, bir tâbi sıfatıyla Osmanlılarla işbirliği yaptı.  

Boğdan seferi II. Bayezid için gerçek bir başarı idi. Bayezid’in iç ve dış 

siyaseti, Cem’in ölümüne kadar (25 Şubat 1495) onun dönmesi korkusu altında kaldı. 

Bayezid, Cem korkusuyla bir haçlı seferine önayak olabilecek Macaristan ve 

Venedik’le andlaşmalar yaparak bir barış devresi açmıştı. İtalyan saraylarıyla ve 

Papalık’la diplomatik ilişkilere girdi. Hatta Fransız kralı, İtalya’dan sonra Bayezid’e 

saldıracağını ilan etti. Charles’a karşı Papa, Venedik ve Napoli kralı ile Bayezid 

arasında yaklaşma oldu. Doğu’da Memlûklere223 karşı yaptığı yıpratıcı uzun savaş 

(1485-1491), Bayezid’i Avrupalı güçlerle barışa zorluyordu. 

Karaman ve Dulgadır sorunları yüzünden gergin olan Osmanlı-Memlûk 

ilişkileri, Cem sorunu yüzünden daha da gerginleşti. Memlûk sultanı Kayıtbay, 

1481’de Cem’i kabul etmiş ve sonra 1482 yazında onun Karaman oğlu Kasım Bey’le 

birlikte Orta Anadolu’da harekâtta bulunmasını kolaylaştırmıştı. 890/1485’te patlak 

veren savaş, Osmanlılar için başarılı olmadı. Altı büyük seferden sonra yorgun düşen 

her iki taraf, statüskonun korunması esası üzerine barış imzaladılar (1491)224.  

II. Bayezid, içte sükûneti sağlamaya ve fetihlerle gelişen imparatorlukta idarî 

sistemi yerleştirmeye yöneldi. Ancak zaman zaman kedisini iktidara getiren güçlerin 

isteği doğrultusunda bazı uygulamalarda bulunmak zorunda kaldı. Fâtih döneminde 

devlet gelirlerini azalttığı düşüncesiyle timara çevrilen ve kaldırılan vakıflar eski 

sahiplerine geri verilirken daha önce kaldırılmış olan nakîbüleşraflık müessesesi 

yeniden kuruldu225. Yine II. Bayezid, özellikle hükümdara serbestçe hareket etme 

yetkisi tanıyan örfî uygulamaları frenledi, bu çerçevede şer‘î esaslar daha ön plana 

çıkarıldı ve örfî tatbikat şer‘î çerçeveyle sıkı sıkıya sınırlandırıldı226.   

Büyük ilim koruyucusu II. Mehmet’in vefatının ardından, müspet ilimlere 

karşı gösterilen eğilim ve ilgi geleneği, bir süre daha devam etmiştir. Nitekim Molla 

Lütfi ve hocası Sinan Paşa, matematik ve astronomi üzerinde çalışmışlardır. 

Bunlardan Molla Lütfi yüz kadar ilmin ad ve konularını gösteren el-Meŧâlibü’l-

                                                
223  İnalcık, “Osmanlı Tarihine Toplu Bir Bakış”, I, 87. 
224  İnalcık, “Osmanlı Tarihine Toplu Bir Bakış”, I, 88. 
225  Şerafettin Turan, “Bayezid II” mad., DİA, İstanbul 1992, V, 236. 
226  Emecen, “Osmanlılar” mad., XXXIII, 493. 
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ilâhiyye fî mevżû‘âti’l-‘ulûm adlı bir eser yazmış ve mantık ile kelam üzerine şerhler 

telif etmiştir. Daha önce Fatih kütüphanesi hâfız-ı kütübüyken aklî ilimlere önem 

veren Molla Lütfi, Ali Kuşçu’nun İstanbul’a gelmesiyle iyi bir de matematik 

öğretmenine kavuşmuştu227.  

Bu devirde Osmanlı Türkiyesinin en ileri gelen astronom ve 

matematikçilerinden Mirim Çelebi adıyla meşhur olan Mahmud b. Mehmed 

yetişmiştir. Astronom Kadızâde ile Ali Kuşçu’nun torunudur. Ünlü Hocazâde ve 

Sinan Paşa’dan ders almıştır. Matematik, astronomi ve usturlaba ilişkin eserler yazan 

bu astronom bilgin, II. Bayezid’in emriyle Uluğ Bey Zîc’ine Düstûrü’l-‘amel ve 

tasĥîĥu’l-cedvel adıyla Farsça bir şerh yazmıştır228. 

Babası devrinde başlayan ilim ve fikir hareketi, onun zamanında da -eskisine 

nazaran oldukça yavaş olmakla beraber- devam etmiş, fakat Fatih devrindeki ileri 

fikir hayatı hayli zayıflamıştır. Devrinde daha ziyade Hatibzâde, Molla İzari, 

Çömlekçizâde Kemâl Çelebi, Efdalzâde gibi muhafazakâr âlimlerin söz sahibi 

olduğu ve Molla Lütfi gibi ileri fikirli bazı âlimlerin susturulduğu görülür. Buna 

rağmen, babasının tesis ettiği ananeyi sürdürmüş, devrinin âlim ve şairlerinin 

koruyucusu olmuştur. Ahmed Paşa, Necâti, Zâti gibi XV. asrın en büyük şairleri, 

olgunluk devrelerini onun zamanında yaşamışlardır. Fatih Mehmed gibi Molla 

Câmî’ye yılda bin filori altını göndermeğe devam etmiştir. Mevlana Celâleddin 

Devvani’ye de her yıl câize gönderirdi. Onlar da, kasideler ve risâlelerle bu ihsana 

cevap verirlerdi.  

II. Bayezid devrinde otuzdan fazla şair sâlyane alırdı. Bu sebepten namına 

çok kaside yazılmış, kitap ve risâle sunulmuştur. Vaktinin çoğunu mütalaa ile geçirir 

ve okuduğu kitaplarla ilgili düşüncesini yazardı229. Özel kütüphanesinde pek çok 

kitap toplamıştır. Fakat sonradan muhtelif devirlerde bu kitaplar dağılmış, satılmış ve 

pek çoğu Avrupa kütüphanelerine gitmiştir.  

Kendisi de, şairdi. Adlî mahlası ile Türkçe ve Farsça şiirler yazmıştır. Şiirde 

Ahmed Paşa’nın tesiri altındadır. Türkçe şiirleri küçük, mürettep bir divanda 

toplanmıştır. 

                                                
227  Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, s. 58. 
228  Adıvar, a.g.e., s. 61-62. 
229  Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, 248. 
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II. Bayezid döneminde yaşayan âlimler ve şairler, onun lutuf ve ihsanından 

çok faydalanmışlardır. Pek çok şair, ulufe almış, salyâne almış, oldukça rahat bir 

hayat sürmüşlerdir. Şiirinden çok ilmiyle tanınan Molla Lütfi, Hâtemi mahlası ile 

şiirler yazan Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi, Kanuni Süleyman devrine kadar 24 

yıl şeyhülislâmlık eden Ali Cemali Efendi, Hatibzâde, Molla İzari, Efdalzâde Sultan 

II. Bayezid devrinin büyük âlimlerindendir230. 

II. Bayezid, İstanbul’da ismine nispet edilen câmi, imâret, kervansaray, 

mektep ve medrese yaptırmış ve medresesinin müderrisliğini müftü yani şehülislâm 

olanlara şart koymuştur. Edirne’de Tunca nehri kenarında 890/1486’da câmi, 

medrese, imâret ve bir de mükemmel hastahâne yaptırmıştır. Yine vâli bulunduğu 

Amasya’da 891/1487’de inşâ ettirdiği câmi, medrese, mektep ve zaviyesi vardır.  

Saraya alınacak iç oğlanlarına mahreç olmak üzere, Galatasarayı’nı bina ederek, 

orada ilk defa bir mektep açtırmıştır231. 

II. HAYATI 

A. Adı ve Nisbesi 

Asıl adı Muslihuddin Mustafa, babasının adı Hüsâmeddin’dir232. Tam adı ise, 

Mustafa b. Hüsâmeddîn Hüseyin b. Muhammed b. Hüsâmeddin el-Bursevî er-

Rûmî’dir233 ve Hüsamzâde diye meşhurdur234. Onun ismi, eserlerinde Mustafa b. 

Mevlânâ Hüsâm şeklinde geçmektedir235. Babasının isminin başında geçen 

“Mevlânâ” unvanı, onun da ilmiyeye mensup olduğunu gösterebilir236. 

Hüsamzâde’nin Bursevî nisbesiyle de anılması, Bursa’da doğmuş olabileceği 

ihtimalini akla getirmektedir. Diğer yandan onun hayatını ele alan kaynaklarda 

                                                
230  İpekten, Divan Edebiyatında Edebî Muhitler, s. 45-46. 
231  İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Bayezid II.” mad., İA, MEB, İstanbul 1961, 397. 
232  Ramazanzâde Nişancı Mehmed Bey, Târîh-i Ramazanzâde, Matbaa-i ‘Âmire, İstanbul 1290 h., 

s. 157; İlyas Çelebi, “Hüsamzâde Mustafa Efendi” mad., DİA, İstanbul 1998, XVIII, 517. 
233  Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-‘ârifîn esmâü’l-müellifîn ve âŝŝŝŝâru’l-muśśśśannifîn, Maarif 

Basımevi, İstanbul 1951-1955, II, 439. 
234  Kâtib Çelebi, Keşfü’žžžž-žžžžunûn, II, 1781, 2023; Bağdatlı İsmail Paşa, a.g.e., II, 439.  
235  Yine Taşköprizâde de, eserinde onun tercüme-i hâlinde ismini el-Mevlâ Muśliĥuddin Muśŧafâ b. 

el-Mevlâ Ĥüsâm şeklinde vermiştir. Bkz. Taşköprizâde, eş-Şeķķķķâiķķķķu’n-nu‘mâniyye, s. 115.   
236  Görüldüğü kadarıyla Osmanlı âlimlerinin hayatlarını ele alan eş-Şeķâiķu’n-nu‘mâniyye vb. tabakat 

kitaplarında ve kitapların isimleri ile ilimlere yer veren Keşfü’ž-žunûn’da ilmiye sınıfına mensup 
(medresede görev yapmış veya daha çok ilmiyle ön plana çıkmış) kişilerden bahedilirken onların 
isimlerinin başına “el-Mevlâ” veya “Mevlânâ” unvanı getirilmektedir. Örneğin el-Mevlâ 
Hocazâde, el-Mevlâ Hasan Çelebi, Mevlânâ Ħıżır Şâh el-Menteşevî, Mevlânâ el-Câmi gibi. Bkz. 
Taşköprizâde, a.g.e., s. 76, 114; Kâtib Çelebi, a.g.e., I, 497, 898. 
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doğum tarihi verilmemekle birlikte tespit edilebilen en erken tarihli eseri, 862/1458 

yılına ait olduğundan büyük ihtimalle Sultan II. Murad zamanında hayatta olduğu 

düşünülebilir. 

B. İlmî Şahsiyeti ve Görevleri 

Fatih devrinin237 üstün şahsiyetlerinden ve ediplerinden238 âmil/amel eden, 

erdemli ve olgun bilgin239 Hüsamzâde Mustafa Efendi, edebî ilimlerin incelikleri ve 

güzellikleri ile şer‘î ilimlerin usul ve fürûunda tam bir donanıma sahiptir. Hadisler ile 

tefsirlerin hakikatlerine ve inceliklerine vâkıf bir ariftir240. Bunun yanı sıra onun aklî 

ilimlerde de mahareti vardır241. 

Müellif, gençliğinde döneminin bilginlerinden ilim tahsîl edip ilmî yetkinlikle 

ifâde (ders verme, tedrîs) mertebesine ulaştığında bazı medreselerde müderris olmuş 

ve ders verilen yerler, harap hâldeyken güzelce ilgilenerek buraları onarmıştır. Bursa 

şehrinde Sultan medresesinde bazı değerli dânişmendlere242 ders vermiştir. Daha 

sonra burada müftü olup sem‘î şer‘î meselelerde fetva verirken vefat etmiştir243. 

Diğer yandan çalışma konumuzu teşkil eden er-Risâletü’ş-şevķıyye’de Türkçe 

münşeât bölümünde 5. sırada yer bulan bir mektupta Hüsamzâde’nin Fâtih Sultan 

Mehmet devrinde Murâdiye medresesinde müderrislik görevinde bulunduğu bilgisine 

ulaşılmıştır244. Müellifimiz hakkındaki önemi nedeniyle bu medreseler üzerinde biraz 

durmak istiyoruz. 

1. Hüsamzâde’nin Görev Yaptığı Medreseler 

Medreseyi bitirenlerden müderris olmak isteyenler, mülâzemetle ilk defa 

yirmili bir medreseye tayin edilirler ve burada beşer akçe terakkî ile otuzlu bir 

                                                
237  Âşık Paşazâde, eserinde Hüsamzâde’nin Sultan II. Bayezid dönemi âlimlerinden biri olduğunu 

ifade etmektedir. Bkz. Âşık Paşazâde, Tevârîh-i Âl-i Osmân (Âşık Paşazâde Târihi), haz. ‘Âlî 
Bey, Matba‘a-i ‘Âmire, İstanbul 1332 h., s. 224. 

238  Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, Matbaa-i ‘âmire, İstanbul 1333/1914, I, 275. 
239  Taşköprizâde, a.g.e., s. 115. 
240  Mecdî Mehmed Efendi, Hadaiku’ş-şakaik, haz. Abdülkadir Özcan, Çağrı Yay., İstanbul 1989, s. 

206.  
241  Muĥammed Abdülĥayy el-Leknevî el-Hindî, el-Fevâidu’l-behiyye fî terâcimi’l-ĤĤĤĤanefiyye, tashih 

ve ta‘lîk Muĥammed Bedrüddîn Ebû Firâs, Dâru’l-ma‘rife, Beyrût ts., s. 213-214.  
242  Dânişmend, “bilgili, ilim sahibi” anlamına gelen Farsça bir sözcük (dâniş-mend)tür. Başta Sahn-ı 

Semân ve Süleymaniye medreseleri olmak üzere büyük medreselerin özellikle icâzet alma 
seviyesine gelmiş öğrencilerine bu isim verilirdi. Bkz. Mehmet İpşirli, “Dânişmend” mad., DİA, 
İstanbul 1993, VIII, 464.   

243  Mecdî, a.g.e., s. 206-207. 
244  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 177-179. 



 79 

medreseye ve ondan onar akçe terakkî ile kırklı ve ellili medreselere yükselirlerdi. 

Diğer yüksek seviyelerdeki medreselerde de müderrislikten sonra kadılığa geçip yine 

şeyhülislâmlığa kadar yükselebilirlerdi. Müderrislerin de istedikleri takdirde kadılık 

veya müftülüğe geçmeleri mümkündü245. 

Şimdi Hüsamzâde’nin de görev yaptığı Bursa’nın iki köklü medresesi 

hakkında biraz bilgi vermek istiyoruz . 

a. Sultan(iye)/Çelebi Mehmed Medresesi 

Bânîsi, beşinci Osmanlı padişahı Çelebi Sultan Mehmed (ö. 824/1421)’dir. 

Çelebi Mehmed, 820/1417-18 tarihinde Bursa’da câmi ve imâret, bir sene sonra 

821/1418-19’da medrese inşâ ettirdi. Bugün hâlâ câmiin yanında ayakta duran ve 

Yeşil medrese246 olarak da anılan bu medrese, biri büyük 13 hücreden meydana 

gelmektedir. Vakfiyesine göre 30 talebesi olması gereken247 medresenin 13 odalı 

olmaması lâzımdır. Zira 30 talebe için 30 oda lâzımdır ki, herhâlde medrese, iki kat 

olarak düşünülmüş ve vakfiyeye öyle geçmişken sonradan ikinci kat 

tamamlanamamıştır.  

Pâye bakımından medrese, 1419 tarihini taşıyan vakfiyesine göre müderrise 

yevmî 20 dirhem, her ay 3 mud buğday, 1 mud arpa, iki mu‘îdin herbirine 5’er 

dirhem, ayda 1 mud buğday verilmesi, en lâyık olanın imamlık yapması şart 

koşulmuş, 30 talebeden herbirine 1 dirhem, zaviye ekmeğinden 2 adet ekmek 

verilmesi kayd altına alınmıştı. II. Murad devrinde ise 50 ile tevcih yapılıyor ve 

1009/1600-1’de altmışlılar arasında bulunuyordu. 

En yetkili bilginlerin üstün düzeyde tedrisat yaptığı Sultaniye medresesinin248 

müderrisleri arasında şu şahsiyetler dikkati çekmektedir: Alâeddin Tûsî (II. Murad 

devrinde 50 ile), Molla Yegenzâde Mehmed Şâh Efendi (II. Murad devri 

müderrislerinden olup burada müderrislikten sonra Bursa kadısı oldu ve kadı iken 

vefat etti), Fenârîzâde Mehmed Şâh Efendi (ö. 839/1435-36), Fenârîzâde Yusuf Bâlî 

Efendi (ö. 846/1442-43), Muhyiddin Derviş Mehmed Efendi (Bursa’da II. Mehmed 

                                                
245  Baltacı, XV-XVI. Asırlarda Osmanlı Medreseleri Teşkilât Tarih, s. 56. 
246 M. Tayyib Gökbilgin, “Bursa’da Kuruluş Devrinin İlim Müesseseleri, İlim Adamları ve Bursa 

Tarihçileri Hakkında”, Necati Lugal Armağanı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1968, s. 
263. 

247  Baltacı, a.g.e., s. 491. 
248 Gökbilgin, a.g.m., s. 263. 
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devrinde Sultan Medresesi müderrisi iken vefat etti. Kabri, Zeynîler zaviyesinde 

Fenâri Hasan Çelebi kabri yanındadır), Ahî Yusuf b. Cüneyd Efendi (891/1486’dan 

önce), Hocazâde Muslihuddin Efendi249 (Fâtih’in cülûsuyla İstanbul’a davet edilip 

padişah hocası olan ve daha sonra kazaskerliğe gelen Hocazâde, Bursa’da Sultan 

Medresesi’ne tayin edildi. 871/1466-67 tarihinde Edirne kadısı olan Hocazâde, 

872/1467-68 tarihinde İstanbul kadısı, daha sonra İznik müderrisi ve kadısı, II. 

Bayezid’in cülûsundan sonra tekrar yevmî 100 akçe ile Bursa’da Sultan Medresesi 

müderrisliği ve Bursa müftîliği verildi. 893/1488’de müftî iken vefat etti), İlyâs b. 

İbrahim Efendi (Bursa’da Sultaniye Medresesi’nde müderris iken 891/1486 tarihinde 

vefat etti. Zeynîler’de defnolundu), müellifimiz Muslihuddin b. Hüsâmeddin 

Efendi (Fâtih devri müderrislerinden olup bazı medreselerde müderrislikten sonra 

Bursa’da Sultan Medresesi müderrisi ve Bursa müftîsi iken vefat etti), Selâhüddîn 

Efendi (Bazı medreselerde müderrislikten sonra Fâtih Mehmed tarafından şehzâdesi 

II. Bayezid’e hoca tayin edildi. Bursa’da Sultan müderrisi iken vefat etti), Sinâneddîn 

Yusuf Efendi (II. Bayezid devri), Şeyhülislâm Zenbilli Ali Efendi (II. Bayezid 

devri)250… 

b. Muradiye Medresesi  

XV. yüzyılın Bursa ilim ve kültür hayatında hiç kuşkusuz büyük bir yere 

sahip Muradiye medresesinin251 bânîsi, Sultan II. Murad (ö. 855/1451)’dır. II. 

Murad, Bursa’da Simavlılar mahallesinde Muharrem 830/Kasım 1426’da 

tamamlanan camisinin etrafında bir zâviye ile bir medrese yaptırmıştır. 

Bunların günümüze ulaşan 22 Şevval 833/14 Temmuz 1430 tarihli 

vakfiyesine252 göre medresenin müderrisine yevmî 20 dirhem ve Salihler Köyü’nün 

bütün mahsulü, mu‘îd olan imama yevmî 10 dirhem ve 2’şer ekmek verilecekti. 

Ancak daha sonraki tarihlerde müderrise yevmî 50 akçeden daha az akçe verildiği 

görülmemektedir. Medreseye 891/1486 tarihinden önce Ali Efendi yevmî 50 akçe 

ile, 900/1494-95 tarihinden biraz önce medreseye yevmî 60 akçe ile tayin yapıldığı 

gibi 936/1555-56 tarihinde de 60’la tayin ediliyordu. 984/1576-77 tarihinde altmışlı 

                                                
249  Baltacı, a.g.e., s. 492;  
250  Baltacı, a.g.e., s. 493. 
251  Gökbilgin, a.g.m. s. 266. 
252  İnalcık, “Murad II” mad., XXXI, 171. 
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durumunu muhafaza eden medrese, 1004/1595-96 tarihinde de aynı idi. Medrese, 

1063/1652-53 tarihinde de yine altmışlı idi253.  

Kuruluşundan XV. asrın sonlarına kadarki devrede bu medresede görev 

yapmış bazı müderrisler şu şekilde sıralanabilir: Zeyrek Mehmed Efendi (II. Murad 

devri), Muslihuddin Mustafa Efendi (II. Mehmet devrinde vefat etti), Zenbilli Ali 

Efendi (891/1486’dan önce 50 akçe ile), Hatib Kasım Efendi, Vildân Mehmed 

Efendi (ö. 893/1488), II. Bayezid zamanında yevmî 60 akçeyle Murâdiye’ye 

müderris olan Molla Lütfi (ö. 900/1495), Fenârîzâde Alâeddîn Ali Efendi (ö. 

902/1497), Veliyyüddîn Oğlu Ahmed Paşa (902/1497’den önce)254… 

2. Öğrencileri 

a. Öğrencisi, Mu‘îdi255 ve Damadı Zenbilli Ali Efendi 

Cemâleddin-i Aksarâyî neslinden256 olan âlimin tam adı, ‘Alâüddin Ali b. 

Ahmed b. Muhammed el-Cemâlî’dir257. Zenbilli diye şöhret kazanmıştır, zira evinin 

üst katında oturur ve şahnişine bir zenbil asardı. İş sahipleri fetva kâğıtlarını bu 

zenbile koyarlar, ipini çekerlerdi. O da, zenbili yukarı çekip yanıtını yazar ve geri 

aşağıya sarkıtırdı. Böylece halk bekleme sıkıntısından kurtulur ve işleri başına 

dönerdi258. Kıvâmüddin Kâsım’ın kardeşi Zenbilli, küçüklüğünde Molla ‘Alâüddin 

Ali b. Hamza el-Karâmânî’den okudu, onun yanında Muħtaśaru’l-Ķudûrî’yi ve 

Manžûmetü’n-Nesefî’yi ezberlerdi. Sonra Kostantiniye’ye geldi ve Molla Hüsrev’den 

okudu. 865/1461’de Fahruddîn el-‘Acemî’den sonra şeyhülislâmlık görevine gelen259 

ve Fâtih’in “Zamanın Ebû Hanifesi” diye nitelendirdiği260 Molla Hüsrev, “ben 

                                                
253  Baltacı, a.g.e., s. 505-506. 
254  Baltacı, a.g.e., s. 507. Muradiye medresesi hakkında biraz daha ayrıntılı bilgi için bkz. Doğan 

Yavaş, “Murâdiye Külliyesi” mad., DİA, İstanbul 2006, XXXI, 197. 
255  Mu‘îd, işleri bilen ve işten haberdar tecrübeli ve usta kişidir. Nitekim “o mu‘îddir” demek, o işleri 

bilen ve ustadır demektir. Müderrisler ıstılahında mu‘îd tabiri, i‘âde [�U�;/]’den alınmıştır ve dersini 

ilim tâlibine bir daha takrîr ve tezkîr eden (anlatan ve hatırlatan) kimsedir. Bkz. Âsım Efendi, 
Kâmûs Tercümesi, “‘avd”, I, 1226. Mu‘îd, yine terim olarak müzâkereci, müderrislerin derslerini 
tekrarlayıp izah eden ve müderris yardımcısı demektir. Dânişmendler arasından ve en liyâkatli 
olanlardan seçilen mu‘îdler, hem müderrisin derslerini tekrarlar hem de dânişmendlerin disiplini 
ile meşgul olurlardı. Bkz. Baltacı, a.g.e., s. 33. 

256  Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, I, 320. 
257  Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-‘ârifîn, I, 742. 
258  Hoca Sadettin Efendi, Tacü’t-Tevarih, haz. İsmet Parmaksızoğlu, IV. Baskı, Kültür Bakanlığı 

Yay., Ankara 1999, V, 219. 
259  Ali Ekber Dihħudâ, Lugatnâme-i Dihħħħħudâ, Müessese-i intişârât u çâp-ı dânişgâh-i Tahrân, 

Tahrân 1993-1994, VI, 8582. 
260  Abdülkadir Altunsu, Osmanlı Şeyhülislâmları, Ayyıldız Matbaası, Ankara 1972, s. 7. 
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fetvayla meşgulüm, fetva meşgaleleri ders ve talimden engelleyicidir, Molla 

Muslihuddin senin tahsiline benden daha çok ilgi gösterir, ders ve ifade hususunda 

tam bir ikdam ve ihtimam eder, onların hizmetine varın” diyerek mazeretini belirtti 

ve onu Muslihuddin b. Hüsâm (müellifimiz)’a gönderdi. Bunun üzerine Zenbilli, 

Bursa Sultâniye medresesinde müderris olan Hüsamzâde’ye gitti, onun yanında aklî 

ve şer‘î ilimleri okudu, sonra hocasının ders muîdi oldu, ardından da Hüsamzâde, 

onu kızıyla evlendirdi. Zenbilli’nin Hüsamzâde’nin kızından ilmin gelişmesine 

katkıda bulunan çocukları oldu261. 

Fâtih Sultan Mehmed Han, Edirne’de Taşlık medresesini günde otuz akçe 

ücretle Zenbilli’ye verdiği vakit, yoksulluğunu öğrenince ayrıca beş bin akçe ile 

birkaç kat giysi armağan etti. Karamanî Mehmed Paşa vezir olunca onun Sinan Paşa 

ile olan yakınlığını bildiğinden öç almak için sözü edilen medreseden başka bir 

medreseye sürerek, ücretinden de beş akçesini kesti. Geçmiş dostluğun gereği Sinan 

Paşa ile ilişkilerini kesmeyen Ali Çelebi/Zenbilli, onunla ahbaplığını sürdürünce 

Mehmed Paşa beş akçesini daha kesti. Zor durumda kalan Ali Çelebi, müderrislikten 

vazgeçip Şeyh Vefâ’nın hizmetine girdi. Sözü edilen vezir öldürüldü ve padişahlık 

Sultan Bayezid’e geçti. Rüyasında Zenbilli’yi gören II. Bayezid, ona vezirleri 

gönderip yanına çağırdı. Ne var ki Zenbilli buna icabet etmedi262. Padişah, bunun 

üzerine ona günde otuz akçe ile Amasya müftülüğünü verip zorla oraya gönderdi. 

Sonra da Bursa’da Kaplıca’da Sultan Murad Han Gazi medresesini verdi. Bir süre 

sonra müderrislikten vazgeçen Ali Efendi, Amasya’da amcaoğlu Şeyh Mehmed 

Cemâli’yi ziyarete gitti. Bir süreden sonra günde elli akçe ile İznik, arkasından da 

Bursa Sultaniyesine atandı. Sultan Bayezid, Amasya’da bir medrese yaptırınca 

müderrisliğe onu getirdi. Bu şehrin fetva görevini de buna ekledi263. Sonra Semâniye 

müderrisi olup uzun süre burada kaldı. Hacca gitmek üzere Mısır’a gitti. O yıl 

Mekke’de kargaşa olduğundan haccı eda edemedi ve bir yıl Mısır’da oturdu. Bu 

                                                
261  Taşköprizâde, eş-Şeķķķķâiķķķķu’n-nu‘mâniyye, s. 173; Mecdî, Hadaiku’ş-şakaik, s. 302. 
262  Padişahı ziyarete gitmemesinin nedenini Sultan Cem taraftarı olmasına dayandıranlar da vardır. 

Bkz. İsmail Hâmi Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Türkiye Yayınevi, İstanbul 
1971, II, 112. 

263  Mecdî Mehmed Efendi, Sultan Bayezid’in oğullarından Şehzâde Sultan Ahmed’in Amasya 
sancağına vali olup oğlu Sultan Murad’ın sünnet düğününü yaptığında bazı huddâm-ı sidre-
makâmın Sultan Ahmed hazretlerinin hocalarını o fâzıldan çok gözetip bunun hürmetinde taksir 
ettiklerini ve Zenbilli’nin de bu duruma içerlenerek fetvâ ve medreseyi terk edip Kostantiniye’ye 
geldiğini, Sultan Bayezid’in de, kendi medresesini terk ettiği için kızıp onu azlettiğini ve 
Zenbilli’nin altı ay mazûl kaldığını ifade etmektedir. Bkz. Mecdî Mehmed Efendi, a.g.e., s. 303. 
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sırada Molla Efdalzâde ölüp de İstanbul müftülüğü boşalınca padişahın buyruğu 

üzerine Semâniye müderrisleri sırasıyla müftülük ettiler. Merhum Ali Çelebi hacdan 

dönünce bu değerli görev ona verildi. İstanbul’da yaptırılan cami ve medrese tamam 

olmak üzere bulunduğundan, müderrislik görevi de müftülüğe eklendi. Ücreti ise yüz 

iken yüz elli akçe oldu. Bu yüzden Molla Seyyid Ali ve Seyyid el-Ĥamîdî isimli 

âlimler onu kıskandılar. Molla Seyyid Ali Zenbilli’nin bazı fetvalarını topladı, 

onlarda hata ettiğini söyleyip dîvân-ı ‘âliye gönderdi ve vezirler de onları sözü geçen 

mollaya gönderdiler. O da onların cevaplarını yazdı ve o günlerde şöyle dedi: Ben 

Arefe’den indiğim zaman benimle Hak sübhânehû arasında bir perdenin kalmadığı 

bir cezbe hâsıl oldu ve Molla Seyyid Ali’nin işini Hakk’a havale ettim ve aradan bir 

hafta geçmedi ki Seyyid Ali bir gece öldü264. 

Yavuz Selim’in tahta çıkması üzerine, Zenbilli Ali Efendi’nin talihi 

parlamaya başladı. Padişahın bilime olan sevgisi, müftünün değerini büsbütün artırdı. 

Zenbilli Ali Efendi, hakseverliği ve doğruluğu ile Yavuz Selim’i dahi tesiri altında 

bıraktı ve onun teveccühüne mazhar oldu. İyi ve yumuşak ruhlu oluşu ve hakka olan 

saygısı çok defa padişahın şiddetli hareketlerini önledi265. 1516 yılında Mısır seferi 

için istenen fetvayı verdi. Bunun zamanında müftülük makamı, kazasker ve 

vezirliğin üstünde yer aldı. Kazaskerlerin atanmasında şeyhülislâmın düşüncesinin 

alınması, bunun zamanında başladı ve sonradan âdet hâline geldi. Yavuz Sultan 

Selim’e, “Eğer şerîata aykırı emirler verirsen ben de senin hal‘ine fetva veririm” sözü 

ünlüdür266. Yavuz Sultan Selim, Edirne’ye varınca kendisini bazı yanlış 

kararlarından döndüren Zenbilli’ye bir emir gönderdi, kazaskerliği ona verdiğini ve 

onun için iki tarafı (Anadolu ve Rumeli kazaskerliğini) birleştirdiğini açıkladı. 

Çünkü Selim, onun hakkı söylediğini anlamıştı. Zenbilli ise ona cevaben yazdığı 

mektubunda onun emrine uyduğunu ancak Allah’la aralarındaki ahid nedeniyle kabul 

edemeyeceğini bildirdi. Sultan Selim de, dinini korumak üzere yükselme, makam ve 

maldan yüzçevirdiği için onu çok sevdi ve ona beş yüz dinar gönderdi. O da kabul 

etti. Sonra Kanuni, hükümdarlığında onun maaşına 50 dirhem zam yaptı ve maaşı 

                                                
264  Taşköprizâde, eş-Şeķķķķâiķķķķu’n-nu‘mâniyye, s. 173-174; Hoca Sadettin Efendi, Tacü’t-Tevarih, V, 

217-218. 
265  İpekten, Divan Edebiyatında Edebî Muhitler, s. 61. 
266  Altunsu, a.g.e., s. 14, 16. 
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200 dirheme ulaştı. 932/1526 yılında vefat etti267. Zenbilli, vaktini Kur’ân okumaya, 

ibadete, ders ve fetvaya ayırmıştı. Alçak gönüllü, iyi yaradışlı üstün bir kişiliği vardı. 

Alçak gönüllülükte benzeri yoktu. Küçükleri sever, büyükleri yüceltirdi. Temiz 

gönüllü ve cömertti. İbadet nuru aydın alnında parıldar, hak ile batılın arasını düzgün 

yazan kalemi gibi ayırt ederdi268. 

II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni zamanında yirmi dört yıl gibi çok 

uzun bir süre şeyhülislâmlık (müftî-i enâmlık)ta bulunan Osmanlı’nın sekizinci 

şeyhülislâmı Zenbilli, büyük oğlu Fuđayl Çelebi Efendi, Cemal Çelebi, Fâzıl Çelebi 

isimli diğer oğulları vesair yakınları ile Zeyrek yakınında mektebhânesinde 

medfundur269. 

Zenbilli’nin bazı eserleri şunlardır: Sultan II. Bâyezid için telif ettiği 

Aħlâķu’l-Cemâlî, fürûa dair Edebü’l-evśıyâ270, Muħtârâtü’l-fetvâ, yine fürûa dair 

Muħtâru’l-hidâye ve Şerĥu Muħtâri’l-hidâye’dir271. 

b. Torunu ve Öğrencisi Muhyiddin Muhammed b. Alâiddin Ali el-

Cemâli 

Taşköprizâde (ö. 968/1561), değerli eseri eş-Şeķâiķu’n-nu‘mâniyye’de272 

Hüsamzâde’nin Zenbilli Ali Efendi’den torunu ve öğrencisi Muhyiddin Muhammed 

b. Alâiddin Ali el-Cemâli’yi Yavuz Sultan Selim dönemi bilginleri arasında ele 

almaktadır. Buna göre o, önce ana tarafından dedesi Hüsamzâde’den, sonra babası 

Zenbilli’den, sonra da Müeyyedzâde’den ders alarak tahsilini tamamladı. Önce 

İstanbul’da Vezir Murad Paşa medresesinde, sonra da Semân medreselerinden 

birinde müderris oldu. Ardından Edirne’de kadı sonra ikinci kez Semân 

medreselerinden birinde müderris oldu ve kendisine günlük seksen dirhem maaş 

bağlandı. Daha sonra emekliye ayrıldı ve günlük yüz dirhem maaş aldı. Ölüm yılı, 

956/1550 veya 957/1551’dir. Diğer yandan Mecdî Mehmed Efendi (ö. 999/1591), 

onun Edirne kadılığından azledildikten sonra üçüncü kez Semâniye medreselerinden 

birine seksen akçeyle atandığını, buradan emekliye ayrılınca da yüz akçe aldığını ve 

                                                
267  Taşköprizâde, a.g.e., s. 176. 
268  Hoca Sadettin, a.g.e., V, 218-219. 
269  Mecdî, Hadaiku’ş-şakaik, s. 308. 
270  Kâtib Çelebi, Keşfü’žžžž----žžžžunûn, I, 45.  
271  Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-‘ârifîn, I, 742. 
272  Taşköprizâde, eş-Şeķķķķâiķķķķu’n-nu‘mâniyye, s. 230. 
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957/1551’de öldüğünü bildirirken273 Kâtib Çelebi de onun Edirne kadılığından 

mazûlen 957/1551’de vefat ettiğini ifade etmektedir274. Muhyiddin Muhammed, 

dünya işlerine ve insanların işlerine karışmıyordu, güvenilir, iyiliksever, doğru sözlü, 

hakkı gözeten biriydi. Meşâyihi, salihleri ve âlimleri seviyordu. Ayrıca usul ve fıkıh 

bilgisi vardı275. Târîh-i Âl-i Osmân adında Türkçe bir eseri vardır276.  

Hüsamzâde’nin damadı Zenbilli’nin ayrıca 920/1514’te İstanbul’da doğan277 

Fuđayl Çelebi278 isminde bir oğlu daha vardır. O da, Derseâdet’te tahsilini 

tamamladıktan sonra tedris ve telif ile hayatını geçirmiş ve    991/1583’te vefat 

ederek babasının yanına defnedilmiştir. Kitaplarını Fâtih Kütüphanesi’ne 

vakfetmiştir279. Bu âlimin de Ta‘lîķât ‘alâ Śaĥîĥi’l-Buħârî, eđ-Đamânât fî fürû‘i’l-

Ĥanefiyye, Tenvî‘u’l-uśûl, ‘Avnü’r-râiż fî fenni’l-ferâiż, el-Veżâif fi’n-naĥv, Ĥâşiye-i 

Şerĥ-i Şerîfî, Muħtaśaru Kâfiye, İ‘ânetü’l-fâriż fî taśĥîĥi vâķı‘âti’l-ferâiż, Mesâilü’l-

evśıyâ, Ĥâşiye-i Vâfiye (el-Vâfiye fî muħtaśari’l-Kâfiye) ve Ecvibe ‘alâ câmi‘i’l-

fuśuleyn isimlerinde birçok eseri vardır280.   

3. Hüsamzâde’nin Zamanında Müftülerin Konumu 

İlmiyenin istihdam sahalarından biri de, müftülüktü. Osmanlı devleti 

teşkilâtının ilk devirlerinde iftâ, kadılık ve müderrislik, tek şahısta toplanırken 

sonraları hudutların genişlemesine paralel olarak bu üç vazife, birbirinden ayrıldı; 

kaza, sancak ve eyaletlerde tek şahsın uhdesinde bulunan vazifeler, üç ayrı şahıs 

arasında bölündü. Böylece kadılık, müftîlik ve müderrislik ayrı şahıslarda temsil 

edilir oldu. Bununla beraber daha sonraki devirlerde de bazen vazifelerin, tek şahısta 

                                                
273  Mecdî, a.g.e., s. 390. 
274  Kâtib Çelebi, a.g.e., I, 284.  
275  Tercüme-i hâli için bkz. Taşköprizâde, eş-Şeķķķķâiķķķķu’n-nu‘mâniyye, s. 230; Mecdî, Hadaiku’ş-
şakaik, s. 389-390. 

276  Kâtib Çelebi, a.g.e., I, 284. 
277  Bu âlimle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Ferhat Koca, “Fudayl Çelebi, Zenbillizâde” mad., DİA, 
İstanbul 1996, XIII, 207-208. 

278  Abdülkadir Özcan, yayıma hazırladığı Mecdî Mehmed Efendi’nin Hadaiku’ş-şakaik’ının 
tanıtımını yaparken bu eserin aslı olan Taşköprizâde’nin eş-Şeķâiķu’n-nu‘mâniyye’sinden de 
bahsetmektedir. O, müellifin eserinin yazım sebebi olarak ulemâ menkıbelerine düşkün olduğunu, 
Arap ve İran âlimlerinin ileri gelenlerinin menâkıbının çoktandır kaleme alındığı hâlde, Osmanlı 
ulemâsının henüz yazılmadığını, ulemâdan birinin (muhtemelen Zenbilli Ali Efendi’nin oğlu 
Fudayl Çelebi) ricası üzerine Şakaik’ı yazdığını belirttiğini ifade etmektedir. Bkz. Mecdî, a.g.e., s. 
XI.  

279  Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, I, 320. 
280  Fuđayl Çelebi’nin eserleri için bkz. Kâtib Çelebi, a.g.e., I, 118, 503, 554, II, 1087, 1180, 1248, 

1373, 2016; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., I, 321. 
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da toplandığı bir gerçektir. Müftîlerin de kaza ve tedrise geçmeleri mümkündü. Yine 

bunlar da, kadılığa geçerek şeyhülislâmlığa kadar yükselebilirlerdi281. 

Yavuz Sultan Selim zamanına kadar müftülerin önemi pek gözükmez ise de 

bu padişahın zamanında Hüsamzâde’nin öğrencisi ve damadı Zenbilli Ali Efendi 

(1501-1525), büyük etkisini göstermiş ve padişahın iradesine etki etmeye başlamıştır. 

Ancak Zenbilli Ali Efendi’ye kadar divan veya toplantılarda Anadolu ve Rumeli 

kazaskerleri müftüye takaddüm etmekte iseler de Zenbilli Ali Efendi, kazaskerleri 

emri altına almış, fakat her iki kazaskerin görev ve yetkilerinin kendi makamında 

toplanmasını reddetmiştir. Kanuni devrinde, İstanbul müftüsü, bütün müftülerin, 

kadılar da dahil, üzerinde nüfuzunu hissettirmiştir. Şeyhülislam kelimesi, resmî 

olmayarak Kanuni zamanına kadar diğer müftüler tarafından da kullanılmıştır. Bu 

padişahtan sonra sadece İstanbul müftüsüne şeyhülislam denmiştir282. 

Öte yandan Sultan II. Bayezid devrinde (Hüsamzâde de müftüyken vefat 

ettiğinden kuvvetle muhtemel bu dönemde müftüdür) Hocazâde (ö. 893/1488)’ye 

Bursa fetvası yüz akçe ile verilmiş, Fatih devri âlimleri arasında yer alan Bursa 

Sultâniyesi ve Semâniye medresesi müderrislerinden Molla Alâaddin Yegânî (ö. 

1503), seksen akçe yevmiye ile Bursa’ya müftü olmuş283, Hızır Bey Çelebi’nin oğlu 

Ahmed Paşa (ö. 927/1521) da 901/1496’da günde yüz akçe ile Bursa müftülüğüne 

tayin edilmiştir284.  

Yine II. Bayezid devrinin birinci yarısına kadarki dönemde payitaht 

İstanbul’da iki müftü (şeyhülislâm) dikkati çekmektedir. 885/1480’de Molla 

Hüsrev’in ölümünü takiben Müfti’l-enâmlığa atanan Molla Gûrânî, sekiz yıl sonra 

yaşlılıktan doğan hastalıklar nedeniyle Sultan II. Bayezid tarafından 893/1488’te 

görevinden alınmış ve aynı yıl içinde ölmüştür. Yerine ise Molla Abdülkerim Efendi 

(ö. 900/1495) müftülük payesine erişmiş yani şeyhülislam olmuş ve 7 yıl 

şeyhülislamlık yapmıştır. Mart-Nisan 900/1495’te ölmüştür285. Bu değerli 

şahsiyetlerin isimlerini vermişken şunu da belirtelim ki Hüsamzâde, bu Bursa ve 

                                                
281  Baltacı, a.g.e., s. 56-57. 
282  Altunsu, Osmanlı Şeyhülislâmları, s. XLIII. 
283  Mustafa Bilge, İlk Osmanlı Medreseleri, İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Yay., İstanbul 1984, s. 32. 
284  Ramazanzâde Nişancı Mehmed Bey, Târîh-i Ramazanzâde, s. 171-172; M. Tayyib Gökbilgin, 

“Bursa’da Kuruluş Devrinin İlim Müesseseleri, İlim Adamları ve Bursa Tarihçileri Hakkında”, s. 
268. 

285  Altunsu, a.g.e., s. 9-10. 
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İstanbul müftülerinin hemen hemen hepsiyle, hatta öğrencisi Zenbilli Ali’yi 

kendisine gönderen ve İstanbul müftülüğünde de bulunan Molla Hüsrev’le de sıkı 

ilişki içine girmiş olabilir. Çünkü Hüsamzâde de tarihi kesin belli olmamakla birlikte 

kuvvetle muhtemel bu zaman dilimi içinde müftülük görevinde bulunmuştur.     

C. Tasavvufa Eğilimi ve Mizacı 

Hüsamzâde Mustafa Efendi, parlak zâhirî ilimlerin erdemleriyle 

donanmasının dışında züht ve salâh tarafına eğilim gösterip sûfî taifeye tam bir 

muhabbet üzere idi286. Tasavvuf alanında büyük bir varlık göstermiş ve erbaînler 

çekmişti287. O, sûfîlerle halvete girmiş ve hakkında sûfîlerle ilgili vuku bulan bazı 

hâller nakledilmiştir288. Diğer bir ifadeyle sûfî taifeden sudûr eden latif hâller ve 

şerefli hadiseler bundan da zuhûr edip kerâmet sahibi olan evliya gibi yüksek 

kerâmetleri ve celb edici hârikulâdelikleri mum gibi parlamıştır289.  

Bursalı Mehmet Tâhir (ö. 1344/1925), Hüsamzâde’nin Zeyniye tarîkatına 

mensup olduğunu ifâde etmektedir290. Nitekim Hüsamzâde’nin ahlâk ve tasavvuftan 

bahseden er-Risâletü’ź-źevķıyye adlı eserinde gerçekten de bu tarîkate mensubiyetini 

çok açık bir şekilde ortaya koyan sözleri yer almaktadır. Örneğin söz konusu 

tarîkatin kurucusu Zeynüddîn Ebû Bekir b. Muĥammed el-Ħâfî (ö. 838/1435)’den 

“Şeyhlerimizin şeyhi el-Ħâfî şöyle dedi…”291 diye söz etmiştir. Yine onun Bursa’da 

Zeynîler Kabristanı’nda medfûn olması da, bu hususta bir başka kanıt sayılabilir. 

Şeyh Zeynüddin el-Ħâfî diye meşhur Ebû Bekir b. Muĥammed b. 

Muĥammed b. Ali tarafından kurulan Zeyniyye tarikatı292, Sühreverdiyye’nin bir 

şubesidir. Onun mürşidi olan Şeyh Abdurrahman’ın Rifâiyye tarikatından da icâzetli 

olması dolayısıyla, Zeyniyye’nin Sühreverdiyye ve Rifâiyye’yi cem eden bir tarikat 

olduğu da belirtilmektedir. Zeyniyye’nin de Nakşibendiyye ve Bayramiyye gibi hem 

Hz. Ebû Bekir’e hem de Hz. Ali’ye ulaşan silsileleri vardır. Bu tarikatın Anadolu’da 

                                                
286  Mecdî, Hadaiku’ş-şakaik, s. 206. 
287  Hoca Sadettin Efendi, Tacü’t-Tevarih, V, 156; Baldırzade Selîsî Şeyh Mehmed, Ravza-i Evliyâ, 

haz. M. Hızlı-M. Yurtsever, Bursa 2000, s. 250. 
288  Taşköprizâde, eş-Şeķķķķâiķķķķu’n-nu‘mâniyye, s. 115. 
289  Mecdî, a.g.e., s. 206. 
290  Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., I, 275. 
291  Hüsamzâde Mustafa Efendi, er-Risâletü’źźźź-źźźźevķķķķıyye, Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya 

bölümü, nr. 1942/1, vr. 58b, 99a. 
292  Reşat Öngören, Tarihte Bir Aydın Tarikatı Zeynîler, İnsan Yay., İstanbul 2003, s. 14 vd.; Kara, 

“Abdüllatif Kudsi”, DİA, I, 257. Yine el-Ħâfî’nin tercüme-i hâli için bkz. Mecdî, a.g.e., s. 91-93 
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geniş muhite yayılıp şöhret bulması, Zeynüddin el-Ħâfî’nin ileri gelen halifesi Şeyh 

Abdüllatîf el-Maķdisî/el-Ķudsî293 (ö. 856/1452) ve halifeleri vasıtasıyla olmuştur. İlk 

Anadolu topraklarına girişi ise, 1428-29 yıllarını müteakip Anadolu’ya geldiği 

bilinen el-Ħâfî’nin diğer halifesi Merzifonlu Abdürrahim Rûmî294 (ö. 865/1461’den 

sonra) ile gerçekleşmiştir. Zeyniyye’nin Anadolu topraklarına yayılmasında mühim 

rolleri bulunan Abdüllatîf-i Kudsî’nin halifeleri şunlardır: Tâceddin İbrahim 

Karamânî (ö. 872/1467-68), Şeyh Vefâ/Muslihuddin Mustafa (ö. 896/1491), 

Âşıkpaşazâde Şeyh Ahmed (ö. 889/1484’ten sonra) ve Pîrî Halife Hamîdî/Pîr 

Muhammed Hûyî (ö. ?). 

Tâceddin İbrahim Karamânî, Bursa’da tesis edilen Zeyniyye Dergahı’nda 

Şeyh Kudsî’den sonra makamına oturan halifesidir. Ondan sonra burada posta Hacı 

Halife diye bilinen Kastamonulu halifesi Şeyh Abdullah (ö. 894/1489), ondan sonra 

Bolulu Şeyh Muhammed Efendi/Bolulu Çelebi (ö. 899/1494) geçmiştir. Ondan sonra 

ise irşad faaliyetini Şeyh Safiyyüddin Mustafa Efendi/Safiyyüddin Halife (ö. 

919/1513) devam ettirmiştir. Bursa’da esas Zeyniyye silsilesi biraz önce de 

belirtildiği gibi Tâceddin İbrahim Karamânî, Hacı Halife, Bolulu Çelebi… şeklinde 

devam etmiş olmakla birlikte, Hacı Halife’nin bir başka halifesi Muhyiddin 

Esved/Muhyiddin Efendi Zeynî (ö. Yavuz devri sonları) ile aynı şehirde ayrı bir 

Zeyniyye silsilesinin daha meydana geldiği anlaşılmaktadır. 

Abdüllatif-i Kudsî’nin diğer önemli halifesi Şeyh Vefâ da, İstanbul Vefa’da 

kurulan zaviyede faaliyet göstermiş, ondan sonra makamına halifesi Şeyh Ali Dede 

(ö. 917/1512) geçmiştir. Kudsî’nin diğer bir mühim halifesi Pîrî Halife ise, irşad 

faaliyetini muhtemelen XV. asrın ilk yarısında Eğirdir’de sürdürmüştür295. 

                                                
293  Tercüme-i hâli için bkz. Taşköprizâde, a.g.e., s. 41-43; Mecdî Mehmed Efendi, a.g.e., s. 87-89.  
294  Şeyh Abdürraĥîm-i Merzifonî’nin tercüme-i hâli için bkz. Taşköprizâde, eş-Şeķķķķâiķķķķu’n-

nu‘mâniyye, s. 43-45; Mecdî, Hadaiku’ş-şakaik, s. 89-90. Mecdî, Zeynüddin el-Ħâfî’nin 
halifelerinden Şeyh Abdüllatîf el-Maķdisî, Şeyh Abdürraĥîm-i Merzifonî ve Şeyh Abdülmu‘ŧî 
isimli üç kişinin, yüce isimleri esmâ-i husnânın birine muzâf olup ‘abd lafzıyla başladığı için hadis 
ashâbından ve meşhur âlimlerden ‘abâdile diye zikredilenler gibi Zeyniyye meşâyihi arasında 
‘abâdile şeklinde yad edildiğini ifade etmektedir. Bkz. Mecdî, a.g.e., s. 90.  

295  Reşat Öngören, Osmanlılarda Tasavvuf Anadolu’da Sûfiler, Devlet ve Ulemâ (XVI. Yüzyıl), 
II. Baskı, İz Yayıncılık, İstanbul 2003, s. 185-188.   
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XV. asrın başlarında Herat’ta kuruluşunun ardından Horasan, Anadolu, 

Rumeli ve Hicaz ile Suriye, Mısır ve Hindistan’da kısa sürede yayılan Zeyniyye, 

XVI. yüzyıldan itibaren etkisini yitirmeye başlamıştır296. 

Hüsamzâde, uzun boylu, uzun sakallı, çok sözlü/tatlı dilli, konuşkan ve soylu 

idi. Yine özünde güzel ahlâk ve güzel görülen hasletler yerleşik bulunup huşu 

gösteren, alçakgönüllü, zâhit, dindar ve muttaki bir kimseydi297. 

Kanâatimizce şu şiir, onun niteliklerini özetler mahiyettedir: 

Dünya bilgilerinde üstünlüğü belliydi 

İnşa sanatındaysa hayli becerikliydi 

Gerçekten dindarlığa çoktu düşkünlüğü 

Bilgiden yana alacağını almış idi 

İç dünyasının zevki, baktıkça sezilir de 

Dindarlığın nuru yüzünde dolaşır idi298 

D. Hüsamzâde’nin Ölüm Tarihi ve Kabri 

Hemen hemen bütün kaynaklarda Hüsamzâde’nin Bursa’da müftüyken vefat 

ettiği ifade edilmekle birlikte ölüm tarihi ya hiç verilmemekte ya da hatalı 

verilmektedir. Örneğin Bağdatlı İsmail Paşa ve Ömer Rızâ Keĥĥâle, onun 1035/1626 

yılında vefat ettiğini kaydetseler de299 bu tarih hiç de sıhhatli değildir. Çünkü 

968/1561 yılında ölen Taşköprizâde Ahmed Efendi, eserinde ondan 

bahsetmektedir300. Ayrıca Hüsamzâde’nin kendi hattıyla yazdığı er-Risâletü’ź-

źevķıyye 889/1484 tarihini taşımakta ve Bursalı Mehmet Tâhir de Yeni Cami 

kütüphanesinde et-Teşrîĥ’in 893/1488 yılında müellif tarafından yazılan asıl 

nüshasının bulunduğunu kaydetmektedir301. Yine Mehmed Süreyyâ da, 

                                                
296  Öngören, Tarihte Bir Aydın Tarikatı Zeynîler, s. 195. 
297  Taşköprizâde, eş-Şeķķķķâiķķķķu’n-nu‘mâniyye, s. 115; Mecdî, Hadaiku’ş-şakaik, s. 207; Mehmed 

Süreyyâ, Sicill-i Osmânî Yahud Tezkire-i Meşâhîr-i Osmâniyye, Matbaa-i ‘Amire, İstanbul 
1308 h., IV, 490. 

298  Hoca Sadettin Efendi, a.g.e., V, 156.  
299 Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-‘ârifîn, II, 439; Ömer Rıżâ Keĥĥâle, Mu‘cemü’l-Müellifîn, 

XII, 248. 
300  Taşköprizâde, a.g.e., s. 115. 
301  Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., I, 275. 
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Hüsamzâde’nin ölüm tarihini 860/1456 şeklinde sunmaktadır302. Hâlbuki müellifin 

en erken kaleme aldığı eseri bile, 862/1458 tarihini taşımaktadır. Bu durumda 

müellifin ölüm tarihinin, en son kendi elinden çıkan et-Teşrîĥ’in telif tarihi 893/1488 

yılı baz alınarak “893/1488’den sonra” şeklinde kabul edilmesi uygun düşmektedir.   

Hüsamzâde Mustafa Efendi’nin Bursa’daki Zeynîler kabristanında medfun 

olduğuyla ilgili Davudzâde Mehmed Efendi’nin kaleme aldığı (Ricâl-i Zeyniyye, 

1076/1666’dan önce) adlı risâlede şu bilgi yer almaktadır: 

“Zeynîler Kabristanı’nda mezbûr Hasan Çelebi’nin başucunda servi dibinde 

büyük mezarın sahibi, Molla Hüsamzâde demekle ma‘rûf bir fâzıl kimsedir, kenar 

müftülerindendir. Sadruşşerî‘a ve Muŧavvel seyyidine hâşiyesi vardır ve e‘izze-i 

merkûmeye mahabbet üzere olmağın ol irâde birkaç hücre bina edip ihyâ etmişler. 

Hâla Hüsâmiye demekle meşhurdur. Velakin şimdi ol hücerât, harabe olup ancak 

kendi mezarı muhâzîsinde Alaca hücre demekle meşhur bir hücre kalmıştır. Bu hücre 

ol hücredir ki, merhûm-ı müşârun ileyh Şeyh Hacı Halîfe asrında Seyyid Alizâde ve 

Tuzlavî Yahya Efendi Şir‘atü’l-İslâm’a mezkûr hücrede herbiri birer şerh tahrir 

etmişler. Hâlen ol şerhler, beyne’l-ulemâ meşhur şerhlerdir. Ve dahi onların alt 

yanında müdevver taşlı mezar, merhûm Kazasker Abdülganî Efendi’dir”303. 

Öte yandan Davudzâde’nin bu ifadesine rağmen maalesef Hüsamzâde’nin 

günümüzde sözü edilen kabristanda mezarı ve mezar taşı bulunmamaktadır304. 

Nitekim Zeynîler kabristanında bizzat tarafımızdan yapılan araştırma ve 

incelemelerde de müellifimizin ne mezarına ne de mezar taşına rastlanabilmiştir. 

Ancak bu, onun orada medfun olduğu gerçeğini de ortadan kaldırmaz305.   

III. ESERLERİ 

Hüsamzâde’nin tasavvuf, kelam, fıkıh (usûlü ve fürûu), Arap edebiyatı, 

mantık ve tefsir ilimlerinde genelde şerh ve hâşiyelerden ibaret olan eserleri 

şunlardır: 

 
                                                
302  Mehmed Süreyyâ, a.g.e., IV, 490. 
303  Abdurrezzak Tek, “Osmanlı Tasavvuf Tarihi Kaynağı Olarak Bursa Vefeyâtnâmelerinden Ricâl-i 

Zeyniyye”, Uludağ Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, 2004, s. 228. 
304  Abdurrezzak Tek, “Zeyniyye Kültürünün Bursa’daki Mirası”, Uluslararası Bursa Tasavvuf 

Kültürü Sempozyumu IV, Bursa 2005, s. 394.  
305  Hüsamzâde Mustafa Efendi’nin medfun olduğu Bursa Zeynîler kabristanı için bkz. Ek: 13.   
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A. er-Risâletü’źźźź-źźźźevķķķķıyye 

Konusu itibarıyla tasavvufa giren er-Risâletü’ź-źevķıyye’nin, Süleymaniye 

Kütüphanesi, Ayasofya bölümü, nr. 1942/1’de kayıtlı bir nüshası vardır. er-

Risâletü’ş-şevķıyye ile aynı mecmua içindedir. 1b-116b vr.ları arasındaki nüsha, 17 

str. ve 255x166, 172x97 mm ebadındadır. Serlevha müzehhebdir. Son derece 

okunaklı nesih hattıyla kaleme alınmıştır. İstinsah tarihi ise, h. 889 yılı Şabanının 

sonudur. Mecmuanın kapağında Kitâb-ı Şevķıyye ve Kitâb-ı Źevķıyye fi’t-taśavvuf 

(   {�|�"�� } D�:XO� d��"#O D:X�x d�"#) yazılıdır. Vr. 1a’da nüshanın Sultan Mahmud Hân 

tarafından vakfedildiğine ve (vakıf yazısını) tahrir edenin Ahmed Şeyhzâde olduğuna 

dair bir cümle ile bu vakıf yazısının üstünde büyük ve altında da küçük bir mühür 

vardır.   

Başı: 

              �M ��e~ �N�=�9�B �3�:b �@�eqv�1O k6:Y�"�� ��N� D�=Y } ��6:YO �\:��5�� �\[7'* ���N�A�B �3�� �@�'qe�1�\:��7:    ��j4 } ��6:[* 

� �0�1 �0�1 �6H Q6:7�"�� Q��X�NQ1 01Q\$:A:���� S!��N���O Q\$:4�6Wv�� Q��U5���� } �gQx�M61 \$:=��w� d�'v'� ���N�"4E...   

Sonu:  

...�B�7 lN�� �     �2� ��7�&R'�Y  k<��=�Y ����E���1 0* C�a�e�|�1 S<���w� SN�vq-  QDQa���h�1 Q6�t C�'�; Q\�:QX������ Q{��eq�w� S��:�aS* W\�:QX�ORG�� W\��4

Q1           \��Q7S���7���O �gS���7���O �@�=QB Q\���4 �0Q1 +��A�[�x SNQb� _Q- kS<�,�=�� �5��U QDQ'�y�- �0.          $N��*O c5 d���� �\16b �&�"'[^ �&1�� 6[* � F

   .�[BO D���A4 FE�1O _l*N�1O ...              �- �:�a* D�*�Nx �����4 k<�Yl��� �j�# �dqG�[�� �dN�i� �GM �V[P�t +  ��'&"*� D�1O Vy

�(:Q'�1 �6��Q; ���6Q̀  Q6�[qv�1K�S* kN&e"1 _XO� �d�Nx \:XOG�� \��4N�� sGM C'; U5�O V9� �USN�tO k<�?/OT�5Q6�"qv�1 306 .�.  

Hüsamzâde Mustafa Efendi (ö. 893/1488’den sonra), bu eserine Allah’a 

hamd, Hz. Peygamber’e ve onun yolundan gidenlere salât ile giriş yaptıktan sonra307 

öncelikle şuna değinmektedir. Kendisi, eskiden zamanın öğrencileriyle onların arzu 

kovasını hareket ettiriyor, onların heva merasında göz gezdiriyor ve ciddi bir 

çalışmayla geçen öğle sıcaklarında ilimlerin meyvelerini topluyordu. Sonra 

                                                
306  Kamer, 54/55. 
307  Hüsamzâde Mustafa Efendi, er-Risâletü’źźźź-źźźźevķķķķıyye, vr. 1b.  
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öğrenmiştir ki onun sonu üzüm sarhoşluğu gibi riyâset sarhoşluğudur ve onların 

işinin sonu nefret ve kindir. Hevalarının başı “hâ” ve sonu “vâh”tır308. 

Bu sözlerinden Hüsamzade’nin bu eseri ilerleyen olgun yaşlarında kaleme 

aldığı ve gençlik yıllarında müderrislik görevinde bulunarak bilimsel ürünler verdiği, 

anlaşılmaktadır. 

Müellif, bunun ardından çağdaşları arasındaki bir gerçeğe temas etmektedir. 

Ona göre çağdaşları, amelî kuvvetin temeli olan nazarî kuvveti ihmâl etmişler, denî 

felsefenin bayağılığı belasına uğramışlar, dînî bilgilerin zirvesine çıkma faydasından 

mahrum kalmışlar, felsefenin sihirbazlığını önlerine koymuşlar, şer‘in parıltısını 

arkalarına atmışlardır. Bunların itaat ettiği kimsenin taraftarlarının durumu ise şu 

şekildedir: “Onlar, akıllarını çirkin ve sonu kesik vehimlerinin kocakarılarıyla 

evlendirir ve o kısır kocakarılardan bâkire güzel neticeler umarlar. Baykuşlar gibi 

kötülük harâbesinden hoşlanır ve iyilik binasından kaçtıkça kaçarlar. Kalplerinde 

rahatlığa ve bolluğa bakmayı engelleyen örtü vardır. Çöplüğün yeşilliğinde ve 

musîbetler durağının ayak koyacak yerinde otururlar”309. Zamanımızda fitne ve fesat 

nasıl da yayıldı ve aklı selim aradan kaldırıldı; inat hastalığının devası yoktur ve 

“Allah kimi saptırırsa artık onun için doğru yol gösterici hiçbir kimse yoktur”310. 

Çünkü kimin reyi hoşuna giderse, cüretleri sebebiyle ziyanı tamam olmuştur… Yine 

o, zamanının alimlerinin zulüm araçları olduklarını, kıyametten korkmadıklarını, 

himmetlerinin gayesinin dirhemleri toplamak olduğunu, huylarının önemli bir 

kısmının adaleti terk etmek, yalan yere söz vermek, sapmayandan sapmak olduğunu 

ve makamlarından bir dirhem eksilse hemen duyarlı hâle gediklerini de311 

söylemektedir ki bu sözler, gerçekten ağır bir eleştiriyi içermektedir. 

Hüsamzâde, dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmek için nazarî ve amelî 

kuvvetleri tashîh etmek gerektiğini söylemekte ve felsefede sapıtanlara şaşırdığını 

belirtmektedir. Çünkü onların idrâki en alt seviyede ve akılları yasaklardadır. 

Gerçekleri olduğu gibi bilmeyi iddia ederler. Fark ettikleri ve bildikleri şey, 

tökezlemeleridir ve söyledikleri de hatalarıdır. Ona göre ilim, şer‘/dînî ilimler ve 

felsefe olmak üzere iki çeşittir ve felsefe, faydalı olmayıp helâke götürür. 
                                                
308  Hüsamzâde Mustafa Efendi, er-Risâletü’źźźź-źźźźevķķķķıyye, vr. 2a. 
309  Hüsamzâde Mustafa Efendi, er-Risâletü’źźźź-źźźźevķķķķıyye, vr. 2a-2b. 
310  Ra‘d, 13/33. 
311  Hüsamzâde Mustafa Efendi, er-Risâletü’źźźź-źźźźevķķķķıyye, vr. 3a-3b. 
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Hüsamzâde, ilmin Allah’ın sıfatlarından olduğunu, bizâtihi yerilmediğini, ancak 

örneğin sihir ve tılsım gibi mahlûkatı zarara götürmesi bakımından zemmedildiğini 

ifade etmektedir312. 

Hüsamzâde, çiçekleri latifeler, nehirleri marifetler, meyveleri ledünnî ilimler 

ve ışıkları sırlı kavrayışlar olan parlaklığa sahip irfân velâyetine dikkat çekmekte ve 

irfan sahiplerinin “İki yay aralığı kadar veya daha yakın”313 kubbelerinin altına 

yerleştiklerini ve “Kökü sağlam, dalları göğe doğru yükselen”314 bir ağacın altında 

beyat ettiklerini belirtmektedir. Sonra ona göre Allah, onların göğüslerini/gönüllerini 

sıdk süsleri ve zikir cevherleriyle kuşandırdıktan ve tecrid ile tefrid kürsüsünde 

tevhid aynalarıyla güzelleştirdikten sonra sır gelinleriyle evlendirmiştir. Onlar, 

ünsiyet içinde yakın (burada dânî diyor, felsefeciler için denî demişti) bir topluluktur 

ve kudsiyet çevresinde “mutlu bir yaşam içerisinde”315dirler. Onlar, “kâfur katılmış 

bir kaseden içeceklerdir. Allah’ın kullarının içtiği ve istedikleri yöne akıtacakları 

kaynaktan”316. Orada sıhhî ve hoş içecekler/pınarlar vardır. Özellikle de âriflerin 

kutbunun ve cansız sâliklerin dirilticisinin içeceği/pınarı vardır. 

Bu son cümleyle Hüsamzâde, müntesibi olduğu Zeyniye’nin kurucusu 

Zeynüddîn el-Ħâfî (ö. 838/1435)’ye işaret ettikten sonra onu şu şekilde 

nitelendirmektedir: “O, ilimlerde ve latîfelerde âlicenap bir bilge, marifet 

bağışlarında engin bir deniz, kalplere azığı ve ruhlara neşeyi bo bol veren, gönül 

havuzlarını hoşnutluk sağanaklarıyla doldurup taşıran eş-Şeyħu’r-Rabbânî  

Zeynüddîn el-Ħâfî’dir, Allah, sırrını takdîs etsin ve bize ihsânını taşırsın. Pınarı, 

gerçek parlak bir cömertlik ve parıltılı ve ışıklı ledünnî bir parlayıştır. Nitekim onun 

hayat gölgesi, her sığınana uzanır ve yine ruhunun bağışı, her ümitlinin kaynağıdır. 

Umulur ki sen, onu bu fakire olan sofrasını içeren vâkıayla çok seversin. Sözkonusu 

olay, şudur: Ben, Edirne şehrinde Yeni Cami’de itikâftayken bir gece rüyamda onu 

gördüm. Beni davet etti, ben de ona boyun eğerek icâbet ettim ve şerefli adımlarını 

takip ederek yürüdüm.. Sonra beni Hz. Rasûlüllah’a ulaştırdı ve Rasûlüllah, bu 

                                                
312  Hüsamzâde Mustafa Efendi, er-Risâletü’źźźź-źźźźevķķķķıyye, vr. 3b-4a. 
313  Necm, 53/9. 
314  İbrahim, 14/24. 
315  Kâri‘a, 101/7. 
316  İnsân, 76/5-6. 
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kimdir, buyurdu317. Şeyh de, Rûmî/Anadolulu bir adamdır, dedi. Aleyhisselâm da, 

hoş geldin bana kutlu bir kalple gelen adam, bu büyük nimetten dolayı Allah’a hamd 

olsun, buyurdu”. Hüsamzâde, bu hâdiseyi aktardıktan sonra sözlerine şöyle devam 

etmektedir: “Sonra bana bir münşi tarafından “ibret alın ey basîret sahipleri”318 diye 

haber verilince vâdî-i eymenin kıyısında nazar/derin düşünce sahipleri tarafından 

bana hitap edildi. Ben de onların dudaklarının yudumunu şifa, parlayışlarını zarâfet 

ve nidâlarını da ihsân olarak gördüm…ilim ve amel elbiselerini giyenler onlardır. 

Sonra gözbebeğim tembellik etmeden teşebbüse geçti, dilim icâbet eden fesâhat 

kuşağını kuşandı. Yeryüzünün cömertlerin kadehinden bir payı vardır. Gönlüm, 

sevgiyi uzatma ve sevenin na‘ti kolyesini taktı, ağzını onlardan medet rabıtaları ve 

dilek araçlarıyla bağladı. Sonra gözüme onlara hizmet tozuyla sürme çektim, kalbimi 

onlara bakışın berraklığıyla cilaladım. Sonra ruhun yanağını gayp ve ilhâm 

penceresine koyarak ve şu beyitlerin benzerlerinin kaynağından gelen gözyaşlarının 

altında oturarak o meşhurların sır derinliklerinden bir avuç su içirmek istedim”319. 

 Müellifin bütün bu ifâdelerinden eserini sözü geçen rüya üzerine ve büyük 

âriflerin sır derinliklerinden ve beyitlerden faydalanarak kaleme aldığı 

anlaşılmaktadır. 

Hüsamzâde eserinin sulanan dört tesellî boncuğuna/sülvâneye320 göre 

düzenlendiğini ifâde etmektedir. Buna göre birinci tesellî boncuğu, Allah’ın yaratış 

ve muhabbetinin sırrının sunulması, tasavvufun ve fazîletinin açıklanarak aydınlığa 

kavuşturulması ve bu yolda tökezlemeye karşı zikir telkîninin hatırlatılması; ikinci 

tesellî boncuğu, samedî sıfatların parıltısı; üçüncüsü tek olan zât (Zât-ı ehadiyye)ın 

birden parlayışı ve çakışı ve dördüncüsü de güzel özellikler hediyesidir321. Bir başka 

deyişle eserin birinci bölümünde yaratılış, sevginin sırrı ve bu sır üzerine bina edilen 

ruh, akıl, nefis gibi kavramların açıklanması, ikinci bölümünde kadîm sıfatların işaret 

ettiği hususlar, üçüncü bölümünde zâtı, sıfatları ve fiilleri yönünden Allah’ın 

                                                
317  Hüsamzâde Mustafa Efendi, er-Risâletü’źźźź-źźźźevķķķķıyye,, vr. 5a. 
318  Haşr, 59/2. 
319  Hüsamzâde Mustafa Efendi, er-Risâletü’źźźź-źźźźevķķķķıyye, vr. 5b. 
320  Sülvâne, üzerine yağmur suyu dökülen incidir ki âşık onu içince teselli bulur ve rahatlar. Bkz. el-

Cevherî, eśśśś-ŚŚŚŚıĥĥĥĥâĥĥĥĥ, “slv”, VI, 2381. Âsım Efendi de, sülvâneyi “… şol boncuğa denir ki onu kavim 
içre/içinde defnedip siyahlandıkda çıkarıp su ile ezdikten sonra âşıka içirmekle derd-i aşkdan 
müteselli olurlar” şeklinde açıklamaktadır. Bkz. Âsım Efedi, Kâmûs Tercümesi, “slv”, IV, 1011.  

321  Hüsamzâde Mustafa Efendi, er-Risâletü’źźźź-źźźźevķķķķıyye, vr. 6a. 



 95 

birlenmesi, dördüncü bölümünde de bazı sûre ve duaların fazilet ve özellikleri ele 

alınmıştır322. 

Müellif, bu konuları ancak aklı tercih edilen düşünceleri anlamaya meyilli, 

tabiatı ulaşılan ihsanları kavrayabilen, hatta tabiatı sırlar alanında öne geçmeye 

yönelen kişinin öğreneceğini belirttikten sonra er-Risâletü’ź-źevķıyye ve tahkik 

ettiğimiz er-Risâletü’ş-şevķıyye’yi telif nedenini şu cümlelerle aktarmaktadır: 

“Sonra çaresizlik içinde ve zor durumda kalarak borç sıkıntısına düştüğüm, 

“Denize düşen yılana sarılır” atasözüne konu olduğum, dehrin felâketleriyle ilgili 

atasözleri beni kapladığı ve “Borç, beli kıran şeylerdendir” atasözü bana söylendiği 

zaman, falım insânü’l-‘ayn (gözbebeği)ın elifi, ‘aynu’l-insân (insanın gözü) ve ‘aynu 

‘inâyet (inâyet kaynağı)in ğayn (bulut)ıyla ülfet etti ki hepsinin harfleri, güzellerin 

gözlerinin ucu/bakışı gibi ihsân kadehlerini içmeyi îmâ ediyor ve gönlümün alevi, 

meyveleri bağışlar, nehirleri marifetler ve çiçekleri incelikler olan Adn cennetinin ve 

kaynak akarsuyunun hayâlinin tayfı/uykuda gelmesi ile ünsiyet etti. 

Beyit: Onun güzel ve onurlu lütfuyla aklın ağzı, inciyle doludur 

 Onun hoş ahlâkının güzel kokusuyla rûhun burnu, kokuyla doludur 

O, saâdet dolu kısmet ve yeni baht, en âşikâr ve en yüce, en izzetli ve en âdil, 

en göz alıcı ve en parlak, en hak edici ve en faydalı(bağışçı), en çok gayret gösteren 

ve en mutlu Sultân-ı Şehriyâr Sultân Ahmet’tir. 

Şiir: Onun tanınmasında yeterli gelmeyen birtakım isimler 

 Onları ancak lezzet bulduğumuz için zikrettik 

Sultanın ömür bahçesi, ihsân bulutlarıyla dolmaya ve yaşam hazînesi yılların 

musîbetlerinden korunmaya devâm etsin. O, hoş bakışını ve onurlu duyuşunu “er-

Risâletü’ş-şevķıyye’nin incilerine ve “er-Risâletü’ź-źevķıyye”nin yüksek sesine 

yöneltirse, (bilsin ki) onlar Su‘âd’ın göreceği ve duyacağı şekil/yerdedir (onlar ayan 

beyan ortadadır). 

Mısrâ: Söz incidir, şâhın kulağına takılmaya lâyıktır 

                                                
322  İlyas Çelebi, “Hüsamzâde Mustafa Efendi” mad., XVIII, 517-518. 
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Deniz, inciye muhtaç olmasa da, fakîrin gücü(gayreti), göz yaşlarıyladır. 

Beyit: Yâr, gözyaşımı gördü ve bana acıdı 

 Cömert, dileyenleri sever 

O (sultan), samîmi dostunun boynunu borç zincirlerinden kurtarırsa ve onun 

umut yüzünü fetihlerin güneşiyle aydınlatırsa, güneşin parlamasında ve miskin güzel 

koku çıkarmasında şaşılacak bir şey yoktur. Allah, her zoru kolaylaştıran ve 

dilediğine gücü yetendir”323. 

Bu tırnak içinde aktarılan kısım, aynen er-Risâletü’ş-şevķıyye’nin 

mukaddimesinde de yer almaktadır. Bu da, Hüsamzâde’nin iki eseri bir mecmûa 

hâlinde (bu mecmûada yalnız bu iki eser vardır) Sultân-ı Şehriyâr Sultân Ahmet’e 

maruz kaldığı borç sıkıntısından kendisini kurtarması için takdim ettiğini çok açık bir 

şekilde ortaya koymaktadır. 

Ayrıca Hüsamzâde, er-Risâletü’ź-źevķıyye’nin ferâğ kaydında şu ifâdeyi 

kullanmaktadır: 

"�B�7 lN�� � �� W\��4        S<���w� SN�vq-  QDQa���h�1 Q6�t C�'�; Q\�:QX������ Q{��eq�w� S��:�aS* W\�:QX�ORG    <��=�Y ����E���1 0* C�a�e�|�1   �2� ��7�&R'�Y  k 

S<�,�=�� �5��U QDQ'�y�- �0Q1��7���O �gS���7���O �@�=QB Q\���4 �0Q1 +��A�[�x SNQb� _Q- k\��Q7S�." 324.  

(er-Risâletü’ź-źevķıyye, şevk lütuflarının feyziyle müellifi insanların en 

muhtâcı Mustafa b. Mevlânâ Hüsâm’ın eliyle/tarafından, Allah, onu lütfundan 

esenlik yurduna soksun, 889 yılı Şabanının sonunda tamamlandı). 

Bu ibare, tahkîkini yaptığımız er-Risâletü’ş-şevķıyye’nin ferâğ kaydında hiç 

tarih bulunmamasına rağmen onun için de geçerli kabul edilebilir. Çünkü iki eser 

şehzâdeye bir mecmua içinde ithaf edilmiştir. 

Yukarıdaki temme kaydının hemen ardından ise şu cümleler gelmektedir: 

"      c5 d��� �\16b �&�"'[^ �&1�� 6[* � �*O $N �1O F    � O .�[BO D���A4 FE�1O _l*N      g[*5  Nb� } s�� _v�; ��'1

       3Oh=i� �GM 0; DQ'y- ��:- �A$:� E +  ��'1 O 3�Av�� ,e"4E .�\��4N�� sGM +  \pv:��O <���� g* ��t N-$N�� ��5  C�'; 

  F6t      ���AtG� �MS5�e4 3,Qb }O ��5�N8 !�MG��* �M�5�e4  O k��5��|1         �:� �56|1 ��v� �56v�� 5�|1 01 �����a` ���-
                                                
323  Hüsamzâde Mustafa Efendi, er-Risâletü’źźźź-źźźźevķķķķıyye, vr. 6a-6b. 
324  Hüsamzâde Mustafa Efendi, er-Risâletü’źźźź-źźźźevķķķķıyye, vr. 116a. 
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     ��Np� �&�BUz �1 ��/  ���=�Y �&�&^O ��6t��t     Np�� ��/O kdNe�� 01 ��:����O �  _S���i� �&:�/        !�P�[�� 0�1 D�a# C'; DRa# �dSN�y�t  . �

              lNSA�� �GM C'; ��N9�- V:7�� Dn�Y  �V:� ��P- V:'�� d���� (�� 6�; �M56�X ./ ��&^�B      kV�:'�� dN�� 01 kV:7�� 

     �dN�i� �GM �V[P�t +  ��'&"*� D�1O           \��4N�� sGM C'; U5�O V9� �USN�tO k<�?/O Vy- �:a* D�*�Nx �����4 k<�Yl��� �j�# �dqG�[�� 

kN&e"1 _XO� �d�Nx \:XOG�� T�5Q6�"qv�1 �(:Q'�1 �6��Q; ���6Q̀  Q6�[qv�1K�S*325 .�"326.  

(Sonra onun tamamlanmasının ardından Yüce Rabbim, ihsanda bulunanım, 

terbiye edicim ve dostum olan Allah için onu hizmet yaptım, kabule mazhar olmak 

için erbaîn sonunda boynumu ona doğru eğdim ve taşan lütfuyla bu isteğimi boşa 

çıkarmamasını ümit ettim. Sonra uyku ile uyanıklık arasında şunu gördüm: 

Elimle/tarafımdan yazılan bu risâlenin satırları altınla yazılıdır, satırları arasında 

biçimlendirilmiş tehzibler (veya yaldızlamalar) ve sayfalarının üzerinde kudret tasvir 

edicisinden nakışlar vardır ki sen baktıkça yüzü, senin güzelliğini ve neşeden 

kendinden geçmeni artırır, (meşhur nakkâş) Mânî, ona baktığında şaşkınlıktan 

avcunu avcuna vurur. Sonra onun (eserin) o yüce cenâbın katındaki değerine 

yöneldim, bunun üzerine onu güzellik üzerine güzellik kapladı. Bu yüzden Yüce 

Rabbin bu güzel ihsanı için şükrettim ve lütuf ve ilham taşmasıyla bu tatlı su 

kaynağını çok kalabalık yapması ve bu er-Risâletü’ź-źevķıyye’ye ulaşan herkese 

“güçlü bir hükümdârın katında doğruluk makâmında” tatlı ve tertemiz bir içeceğin 

gelmesi için O’na yalvardım. Bitti). 

Burada müellifin eserini Allah yoluna adadığı ifade edilmektedir. Sonra onun 

kendi elleriyle/tarafından yazılan risâlesinin meşhur nakkâş Mânî’yi bile hayran 

bırakacak fiziki güzelliklerinden bahsedilmektedir. Ayrıca “Elimle/tarafımdan 

yazılan bu risâle” ibaresi de, eserin bu nüshasının (Ayasofya 1942/1 nr.) bizatihi 

onun tarafından yazılmış olduğunu gösteren başka bir işaret olabilir. 

Diğer yandan İlyas Çelebi, kitabın müellif hattıyla olan 889/1484 tarihli bir 

nüshasının Süleymaniye Kütüphanesi’nde Hacı Mahmud Efendi bölümü, nr. 3121’de 

kayıtlı bulunduğunu ifade etse de biz bu kanaatte değiliz. Sözkonusu nüshanın 

temme kaydı şöyledir: 

                                                
325  Kamer, 54/55. 
326  Hüsamzâde Mustafa Efendi, er-Risâletü’źźźź-źźźźevķķķķıyye, vr. 116b. 
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Burada açıkça görüldüğü gibi eserin bu nüshası, istinsah edilirken tarih yanlış 

düşülmüş (h. 989 şeklinde) ve sonradan düzeltme yapılarak doğrusunun h. 889 

olduğu belirtilmiştir. Bu da sözonusu nüshanın sonradan esas nüshadan istinsah 

edildiği izlenimini vermektedir. Yine bu nüshanın bir cilt içinde tek başına 

bulunması ve son sayfasının kenarında, Hüsamzâde’nin daha küçük ebatta er-

Risâletü’ş-şevķıyye adlı bir risâlesinin daha bulunduğunun not düşülmesi de, onun 

aslında sadece er-Risâletü’ź-źevķıyye ve er-Risâletü’ş-şevķıyye’nin bir arada 

bulunduğu mecmuadan (Ayasofya 1942/1-2) istinsah edilmiş olma ihtimalini 

kuvvetlendirmektedir. Ayrıca Hacı Mahmud Efendi bölümü, 3121 numaralı nüshada, 

Hüsamzâde’nin Ayasofya bölümü, 1942/1-2 numaralı nüshada borç sıkıntısına 

düştüğünü ifade ettiği cümlelere ve Sultan Ahmed (Şehzâde)’e yönelttiği ithaf 

yazısına yer verilmemiştir. 

Eserin diğer nüshalarına gelince biri, biraz önce de söz edilen Süleymaniye 

Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi bölümü, nr. 3121’de kayıtlı nüshadır. Ta‘lîk 

hattıyla yazılan nüsha, 125 vr. ve 17 str. olup 147x103, 115x61 mm ebadındadır. 

İstinsah tarihi h. 889’dur. Bir diğeri de, Topkapı Sarayı Kütüphanesi, Ahmet III 

Kitaplığı bölümü, nr. 1474’te kayıtlıdır. Ta‘lîk hattıyla yazılan nüsha, 107 vr.tır. 

Topkapı Sarayı Kütüphanesi’ndeki bir diğer nüsha da, Ahmet III Kitaplığı bölümü, 

nr. 1442/1’de kayıtlıdır. Çok güzel bir nesih hattıyla yazılan nüsha, 1b-98a vr.ları 

arasındadır ve 19 str.dır. Son derece tertipli yazılmıştır ve başlıklar genelde 

kırmızıdır. Yalnız eserin ismi, kapakta Risâletün sirriyyetün fi’t-taśavvuf şeklinde 

kayıtlıdır. Halbuki er-Risâletü’ź-źevķıyye’den hiçbir farkı yoktur, sadece isim 

farklılığı vardır.  Bu nüsha bir mecmua içinde er-Risâletü’ş-şevķıyye’nin 

karşılaştırmada kullanılan nüshasıyla birliktedir.            

BBBB....    ĤĤĤĤâşiye ‘alâ Şerĥĥĥĥi’l-Maķķķķâśśśśıd  

Metni ve şerhi et-Teftâzânî (ö. 793/1390)’ye ait olan kelâma dair esere328 

Hüsamzâde’nin yazdığı hâşiyedir329. 
                                                
327  er-Risâletü’źźźź-źźźźevķķķķıyye, Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi bölümü, nr. 3121, vr. 

125b. 
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Eserin tespit edilebilen tek nüshası, Süleymaniye Kütüphanesi, Lâleli 

Bölümü, nr. 2225/1’dedir. Ta‘lîk hattıyla yazılmış olup istinsah tarihi 

bulunmamaktadır. 1b-120a vr.ları arasında yer alan nüsha, 21 str.dır ve 180x135, bb. 

ebadındadır. Bu eser, ardından gelen Hüsamzâde’nin diğer eseri Ĥâşiye ‘ale’t-

Telvîĥ’le birlikte bir mecmua içindedir. Mecmuanın kapağında Ĥâşiye ‘alâ 

Maķâśıdi’ŧ-ŧâlibîn li’t-Teftâzânî ( 6`�v1 C'; \:x�YgA��e�� I�z�"a"'� ) yazılıdır. Daha sonra vr. 

1a’da Ĥâşiye ‘alâ Şerĥi’l-Maķâśıd li-Mevlânâ Mustafa b. Hüsâm ( 6`�vi� �Nx C'; \:x�Y 

  <�=�Y 0�* Cae|1 ��E�i) yazılıdır ve altında da ardından onun Ĥâşiye ‘ale’t-Telvîĥ’inin 

geldiğini ifade eden bir ibare vardır. 1a, 43a ve 111a’da da Sultan Selim Hân b. 

Sultan Mustafa Hân’a ait h. 1217 tarihli bir mühür bulunmaktadır.    

Başı: 
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Hüsamzâde, eserine hüküm yönünden mülkün temeline sâhip olan, rahmet ve 

ilim bakımından her şeyi çepeçevre kuşatan Allah’a hamdederek, şeriatının güzel 

                                                                                                                                     
328  Kâtib Çelebi, Keşfü’žžžž-žžžžunûn, II, 1780. 
329  Kâtib Çelebi, a.g.e., II, 1781; İlyas Çelebi, “Hüsamzâde Mustafa Efendi” mad., XVIII, 517; 

Mustafa Sinanoğlu, “el-Makâsıd” mad., DİA, Ankara 2003, XXVII, 420.  
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esintilerinden âlemin salaha ve yolunun parıltılarından mahlukâtın felaha eriştiği Hz. 

Muhammed’e, ailesine ve arkadaşlarına salât ederek başlamakta330 ve sözlerini şöyle 

sürdürmektedir:  

“Ben, çiçekleri yanılmaz görüş, zekâ ve erdem ve nehirleri yumuşak 

huyluluk, adâlet, lütuf ve bol infâk olan bir bahçenin görünümüyle ve kökleri en iyi 

(uğurlu, bereketli) huylar, dalları en güzel sonuçlar, yaprakları marifetler ve 

meyveleri bağışlar olan bir ağacın parlaklığıyla aklı harekete geçirdim ve 

canlandırdım. O, “Salkımları sarkmış muz ağaçları, yayılmış gölgeler ve çağlayarak 

akan sular”la331 makâm-ı mahmûd ve “rahatlık, güzel kokular ve nimet cenneti”332 ki 

“Orada bize ne bir yorgunluk ne de bitkinlik gelecektir”333. 

Şiir: Gelin gibi görünen cennet ne güzel 

 Onun güzellik süsü, ödünç alınmış değil 

İşte o, biriciğin olgunluklar bahçesidir ki kervancı başlarından gelen “hoş söz, 

ancak ona yükselir”334 ve zekinin güzellikler bahçesidir ki râvilerden gelen güzel 

övgü ancak ona doğru yönelir. İnsanların sığınağı olarak nasıl da şaşakalmışların 

sıkıntısını giderdi ve parlak eli üzerinde açılan avuç içiyle zorluk çekenleri ıstırap ve 

karanlıktan kurtardı. Hoş âdeti, düşmanlığı, tersliği/engeli ve zulmü ortadan kaldırdı, 

onurlu el ayası, rahatlığı korudu. Uğur, ancak onun sağ elinden uygun düştü ve 

kolaylık da, ancak onun sol elinden eşlik etti. Övülmek üzere ilmin ve şerîatın 

sancağını tam olarak çekti ve en güzel sistemle saltanat işlerini temyîz/ayırmak üzere 

nasb etti. İşte bundan dolayı dilime onun niteliklerini akıcı bir şekilde anlatma 

halkası takıldı ve gönlüm, zâtının sevgisini yayma nakşıyla kuşandı. 

Şiir: Yusuf gibi affedici, Hızır gibi yardım edici 

 Huyu Ahmed gibi, zamanın Mehdîsi 

                                                
330 Hüsamzâde Mustafa Efendi, , , , ĤĤĤĤâşiye ‘alâ Şerĥĥĥĥi’l-Maķķķķâśśśśıd, Süleymaniye Kütüphanesi, Lâleli 

bölümü, nr. 2225/1, vr. 1b. 
331  Vâkı‘a, 56/29-31. 
332  Vâkı‘a, 56/89. 
333  Fâtır, 35/35. 
334  Fâtır, 35/10. 
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Sultan oğlu Sultan, Sultan Mehmed b. Murad Hân. Her zaman onun 

saltanatının bayrakları İslam’a yardım ve zafer nakşıyla işlensin ve biçimlensin ve 

insanlara onun büyük nimet kolyeleri takılsın”335. 

Müellif, Fâtih Sultan Mehmed’le ilgili bu övgü dolu sözlerinin ardından 

şunları ifade etmektedir. O, seçkin hasletlerinden ve faziletlerinden hükümdarın 

Allah ve peygamberi katında en sevimli ve en çok hoşlanılan başarıları sevdiğini ve 

bundan hoşnut olduğunu görünce, ona hizmetle ilimler arasında yakışıklıların 

yüzlerinde kırmızı yanak gibi olanı, sonra onun kitapları arasında da parlak yüzde 

siyah ben gibi olanı tercih etmiş ve sevgililerin yüzlerinde asılı zülüfler gibi Şerĥu’l-

Maķâśıd’ın sayfalarına hâşiyeler talik etmiştir. el-Maķâśıd’a hizmet kulpuna 

tutunarak bazı mertebelere ve gayelere yükselmeyi, erişmeyi düşünmüştür. Çünkü 

“hükümdarlara ithaf, iki devletten biridir” ve kabulün ecri, ilk ve son yaratışlar 

(dünya ve âhiret)da “güçlü bir hükümdârın katında doğruluk makâmı”dır. Sonra da 

Rabbine itimad ederek eserini tamamlamayı dilemiştir336.  

Hüsamzâde, öncelikle Şerĥu’l-Maķâśıd’ın mukaddimesinde yer alan ibare ve 

kelimeleri açıklamaya ve onların nükte ve inceliklerini tespit etmeye çalışmaktadır 

(2a-7a). Bu uzun giriş bilgilerinden sonra ele alınan konular ise şunlardır: Temel 

bilgileri içeren birinci bölüm (maksad) birinci fasıl mukaddemât: Kelam ilminin 

tanımı, konusu, meseleleri, amacı vb. (7a-18a), ikinci fasıl ilim: İlmin tanımı, tasdik 

ve tasavvur kısımlarına ayrılması, zaruri tasavvurlar (18a-28b), üçüncü fasıl 

nazar/istidlâl: Nazarın tanımı, sahih ve fâsid şeklinde iki kısma ayrılması, nazarın 

şartları, Allah’ı bilmekte nazarın gerekliliği, vâcib olanların ilki, nazarın tasavvur ve 

tasdik kısımlarına ayrılması (28b-42a), varlık bahsinin ele alındığı ikinci bölüm 

(maksad) birinci fasıl vücûd ve adem (42a-57b), ikinci fasıl mâhiyet (57b-62a), 

üçüncü fasıl vücûd ve mâhiyet. Bu fasılda birinci menhec taayyün (62a-64a), ikinci 

menhec vücûb-imkân-imtinâ (64a-71a), üçüncü menhec kıdem-hudûs (71a-74b), 

dördüncü menhec vahdet-kesret (74b-80b), beşinci menhec illiyyet-ma‘lûliyyet (80b-

vd.). 

Görüldüğü gibi müellif, hâşiyesini altı maksad (bölüm)dan oluşan Şerĥu’l-

Maķâśıd’ın birinci ve ikinci maksad (bölüm)ına yazmıştır. 

                                                
335  Hüsamzâde Mustafa Efendi, , , , ĤĤĤĤâşiye ‘alâ Şerĥĥĥĥi’l-Maķķķķâśśśśıd, vr. 1b-2a. 
336  Hüsamzâde Mustafa Efendi, , , , ĤĤĤĤâşiye ‘alâ Şerĥĥĥĥi’l-Maķķķķâśśśśıd, vr. 2a. 
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Hüsamzâde, şerhi “ D���X” kelimesi ile nakletmekte, ilâ âhir [/] ifadesiyle 

kısaca kaydettiği şerh metninin devam ettiğine işaret etmekte ve ardından genelde ey 

[F ] ve ya‘nî [�[t] tabirlerini ve “ �'X +®-¯�'X ” ve “ 3��X ” cümle kalıplarını  kullanarak 

şerhi açıklamaktadır.     

CCCC....    ĤĤĤĤâşiye ‘ale’t-Telvîĥĥĥĥ  

Sadruşşerî‘a eŝ-Ŝânî (ö. 747/1346)’nin fıkıh usûlüne dair Tenķîĥu’l-uśûl’üne 

yine kendisinin yazdığı et-Tavżîĥ adlı şerhe337 et-Teftâzânî tarafından et-Telvîĥ 

adıyla yazılan hâşiyeye Hüsamzâde’nin yazdığı hâşiyedir338. Ta‘lîk hattıyla istinsah 

edilen hâşiye, 1b-53a vr.ları arasında olup Süleymâniye Ktp. Cârullah Efendi bölümü 

458 numarada kayıtlı bulunmaktadır. Genelde 25 str.dır ve 184x135, 134x82 

ebadındadır. Kapaktan sonraki sayfada en üstte Veliyyüddîn Cârullâh ismi ve altında 

h. 1121 yılı karşımıza çıkmaktadır. Onun altında kitâbın ismi Ĥâşiyetü’t-Telvîĥ li-

Mevlânâ Ĥüsâmzâde (  t��'"�� \:x�Y    3��`w� %�'; } sU�z <�=�Y ���E�i ¢ ) şeklinde kayıtlıdır. 

Sayfanın ortasından biraz aşağıda kitâbı Derviş Ahmed Emîn isminde birinin satın 

alarak temellük ettiğine (h. 1109) dair bir yazı ve sayfanın aşağısında da Veliyyüddîn 

Efendi Cârullah vakıf mührü mevcuttur. 

Başı: 
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337  Kâtib Çelebi, a.g.e., I, 496. 
338  Kâtib Çelebi, a.g.e., I, 497; İlyas Çelebi, “Hüsamzâde Mustafa Efendi” mad., XVIII, 517. 
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Eser bir mukaddime ve mebâhisü’l-emr (25a), mebâhisü’n-nehy (45b), 

mebâhisü’s-sünnet (47b) ve mebâhisü’l-istisnâ (52b) olmak üzere dört bahisten 

meydana gelmektedir. 

Eserin mukaddimesinde ilm-i usûlün önemi üzerinde duran ve et-Telvîĥ’in bu 

alanda yazılan eserlerin en iyisi olduğunu kaydeden yazar, eserde bazı maksatların 

gizli kalmasından dolayı meydana gelen şüpheler ve tenkitlerin kendisini onun 

birtakım gizli taraflarını çözmeye sevk ettiğini, bunun için bütün gücünü ortaya 

koyduğunu ifade etmektedir. 

Hüsamzâde’nin bu ifadelerinden hâşiyenin kaleme alınış nedeni çok açık bir 

şekilde anlaşılmaktadır. Kısacası amaç, et-Teftâzânî’nin savunulması, tenkit 

edenlerin eleştirilerine cevap verilmesidir. Hüsamzâde, yine bu hizmetini ahirette 

kalpten bir duanın inâyetine ve dünyada da güzel bir ünün (doğruluk dili, hayırla 

anılma) tatlılığına nâil olmak için merdiven yaptığını ifade etmektedir339. Sonra 

müellif, eserini ithâf ettiği kişinin niteliklerini şu sözleriyle ortaya koymaktadır: 

“Ben, çiçekleri yanılmaz görüş, zekâ ve erdem ve nehirleri yumuşak 

huyluluk, adâlet, lütuf ve bol infâk olan bir bahçenin damlasıyla ve kökleri en iyi 

(uğurlu, bereketli) huylar, dalları en güzel sonuçlar, yaprakları marifetler ve 

meyveleri bağışlar olan bir ağacın parlaklığıyla gönlü açtım. O, “Salkımları sarkmış 

muz ağaçları, yayılmış gölgeler ve çağlayarak akan sular”la340 Adn cenneti ve 

“rahatlık, güzel kokular ve nimet cenneti”341 ki “Orada bize ne bir yorgunluk ne de 

bitkinlik gelecektir”342. 

Şiir: Gelin gibi görünen cennet ne güzel 

 Onun güzellik süsü, ödünç alınmış değil 

İşte o, biriciğin olgunluklar bahçesidir ki kervancı başlarından gelen “hoş söz, 

ancak ona yükselir”343 ve zekinin güzellikler bahçesidir ki râvilerden gelen güzel 

övgü ancak ona doğru yönelir. İnsanların sığınağı olarak nasıl da şaşakalmışların 

                                                
339 Hüsamzâde Mustafa Efendi, ĤĤĤĤâşiye ‘ale’t-Telvîĥĥĥĥ, Süleymaniye Kütüphanesi, Cârullah Efendi 

bölümü, nr. 458, vr. 1b. 
340  Vâkı‘a, 56/29-31. 
341  Vâkı‘a, 56/89. 
342  Fâtır, 35/35. 
343  Fâtır, 35/10. 
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sıkıntısını giderdi ve parlak eli üzerinde açılan avuç içiyle zorluk çekenleri ıstırap ve 

karanlıktan kurtardı. Hoş âdeti, düşmanlığı, tersliği/engeli, zulmü ortadan kaldırdı ve 

onurlu el ayası, rahatlığı korudu. Uğur, ancak onun sağ elinden uygun düştü ve 

kolaylık da, ancak onun sol elinden eşlik etti.  

 Yusuf gibi affedici, Ahmed gibi nefsi olan 

 Musa gibi vasfı, İsa gibi nefesi olan 

Ancak sözkonusu nüshada bu beyitten sonra müstensih tarafından yarım satır kadar 

bir boşluk bırakılmıştır. Müellif, ardından o zat için “dünya ve âhirette istedikleri ve 

hoşuna giden şeyler ancak onun olsun” şeklinde duada bulunmaktadır. Sonra o 

kişiden beklentilerinin boşa çıkmayacağını ummakta ve Allah’tan bu hediye 

aracılığıyla ömrünü O’nun ilahî nurlarına gark olarak, gözünü O’nun kudret 

sırlarında aydınlanarak… sona erdirmesini niyaz etmekte ve O’ndan kulak sedefini 

“Güven içinde oraya/cennete girin” hitap incisiyle doldurmasını dilemektedir344. 

Hüsamzâde’nin eserini ithâf ettiği kişiyle ilgili bu sözleri, bundan önce tanıtımı 

yapılan Ĥâşiye ‘alâ Şerĥi’l-Maķâśıd’da Fâtih için ortaya konan sözlerle çok büyük 

bir benzerlik göstermektedir. Yine müellifin er-Risâletü’-şevķıyye’de Farsça 

münşeâtta yer bulan Fâtih Sultan Mehmed’e yazdığı 15 numaralı mektupta eseri 

Ĥâşiye-i Telvîĥ’in cumhur arasında mesel-i sâir gibi meşhur olduğunu, müstaidlerin 

onu okumakla meşgul olduklarını dile getirmesi, bu eserin de Fâtih Sultan Mehmet’e 

sunulmuş olma ihtimalini akla getirmektedir345.           

İbn Hâcib’in, emrin tarifinde “  ���# j���²¤ ” ifadesiyle talep edilen fiili 

kayıtlandırmasını bazı alimler, “ �# j�²¤_&��� 0; ” şeklinde anlamışlar, et-Teftâzânî ise 

bunun yanlış olduğunu, doğrusunun “   V�[a�� 0�; ¤�# j�” tarzında olması gerektiğini 

belirtmiştir346. Burada onun, et-Telvîĥ adlı eserinde böyle kaydetmekle beraber, el-

Muŧavvel hâşiyesinde “doğru olan bu kaydın terk edilmesidir” diye belirttiğini 

söyleyen yazar, onun emrin mûcebi konusunda vâkıfiyyenin kanaat ve delillerine 

ilişkin görüşünü verdikten sonra buna karşı çıkan (Molla Hüsrev gibi) âlimleri zan ile 

                                                
344  Hüsamzâde Mustafa Efendi, ĤĤĤĤâşiye ‘ale’t-Telvîĥĥĥĥ, vr. 2a. 
345  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 143. 
346  Hüsamzâde Mustafa Efendi, ĤĤĤĤâşiye ‘ale’t-Telvîĥĥĥĥ, vr. 25a. 
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itham etmekte ve et-Teftâzânî’nin görüşünü desteklemek için en-Nesefî’nin Şerĥu’l-

Menâr adlı eserinde verdiği “Vâkıfiyye, nehiyde olduğu gibi emirde de tavakkufu 

benimser” ifadesini nakletmektedir347. 

Eserinde nahvî ve belâğî izahlara da yer veren Hüsamzâde, şârihin ifadelerini 

“ D��X¯%';� s� ” (2a), “ D��X¯�5���� 3�X ” (5a-b, 27a), “ D��X... ��'X +®-¯ ��'X ” (51a) ve “  D���X¯s� ” 

şeklinde verdikten sonra “%';Q�” (2a), “¤tN��� �5���� 3�X” (5a-b, 27a), “ D�; V:X¯3�X ” (19b) 

ve “   ��'X +®�-¯ ��'X ” (51a) tarzında dört farklı metod izleyerek şârihi savunmakta ve 

başkalarını reddetmektedir. Ayrıca eserde sayfa kenarlarında “ $U5³ � ”, “ $U5� � ” ve 

"$U5  _�4�e�� _�'; "  gibi red ifadeleri ve rumuzlar bulunmaktadır. Bu rumuzlarla Molla 

Hüsrev, Hızır Şâh ve Ali et-Tûsî’nin kastedildiği söylenebilir. Zira bu alimlerin et-

Telvîĥ üzerine hâşiyeleri bulunmaktadır348.  

Eserin diğer bir nüshası da, Süleymaniye Kütüphanesi, Laleli bölümü, nr. 

2225/2’de 121b-238a vr.ları arasında bulunmaktadır. Ta‘lik hattıyla istinsah edilen 

bu nüsha, 23 str.dır. Ayrıca son varakta Sultan Selim Hân b. Sultan Mustafa Hân’a 

ait h. 1217 tarihli bir mühür de vardır.  

D. et-Teşrîĥĥĥĥ ‘alâ Şerĥĥĥĥi’l-Viķķķķâye  

Burhânüşşerî‘a Mahmûd (ö. 673/1274)’un fıkhın fürûuna dair Viķâyetü’r-

rivâye fî mesâili’l-hidâye’sine349 torunu Sadruşşerîa eŝ-Ŝânî (ö. 747/1346) tarafından 

yazılan en meşhur şerhine350 Hüsamzâde’nin yazdığı hâşiyedir351. Kâtib Çelebi, 

Hüsamzâde’nin esere et-Terşîĥ ismini verdiğini352 ifade etse de bu doğru değildir.  

Son derece güzel bir nesih hattıyla istinsah edilen ve 537 varak, 23 satırdan 

meydana gelen eser, Süleymâniye Ktp., Hamidiye bölümü 453 numarada kayıtlı 

bulunmaktadır. 245x210, 155x100 ebadındadır. Kapaktan sonraki sayfada Der 

zemân-ı Fâtih Dâru’s-saltanati’s-seniyye Kostantıniyye el-Maĥmiyye el-Mevlâ 

                                                
347  Hüsamzâde Mustafa Efendi, ĤĤĤĤâşiye ‘ale’t-Telvîĥĥĥĥ, vr. 25b. 
348  Recep Cici, “Kuruluştan Fatih Devrinin Sonuna Kadar Osmanlılarda Fıkıh Çalışmaları”, 

(Yayınlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Ens., İstanbul 1994, s. 255-256. 
349  Kâtib Çelebi, Keşfü’žžžž-žžžžunûn, II, 2020. 
350  Kâtib Çelebi, a.g.e., II, 2021. 
351  İlyas Çelebi, “Hüsamzâde Mustafa Efendi” mad., XVIII, 517. 
352  Kâtib Çelebi, a.g.e., II, 2023. 
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Hüsamzâde ibaresi ve altında da Taşkörizâde’nin eş-Şeķâiķu’n-nu‘mâniyye’sinden 

aynen alınmış müellifin tercüme-i hâli bulunmaktadır. Yine aynı sayfadaki   d��"# �GM

sU�z <�=Y <�YNi� .�i \[tN��� 56|� \t�X��� �Nx C'; �Nx ¢tN�"��  �4�O \�H5 .�[B 2� DH5 \[  ifadesi de, 

eserin ismini ortaya koymaktadır. Sonra eserin metin kısmından önce 3 varaklık 

fihrist bulunmaktadır. Eserin asıl ilk varakında besmelenin bulunduğu sayfada sağ 

kenarda biri büyük ve diğeri küçük iki mühür vardır. Yine ilk sayfalar (1b-2a) 

çerçeve içindedir.   

Başı: 

%:YN�� 0HN�� 2� %=*  

       Q1 DQB���A�4 Q��t� �z�N�*�  �0�1 Q67� D�"YNx ��56`�0 �O  �5  �̀ O S��Anw� S����Q��   �Y  �%�9�Y� O SNM6�� Q¤�9 S_�"R-�U �0Q1 DQB��e�4 �<�

    SN�A��O lN�A�� S¦:x�YO SdN���O S�N���      �Y 0� �&Q1�p� S0=Y �%9�Y �V�P�4O   Q\R'�� D�'R'K  �\�a:Q'�b �����q'�[�̂  ���/T353     Ś ���"S* D��̂ ���BO 

       �- } �!�MG- \a:e� m'�b SV�'�Y C'; Q����A������Q̀ �SV      �µv� Q¤���|�� ('B S3��|W- " ���-N; �1"354 �MO     V|a* �M5���1 +���; �dRG

�E�� Sd�eb...  

Sonu: 

...        �; �$N1 V# <,=�� D:'; ¶��� N#� 6�; ��'|��O           ©�'·� } _a9t V:XO l_Qb�N�9�� �6�; N7[�� }O lFSO���Re�� �6

      N�#� 6��; +���ªN�� !¸ EO <,=��O ��'|�� D:'; ¶��� C'; ��'|�� 0; F�¹ <,=��O ºat D*O �O,"�� �6P=# �$N1

Z'|t EO \*��|�� C@A"�� mtNe* ZE/ \9�,i�O ��:A�w� j� C'; . 

Furûa dair bir şerh (hâşiye) olup Arapça kaleme alınmıştır. 

Eser; 1 cilt, 55 kitap, 23 fasıl, 100 bab, 30 tekmile, 22 nev‘ ve 1 hâtimeden 

oluşmaktadır. Eser, fıkıh kitaplarındaki sıraya göre Kitâbü’t-Tahâre ile başlamakta ve 

Kitâbü’l-Hunsâ ile son bulmaktadır.    

Mukaddimede Viķâye adlı eserde bazı eksiklere vâkıf olmasından dolayı bu 

eseri yazdığını, et-Tavżîh üzerine yazılan et-Telvîĥ konumunda olması hasebiyle 

buna et-Teşrîĥ ismini verdiğini belirten yazar, asıl metni kırmızı “ 3��X” kelimesi ile 

                                                
353  Sâd, 38/26. 
354  İbn ‘Arabşâh, Fâkihetü’l-ħħħħulefâ ve müfâkehetü’žžžž-žžžžurafâ, s. 75. 
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kaydettiğini ve buradaki kaideleri şerh ettiğini, zikredilen konulara dair imamların 

karşı görüşlerini elinden geldiği kadar açıkladığını, sonra kendisinin de görüp 

benimsediği önemli meseleleri ilave ettiğini, daha sonra şerhi kırmızı “D��X” kelimesi 

ile naklettiğini ve yine el-Ķudûrî’ye yazılan Şerĥu’z-Zâhidî adlı eser ile başka 

eserlerden aldığı bir tekmile ile de önemli konulara değindiğini belirtmektedir. 

Ardından da Allah’tan bu hoş hizmet vesilesiyle güzel, parlak bir derece elde etmeyi 

niyaz etmektedir355. Bu arada Hüsamzâde, en güçlü vesilelerle ve doğruluk ve 

esenlik yurdunda olan rehberler aracılığıyla dostlarıyla kurtuluşa eriştiği için şükürde 

bulunmaktadır. Bu sayede çoğu zaman denî felsefenin ıssız yerlerinde dolaşmadığını 

ve onun kötü artıklarından yalayıp da çalımla yürümediğini ifade etmektedir. Ona 

göre onların derecesi aşağıda ve akılları yasaklardadır, gerçekleri olduğu gibi 

bildiklerini iddia ederler. Halbuki farkına vardıkları tökezlemeleri ve söyledikleri de 

hatalarıdır. Müellifimiz, bu nedenle şer‘e (şer‘î ilme) sevgi beslediğini ve tedavi 

olmak isteyenin doktoru istediği gibi Allah rızasını isteyerek kalbinin şer‘î ilmin 

sevgisiyle dolduğunu ifade etmektedir356.    

Mukaddimede felsefeye bakışından önceki ifadelerinden yazarın metodu açık 

bir şekilde anlaşılmaktadır. Bunu şu örnekte de görmek mümkündür: 

Müellif dedi: Sarhoş da olsa her erkeğin boşaması ile talak vaki olur. 

(Sarhoşun fiilleriyle ilgili bilgiler veriliyor, hangilerinden sorumlu ve ne kadar gibi.) 

Muntekâ’dan (bir nakil yapıyor): Şarap içerek sarhoş olan bir şahıs “boşsun” dese 

durum ne olur? Denildi ki: Boş olmaz. Çünkü o, bayılan bir kişi gibidir. Yine denildi 

ki: Talak vaki olur, risk olsa bile…Bu söz, en sahih olanıdır. Buna göre sarhoşun 

talakı geçerlidir. İmam Zeylâî, Tahâvî ve Kerhî, şu görüşü benimserler: Sarhoşun 

talakı vaki olmaz. Zira o, uyuyan gibidir. İmam Zâhidî, Ebü’l-Ķâsım, Ebü’l-Ĥasan 

dedi ki: Vaki olmaz. Bu, Şâfiî’nin iki görüşünden biridir357…  

Konu ile ilgili musannif ve şârihten nakiller yaptıktan sonra kendisi de, 

delillerine varıncaya kadar ulemânın, özellikle Hanefî mezhebinin ilk üç imamının 

görüşlerini sunmaktadır. 

                                                
355  Hüsamzâde Mustafa Efendi, et-Teşrîĥĥĥĥ ‘alâ Şerĥĥĥĥi’l-Viķķķķâye, Süleymâniye Kütüphanesi, Hamidiye 

bölümü, nr. 453, vr. 1b-2a. 
356  Hüsamzâde Mustafa Efendi, et-Teşrîĥĥĥĥ ‘alâ Şerĥĥĥĥi’l-Viķķķķâye, vr. 2a 
357  Hüsamzâde Mustafa Efendi, et-Teşrîĥĥĥĥ ‘alâ Şerĥĥĥĥi’l-Viķķķķâye, vr. 138a. 
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“Mesh” konusunda, musannifin “sünnet ile câizdir” sözünü şârihin, Ebû 

Hanîfe’nin görüşünden hareketle “sünnet-i meşhûre” diye tefsir ettiğini kaydeden 

Hüsamzâde, meshi inkâr etmenin hükmü ile ilgili Hasan Basrî, Kübrâ ve Muhît’ten 

nakiller yapmakta ve sonunda sözü Ebû Yûsuf ile Muhammed’e bırakarak şöyle 

demektedir: 

“Ebû Yûsuf’a göre kâfir olur. Çünkü ona göre meşhur, mütevâtir gibidir. 

Muhammed’e göre kâfir olmaz. Zira meşhur, âhâd gibidir”358.  

Hüsamzâde, nadir de olsa şârihten gelen bazı bilgiler için “bu, bir 

yanılmadır”359 diyerek düzeltmede bulunmaktadır. 

Müellifimiz, “hâtime”de yolda lehiv, raks ile meşgul olan biri hakkında el-

Halvânî’den bir fetva nakletmekte ve devamla ilimle ilgili hadisler vermekte ve 

İmam Şâfiî ile İbnü’l-Mübârek’in bu konudaki kanaatlerini zikretmektedir. 

Hüsamzâde, “3�X” ve “D��X” ifadeleriyle musannif ve şârihten nakiller yaptıktan 

sonra bazen “F ” ifadesini kullanmakla beraber genel olarak kullanmamakta ve kendi 

sözlerinin nereden başladığı kolay anlaşılmamaktadır. 

Eser, furû‘-ı fıkha dair müdellel ve mukayeseli hukuk özelliğini taşıyan bir 

çalışmadır diyebiliriz360. 

Bu arada et-Teşrîĥ’in birinci cildi kayıp olan ve sadece ikinci cildi bulunan 

çok önemli bir nüshasından da bahsetmek istiyoruz. 

Eserin Turhan Vâlide Sultan nüshasının ikinci cildinin fiziki özellikleri 

şöyledir: Süleymaniye Kütüphanesi, Turhan Vâlide Sultan bölümü, nr. 118’de 

kayıtlıdır. Ta‘lîk hattıyla yazılan nüsha, 257 vr., 25 str. ve 239x166, 150x94 mm 

ebadındadır. 

Metin öncesindeki sayfada bu kitabın Sadruşşerî‘a’nın şerhine dair et-Teşrîĥ 

adlı kitabın ikinci cildi olduğu ve Hüsamzâde’ye ait olduğu belirtilmektedir. İbare, 

şöyledir: E�i \[tN��� 56` �Nx } ¢tN�"�� d�"# 01 I���� 6'·�} sU�z <�=Y �� Dva��  Sayfanın ortasında 

                                                
358  Hüsamzâde Mustafa Efendi, et-Teşrîĥĥĥĥ ‘alâ Şerĥĥĥĥi’l-Viķķķķâye, vr. 22a. 
359  Hüsamzâde Mustafa Efendi, et-Teşrîĥĥĥĥ ‘alâ Şerĥĥĥĥi’l-Viķķķķâye, vr. 4b. 
360  Recep Cici, a.g.t., s. 257-258. 
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Turhan Vâlide Sultan’a ait bir mühür bulunmaktadır. Alt tarafta ise küçük bir mühür 

yer almaktadır. Bu baştaki iki mühürden son varakta da vardır (küçük olan yine 

alttadır). Daha sonra yaldızlı bir besmele ve yanında Kitâbü’l-bey‘ yazısıyla metin 

başlamaktadır. 

 Başı: 

                   0t6�� @:*O \y*�vi� �MO g[��* g[�� @:* 01 sU�N- O D;���  @:� V7�t ©�^ %4� D��9� 6Y���� »a'* _a"#  

%'=�� �MO g[��*...   

Sonu: 

              1 0* Cae|1 <��w� Nv-  D*5 Vya* Q¤�hi� Da�h1 6t C'; ¢tN�"�� d�"# %"b        0�1 2� �7&�'Y  <�=Y ��E�

\�� �¡O g[=BO �,� \�4 01 +�A[x Nb� } <,=�� 5�U D'y-.  

sN1z >��Dv-5 >� {5�[1 �<�  �t6Y C#�B ©a� >��M C#�B    <�N#   

Ferâğ kaydındaki bu ifade, bize kitabın müellif tarafından 893/1488 şabanının 

sonunda kaleme alındığını göstermektedir. 

Bu cildin kitâbü’l-bey‘den başlaması, kitâbü’l-hunsâ ve hâtime ile sona 

ermesi, et-Teşrîĥ’in tek ciltlik ve tam olan Hamidiyye nüshasının kitâbü’l-bey‘den 

sonraki konularıyla aynılık göstermesi, onun ikinci cilt olduğunu ortaya koymaktadır. 

Ne var ki et-Teşrîĥ’in talik hatlı bu Turhan Vâlide Sultan 118 numaralı nüshasının 

birinci cildi kayıptır. 

EEEE....    ĤĤĤĤâşiye ‘alâ ĤĤĤĤâşiyeti’s-Seyyid eş-Şerîf ‘ale’l-Muŧŧŧŧavvel 

el-Ħaŧîb el-Ķazvînî’nin Arap edebiyatına dair Telħîśu’l-Miftâĥ’ına361 et-

Teftâzânî tarafından kaleme alınan el-Muŧavvel adlı şerhin es-Seyyid eş-Şerîf el-

Cürcânî’ye ait hâşiyesi362 üzerine Hüsamzâde tarafından yazılmış bir hâşiyedir. O, 

burada el-Muŧavvel’e şerh yazan Molla Hüsrev’in363 el-Cürcânî’ye itirazlarına cevap 

vermiş, ama fazla uzatmıştır364. İlyas Çelebi, eserin 881/1476 yılında müellif hattıyla 

                                                
361  Kâtib Çelebi, Keşfü’žžžž-žžžžunûn, I, 473-474. 
362  Kâtib Çelebi, a.g.e., I, 474. 
363  Kâtib Çelebi, a.g.e., I, 474-475. 
364  Kâtib Çelebi, a.g.e., I, 476; Aĥmed Maŧlûb, el-ĶĶĶĶazvînî ve şürûĥĥĥĥu’t-Telħħħħîśśśś, Menşûrâtü 

Mektebeti’n-nehża, Bağdat 1387/1967, s. 175. 
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yazılmış bir nüshasının Süleymaniye Kütüphanesi’nde Hacı Mahmud Efendi 

bölümü, nr. 5855, vr. 67a-138a’da kayıtlı bulunduğunu ifade etmektedir365. Bu 

nüshanın ebadı, 179x128, 138x71’dir. Söz konusu nüsha üzerinde yapılan 

araştırmada Hüsamzâde isminin 67a’da sağ üst köşede  6�=�� 6:=�� \:x�Y C'; sU�z <�=Y D:x�Y

2� �7&H5 I�^N��  şeklinde kaydedildiği görülmüştür. Hacı Mahmud Efendi nüshasının 

başlangıcı, eserin biraz sonra sunacağımız en eski nüshasının başlangıcıyla aynıdır. 

Bu nüshanın ferâğ kaydı şöyledir: 

 ...           ´��"�� !S�qGWi� ¤:[y�� 6A[�� 6t 01 \$t6*w� ('i� 2� +�[* \$:atN��� 6$:=�� d�"9� \$:1�=r� _x��r� Z� 6X

       O D� 2� Na� Nt6v�� D*5 \H5 ./         �:v�� <�t ./ �7&7p;  2� N$y� D:�/O �7&:�/ 0=Y O Dt6����      678 \;�ax �7&:'; 2� N$=t <

 <��w� 6$:4 . �d�"9�� �GM     ¼i� �,1/ 01 �!Q"W# 6X ) ¤�|i� (   0�1 Dvr  �1 6[*O >Nb  6[* ��$N1 �U�=i� 01 D^Nb  �1 6[*

>Nb O .O  V��=i� \�4 } /\�� �¡O g��¡O >6Y.  

Buradaki ifadeler, eserin 881/1476 yılında tekrar istinsah edildiği izlenimini 

vermektedir. Ayrıca Hüsamzâde’nin bu eserini Vezir Mahmut Paşa’ya ithaf ettiği 

tarihî bir gerçektir ve bu da, zorunlu olarak vezirin idam edilerek öldürüldüğü 

879/1474 yılından önce yazılmış olduğunu göstermektedir.  

Eserin en eski nüshası, Süleymaniye Kütüphanesi, Şehid Ali Paşa bölümü, nr. 

2195’te kayıtlıdır. Ta‘lîk hattıyla yazılan bu nüsha 1b-99b vr.ları arasında, 21 str. ve 

180x131, 122x72 mm ebadındadır. İstinsah tarihi, 862/1458’dir. Metinden önceki 

sayfada D:x�Y�1 ¤XO <�=Y 0*� 3�e1 D456�  U��78 ¿   \:�:e�e=�X �6�'* } ��x�  ibaresi, onun altında 

Mahmud Paşa Medresesi vakıf mührü ve onun da altında Şehid Ali Paşa vakıf mührü 

mevcuttur. Ayrıca Şehid Ali Paşa vakıf mührü, son varakta da yer almaktadır. Diğer 

yandan 862/1458 yılında, Mahmud Paşa’nın Fâtih’in vezirliği görevinde bulunması, 

bu nüshanın ona ithaf yazısını ve onun medrese vakıf mührünü içermesi müellif hattı 

olduğunun bir göstergesi sayılabilir.    

 Bu eser, yaldızlı çiçekler içindeki bir besmeleyle başlamaktadır. Ne var ki 

metin içinde noktasız kelimelerle çok karşılaşılmaktadır. Önemli kelimelerin üstüne 

sık sık kısa kırmızı çizgi koyulduğu,  D���X kısımlarının ve başlıkların da kırmızıyla 

                                                
365  İlyas Çelebi, “Hüsamzâde Mustafa Efendi” mad., XVIII, 517. 
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gösterildiği dikkati çekmektedir. Metnin kenarlarında sık sık Molla Hüsrev, Hızır 

Şah, Şeyh Ali ve Mevlânâzâde el-Hatâî gibi bazı âlimlerin isimleri zikredilmektedir. 

Şehid Ali Paşa nüshasının başı ve sonu şöyledir:  

Başı: 

    .�["t �+��A�1 C';  �1 �À�@��e    O <,9�� ¤��e� 5���  ..   �;  �&"n�Y  �O5� �Á����  Q6t O <�&-w�  �Ow� F �6H <�M   �0��1 
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Hüsamzâde, Allah’a hamd ve şükür, Hz. Peygamber’e ve onun rehberlikte 

yıldızlar gibi olan âline salât ettikten sonra el-Muŧavvel hâşiyelerinin şerefli (ve eş-

Şerîf’e ait) hazineden saçılan değerli ve parlak inciler olduğunu, onun gündüzün 

dördüncü saatinde güneş gibi şöhrete kavuştuktan sonra onu övmekle 

bitiremeyeceğini ifade etmektedir. Müellif, onun incilerini açığa çıkarmak için tahrîr 

etmeyi/telifi, zihinleri onun parlak kıymetli mücevherleriyle süslemeyi, onun 

ibarelerindeki gizli remizleri açığa çıkarmayı ve yüksek derecelerde yüksek bir 

konuma gelmiş kişilerin itirazlarına cevap vermeyi düşündüğünü belirtmektedir. 

Sonra meydanı hayvanların kaplaması ve baykuşların sesini yükseltmesiyle 

meskenlerin meşhur ve mahir kişilerin gür seslerinden uzak kalmasının, yarış atları 

arasında ağır ilerleyen kendi düşünce atının koşması ve beyan sahasında üstün 

gelmesinin kendisini böyle önemli bir işe yüreklendirdiğini fakat cesur bir şekilde 

girişimde bulunmak için adımını attıkça zamanın meşakkatlerinin peş peşe geldiğini, 

zamanın kendisine öfke ve hakaret gözüyle baktığını ve geri plana ittiğini dile 

getirmektedir366. Çağdaşlarının kendisiyle konum bakımından karşılaştırıldıklarında 

sayıca sıfır konumunu göreceklerini de ilave etmektedir. Sonra felaketler gönlünü 
                                                
366  Hüsamzâde Mustafa Efendi,    ĤĤĤĤâşiye ‘alâ ĤĤĤĤâşiyeti’s-Seyyid eş-Şerîf ‘ale’l-Muŧŧŧŧavvel, 

Süleymaniye Kütüphanesi, Şehid Ali Paşa bölümü, nr. 2195, vr. 1b. 
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çeşitli saldırılarla çevrelediği ve “felek bana musibet okları attı” meseline konu 

olduğunda, gönlünün ortasını güzel boyunun şıklığıyla süsleyen kişinin (Vezir 

Mahmud Paşa) hayalinin dolaşmasından duyduğu sevincin kendisiyle ünsiyet 

ettiğini, onun parlak çehresinin aydınlığıyla zamanın zulüm karanlığından kurtuluşun 

göründüğünü ve o itaat edilen merciin avlusuna sığınanın karşılık gördüğünü ifade 

etmektedir. Sonra inayet kaynağının bulutuyla din ağacının son derece yeşermeye ve 

gözetim kaynağından şer‘in su yollarının suyunun taşmaya başladığı o zata hediye 

etmek/ithafta bulunmak üzere gönlünden geçen şeye başladığını ve elinden gelen 

gayreti gösterdiğini ifade etmektedir. Hüsamzâde’ye göre doğu ve batıdakilerin 

menfaatleri ancak ondandır, maksatlara erişmek için onun işaretleri yeterlidir, 

düğümlerin çözümü için onun tenbihleri zengin edici ve şifa vericidir. Ona sığınan 

kendisi için yüksek bir makam elde eder, ama onun kapısından yüz çeviren kendisi 

için ne bir yardımcı ne de bir dost bulur. Sabah akşam mukîm (görevini yerine 

getiren)dir, onun hayırlı işleri güneşin doğuş ve batış yerlerinde anılır. Her uzak 

ülkeden ümit sahipleri, sabah akşam onun huzuruna gelir. Onun yakınlığıyla 

sıkıntılının sıkıntısı gider ve cevap vermesiyle garibin garipliği son bulur. Kısacası o, 

tasvir eden ruh ve on birinci367 akıldır. İşte o, saâdet dolu kısmet ve yeni baht, en 

âşikâr ve en yüce, en izzetli ve en âdil, en çok şefkat gösteren ve en çok veren, en 

müsamahakâr, cömert ve en yüce, en cesur ve en çok koşan (atılan), en çok ihsan ve 

hibe eden, en göz alıcı ve en parlak, en kâim ve en güçlü, en tatlı ve en hoşgörülü, en 

yüce ve en bilgili 

Şiir: Onun tanınmasında yeterli gelmeyen birtakım isimler 

 Onları ancak lezzet bulduğumuz için zikrettik 

Sonra da Hüsamzâde, Mahmud Paşa’nın kabulünü ve onun ihsan ve inamını 

ümit etmekte ve şunu eklemektedir: Güneşin parlamasında ve miskin güzel koku 

çıkarmasında şaşılacak bir şey yoktur. Daha sonra da Allah’tan kendisine 

muvaffakiyetle yardım etmesini ve doğru yola girmesini kolaylaştırmasını 

dilemektedir368.  

                                                
367  Hüsamzâde Mustafa Efendi,    ĤĤĤĤâşiye ‘alâ ĤĤĤĤâşiyeti’s-Seyyid eş-Şerîf ‘ale’l-Muŧŧŧŧavvel, vr. 2a. 
368  Hüsamzâde Mustafa Efendi,    a.g.e., vr. 2b. 
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Metin içinde kırmızı mürekkeple açık bir şekilde yazılmış konu başlıkları ise 

şunlardır: Mebâhisü’l-me‘ânî (10b-14b), mebâhisü’l-isnâdi’l-haberî (14b-24a), 

mebâhisü’l-müsned ileyh (24a-45a), mebâhisü’l-müsned (45b-67a), mebâhisü 

müteallikâti’l-fi‘l (67a-70a), mebâhisü’l-kasr (70a-72b), mebâhisü’l-inşâ (72b-78a), 

mebâhisü’l-fasl ve’l-vasl (78a-85a), mebâhisü’l-îcâz ve’l-itnâb ve’l-müsâvât (85a-

86a), mebâhisü’l-beyân (86a-98a)  ve mebâhisü’l-bedî‘(98a-99b)dir.    

Eserin tespit edilebilen diğer nüshalarına gelince biri, Süleymaniye 

Kütüphanesi, Çorlulu Ali Paşa bölümü, nr. 375/1’de kayıtlıdır. Nesih hattıyla yazılan 

bu nüsha, 109 vr. ve 23 str.dır. Müstensih Mehmed tarafından h. 1064’te istinsah 

edilmiştir. Diğeri, yine Süleymaniye Kütüphanesi, Cârullah Efendi bölümü, 

nr.1779’da kayıtlıdır. Talik hattıyla yazılan nüsha, 152 vr.tır. Bir diğeri de, Bayezid 

Kütüphanesi, Veliyyüddin Efendi bölümü, nr. 2756’da kayıtlıdır. Talik hattıyla 

yazılan nüsha 92 vr., 21 str. ve 180x125, 120x70 mm ebadındadır. 

F. Şerĥĥĥĥu Nažžžžmi Îsâġġġġûcî 

Eŝîrüddin Mufađđal b. Ömer el-Ebherî (ö. 663/1265)’nin mantığa dair Risâle-

i Ebheriyye diye de tanınan Îsâġûcî adlı eserinin369 manzum hâle getirilmiş şekline 

Hüsamzâde’nin yazdığı şerhtir370. 

Bu eserin tespit edilebilen tek nüshası, Süleymaniye Kütüphanesi, Laleli 

bölümü, nr. 2677/2’de kayıtlıdır. Ta‘lîk hatıyla h. 1066’da istinsah edilen nüsha, 26a-

56a vr.ları arasındadır, satır sayısı 14-21 arasında değişmektedir ve 200x148, bb. 

mm. ebadındadır. Vr. 26a’da sayfanın üst köşesinde Şerĥu Nažmi Îsâgûcî li 

Ĥüsâmzâde ) sU�z <�=�r _^���=t/ %p� �Nx(  ibaresi vardır. Vr. 26a, 36a ve 56a’da Sultan 

Selim Hân b. Sultan Mustafa Hân’a ait h. 1217 tarihli bir mühür bulunmaktadır. 

Müstensih, eserin sonuna A"# FG�� d�"9�� 01 d�"9�� �GM �A"# ¤�|�i� D  notunu düşmüştür. 21 

Ramazan h. 1066 tarihinde kuşluk vakti bitirdiğini ve Seyyid Muhammed Efendi’nin 

yardımı ile yazdığını kaydetmektedir. 

  

                                                
369  Kâtib Çelebi, a.g.e., I, 206. Yine Îsâġûcî üzerine yazılan şerhler için bkz. İbrahim Emiroğlu, 

“Mantık” mad., DİA, Ankara 2003, XXVIII, 27. 
370  İlyas Çelebi, “Hüsamzâde Mustafa Efendi” mad., XVIII, 517. 
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Başı: 
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Müellif, eserin hemen başında mantığı bahçeye benzetmekte ve insanların bu 

ilmin yollarını izlemekten hoşlandıklarını, bahçelerinden meyveler toplamak 

suretiyle ganimetlendiklerini ve bu nedenle esas kurallarını ve ondan iktibas edilen 

faydaları içeren kitaplar telif ettiklerini dile getirmektedir. Sonra bu kitaplardan 

herbirinin orijinal fikirlerin özetini, dirâyet araçlarını ve sırların açığa çıkarılmasını 

kapsadığını, mantıkta açıklama ve tenbihlerle, harika ibareler ve muhteşem işaretlerle 

şifâ ve problemlerin illetlerinden kurtuluşun bulunduğunu belirtmektedir. Bu arada 

kullandığı cümleler içinde, şu mantık kitaplarının isimlerine çağrışım vardır: İbn 

Sînâ’nın eş-Şifâ, en-Necât ve el-İşârât ve’t-tenbîhât’ı, Faħreddin er-Râzî’nin el-

Mülaħħaś fi’l-ĥikme ve’l-manŧıķ’ı, Şemseddin es-Semerkandî’nin Ķısŧâsü’l-efkâr fî 

taĥķîķi’l-esrâr’ı, el-Ħûnecî’nin Keşfü’l-esrâr ‘an ğavâmiżi’l-efkâr’ı, Naśiruddin et-

Tûsî’nin Esâsü’l-iķtibâs fi’l-manŧıķ’ı, el-Urmevî’nin Meŧâli‘u’l-envâr fi’l-manŧıķ’ı, 

el-Ħûnecî’nin Keşfü’l-esrâr’ına bir şerh yazmış olan Ömer el-Ķazvînî el-Kâtibî’nin 

Câmi‘u’d-deķâiķ fî keşfi’l-ĥaķâiķ’ı ve Ķuŧbüddin er-Râzî et-Tahtânî’nin el-

Urmevî’nin Meŧâli‘u’l-envâr’ına yazdığı Levâmi‘u’l-esrâr adlı şerhi. Müellifimiz, 

böyle güzel cümlelerle mantığın bir bakıma tarihî gelişimine özlü bir şekilde 

değindikten sonra döneminde mantık ilmine bakışı şu tarihi değere sahip çarpıcı 

sözleriyle yansıtmaktadır: 

“Ne var ki zamanla mantığın değeri azaldı, yükselişi inişle yer değiştirdi, 

ilginç yıldızları battı, arzu edilen parıltılarından uzaklaşıldı. Yollarına artık rehberlik 
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eden yoktu, neredeyse hiç izi kalmadı. Diyarı/evleri silindi ve silici eller ona saldırdı. 

Bu asırda mantık, terk edildi ve kayda değer bir şey olmadı. Öyle ki sen, sözkonusu 

ilim hakkında kimseden bir fısıltı duymazsın ve onunla ilgili bir kelime edeni bile 

görmezsin, (kısacası) mantığı tamamen unutulmaya bıraktılar ve göz ardı ettiler!”371. 

Sonra müellif, işte bu durumda Yüce Allah’ın kendisine himmetinin büyük 

bir kısmını mantık üzerine silkmesini ve bütün arzusuyla girişimde bulunmasını 

ilham ettiğini ifade etmekte ve sözkonusu eseri kaleme almadan önceki durumunu, 

onu yazmasındaki etkenleri, metodunu ve ismini şu sözleriyle aktarmaktadır: 

“Ben başlarda mantığın tahsiline hazırlanıyor, havuzlarına dalarak ve 

bahçelerinde nimetlenerek özetini ve ayrıntısını takip etmeye düşkünlük 

gösteriyordum. Kendimi mantığa vermeye, maksatlarında ve prensiplerinde onu 

aramaya devam ettim. Sonra durgun ve sakin akla ve sınırlı zihne bu sanatta önemli 

konularla yetinerek bir hatırlatma olması için bir muhtasar tertip etme fikri geldi. 

Yine zeki öğrencilerden bazı arkadaşların ısrarı da bunda ekili oldu. Bu nedenle 

dâhiyane kitaplardan er-Risâletü’l-Ebheriyye’yi tercih ettim, onun meselelerini asıl 

yaptım ve sözkonusu eserdeki gibi bir bab ve bir fasıl tertip ettim, yine ona bol 

miktarda faydalı bilgiler ilave ettim ki bunlar, ihtiyaç duyulan önemli bilgilerdir. Bu 

hususta en etkili anlatım yolu olduğu için üslup olarak nazmı tercih ettim. Böylece 

Allah’ın bol lütfu ve kapsamlı yardımıyla eserim, vezinlerin ipliğinde dizilmiş bir 

inci hâline geldi. Bu nedenle ona Mevzûnü’l-mîzân ismini verdim ve zorluklarını 

giderecek, temel kavramlarını tanımlayacak, ana kaidelerini yerine oturtacak, 

faydalarını takviye edecek şekilde şerh ettim”372. 

Müellifimiz, eserine başlamadan son olarak kaleme aldığı metni inceleyen 

değerli insanlardan kendisinin bir hatasını fark ettiklerinde her insanın şaşabileceğini 

göz önünde tutmalarını ummakta ve Allah’tan tahsil edenleri bu kitaptan 

faydalandırmasını dilemektedir373. 

Hüsamzâde, önce mantığın önemi ve tanımını (27a-27b) ele almakta, 

ardından tasavvur ve tasdik şeklinde mantığın iki temel konusu ile lafız ve delalet 

                                                
371  Hüsamzâde Mustafa Efendi, Şerĥĥĥĥu Nažžžžmi Îsâġġġġûcî, Süleymaniye Kütüphanesi, Laleli bölümü, nr. 

2677/2, vr. 26a. 
372  Hüsamzâde Mustafa Efendi, Şerĥĥĥĥu Nažžžžmi Îsâġġġġûcî, vr. 26b. 
373  Hüsamzâde Mustafa Efendi, Şerĥĥĥĥu Nažžžžmi Îsâġġġġûcî, vr. 26b-27a. 
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konusuna (27b vd.) geçmektedir. Sonra tasavvurâtın mebdei/prensibi durumundaki 5 

tümeli (31b vd.) ve tasavvurâtın maksadı olan had ve resim konusunu (36a vd.) 

işlemektedir. Tasavvurât konusundan sonra mantığın ikinci temel kısmı olan 

tasdîkâta (37b vd.) geçip burada ilk etapta bütün çeşitleriyle önermeleri tanıtmakta ve 

önermeler arası ilişkileri tekâbül, tenâkuz ve aks başlığı altında incelemektedir. 

Sonra mantığın bel kemiğini teşkil eden kıyas konusunu (43b vd.) çeşitleri, şekilleri 

ve tablo hâlinde geçerli mod/darblarıyla ele almakta, kıyasın ekleri/levâhıkı başlığı 

altında da temsîl/analoji ve istikrâ/tümevarım üzerinde durmaktadır. Vr. 53a-56a’da 

ise içerik (mâddi) mantığının ana konuları olan 5 sanatı burhan, şiir, hitâbet, cedel ve 

muğâlata başlıkları altında diğer mantık kitaplarındaki örnekleri aynen yineleyerek 

işlemektedir. Diğer mantık kitaplarından farkı, şiiri dördüncü sırada değil de ikinci 

sırada ele almasıdır. 

Müellifin mantığın önemini vurgulaması, eğitim amacıyla öğrencilerin 

mantık konularını anlamalarına yardımcı olması, klasik mantık kitaplarına yer yer 

referansta bulunması, çok şiirsel değeri bulunmasa da metinde aralara konuyu 

açıklayıcı nazım ifadelerini serpiştirmesi ve üslubundaki akıcılık söz konusu mantık 

eserini biraz câzip kılmaktadır. Bununla birlikte eser, içerik aktarımından 

anlaşılacağı gibi diğer Îsâġûcî şerhlerinden çok da farklı görünmemektedir.      

G. Risâle fî tefsîri ķķķķavlihî te‘âlâ “yuĥĥĥĥallevne fîhâ min esâvir min źźźźeheb ve 

lü’lüâ”  

Hüsamzâde’nin tefsire ilişkin bu eserinin tespit edilebilen tek nüshası, 

Süleymaniye Kütüphanesi, Şehid Ali Paşa bölümü, nr. 2806/4’te kayıtlıdır. Talik 

hattıyla yazılan risâle, 18b-22a vr.ları arasındadır. Satır sayısı 23’tür ve 187x122, 

152x67 mm. ebadındadır. Müellifin ismi vr. 19a’da Aĥvecü’l-enâm Mustafâ b. 

Hüsâm ) 0* Cae|1 <��w� ´�Y =Y<�(  şeklinde geçmektedir. 
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Sonu: 

 ...    ; S<,9�� �g*O _S��:�A�- ZE/O            �X �¤:�4 SV�*�v"�# D$�®- WVQY�N�1 «�,ya�� Q\'*�v1 } %'9"��O W3Sz����1 SVt����"�� C'  �!�Qª�

 !;E ��NÆ� .   l6�� «���a�'�b 01 W3�1�i�S0t �̀ /    �; W3Oh=i�O kSV�ZG�� ��,�0  �:�� «���a�'�b  Q�|B Sgv �=�� �¢:�&    �d������ g^�5 SV'f�O S� 

«2� 01ZV^O $�;  .�%�B.   

Eserin isminde geçen ve tefsiri yapılan ayet, Hac suresi, 22/23’te şöyledir: 

K            ��&Q"���B �0Q1 FSN�P�B ������̂  Q����Q���|�� ��W'Q7�;�O �����1� �0tQGR�� WVQb�6�t �DR'�� R+S/w�     �!�M�� �0Q1 �5SO��4�  �0Q1 ��&:Q- �+��R'���t �5��&��

 �%�&�4��AQ��O ��hW��hW��OT�NtSN�Y ��&:Q-  

(Kuşkusuz Allah, inanıp yararlı iş yapanları, içlerinden ırmaklar akan 

cennetlere koyar. Orada altın bilezikler ve inciler takınırlar. Oradaki elbiseleri de 

ipektir). 

Yine sözkonusu ayet, Fâtır suresi, 35/33’te ise şu şekildedir: 

K ������̂T�NtSN�Y ��&:Q- �%�&�4��AQ��O ��hW��hW��O �!�M�� �0Q1 �5SO��4�  �0Q1 ��&:Q- �+��R'���t ��&���W'�b�6�t �+�6�;  

(Onlar, Adn cennetlerine girecekler. Orada altın bilezikler ve inciler 

takınacaklardır. Oradaki elbiseleri de ipekten olacaktır). 

Müellifin eserleri bağlamında şu hatırlatmayı da yapmakta yarar vardır. İlyas 

Çelebi, er-Risâletü’ź-źevķıyye’nin Süleymaniye Kütüphanesi’nde, Hacı Mahmud 

Efendi bölümü, nr. 3121’de kayıtlı nüshasının son sayfasının kenarında, 

Hüsamzâde’nin daha küçük ebatta er-Risâletü’ş-şevķıyye adlı bir risâlesinin daha 

bulunduğunun kaydedildiğini ifade etmekte ve Hediyyetü’l-‘ârifîn’e dayanarak 

Mecmû‘atü’l-münşe’ât adında er-Risâletü’ş-şevķıyye’den ayrı bir eser daha 

sunmaktadır374. Halbuki er-Risâletü’ş-şevķıyye, ayrı bir esermiş gibi sunulan 

Mecmû‘atü’l-münşe’ât’ın ta kendisidir. Mecmû‘atü’l-münşe’ât, farklı bir eser ismi 

değil aksine er-Risâletü’ş-şevķıyye’nin içeriğine işaret eden isim tamlamasıdır. 

Ayrıca Hüsamzâde’nin ölüm tarihini yanlışlıkla 860/1456 şeklinde veren Mehmed 

                                                
374  İlyas Çelebi, “Hüsamzâde Mustafa Efendi” mad., DİA, XVIII, 518. 
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Süreyyâ onun Farsça Ru’yet kelam risâlesinin olduğunu ifade etmektedir375. Ne var 

ki yapılan araştırmalarda müellife ait böyle bir esere rastlanmamıştır. 

                                                
375  Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, IV, 490. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

er-RİSÂLETÜ’ş-ŞEVĶĶĶĶIYYE 

I. ESERİN NÜSHALARI  

er-Risâletü’ş-şevķıyye’nin yapılan araştırmalar sonunda ulaşılabilen 5 nüshası 

vardır. Bunlardan üçü Süleymaniye Kütüphanesi’nde, biri Topkapı Sarayı 

Kütüphanesi’nde ve biri de Bayezid Kütüphanesi’nde kayıtlı bulunmaktadır. 

A. Nüshaların Özellikleri  

Ayasofya, nr. 1942/2: 

Metnin tesisinde esas kabul edilen bu nüsha, Süleymaniye Kütüphanesi, 

Ayasofya bölümü, nr. 1942/2’de kayıtlıdır. Okunaklı çok güzel bir nesih hattıyla 

yazılan nüsha, 117b-185a vr.ları arasında, 17 str. ve 255x166, 172x97 mm 

ebadındadır. Serlevha müzehhebdir. Baş taraf (117b-118a) çift çizgili çerçeve 

içindedir. Bölüm başlıkları kahverengi, diğer mektup başlıkları bazen kırmızı bazen 

yeşil, yine beyit, şiir, mısrâ gibi sözcükler de bazen kırmızı bazen de yeşil 

mürekkeple yazılmıştır. Sultan Ahmed (Şehzâde)’e ithaf yazısını ihtiva etmektedir. 

Öncesinde 1b-116b vr.ları arasında h. 889 tarihini, aynı ithaf yazısını taşıyan ve aynı 

fiziki özelliklere sahip yine müellifin er-Risâletü’ź-źevķıyye’si vardır. Mevcut 

nüshalar içinde en tam ve en sağlamıdır. 

Nüsha karşılaştırmasında bu nüsha için “ ” sembolü tercih edilmiştir. 

Ayasofya, nr. 4309: 

Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya bölümü, nr. 4309’da kayıtlıdır. Nesih 

hatlı, 1b-61b vr.ları arasında, 11 str. ve 179x123, 118x66 mm ebadındadır. Metinden 

önceki sayfada en üstte Kitâbu Münşeâtı Hüsamzâde yazısı, altında biraz büyükçe bir 

mühür, altında bu nüshayı es-Sultânü’l-Ğâzî Mahmûd Han’ın vakfettiğine ve Ahmed 

Şeyhzâde’nin tahrir ettiğine dair bir kayıt ve altında da iki küçük mühür yer 

almaktadır. Yine bu küçük mühürlerden biri, son varakta metin bittikten sonra da 

bulunmaktadır. 1b-2a, çift çizgili çerçeve içindedir. Bölüm başlıkları kahverengi ve 

diğer mektup başlıkları ile şiir, beyit gibi sözcükler kırmızıdır.   

Bu nüsha için “d” sembolü tercih edilmiştir. 
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Şehid Ali Paşa, nr. 2765/4-6: 

Bu nüsha da Süleymaniye Kütüphanesi, Şehit Ali Paşa bölümü, 2765/4-6’da 

kayıtlıdır. Mukaddimeden Arapça münşeatın sonuna kadarki bölüm, nr. 2765/4’te, 

nesih hatlı, 175b-207a vr.ları arasındadır. Satır sayısı 11’dir ve 183x133, 115x65 mm 

ebadındadır. Farsça münşeât 2765/5’te, ta‘lîk hatlı, 208b-222a vr.ları arasındadır. 

Satır sayısı 9’dur ve 183x133, 113x65 mm ebadındadır. Farsça münşeâtın başından 

eserin sonuna kadarki kısımda her varak, çerçeve içindedir. Ne var ki Farsça’dan 

itibaren eserin sonuna kadar yer yer bazı sayfalar neredeyse kararmış durumdadır. 

Türkçe münşeât ise 2765/6’da ta‘lîk hatlı, 222b-237a vr.ları arasındadır. Satır sayısı 

9’dur ve 183x133, 113x65 mm ebadındadır. Son varakta “   F6�1�Y j�va�� D�A"#” kaydı 

vardır. Bu da, sözkonusu nüshanın Hâmidî adındaki bir müstensih tarafından istinsah 

edildiğini göstermektedir. 

Bu nüsha için “�” sembolü tercih edilmiştir. 

Ahmed III Kitaplığı, 1442/2: 

Bu nüsha Topkapı Sarayı Kütüphanesi, Ahmed III Kitaplığı, nr. 1442/2’de 

kayıtlıdır. Son derece güzel bir nesih hattıyla yazılan nüsha, 98b-134a vr.ları arasında 

ve 19 str.dır. Serlevha müzehhebdir. Başlıklar, kahverengi olmakla birlikte beyit, şiir, 

rubâi, mısrâ gibi sözcükler bazen kırmızı bazen kahverengiyle gösterilmiştir. 98b-99a 

çerçeve içindedir. Farsça münşeât (116b) besmeleyle başlamaktadır, serlevha 

müzehhebdir ve bu sayfa çerçeve içindedir. Türkçe münşeâtın başlangıcı (127b) da 

Farsça’daki gibidir. Son varakta metnin bitiminden sonra ortada küçük bir mühür 

vardır. Ayrıca Hüsamzâde’nin tasavvufa ilişkin diğer eseri er-Risâletü’ź-źevķıyye de 

bu mecmuada baş tarafta 1b-98a vr.ları arasındadır. Bu mecmuada sadece bu iki eser 

bulunmaktadır.  

Bu nüsha için “
” sembolü tercih edilmiştir.  

Veliyyüddin Efendi, nr. 3276/2: 

Bu nüsha Bayezid Kütüphanesi, Veliyyüddin Efendi bölümü, nr. 3276/2’de 

kayıtlıdır. Ta‘lîk hatlı, 11b-29a vr.ları arasında, 17 str. ve 180x130, 115x65 mm 

ebadındadır. İstinsah tarihi, h. 910’dur. Bu nüshada Farsça münşeât 
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bulunmamaktadır. Ayrıca başlıklar ve beyit, şiir gibi sözcükler kırmızıyla 

gösterilmiş, başlıklar ayrı bir satırda değil de cümle bittikten sonra hemen aynı sırada 

verilmiştir.   

Nüsha karşılaştırmasında bu nüsha için “F” sembolü tercih edilmiştir. 

B. Esas Nüsha ile Diğer Nüshaların Mukayesesi  

er-Risâletü’ş-şevķıyye’nin Ayasofya 1942/2 numaralı nüshasının esas kabul 

edilmesinin en başta gelen sebebi, kuşkusuz onun er-Risâletü’ź-źevķıyye’yle birlikte 

aynı mecmua içinde Sultân-ı Şehriyâr Sultân Ahmed’e ithaf edilmesi, dolayısıyla her 

iki eserde de aynı ithaf yazısının bulunması ve er-Risâletü’ź-źevķıyye’nin sonunda 

telif tarihinin bulunmasıdır.  

Burada er-Risâletü’ş-şevķıyye’nin mevcut nüshaları içinde Ayasofya bölümü 

1942/2 numaralı nüshanın neden esas kabul edildiğini tablolarla izah etmek istiyoruz. 

Eserin nüshalarına mektup sayısı yönünden bakıldığında şöyle bir dağılımla 

karşılaşılmaktadır: 

ESERİN BÜTÜN NÜSHALARINDA MEKTUP SAYISI 

NÜSHALAR ARAPÇA FARSÇA TÜRKÇE TOPLAM 

Ayasofya 1942 ( ) 29 20 15 64 

Ayasofya 4309 (d) 19 13 10 42 

Ş. Ali Paşa 2765 (�) 14 9 10 33 

Topkapı 1442 (
) 19 13 10 42 

V. Efendi 3276 (F) 15 - 10 25 

Tabloda açıkça görüldüğü gibi mektup sayısı, esas kabul edilen Ayasofya 

1942/2 numaralı nüshaya göre diğer nüshalarda daha da azdır. Ayasofya 4309 ve 

Topkapı 1442 mumaralı nüshalar, eşit biçimde 42’şer mektupla onu takip etmektedir. 

Ancak arada 22 mektupluk açık bir fark vardır. Onların ardından 33 mektupla Şehid 

Ali Paşa 2765 numaralı nüsha gelmektedir. Ancak o da, esas nüshanın yarısından bir 

fazladır. Fark, Veliyyüddin Efendi 3276 numaralı nüshayla karşılaştırıldığında daha 

da açılmaktadır. Çünkü ondaki mektup sayısı da ancak 25’tir. İşte sözkonusu nüsha, 

mektup sayısı itibarıyla diğer nüshalardan hayli fazla olduğu için esas alınmıştır.   
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ARAPÇA MEKTUPLAR 

MEKTUP 
SIRASI 

MEKTUP BAŞLIĞI BAŞLANGICI d � 
 F 

1 ����� }  Q�����n �@�'qe�1Q6Q1����i� S@...  + + + + 

2 Q\���O�6�� Q\�ÇS��&�B _Q-  �0�t���"�t ��1 �0�=�Y� ...  + + + + 

3 SNq9���� _Q-  �@�a�B�5� S0�1  S@�-�5�  �0Q1...  + + + + 

4 S������� _Q-  N[x :���aQ"��� QDS* �N�:�b...  + + + + 

5 ����� }  S<S5��9�i� S@�7�P�1  �d����̂...  + + + + 

6 Q\���O�6�� Q\�ÇS��&�B _Q-  S3��AqX«¬� S@Q���e�1 �©�7�x...  + + + + 

7 ����� }  \[eX :���:S��Y �0QY� ...  + + + + 

8 S������� _Q-  ��&Q���a�̀  S0�:�[S* �\�:Q��B...  + + + + 

9  U��7���1 C��S/ \�̂ ��r� Q\�ª�N�; _Q-
SNtSz����  

N[x :S¢tlN�� �%:«=��...  - - - - 

10 Q\���O�6�� Q\�ÇS��&�B _Q- «2� Q6��Q; �0Q1 �\�:Q��B...  + + + + 

11 S@oX���"�� _Q- S<�W'�[�� SmQ���v�Y  W\�vtQ6�Y...  + + + + 

12 �¼�Æx �0�; Q\t��9l��� _Q- ���N�M�z�  �0�1 ��t...  + + + + 

13 S������� _Q- �NQ9��W  ����W# �6�X... - - - - 

14 Q-SmtSN�r� Q\�:QM��U _  �U�hW- �{�N�̀  �s������... + + + - 

15 Q� _�'�=�"�� _Q-�&l%QDQ':Q'�b  ��tQU��M ���:Q1�   �E��4�5...  + - + - 

16 S0�:�[q�� Q\�ªS5��; Q��U��:Q; } W+��:�[�� ��7�Y����B...  - - - - 

17 >��q9���� S��N�; _Q- SVQ���y�a�� �N�&�x...  - - - - 

18 S������� _Q- �D�"�Y�N�x ��5�6�̀...  + + + + 

19 Q\�:S*�N�"�� S!�'�n _Q- �3,�̂  W\�*qG�̂  ��G�A�Y...  + - + - 

20 S������� _Q- �DW'Q���y�- �0�1 ��t...  - - - - 

21 S������� _Q- �¢Q"�a���t �5�6�̀¢:a* ... + + + - 

22 Q6����q�� Q\�ÇS��&�B _Q- �̀  �s������²!W� �{�N...  + - + + 

23 S������� _Q- �5�N9Wi� ����;�6��...  - - - - 

24 Q\�:S*�N�"�� S!�'�n _Q- ���:�-  �D���1 �0�7�t...  + - + + 

25 S������� _Q- �@�'�n �0�1 ��t��7È ...  + - + + 
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26 S��,�"�� �V�A�X S������� _Q- \[eX :qVQ��"q9�t �%���O...  - - - - 

27 «���N�1�w� S��[�* �0Q1 �<�,W� S!�'�n _Q- N[x :_Q� �Vq�Q1 �E�ÉA�Y ...  - - - - 

28 Q����;�6�� _Q- S<��NQ9�� S��,�b�  �<S5��9�1...  - - - - 

29  Q+��eq'�4 C��S/  S<O�N�� Q+��eq'�4 �0Q1
SN�|Qi� 

�2� �6�t� mr� +��;  ...  - - - - 

Tabloda görüldüğü gibi esas nüshadaki Arapça mektuplardan onu, diğer 

nüshaların hiçbirinde de yoktur. Bunlar 9, 13, 16, 17, 20, 23, 26, 27, 28 ve 29 

numaralı mektuplardır. 14, 15, 19, 21, 22, 24 ve 25 numaralı mektuplar ise, bunların 

bazısında varken bazısında yoktur. 

FARSÇA MEKTUPLAR 

MEKTUP 
SIRASI 

MEKTUP BAŞLIĞI BAŞLANGICI d � 
 F 

1 )D1�� ��x(  3U +�b z�...  + + + - 

2 D�1�� d��^  S5��9�*�  �0Q1  _S���B� ...  + + + - 

3 D�1��� ���t�9Qx  QU��5��q'Q� �(�*����̂...  + + + - 

4 D1�� d��^  S5�6�Aq���# �(W���7�#...  + + + - 

5 �� ��xD1  ���O�5 �s������1...  + + + - 

6 D1�� d��^  �s������1  _SP�B�N�7q'Q��O...  + + + - 

7 D�1�� d���^  �d��"Q# _S���B� ...  +  - + - 

8 D�1��� D�:S��&�B �s��7QY C���ª� ...  + + + - 

9 D�1�� D:��  ����:q'�[�� �(S*...  +  + + - 

10 D�1�� �;�ax  �V�&���1 �(W������...  + + + - 

11 CQ4O�N�; Q��:S��&�B 3�� :<$Nb zO5��...  - - - - 

12 D1�� �;6"4� D# k3�y-� d�"-�...  - - - - 

13 D�1��� ��;�6Q"�4Q� �1���"q�� Q6�v��%:i� ...  -  - - - 

14 D�1��� D�:S��&�B NM D# º�OU...  -  - - - 

15  �z�� �6�x D�"��SA��  �6�7���1 q+��eq'�=�*
�; Q��&Ŝ�<Sz�,�1 S��N  

µ"t� N* +�:xN;...  -  - - - 

16  �6$78 +�e'�=* ��x�U ��N�; s�Ê5�* �x�bN&p1 ...  +  - + - 
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6x D�"�A� 
17 D�1�� D�:'=B _;�*5 : �\�|QX ���A�"�#

�����x...  

+  - + - 

18  SN�&�x �5�U q3��AqvQ"�4Q� Q��N�B S5qG�;
q+��y�1�5 

��7Rp�[�1 ��:Qv�*...  + - + - 

19 Da:Q±�O «���;�6"�4Q���������;  D��"4��D��:x� �... 
+�:��YO5...  

-  - - - 

20 6x D�"�A�  6t�t�* +�e'=* CBU�[4 NM�^ NM...  -  - - - 

Yukarıdaki tabloya dikkatle bakıldığında F nüshasında Farsça münşeât 

bölümünün bulunmadığı dikkati çekmektedir. Diğer yandan tabloya göre esas 

nüshada bulunup da öteki üç nüshada hiç yer almayan Farsça mektuplar 11, 12, 13, 

14, 15, 19 ve 20 numaralı mektuplardır. 7, 16, 17 ve 18 numaralı mektuplar ise, diğer 

nüshaların bazısında varken bazısında da yoktur. 

TÜRKÇE MEKTUPLAR 

MEKTUP 
SIRASI 

MEKTUP BAŞLIĞI BAŞLANGICI d � 
 F 

1 )D1�� ��x( 3�AX� @���n @'e1...  + + + + 

2 D1�� ��x 3,^ �NË d�"-�...  + + + + 

3 D1�� d��^ +�&^  5�Æ"-�...  + + + + 

4  >��� Na4 ��X,�1 �XO �5�U
D�t56�9�4�  

 �N* 6x s�U�U �6$78 +�e'4 �46*
��:|� V:SA4 

��798 �x�b �t��...  - - - - 

5 �1 q+��eq'�4 �5�U 6x D�"�SA� �5 �6�7�
d���̂@:X�B   

D�45�6�1 S�N�; �N�* V7"�1 «�D�tQU�N�1 

��Q-�  �%�&R'��...  - - - - 

6  3�; �XO �5�U 6x D"�A� Ntz�*
s6�=t�� 

D��56¿ �6`...  - - - - 

7  Na4 U���; �XO �5�U  6x D"�A�
>Ntz�* ��� 

�['b ��tz �x�b...  - - - - 
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8  Q6�|�X �XO 5�U >Ntz��* 6x D"�A�
�³��A8 Ntz�* �5�Nª 

DÁ�- ¢"- z� 6[*��;U ... - - - - 

9 D1�� D:�� �U�:4 ��) ©Ì...  + + + + 

10 D1�� ��x  dÍ1 ��^ �NyY...  + + + + 

11 D1�� ��x  Dvt6Y���OU 5�Px� ...  + + + + 

12 D1�� ��x    +�Ît�6b d��^
+�1z...  

+ + + + 

13 D1�� d��^  ��6[1 ��t5  �PÀ...  + + + + 

14 D�1��� ����x  �U�:4 d�"-�...  + + + + 

15 D1�� ��x  ��OU +�)�...  + + + + 

Görüldüğü gibi yukarıdaki tabloda yer alan 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı Türkçe 

mektuplar, esas nüshanın dışındaki diğer nüshaların hiçbirinde bulunmamaktadır. 

Bu bağlamda şunların da hatırlatılmasında fayda vardır. Diğer nüshalardan d, 


 ve F’de yer alıp da esas nüsha ile �’da bulunmayan mektup, " ¼Æ�x mY } \;�a��� }"  

başlıklı Arapça bir mektuptur. Ancak sadece esas nüshada yer alan "��;6�� }"  başlıklı 

Arapça mektup ile bu mektup arasında az da olsa bir bağlantı vardır. O da, her iki 

mektubun sonunda aynı şiirin (    Cv"�� �O5 } ��;�e�� C'; �:v*     �A|�� �$AM �1 ��$�w� 01 ���|1 ) 

yer almasıdır. Bu da, sözkonusu şefaat mektubunun sonradan ilgili nüshalara ilave 

edildiği izlenimini doğurmaktadır. Yine sadece d ve 
’da bulunan  )"D1�� D:'=B " 6�O�6b

t�6bÎ D�# �5 Ï�(...  başlıklı mektup, ilk etapta esas nüshada yokmuş gibi görünmektedir. 

Ancak gerçekte bu mektup, esas nüshada ve yine d ile 
’da mevcut )"D1�� D:'=B" C;�*5 :

����x \|��X ���A"# (...  başlıklı mektuptan pek de farklı değildir ve onun tekrarı 

mahiyetindedir. Bu da esas nüshada herhangi bir problemin olmadığını 

göstermektedir. 

Mektup başlıklarına bakıldığında esas nüshaya en yakını, h. 910’da istinsah 

edilmiş olan F nüshasıdır. Ama bazen bunda da ufak tefek farklılıklar görülmektedir. 
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Sözgelimi esastaki “  6����� \�Ç�� }” başlığı bunda “  \��O6�� \�Ç�� }” şeklindedir. Diğer 

nüshalarda ise esas nüshaya göre farklılaşan mektup başlıkları, daha çoktur. Örneğin 

esastaki "  D�1�� �t�9�x"  başlığı, d, � ve 
’da "  D�1�� ���x"  biçimindedir. Ana bölüm 

başlıklarına göz atıldığındaysa örneğin esastaki "D��45 z� D:45�- �Í��1�D:X�x "  başlığı, d’de 

aynıyken �’da "D��45�D:X�x �D:45�- "  ve 
’da da " D���45�  C�45�- CX��x "  biçimindedir. Yine 

esastaki "D��45 z� D:#NB �Í��1�D:X�x " , d’de aynıyken �’da "D��45�D:X�x  �D:#NB" , 
’da " \:X�x \��45

\:#NB"  ve F’de "\:#NB \:X�x \��45 sGM "  şeklindedir. Bütün bunlar da, ana bölüm başlıkları 

bakımından d’nin esas nüshayla aynı olduğunu göstermektedir. 

Yine eserde Türkçe münşeât içinde önemli bir yer tutan öğüt içerikli maķâle-i 

nuśĥiyye sadece ve sadece Ayasofya 1942/2 numaralı nüshada bulunmaktadır. Bu da 

sözkonusu nüshanın esas alınmasında önemli bir faktördür. 

C. Metnin Tesisinde İzlenen Yol 

Belirtildiği gibi metnin tesisi sözü edilen nüshalara dayanılarak yapılmıştır. 

Bu bağlamda Ayasofya 1942/2 numaralı nüsha, esas alınıp diğer nüshalarla 

arasındaki farklar (fazlalıklar ve eksiklikler gibi) dipnotta gösterilmiş, çok önem arz 

eden nokta eksikliklerine işaret edilmiş ve kapalı tâ [�], açık tâ [�] ve dâl [U], źâl [�] 

gibi bazı yazım farkları belirtilmiştir. 67��1, 67P�1; \7[�, �7[� ve 6:1�,  G�:1� misallerinde 

olduğu gibi. Diğer yandan Farsça ve Türkçe metinler nasıl yazılmışsa genelde aynen 

korunmaya çalışılmıştır. Mesela Farsça muzâraat harfi mî [C1] fiile bitişik yazıldıysa 

bitişik ve ayrı yazıldıysa ayrı, râ [�5] eki isme bitişikse bitişik ve ayrıysa ayrı 

yazılmıştır. Türkçe sözcüklerin yazımı da muhafaza edilmiştir. Zira bu kelimeler XV. 

yüzyıl Türkçesinin imlâ hususiyetlerini taşımaktadır. Örneğin benzetme edatı “gibi”, 

metinde bazen !:# bazen  Ð�# şeklinde yazılmıştır. Çünkü o dönemde henüz imlâda 

bir birliktelik yoktur.  er-Risâletü’ş-şevķıyye, müsecca/secili nesirle yazıldığından 

fâsılaların belirginleşmesi için genelde virgül işareti kullanılmıştır.     
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Üzerinde çalıştğımız bu eserde büyük bir yekün tutan Arapça metnin 

neredeyse tamamı okuyucuya kolaylık sağlamak için harekelenmiş, esas nüshada çok 

az da olsa bazı hareke hataları tespit edilmiş ve düzeltilmiştir. Farsça ve Türkçe 

metinlerde de bazı kelimelerin ilgili yerlerine hareke konmuş, bu hususta da esas 

nüshaya itibar edilmiştir. Bir başka deyişle esas nüshada harekelenmiş kelimeler 

aynen harekelendiği gibi yansıtılmıştır. 

Sözkonusu eserde yer almadığı hâlde birkaç başlık da içeriğe uygun olarak 

belirlenip parantez içinde gösterilmiştir. Örneğin (\1$6v1) gibi. 

Eserde geçen ayet, hadis, mesel ve hikmetli sözlerin kaynakları elden geldiği 

kadar tespit edilip dipnotlarda verilmeye çalışılmıştır. Ayetler, T  K işaretiyle, 

hadisler, meseler, hikmetli sözler ve nesir içindeki bazı beyit parçaları da tırnak 

içinde gösterilmiştir.  

İncelediğimiz eserde hakikaten önemli bir yekün tutan, ama çok az bir kısmı 

dışında nispetleri hiç verilmeyen Arapça, Farsça ve Türkçe şiirler de, şairleri 

belirlenmişse ilkin onların divan ve diğer manzum eserlerinden, bunlarda mevcut 

değilse edebî kaynaklardan gösterilmeye çalışılmıştır. Yine nispetsiz bulunan şiirler 

de, yer aldıkları edebî eserlerden dipnotlara aktarılmıştır. Bununla birlikte tüm 

çabalara karşın kaynaklarda rastlanmayan şiirler de vardır. 

Metin kısmında yer alan şahısların tercüme-i hâlleri, mümkün mertebe en 

eski kaynaklardan yararlanılarak dipnotlarda verilmiştir. Metinde yer almamakla 

birlikte şiirlerinin kendilerine aidiyeti ortaya koyulan şairlerin ve bazı sözlerin 

belirlenen sahiplerinin de biyografik bilgisi sunulmuştur. 

Metinde geçen yer isimleri hakkında en eski kaynaklardan faydalanılarak 

bilgi verilmiştir. 

Metinde yer alan garip kelimeler, klasik sözlüklerden yararlanılarak 

dipnotlarda açıklanmıştır. 
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II. ESERİN TANITIMI 

A. Eserin Adı 

Hüsamzâde Mustafa Efendi’nin dostlarına gönderdiği Arapça, Farsça ve 

Türkçe mektuplar ile Türkçe öğüt makâlesini (maķâle-i nuśĥiyye) bir araya getiren 

bir münşeat mecmuası niteliğindeki eseri, er-Risâletü’ş-şevķıyye ismini taşımaktadır. 

Eserin isminde geçen “şevk”, kişinin nefsinin bir nesneye meyletmesi, çekinmesi376, 

özlem, gönlün sevgili ile buluşma arzusu377, kalbin, sevgilisine kavuşmak üzere 

çekilişi veya sevgili anıldığında kalbin heyecanlanması378 gibi anlamlara gelir. 

Müellif, eserine bu ismi niçin verdiğini açıklamamakla birlikte eser baştan sona 

incelendiğinde mevcut mektupların neredeyse üçte birini oluşturan mektup türü 

şevknâme, eserin adlandırılmasında birinci etken olarak görünmektedir. Diğer 

yandan aynı mecmua içinde yer alan Hüsamzâde’nin tasavvufa ilişkin er-Risâletü’ź-

źevķıyye’si, isminde tasavvuf makamlarından birini ifade eden “zevk” kelimesini 

taşımakta ve onun tarafımızdan ele alınan er-Risâletü’ş-şevķıyye’si de, aynı şekilde 

tasavvuf makamlarından bir diğerini teşkil eden “şevk” kelimesini içermektedir. 

Kanaatimizce iki eserin aynı mecmua içinde yer alması ve aralarındaki ilişki, bu 

isimlendirmede diğer bir etkendir. 

Sözkonusu eserde bu isim, birçok yerde geçmektedir. İlk olarak 

mukaddimede   

"                  �D�[�7�4�O �¤:QeR'�� �s�N�p�� �{�N�̀  q+S®�- kS<����;�w� S!Q������ �0�; �\����|�1 QDQ��:�; W\�����Qb�O kS<��[��«¬� S!Q�����=S* ���NQ1��; QsSN�7�; W\�ª�O�5 ������z �E

 S5�5�U ������ k�¤tSN������������	
��
������	 
�@�7�=�1�O �U��[�4 �0Q1 >� �N�7S* �_S&�- Q\�:QX�ORG�� Q\����4lN�� Q\�Y�����O k"379  

(Her zaman onun (sultanın) ömür bahçesi, ihsân bulutlarıyla dolsun ve yaşam 

hazînesi yılların musîbetlerinden korunsun. O, hoş bakışını ve onurlu duyuşunu er-

Risâletü’ş-şevķķķķıyye’nin incilerine ve er-Risâletü’ź-źevķıyye’nin yüksek 

sesine/avazesine yöneltirse, (bilsin ki) onlar Su‘âd’ın göreceği ve duyacağı 

şekil/yerdedir (onlar ayan beyan ortadadır).) 

                                                
376  Mustafa b. Şemseddîn el-Aħterî, Aħħħħterî-i kebîr, Ârif Efendi Matbaası, İslâmbul 1321 h., s. 563. 
377  Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Marifet Yay., İstanbul 1995, s. 495. 
378  Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri Deyimleri Sözlüğü, II. Baskı, Anka Yay., İstanbul 2004, 

s. 608. 
379  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 22. 
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cümlesinde, sonra matla‘u’l-hadîs bölümünde önce 

 "QM �E�  �_���
����� ���������Ñ_Q#�N�B ��&�y�[�*�O kÑ_Q4S5��- ��&�y�[�*�O kÑ_S*�N�; ��M�N��q#�  k"380  

(Dikkat edin o, çoğu Arapça, birkısmı Farsça ve birkısmı da Türkçe olan Risâle-i 

şevķķķķıyye’dir) cümlesinde, sonra 

"         !4� 6t�=B 0t� +�6:1 5U D# k�d�t 5�U �4OU >�        D���v1 z� ��^ k<z�* µt�b UN� NtNÁ 0t� 
�=* N* O k<z�B U�b � 

    D��b 5U kD$:�|�������  k�����    D1�^ D1�b O5U D:#NB�            ��['b q+�^ �OUN* O kU�*5 �5 0tjx ON=b >z�Ò m�; 

U�Ó Cv:vY m�; >E�O"381  

(Ey dost, bil ki ben bu yazma/karalama sâhasında kendi atımı (dört nala) sürerim ve 

bu yazım/tahrîr sergisinde kendi tavlamı oynarım. Ancak Türkçe Risâle-i 

şevķķķķıyye’nin sonundaki maķâle-i nuśĥiyye hariç. Kalem, onda Hüsrev’in Şîrîn’e olan 

mecâzî aşk elbisesini kaptı ve canın omzuna hakîkî aşkın yüksek kaftanını koydu.) 

sonra eserin ana bölümlerinden biri durumundaki  z� D$:Q45��- �Í����1��������� ��
������  (Risâle-i 

şevķķķķıyye’de Farsça Münşeât) başlığında382, daha sonra yine ana bölümlerden biri 

durumundaki    �z�� D��:Q#�N�B Q�Í������1 ����������� ��
������  (Risâle-i şevķķķķıyye’de Türkçe Münşeât) 

başlığında383, sonra Türkçe münşeatın bir alt bölümü olan D��v1� z� D$:Q��|�� ���������
����� �D�:Q#�N�B  

(Türkçe Risâle-i şevķķķķıyye’de Öğüt Makâlesi) başlığında384 ve son olarak da eserin 

hâtimesinde " QsQG�M ���
����� ����������� �\����v�1�O kS5�5�6�� �0Q1 C�&�*�  k�\�:QX�O"...  (Bu Risâle-i şevķķķķıyye ve maķâle-i 

źevķıyyedir. İncilerden daha parlaktır…) cümlesinde385 yer almaktadır.  

Hüsamzâde’nin er-Risâletü’ş-şevķıyye’sinin dışında bu isimde iki âlimin daha 

eseri vardır. Biri, es-Seyyid eş-Şerîf diye meşhur Ali b. es-Seyyid Muĥammed b. Ali 

el-Cürcânî (ö. 816/1413)’dir. O, er-Risâletü’ş-şevķıyye isminde, büyük sûfilerin 

                                                
380  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 31. 
381  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 31-32. 
382  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 114. 
383  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 158. 
384  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 181. 
385  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 227. 
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sözünden seçilmiş Farsça küçük bir risâle kaleme almıştır386. Diğeri de, Ömer Fuâdî 

el-Kastamûnî (ö. 1046/1636)’dir. O da, Zenbilli Ali Efendi (Müftü Ali Çelebi)’nin 

Sultan II. Bayezid zamanında İstanbul’da şeyhülislamlık görevindeyken sûfilerin 

deverânına dair yöneltilen sorulara yeterli cevap teşkil edebilmesi için Arapça 

yazdığı ve deverân-ı sûfiyeyi haram sayan ve bunları tekfir edenlere delilleriyle 

cevap verdiği ve onların fikirlerini çürüttüğü Risâle fî haķķı deverâni’ś-śûfiyye adlı 

telifine daha iyi anlaşılması ve yararlanılması için bu eserin Türkçe şerhini h. 

1022’de yazmış ve buna er-Risâletü’ş-şevķıyye ve’l-maķâletü’ź-źevķıyye veya er-

Risâletü’ş-şevķıyye fî deverâni’ś-śûfiyye ismini vermiştir387. 

B. er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye’nin Telif Sebebi 

Hüsamzâde Mustafa, Allah’a hamd ve Hz. Peygamber ile onun yolundan 

gidenlere salat ile başladığı eserinin mukaddimesinde onu kaleme alma nedenini 

açıklamadan önce gerçekten çok mühim bilgiler sunmaktadır. Zira bu bilgiler, eserin 

yazılmasına kadar müellifin yaşamından bazı kesitleri sunduğu gibi eserin 

yazılmasını gerektiren etkenleri de ortaya koymaktadır. 

Hüsamzâde insanların en zayıfı olarak nitelendirdiği kendisinin zamanın ona 

“akraba olan yetîmi”388 ve “muhtaç olan yoksulu”389 okunu atmasından (buradan 

küçük yaşta babasız kaldığı ve muhtaç duruma düştüğü anlaşılmaktadır) itibaren 

doğru niyetle marifetlerin menzillerine ulaşmak için ilimler sahasına girmeye 

başladığını ve iyi çalışmayla/kısmetle inceliklerin küçük ırmaklarını bulmak için 

ilimlerin su yollarıyla meşgul olduğunu, yalnız bırakılarak meşakkatlerin yükünü 

taşıması sebebiyle kendisi hakkında murâd olunan zulme iki en zelîl (eşek ve kazık) 

dışında hiç kimsenin sabredip oturamayacağını, ne zaman bir adım attıysa zaman 

(kader)ın sıkıntılarının onu sürekli izlediğini ve ne zaman bir avuç su içtiyse 

talihsizliğin karanlık meşakkatlernin ardı ardına geldiğini ifade etmektedir390. 

                                                
386  Naśrullâh Mübeşşir eŧ-Ŧırâzî, Fihrisü’l-maħħħħŧŧŧŧûŧŧŧŧâti’l-Fârisiyye, Maŧba‘atü Dâri’l-kütüb, Kahire 

1968, I, 217. Bu eserin bir nüshası için bkz. es-Seyyid eş-Şerîf el-Cürcânî, er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, 
Süleymâniye Ktp., Esad Efendi bölümü, nr. 1755/4, vr. 44-48.  

387  Bu eserin nüshaları için bkz. Ömer Fuâdî, Risâle-i şevķķķķıyye, Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud 
Efendi bölümü, nr. 2287/4, vr. 79-109; er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye fî ĥĥĥĥaķķķķķķķķı deverâni’śśśś-śśśśûfiyye, 
Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi bölümü, nr. 2287/5, vr. 109-120. Ayrıca bkz. Bağdatlı 
İsmail Paşa, Hediyyetü’l-‘ârifîn, I, 797. 

388  Beled, 90/15. 
389  Beled, 90/16. 
390  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 1-2. 
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İlimlerden istediğini elde ettikten ve zamandan yıllar giderek tükendikten sonra 

dehrin, bazen dilek kapılarının umutlara açılmamasında ısrâr ettiğini (bunun üzerine 

amaçlarından ve isteklerinden mahrumiyetin ne zamana kadar süreceği sorusunu 

yöneltiyor) bazen de ona mühlet verme yıldırımlarını gönderip ikbâl parıltısını 

meydana getirmeyerek, söz/vaatlerle kötü davranışına karşılık olarak ona güzel 

davranmaya yöneldiğini (bunun üzerine de ‘farz et ki bende Eyyûb’un sabrı var, ama 

bende Nûh’un ömrü nerede’ sualini soruyor) belirterek adeta şansızlıktan 

yakınmaktadır. 

Hüsamzâde, büyük küçük zorluklar ve felaketler arasında kalmışken, göz yaşı 

dökerken ve “fakîrin gücü (çabası ve elinden gelen) göz yaşlarıdır” meşhur atasözüne 

konu olmuşken nefs-i nâtıkanın kendisine güzellerin ani bakışı gibi kurtuluşa 

erişmeyi gösterdiğini ve dosdoru yola götürenin “Hükümdârlara ithâf, iki devletten 

biridir” delîliyle ilk ve son yaratışlar (dünya ve âhiret)da güzel netîce veren bir 

hediye/araç olduğunu ifade ettiğini belirtmektedir. Bunun üzerine bu yolu doğru 

bularak ilimlerde gözlere asılı zülüfler gibi hâşiyeler talîk ederek, sevgililerin gözleri 

gibi yararlı bilgiler içeren kaynakları hazırlar. Bu kaynaklarda güzellerin ön dişleri 

gibi konusunda son noktaya varan beyân güzellikleri ve kırmızı bir yanak üzerindeki 

siyah bir ben gibi parlak (meşhur) nükteler vardır391. Eserlerinden birini (Ĥavâşî 

Şerĥi Maķâśıd), saltanatının temellerini “yüksek bir makâma çıkardık”392 

mühendisinin attığı hükümdâr  (Fâtih Sultân Mehmet)a hediye etmiştir ki saltanatın 

rükünleri, sapasağlam ve düzgün bir sûra/binaya dönüşmüş, o (Fatih), saltanatı 

kemeri/tabakası dokuzuncu kat göğe denk gelen bir sınıra yükseltmiş ve etrâfı, 

gezegen tahtırevânının kuşağı olmuştur. Diğer eserini (Ĥavâşî ‘alâ Ĥavâşî’l-

Muŧavvel) de hükümdârlığı parlak fikirlerinin aynalarıyla güzelleştiren ve kulak 

sedefini ihsânlarının övülmesi incileriyle dolduran vezîr (Mahmut Paşa)e hediye 

etmiştir.  

Ne var ki Hüsamzâde, “ateşin yanında yol gösteren bir işâret”393 bulamaz, 

aksine gönlünün belâsı ve üzüntüsü çoğalır. Rakîb (gammâz)lerde uğradığı belaya bir 

sevinç, kıskananlarda bir neşe ve keyif vardır. Onlar, yalnız kaldıklarında onun nükte 

                                                
391  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 3-7. 
392  Meryem, 19/57. 
393  Tâhâ, 20/10. 
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bahçelerinde nârenciyesini devşiren bir topluluktur. Şeytanlarıyla baş başa 

kaldıklarında ve yastığın altında kendisinin marifet meyvelerinden gizlice 

nasiplendiklerinde, sonra da cimri hîlekârın cömert olan tecrübesizi zemmettiği gibi 

onlar da o meyveler üzerine kin taşını atıp eleştiride bulunduklarında (onun ayıplarını 

açıkladıklarında) “meyve veren ağaç taşlanır” anlamındaki dizeler aklına gelir. 

Müellif, bunun çok eski meşhur bir âdet olduğunu, o yüzden iyilerin, cömertlerin bu 

duruma aldırmamasının uygun düşeceğini ve bunun İslâm’da kırılan ilk testi 

olmadığını ifade etmektedir. 

Sonra basîret ışığıyla görür ki, Allah tarafından yakılan kemal/olgunluk 

mumuyla, şeytanın vesvesesiyle dünyanın süs/geçici zevklerinden testi/kadın leşini 

talep etmiş ve ihtiyaçlarını ekin bitmeyen bir vâdiye koymuştur. Sonra nefs-i nâtıka 

(bir başka deyişle Hazâm394)’ın sözüne uyarak hata ettiğini anlar395. Çünkü devlet 

yerine zilletle karşılaşır. Atasözünün “hükümdârlara ithâf, iki zilletten biridir” 

şeklinde olduğunu fark edince, çöllerde şaşırıp kalanlar gibi geri geri dönüp çekilir. 

Müellif, sonra okuyucuya şu gerçeği bildirmektedir: “Dostum, dünya leşini 

eğlenceler ve çalgı aletleriyle çekmek isteyen, ilimler ve marifetlerle çekmek 

isteyenden daha iyidir. Çünkü dünya leşini ilmin parlaklığı ve süsüyle isteyen, ancak 

güzel sakalıyla ayakkabısının altını silen gibidir. Bu yüzden Allah’tan başkasına 

yönelmenin kaçılacak şey ve gerçek sebep üzerinde yoğunlaşmanın istenecek şey 

olduğuna kanâat getirdim”. Ve şöyle devam etmektedir: “Dostum, “süprüntülükte 

biten filiz (dışı güzel ve içi çirkin kadın)den”396 muhakkak ama muhakkak sakın, 

sıkıntılarla denendiğinde kopmayan sağlam bir kulpa yapış, sonra mutedil ve 

dosdoğru yola gir. Dikkat et o, kalbi Melik (olan Allah)e bağlamaktır”. 

Sonra Allah’ı Hayy, Kadîr, Mürîd, Mükevvin, ‘Alîm397, Semî‘, Basîr ve 

Mütekellim isimleriyle (sübûti sıfatları) ve son derece yerinde cümlelerle tazim 

etmektedir. Ancak Allah’ı tam anlamıyla övmenin mümkün olmadığını anlamış ve 

“Ben, Araplar’ın ve Araplar’ın dışındakilerin en açık konuşanıyım”398 dudusunun ve 

                                                
394  Ĥaźâm, Cahiliye döneminde yaşamış Yemenli bir kadındır. İsmi, Ĥaźâm bint er-Reyyân’dır. 

Doğru sözlü olduğundan haberin doğruluğu husunda onunla mesel getirilir.  
395  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 7-12. 
396  Bkz. İbn ‘Abdi Rabbihî, el-‘İķķķķdü’l-ferîd, III, 3. 
397  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 12-15. 
398  el-‘Aclûnî, Keşfü’l-ħħħħafâ, II, 417. 
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“bana çok özlü sözler verildi”399 bülbülünün “Gereği gibi seni övmekten acizim” 

hadîsini400 terennüm etmesi delîlinin yeterli olduğunu, çünkü aklın ancak “idrâki 

kavrayamama idrâktir” karargâhında karar kılabildiğini ve dilin de ancak “idrâki 

aramaya dalmak şirktir” düğümüyle düğümlendiğini ifade etmiştir401.  

Hüsamzâde, ey ihsânı ezelî olan, ihsânı her ihsânın üzerinde olan ve dünya ve 

ahiretin sâhibi Allah’ım diyerek rûhunun O’nun birliğinin yücelik nurlarına dalması, 

kalbinin O’nun sametliğinin güzellik sırlarıyla aydınlanması, gözünün aydınlatıcı 

yıldırım parıltılarıyla izzet çadır/otağlarının arkasından aydınlanması, dilinin zikrin 

lezzeti ve tamamlanmış sözlerin tatlılığıyla tatlanması ve kulak sedefinin “Oralara 

güven içerisinde giriniz”402 hitâbının incisiyle karşılık günü dolması sûretiyle 

kendisini başarıya eriştirmesini dilemektedir. 

Ardından er-Risâletü’ş-şevķıyye’yi telif sebebini şu cümlelerle dile 

getirmektedir: 

“Sonra çaresizlik içinde ve zor durumda kalarak borç sıkıntısına düştüğüm, 

“Denize düşen yılana sarılır” atasözüne konu olduğum, dehrin felâketleriyle ilgili 

atasözleri beni kapladığı ve “Borç, beli kıran şeylerdendir” atasözü bana söylendiği 

zaman, falım insânü’l-‘ayn (gözbebeği)ın elifi, ‘aynu’l-insân (insanın en şereflisi)la 

ve ‘aynu ‘inâyet (inâyet gözü/kaynağı)in “ğayn”ıyla ülfet etti ki hepsinin harfleri, 

güzellerin gözlerinin ucu/bakışı gibi ihsân kadehlerini içmeyi îmâ eder ve gönlümün 

alevi, meyveleri bağışlar, nehirleri marifetler ve çiçekleri incelikler olan Adn 

cennetinin ve kaynak akarsuyunun hayâlinin tayfı/uykuda gelmesi ile ünsiyet etti. 

Beyit: Onun güzel ve onurlu lütfuyla aklın ağzı, inciyle doludur 

 Onun hoş ahlâkının güzel kokusuyla rûhun burnu, kokuyla doludur 

O, saâdet dolu talih/kısmet ve yeni/kısmeti, nasibi çok uğur, en âşikâr ve en 

yüce, en izzetli ve en âdil, en göz alıcı ve en parlak, en layık ve en faydalı (hediyesi 

çok olan), en çok gayret gösteren ve en talihli/mutlu Sultân-ı Şehriyâr (zamanındaki 

padişahlardan daha güçlü sultan)  Sultân Ahmet’tir. 

                                                
399  Aĥmed b. Ĥanbel, Müsned, II, 250. 
400  et-Tirmiźî, Sünen, Kitâbü’d-De‘avât 45, V, 524. 
401  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 15-18. 
402  Zümer, 39/73. 
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 Onun tanınmasında yeterli gelmeyen birtakım isimler 

 Onları ancak lezzet bulduğumuz için zikrettik 

Her zaman sultanın ömür bahçesi, ihsân bulutlarıyla dolsun ve yaşam hazînesi 

yılların musîbetlerinden korunsun. O, hoş bakışını ve onurlu duyuşunu er-Risâletü’ş-

şevķıyye’nin incilerine ve er-Risâletü’ź-źevķıyye”nin yüksek sesine/avazesine 

yöneltirse, (bilsin ki) onlar Su‘âd’ın göreceği ve duyacağı şekil/yerdedir (onlar ayan 

beyan ortadadır). 

Mısrâ: Söz incidir ve şâhın kulağına takılır 

Deniz, inciye muhtaç olmasa da, fakîrin gücü/elinden gelen, göz yaşlarıyladır. 

Beyit: Yâr, gözyaşımı gördü ve bana acıdı 

 Cömert, dileyenleri sever 

O (sultan), samîmi dostunun boynunu borç zincirlerinden kurtarırsa ve onun 

umut yüzünü fetihlerin güneşiyle aydınlatırsa, güneşin parlamasında ve miskin güzel 

koku çıkarmasında şaşılacak bir şey yoktur. Allah, her zoru kolaylaştıran ve 

dilediğine gücü yetendir”403. 

Bu sözlerden anlaşıldığına göre Hüsamzâde, çaresizlik sebebiyle borç 

sıkıntısına düştüğü için eserleri er-Risâletü’ş-şevķıyye ve er-Risâletü’ź-źevķıyye’yi 

aynı mecmua içinde Sultân-ı Şehriyâr Sultân Ahmed (ö. 919/1513)’e ithaf etmiş ve 

borçlarından kurtulmak için Sultan Ahmed’den yardım/ihsan istemiştir. 

C. er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye’nin Telif Tarihi 

er-Risâletü’ş-şevķıyye’nin telif tarihi, Hüsamzâde’nin aynı mecmua içindeki 

ilk eseri er-Risâletü’ź-źevķıyye’nin temme kaydında verilmektedir. Daha önce iki 

eserin birlikte Sultan Ahmed (Şehzâde)’e ithaf edildiği ifade edilmişti. Temme kaydı 

şu şekildedir: 

                                                
403  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 19-23. 
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�\��Q7S���7���O �gS���7���O �@�=QB Q\���4 �0Q1 +��A�[�x SNQb� _Q- k S<�,�=�� �5��U QDQ'�y�- �0Q1..." 404.  

(er-Risâletü’ź-źevķıyye, şevk lütuflarının feyziyle müellifi insanların en 

muhtacı Mustafa b. Mevlânâ Hüsâm’ın eliyle, Allah, onu lütfundan esenlik yurduna 

soksun, 889 yılı Şabanının sonunda tamamlandı…). 

Bu cümleden er-Risâletü’ź-źevķıyye ile er-Risâletü’ş-şevķıyye’nin telifinin 

Mustafa b. Mevlânâ Hüsâm bir başka deyişle Hüsamzâde Mustafa tarafından 889 

(1484) yılı Şaban ayının sonunda tamamlandığı anlaşılmaktadır. Yine    Q{���eq�w� S��:��aS*

 Q\�:QX������� (şevk lütuflarının feyziyle) ibaresi de, kanaatimizce er-Risâletü’ş-şevķıyye’ye 

işaret etmektedir. Ayrıca bu tarih de, Sultan II. Bayezid’in tahta oturuşunun üçüncü 

yılına ve oğlu ve veliahtı Şehzâde Ahmed’in Amasya valiliğinde bulunduğu döneme 

tekabül etmektedir. 

D. er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye’nin İthaf Edildiği Şehzâde405 Ahmed (ö. 919/1513) 

Şehzâde Ahmed, Sultan II. Bayezid’in hayatlarında vefat eden Şehenşâh’tan 

sonra en büyük oğludur406 ve 870/1465’te407 babasının Amasya valiliği sırasında 

doğmuştur. Sultan II. Bayezid, onu diğer oğullarından ayrı tutmuş, bir dediğini iki 

etmemiştir. Amasya valiliğinden padişah olunca sancağı çekme yaşı gelmiş bulunan 

Şehzade Ahmed’i Amasya408 sancak beyi yapmıştır. Bir kaynakta onun 886/1481 

yılında Amasya vâlisi olduğu ifade edilmektedir409. Şehzâde Ahmed, bütün hayatını 

                                                
404  er-Risâletü’źźźź-źźźźevķķķķıyye, vr. 116b. 
405  Osmanlı padişahlarının çocuklarına şâhzâdenin hafifletilmişi olan şehzâde ismi verilmiştir. 

Osmanlı padişahlarının  oğulları, babalarının sağlığında yüksek haslarla kendilerine gösterilen 
sancaklarda bulunup oraları idare ederler, bu suretle bütün askerî ve idarî işlerde yetiştirilirlerdi. 
Bir şehzâde yetişip takriben onla on beş yaş arasına geldikten sonra atandığı sancağa gönderilir ve 
devlet işlerinde kendisini yetiştirmek üzere maiyetine lala denilen deneyimli biri ve birçok hizmet 
için kalabalıkça bir maiyet verilirdi. Bkz. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, I, 499.    

406  Şemseddin Sâmi, Kâmûsü’l-A‘lâm, I, 784. 
407  Ramazanzâde Nişancı Mehmed Bey, Târîh-i Ramazanzâde, s. 161. 
408  “Amasya, XVI. yüzyıl ortalarına kadar Osmanlı hânedanına mensup şehzâdelerin idarî tecrübe 

kazanmak için gönderildikleri önemli merkezlerin başında yer aldı. Burada sancak beyi olarak 
bulunan birçok şehzâde taht için kendisini en kuvvetli aday olarak gördü… Nitekim Çelebi 
Mehmed’den itibaren II. Murad, Fâtih, II. Bayezid burada sancak beyi olarak bulundular. Ayrıca 
II. Murad’ın oğlu Alâeddin, II. Bayezid’in oğlu ve kendisini güçlü bir taht vârisi olarak gören 
Şehzâde Ahmed, Kânuni’nin oğulları Şehzâde Mustafa ve Şehzâde Bayezid de Amasya’da 
idarecilik yaptılar”. Bkz. İlhan Şahin, Feridun Emecen, “Amasya” mad., DİA, İstanbul 1991, III, 1.    

409  Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, I, 14. 
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Amasya’da geçirmiştir. Babasının son zamanlarında hayatta olan üç şehzadenin en 

büyüğü olduğu için saltanatın varisi sayılıyordu. Babası da, saltanatı ona bırakacağını 

muhtelif zamanlarda hissettirmişti. Yumuşak tabiatı, tedbirli davranışlarıyla 

babasından başka devlet adamları da onun tarafındaydılar410. Vezirler bu şehzâdeyi 

tutuyor ve sırası geldikçe padişahın huzurunda onu methediyor, meziyetlerini 

sayıyorlardı. Çok cömert ve âdil olan şehzâdye halkın da büyük bir sevgisi vardı. 

İdris-i Bitlisî, onun için “şem‘-i nüvvâb-ı saltanat-mekân, a‘nî husrev-i ‘âlîcenâb ve 

halîfe-i bi’l-hakkı’s-savâb, Sultân-ı a‘zam-ı nâmdâr, câlis-i serîr-i şehriyârî ve iktidâr 

Sultân Ahmed Hân nasarahullâhu’l-Mennân” derken411 İbn Kemâl de onun hakkında 

ol diyâr-ı Rûm’un şehriyârı Sultan Ahmed dediği gibi şu niteliklerini de 

kaydetmektedir: “şehzâde-i cihân-baħş u cüvân-baħt, âfitâb-ı stâre-sipâh, mâh-i 

âsümân-taħt, şihâb-ı sinân ve ķavs-ı kuzaĥ-ı kemân u barķ ı şemşîr, mâh gibi ‘âlem-

ârâ vü mihr gibi cihân-gîr, sûretde Yûsuf, sîretde Muĥammed, erşed ü emced ü es‘ad 

Sultan Aĥmed ki, adâletde cihânun Nûşirevân’ı, seħâvetde cân-ı Ħâtem ana ŝânî, 

şecâatde devrânun Rüstem-i Dâstân’ı, mehâbetde zamânun Sâm-Nerîmânîdür”412. 

Atak, hiddetli Şehzade Selim’den çekiniyorlardı. Şehzâde Ahmed’in en kuvvetli 

taraftarı Hadım Ali Paşa, Şah kulu seferinde savaştan sonra saltanata getirileceğine 

söz vermişti. Fakat bu sefer sırasında Ali Paşa’nın ölmesi413 ümitlerini hayli sarstı. 

Eşkıyayı takip etmeyip Amasya’ya dönmesi de Yeniçeriler üzerindeki itibarını 

büsbütün kırdı. Kardeşi Selim’in isyanı sırasında Üsküdar’a kadar geldiyse de, 

yeniçerilerin aleyhinde olduklarını görerek geri döndü. Yenişehir’de kardeşi ile olan 

savaşta yakalanarak öldürüldü414. Bu konuyu biraz açacak olursak şunları ifade 

edebiliriz. Babasını âdeta zorla tahttan indirerek 24 Nisan 1512’de hükümdar olan 

                                                
410  Celâl-zâde Mustafa, Şehzâde Ahmed zamanına ışık tutan eserinde şu ifadeye yer vermektedir: 

“Sultan Ahmed’in şefâati olmayınca bir maksûd hâsıl olmazdı. Ol eclden erbâb-ı mesâlihin 
cümlesi Sultan Ahmed dergâhına mülâzemet ve ilticâ idüp ber murâd olurlardı. Ol nâdânlar bu 
tarîka yapışıb halk-ı ‘âlemi Sultan Ahmed tarafına meyl itsünler deyü tedbir eylediler. Fi’l-vâki 
sâyir şehzâdelerden Sultan Ahmed’in ‘uluvv-ı şânı ma‘lûm oldu. Kapu halkının cümlesi anın 
cânibine müncezip olup ‘inâyetine ittikâ eylediler. Bi-hasebi’z-zâhir pây-ı taht-ı saltanat Sultan 
Ahmed’in olacağını herkes itikâd idüp gayrıya ihtimâl virmez oldular”. Bkz. Celâlzâde Mustafa, 
Selim-nâme, haz. Ahmet Uğur, Mustafa Çuhadar, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1990, s. 62. 
Yine Şehzâde Selim (Yavuz Sultan Selim) ile Şehzâde Ahmed arasındaki taht mücâdelesi 
hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Celâlzâde Mustafa, a.g.e., s. 63-109.   

411  Selâhattin Tansel, Sultan II. Bâyezit’in Siyasî Hayatı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1966, s. 
258-259. 

412  İbn Kemâl, Tevârîħħħħ-i Âl-i Oŝŝŝŝmân VIII. Defter, haz. Ahmet Uğur, Türk Tarih Kurumu Yay., 
Ankara 1997, s. 54-55. 

413  Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, 237. 
414  Şinasi Altundağ, “Selim I.” mad., İA, MEB, İstanbul 1980, X, 423. 
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Yavuz, bu tarihte 46 yaşında idi. Tahtına engel olarak gördüğü Şehzâde Korkut’u bir 

yolunu bulup öldürten Yavuz’a rakip olarak ağabeyi Ahmed ile onun oğullarından 

başka kimse kalmamıştı. Ancak Ahmed, kolayca ele geçirilip ortadan kaldırılabilecek 

biri değildi. Çünkü babası II. Bayezid tarafından dahi hükümdarlığa layık görülen bu 

şehzâdenin imparatorluk dahilinde her sınıf halktan çok taraftarı vardı. Aralarındaki 

rekâbet, sonunda iki kardeşi Yenişehir’de karşı karşıya getirdi415.   5 Nisan 1513’te 

bu savaşın ilk anları Şehzâde Ahmed için ümit verici idi. Çünkü onun kuvvetleri, 

Anadolu askerini dağıtmış ve hatta onları takibe koyulmuşlardı. Fakat bu durumu 

düzeltmek üzere yardıma gönderilen ve Dukakinoğlu ile Kırım Hanının oğlu Saadet 

Giray’ın komutasında bulunan Selim kuvvetlerinin Şehzâde Ahmed kuvvetlerini yan 

taraftan kuşatmaları Ahmed’in felaketini hızlandırdı. Büyük bir hezimet başlamıştı. 

Şehzâde Ahmed de, askerleriyle beraber kaçıyordu. Fakat bu esnada atı yıkıldığı için 

Dukakinoğlu tarafından yakalandı ve Kapıcı Sinan Ağa tarafından boğularak 

öldürüldü (8 Safer 919/5 Nisan 1513)416. Uzun süre padişahlık peşinde koşan ve 

büyük bir kesim tarafından desteklenen Şehzâde Ahmed’in bu suretle 

öldürülmesinden sonra Yavuz, onun oğullarını da bertaraf edip tahtını sağlam 

temeller üzerine oturttu417.    

Kendini saltanat varisi olarak hazırlayan Şehzâde Ahmed’in Amasya’daki 

sarayı, debdebe ve ihtişam içindeydi. Etrafında âlim, şair, sanatkar büyük bir 

topluluk vardı. İran’dan gelen üstat musikişinas Zeynelâbidin’e maaş vererek 

sarayında alıkoymuştu. Nakkaş olarak Şah Kulu, Tebrizli Melek Ahmed, Hasan b. 

Mehmed hizmetinde idiler. Şairlerden babası devrinde de saray muhitinde olan 

Âfitabi418, Amasyalı Müniri İbrahim Çelebi (ö. 927/1521)419, Penahi Şah Kulu, şair 

ve bestekâr Makami (ö. 941/1535)420, kadın şairlerden Zeyneb421 ve Mihri 

Hanımlar422 himayesinde ve edebi muhitinde idiler423. 

                                                
415  Lütfi Paşa, Tevârîh-i Âl-i Osmân, haz. ‘Âlî, Matba‘a-i ‘Âmire, İstanbul 1341 h., s. 204-205; 

Celâlzâde Mustafa, Selim-nâme, s. 108-109. 
416  Şehzâde Ahmed’in Bursa’daki kabri için bkz. Ek: 14. 
417  Ayrıntılı bilgi için bkz. Selâhattin Tansel, Yavuz Sultan Selim, Milli Eğitim Basımevi, Ankara 

1969, s. 1-19; Şinasi Altundağ, “Selim I.” mad., X, 425.  
418  Sehî Bey, Sehî Bey Tezkiresi “Heşt Behişt”, s. 157-158. 
419  Eserleri için bkz. Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, II, 409. 
420  Sehî Bey, a.g.e., s. 192-193. 
421  Mehmed Zihni, Meşâhîrü’n-nisâ, Dâru’ŧ-ŧıbâ‘ati’l-‘âmire, İstanbul 1294 h., I, 285. 
422  Abdülkadir Karahan, “Mihrî Hatun” mad., İA, MEB, İstanbul 1960, VIII, 305. 
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Bu bilgiler ışığında 870/1465’te doğan Şehzade Ahmed’in er-Risâletü’ş-

şevķıyye kendisine takdim edildiğinde yani 889/1484 yılında tam 19 yaşında olduğu 

ve Amasya valiliğinde bulunduğu anlaşılmaktadır. 

E. er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye’nin Bölümleri  

er-Risâletü’ş-şevķıyye sırasıyla mukaddime, matla‘u’l-hadis, 29 Arapça 

mektubu içeren Arapça münşeât, 20 Farsça mektubu içeren Farsça münşeât, 15 

Türkçe mektup ile maķâle-i nuśĥiyyeyi içeren Türkçe münşeât ve hâtimeden 

oluşmaktadır. 

Eserin mukaddimesinde nelerden bahsedildiğine daha önce eserin telif 

sebebine değinilirken uzun uzun yer verilmişti. O nedenle burada tekrar 

edilmemiştir. 

Matla‘u’l-hadîs bölümünde ise Hüsamzâde, tan yerini ağartanın 

müjdecisinden ufuklara ulaşan en iyi haberin ışığın beyaz eliyle sabah bayrağının 

çekildiği yerde dehrin gülümsemeye ve neşelenmeye başlaması ve karanlık 

Dahhâk’inin sûrunun yüksek gökteki Ülker’den felâket ve yokluk toprağına çökmesi 

olduğunu ve rahatlık ve sevinç bakımından gönlü açan, mutluluk ve neşece rûhu 

canlandıran en güzel sözün aşırı soğuk köşelerden kurtulan tabîat sultânının 

kahredici kuvveti olduğunu, onun ılık çölün ortasında idâre ve imâr çadırını 

kurduğunu, hatip bülbüllerin dal minberlerinde onun övgülerini okuduğunu ve 

sabânın ona sikke yapmak için altın ve gümüş filizini çiçek tomurcukları potasında 

biçimlendirdiğini dile getirerek kanaatimizce Sultan Ahmed’i methetmektedir. Sonra 

yeryüzünde ve semada görülen gönül rahatlatıcı manzaralardan uzun uzun söz 

etmektedir. Sabanın ve nisan yağmurunun çevrede görülen güzelliklere katkısı, gülün 

yanağının havanın güzelliğiyle güzelleşmesi, bahçelerin meşalesinde hatmi çiçeği 

kandilinin ve gelincik mumunun tutuşması, yeryüzünün türlü türlü yıldırım 

parıltılarıyla şekillenmesi, kulağı okşayan bülbüller ve kumruların terennümü, 

çiçeklerin güzel kokusunun yayılması, göğün sincap rengindeki bulutunun inci 

kolyesi yağdırması ve tatlı dilli bülbülün güzel kokulu gülden haberdâr olması vb. 

                                                                                                                                     
423 Şehzâde Ahmed’in edebî muhitiyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. İpekten, Divan Edebiyatında 

Edebî Muhitler, s. 175-178. 
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hususlar, onun doğayı betimlemesinde önemli yer tutmaktadır424. Bu tasvirî anlatımın 

hemen ardından şu sözleri kaydetmektedir: 

“Sonra o vakit (zaman), hayâl gücünü harekete geçiriyordu ki bu hayâl 

gücünün özelliği şudur: Delinmemiş incilerini görmek için bilgilerin yüzlerinden 

örtüyü kaldırmak ve kıymetli mücevherlerini elde etmek için bu bilgilerin sellerine 

dalmak ve onların derinliklerinden inci çıkarmaktır. Bundan dolayı, zihinlerin 

ellerinin dokunmadığı nükte bahçelerinden daha önce görülmemiş hoş ve ilginç bir 

turfanda (yenilik/şaheser) ve kulakların yapışıklığını ayırmayan ilk görünen parlak ay 

parçasını meydana getirdim (ortaya koydum). Onun nesri, fitneye düşüren bir 

sihirdir, “Çalışanlar, bunun için çalışsınlar”425. Nazmı, gizlenmiş bir incidir, 

“Yarışanlar, işte bunu elde etmek için yarışsınlar”426. Bu turfandadan tatmak, 

nükteleri kavramaya/ulaşmaya meyilli bir tabiatın damağına lâyıktır ve bu kıymetli 

taşın, incelik defînelerinin yerleştirildiği bir zihnin kulak memesine takılması ve 

bunu hediye edenin, güzel duâ lütfu ve bol övgü tatlılığıyla uğurlanması uygun 

düşer”427. 

Bu cümlelerde en başta müellifin eseri yazmaktaki asıl gayesi açığa 

çıkmaktadır. O da, delinmemiş incilerinin görülmesi için bilgilerin yüzlerinden 

örtünün kaldırılması ve kıymetli mücevherlerinin elde edilmesi için bu bilgilerin 

sellerine dalmak ve onların derinliklerinden inci çıkarmaktır. Böylece verilen 

bilgilerin büyük değer taşıdığı da ifade edilmektedir. Sonra müellifin eserini daha 

önce görülmemiş hoş ve ilginç bir turfandaya ve ilk görünen parlak ay parçasına 

benzettiği ve bunu zihinlerin ellerinin dokunmadığı nükte bahçelerinden meydana 

getirdiği görülmektedir. Böylece de eserin sahasında bir orijinaliteye sahip olduğuna 

işaret edilmiştir. Akabinde eserin nesri sihre benzetilip “Çalışanlar, bunun için 

çalışsınlar” denerek ve nazmı da gizlenmiş inciye benzetilip “Yarışanlar, işte bunu 

elde etmek için yarışsınlar” denerek adeta meydan okunmaktadır. Sonra da 

turfandanın yani eserin nükteleri kavrayabilecek bir kişinin damağına layık olduğu 

ve kıymetli taşın yani eserin zihninde adeta incelik definelerinin bulunduğu bir 

kişinin kulağına takılmasının ve onu hediye edenin güzel duâyla ve bol övgüyle 

                                                
424  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 24-30. 
425  Sâffât, 37/61. 
426  Mutaffifîn, 83/26. 
427  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 30-31. 
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uğurlanmasının uygun düşeceği ifade edilmektedir. Ayrıca burada eserin ithaf 

edildiğine dair bir işaret daha vardır. O da, “onu hediye eden” ifadesidir.  

Müellif, eserinin bundan sonraki bölümlerini ise şöyle nitelendirmektedir: 

“Dikkat edin o, çoğu Arapça, birkısmı Farsça ve birkısmı da Türkçe olan Risâle-i 

Şevkıyye’dir”428. 

Müellif, bu bölümün sonunda da okuyucuya şu hatırlatmada bulunmaktadır: 

“Ey dost, bil ki ben bu yazma (karalama) sahasında kendi atımı (dört nala) 

sürerim ve bu yazım (tahrîr) sergisinde kendi tavlamı oynarım. Ancak Türkçe Risâle-

i Şevkıyye’nin sonundaki Maķâle-i Nuśĥiyye hariç. Kalem, onda Hüsrev’in Şîrîn’e 

olan mecâzî aşk elbisesini kaptı ve canın omzuna hakîkî aşkın yüksek kaftanını 

koydu”429. 

Bu cümlelerden müellifin Risâle-i şevkıyye’nin içinde bir bölüm olan 

“maķâle-i nuśĥiyye” dışında diğer bölümlerde istediği gibi hareket ettiği 

anlaşılmaktadır. Burada doğrudan eser ismi verilmese de yapılan araştırma ve 

incelemelerde onun Mâkâle-i nushiyyede baştan sona kadar Şeyhî (ö. 832/1429’dan 

sonra)’nin Husrev ü Şîrîn adlı eserinden faydalandığı tespit edilmiştir. 

Matla‘u’l-hadîsin ardından sırasıyla Arapça, Farsça ve Türkçe münşeât 

bölümleri gelmektedir. Bunların içeriği “Mektupların İçeriği” bölümünde verildiği 

için burada tekrar edilmemiştir. 

Türkçe münşeâttan sonra eserin en sonunda bir paragraflık hatime 

sayılabilecek bir bölüm vardır. O da şöyledir: 

"QG�M                  k�+����q9�1 Ñ5�U ��&�7qp�� kSNR9�=�� �0Q1 C�'�Y� �O kS5�N���� �0Q1 C�'�̂ � �O kS5�5�6�� �0Q1 C�&�*�  k�\�:QX�O�� �\����v�1�O k�\�:QX���x �\����4S5 Qs

   _Q- k�+��"qa�1 �N��Q4 ��M�Nq����O   T�+��=Q-����"�7q�� S©�-����"�:q'�-K ��&S��=�Y430  �:q'�-K QDQ'q�Q7Q��O k T�+�W'Q1��[q�� SV�7�[431       �V�SA�̂  ²_Q#�GQ� RES/ ��&�"qaR��  ��1 k

                    kS<����w� �N�vq-�  ���� �O k�N�:�b £���;�6S* _S��NW#qG�t q+�  k²N�* �NQ±��� �0Q1 ���̂ �N�i��O kQ¤Q���NRp�� ��Q���#�5 QD«=qa�� _Q- �QUOW �O kQ¤Q���eR'�� Q��5�U C�'�; �D�[�A�n

 C�a�e�|�1S<�,�=�� �5��U QDQ'�y�- �0Q1 �2� ��7�&R'�Y�  k<��=�Y ����E���1 0* .$%�B".432   

                                                
428  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 31. 
429  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 31-32. 
430  Mutaffifîn, 83/26. 
431   Sâffât, 37/61. 
432  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 227. 
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(Bu, incilerden daha güzel, atın alnındaki beyazlıklardan daha parlak ve 

şekerden daha tatlı olan Risâle-i şevķıyye ve maķâle-i źevķıyye’dir. Nazmı gizli inci 

ve nesri fitneye düşüren büyüdür. Yarışanlar, ancak onun güzelliğini elde etmek için 

yarışsınlar ve çalışanlar ancak onun benzeri için çalışsınlar. Ben, onu ancak 

incelikleri kavramaya meyilli ve kendisinde incelik definelerini barındıran zeki kişi 

için telif ettim. İyi inceleyiciden beni hayır duayla anmasını ümit ediyorum. Ben 

halkın en muhtacı Mustafa b. Mevlânâ Hüsâm. Allah, o ikisini lütfundan esenlik 

yurduna (cennet) yerleştirsin. Bitti). 

Burada Hüsamzâde, eserini yine güzel niteliklerle övmektedir. Onu ancak 

incelikleri kavrayabilen zeki kişi için yazdığını ifade etmekte ve iyi inceleyiciden 

kendisini hayır duayla anmasını bekleyerek eserine son vermektedir. 

F. er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye’nin Kaynakları  

Hüsamzâde’nin er-Risâletü’ş-şevķıyye’de en temel kaynağı, hiç kuşkusuz 

Kur’ân-ı Kerîm’dir. Zira eserinin baştan sona pek çok yerinde ayetlere yer verildiği 

ve onlarla istişhad edildiği dikkati çekmektedir. 

Müellifin eserinde ayetler kadar çok olmasa da yer yer istişhadda bulunduğu 

hadisler ise, şu temel hadis kaynaklarında geçmektedir: Mâlik b. Enes (ö. 

179/795)’in el-Muvaŧŧa’ı, Abdullah İbnü’l-Mübârek (ö. 181/797)’in Müsned’i, İbn 

Ebî Şeybe (ö. 235/850)’nin Muśannaf’ı, Aĥmed b. Ĥanbel (ö. 241/855)’in Müsned’i, 

el-Buħârî (ö. 256/870)’nin Śaĥîĥ’i, Müslim (ö. 261/875)’in Śaĥîĥ’i, İbn Ĥibbân (ö. 

354/965)’ın Śaĥîĥ’i, İbn Mâce (ö. 273/887)’nin Sünen’i, Ebû Dâvûd (ö. 275/889)’un 

Sünen’i, et-Tirmiźî (ö. 279/892)’nin Sünen’i, en-Nesâî (ö. 303/915)’nin Sünen’i, Ebû 

Ya‘lâ (ö. 307/920)’nın Müsned’i, el-Ĥâkim en-Nîsâbûrî (ö. 405/1015)’nin 

Müstedrek’i, eş-Şihâb el-Ķużâ‘î (ö. 454/1062)’nin Müsned’i, el-Beyhaķî (ö. 

458/1066)’nin es-Sünenü’l-kübrâ’sı, ez-Zemaħşerî (ö. 538/1144)’nin el-Fâiķ fî 

ğarîbi’l-ĥadîŝ’i, İbnü’l-Eŝîr (ö. 606/1210)’in en-Nihâye fî ğarîbi’l-ĥadîŝ ve’l-eŝer’i, 

el-Heyŝemî (ö. 807/1405)’nin Mecma‘u’z-zevâid ve menba‘u’l-fevâid’i, İbn Ĥacer el-

‘Asķalânî (ö. 852/1449)’nin Fetĥu’l-Bârî’si. Eserdeki hadislerden birkısmı da şu 

kaynaklarda yer almaktadır: el-Câĥız (ö. 255/869)’ın Resâil’i, İbn Ķuteybe (ö. 

276/889)’nin ‘Uyûnü’l-aħbâr’ı, eŧ-Ŧaberî (ö. 310/923)’nin Târîħu’r-rusül ve’l-

mülûk’ü, İbrahim el-Beyhaķî (ö. 320/932)’nin el-Meĥâsin ve’l-mesâvi’si, İbn ‘Abdi 
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Rabbihî (ö. 328/940)’nin el-‘İķdü’l-ferîd’i, Ebû Ŧâlib el-Mekkî (ö. 386/996)’nin 

Ķûtü’l-ķulûb’ü, eŝ-Ŝe‘âlibî (ö. 429/1038)’nin et-Temŝîl ve’l-muĥâđara, Ŝimâru’l-

ķulûb, ve el-İ‘câz ve’l-îcâz’ı, Ebû Nu‘aym el-İsfehânî (ö. 430/1038)’nin Ĥilyetü’l-

evliyâ’sı, el-Ġazzâlî (ö. 505/1111)’nin İĥyâü ‘ulûmi’d-dîn’i, ez-Zemaħşerî (ö. 

538/1144)’nin el-Keşşâf’ı, İbnü’l-Eŝîr (ö. 637/1239)’in el-Meŝelü’s-sâir’i, 

Muĥyiddîn İbn ‘Arabî (ö. 638/1240)’nin el-Fütûĥâtü’l-Mekkiyye’si, el-Ķurŧubî (ö. 

671/1273)’nin el-Câmi‘ li-aĥkâmi’l-Ķur’ân’ı, eź-Źehebî (ö. 748/1347)’nin Târîħu’l-

İslâm’ı, İbn Ķayyim el-Cevziyye (ö. 751/1350)’nin Aħbâru’n-nisâ’sı, es-Seyyid eş-

Şerîf el-Cürcânî’nin et-Ta‘rîfât’ı, İbn Ĥacer el-‘Asķalânî (ö. 852/1449)’nin İnbâü’l-

ġumr’u ve İbn ‘Arabşâh (ö. 854/1451)’ın Fâkihetü’l-ħulefâ ve müfâkehetü’ž-

žurefâ’sı.  

Hüsamzâde, er-Risâletü’ş-şevķıyye’de çok sayıda Arapça şiirle istişhâd etmiş, 

fakat eserinin hiçbir yerinde Arapça şiirleri nispetiyle sunmamıştır. Nispeti belirlenen 

şiirlere ve şiir kökenli sözlere (örneğin şiirken meselleşenler gibi) bakıldığında onun 

el-Mütelemmis (ö. h.ö. 50/569), en-Nâbiğatü’ź-Źübyânî (ö. h.ö. 18/604), Züheyr b. 

Ebî Sülmâ (ö. h.ö. 13/609), Lebîd b. Rebî‘a (ö. 41/661), Beşşâr b. Bürd (ö. 167/784), 

el-‘Abbâs b. el-Aĥnef (ö. 192/807), Ebû Nüvâs (ö. 198/813), Ebû Temmâm (ö. 

231/845), Di‘bil el-Ħuzâ‘î (ö. 246/860), İbnü’r-Rûmî (ö. 283/896), el-Buĥturî (ö. 

284/898), el-Mütenebbî (ö. 354/965), Bedî‘u’z-zemân el-Hemedânî (ö. 398/1008), 

İbn Zeydûn (ö. 463/1070), İbnü’l-Fârıż (ö. 632/1235) ve Ĥâfıž-ı Şîrâzî (ö. 

791/1389)’nin divanlarından ve Sa‘dî-i Şîrâzî (ö. 691/1292)’nin Külliyât 

(Gülistân)’ından yararlandığı görülmektedir. Yine eserde nispeti verilmeyen bazı 

Arapça şiirlerin de el-Mufađđal eđ-Đabbî (ö. 168/784)’nin el-Mufađđaliyyât, Ebû 

‘Ubeyd b. Sellâm (ö. 224/838)’ın Kitâbü’l-Emŝâl, el-Câĥıž (ö. 255/869)’ın el-Beyân 

ve’t-tebyîn, Kitâbü’l-Ĥayavân ve Resâil, el-Müberred (ö. 286/899)’in el-Kâmil fi’l-

lüğa ve’l-edeb, el-Âmîdî (ö. 370/980)’nin el-Mu’telif ve’l-muħtelif, el-Merzübânî (ö. 

384/994)’nin Mu‘cemü’ş-şu‘arâ, Ebû Hilâl el-‘Askerî (ö. 395/1005)’nin Kitâbü’ś-

Śınâ‘ateyn, eŝ-Ŝe‘âlibî (ö. 429/1038)’nin Yetîmetü’d-dehr, et-Temŝîl ve’l-muĥâđara, 

el-İ‘câz ve’l-îcâz, Ebû İsĥâķ eś-Śâbî (ö. 384/994)’nin Resâil, er-Râğıb el-İsfehânî (ö. 

502/1108)’nin Muĥâđarâtü’l-üdebâ, ez-Zemaħşerî (ö. 538/1144)’nin Esâsü’l-belâğa 

ve Rebî‘u’l-ebrâr, İbnü’l-Eŝîr (ö. 637/1239)’in el-Meŝelü’s-sâir fî edebi’l-kâtib ve’ş-

şâ‘ir, el-Ķıfŧî (ö. 646/1248)’nin el-Muĥammedûn mine’ş-şu‘arâ, İbn Manžûr (ö. 
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711/1311)’un Lisânü’l-‘Arab, el-İbşîhî (ö. 850/1446)’nin el-Müstaŧraf ve 

Muĥammed-i ‘Avfî (ö. 629/1232)’nin Lübâbü’l-elbâb adlı eserlerinde ve bu tür 

eserlerde nispetli olarak yer aldığı tespit edilmiştir. Onun eserinde kaydettiği bazı 

şiirler de, nispetsiz olarak Elfü leyle ve leyle, eś-Śûlî (ö. 335/946)’nin Edebü’l-küttâb, 

ez-Zemaħşerî (ö. 538/1144)’nin el-Keşşâf ‘an ĥaķâiķı’t-Tenzîl, es-Sem‘ânî (ö. 

562/1167)’nin Edebü’l-imlâ ve’l-istimlâ, Ebû Bekir b. ez-Zeki el-Mutaŧabbıb (ö. 

694/1297)’ın Ravżatü’l-küttâb veĥadîķatü’l-elbâb, ‘Ađudüddîn el-Îcî (ö. 

756/1355)’nin el-Mevâķıf, eś-Śafedî (ö. 764/1363)’nin el-Vâfî bi’l-vefeyât, İbn Ebî 

Ĥacle (ö. 776/1375)’nin Dîvânü’ś-śabâbe, ed-Demîrî (ö. 808/1405)’nin Ĥayâtü’l-

ĥayavâni’l-kübrâ gibi eserlerinde ve özellikle Abdülķâhir el-Cürcânî (ö. 

471/1078)’nin Delâilü’l-i‘câz ve Esrâru’l-belâğa, es-Sekkâkî (ö. 626/1229)’nin 

Miftâĥu’l-‘ulûm, el-Ħaŧîb el-Ķazvînî (ö. 739/1338)’nin el-Îżâĥ fî ‘ulûmi’l-belâğa ve 

Telħîśu’l-Miftâĥ, et-Teftâzânî (ö. 793/1390)’nin Muħtaśaru’l-me‘ânî ve el-Muŧavvel 

‘gibi belâgata ilişkin eserlerinde geçmektedir. 

Hüsamzâde, eserinde dört yerde beyitte ve bir yerde nesir içinde Kemâlüddin-

i Ħucendî’nin mahlası Kemâl’i433 ve sadece bir yerde nesir içinde Mevlânâ’yı434 

zikretse de diğer Farsça şiirlerin nispetini vermemiştir. Tespit edilebildiği kadarıyla 

o, Farsça şiirleri de Firdevsî (ö. 416/1024)’nin Şâhnâme’si, Ebû Sa‘îd-i Ebu’l-Ħayr 

(ö. 440/1048)’ın Rubâ‘iyyât’ı, Nižâmî-i Gencevî (ö. 597/1201)’nin Ħusrev u Şîrîn’i 

ve Maħzenü’l-esrâr’ından, Sa‘dî-i Şîrâzî (ö. 691/1292), ‘Ubeyd-i Zâkânî (ö. 772/ ) ve 

Ķâsım-ı Envâr (ö. 837/1434)’ın Külliyâtlarından, Enverî (ö. 565/1169), Felekî-i 

Şîrvânî (ö. 577/1181), Mucîruddîn-i Beyleķânî (ö. 586/1190), Žahîr-i Fâryâbî (ö. 

598/1202), Mevlânâ Celâlüddîn-i Rûmî (ö. 672/1273), Selmân-ı Sâvecî (ö. 

778/1376), Ĥâfıž-ı Şîrâzî (ö. 791/1389) ve Kemâlüddîn Mes‘ûd-ı Ħucendî (ö. 

792/1390)’nin de dîvânlarından almıştır. Yine eserindeki bazı Farsça şiirler de, Ebû 

Bekir İbnü’z-Zekî el-Müteŧabbıb el-Konevî’nin Ravżatü’l-küttâb ve ĥadîķatü’l-

elbâb’ı, Ĥamîduddîn Ebû Bekir (ö. 559/1164)’in Maķâmât’ı, Sa‘duddîn-i 

Verâvînî’nin Merzübânnâme’si ve Muĥammed-i ‘Avfî (ö. 629/1232)’nin Lubâbü’l-

elbâb’ında nispetsiz olarak yer almaktadır. Kanaatimizce müellif, muhtemelen bu 

kaynaklardan da yararlanmıştır. 

                                                
433  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 36, 67, 151, 155. 
434  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 180. 
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Hüsamzâde’nin eserinde yine nispetini vermediği Türkçe şiirlerin çok büyük 

bir kısmı, mutasavvıflar çevresinde bir hayli şöhret kazanmış olan Şeyħî-i Germiyânî 

(ö. 832/1429’dan sonra)’nin Ħusrev u Şîrîn adlı eserinden ve az bir kısmı da yine bu 

şâirin Dîvân’ından alınmıştır. 

Hüsamzâde eserinde çok sayıda mesel ve hikmetli söze de başvurmuştur. Bu 

sözlerin bazısı, el-Mufađđal eđ-Đabbî (ö. 168/784)’nin Emŝâlü’l-‘Arab’ı, Ebû 

‘Ubeyd Ķâsım b. Sellâm (ö. 224/838)’ın Kitâbü’l-Emŝâl’i, Ebû Hilâl el-‘Askerî (ö. 

395/1005)’nin Cemheratü’l-emŝâl’i, eŝ-Ŝe‘âlibî (ö. 429/1038)’nin et-Temŝîl ve’l-

muĥâđara’sı, Ebû ‘Ubeyd el-Bekrî (ö. 487/1094)’nin Faślü’l-maķâl fî şerĥi Kitâbi’l-

Emŝâl’i, el-Meydânî (ö. 518/1124)’nin Mecma‘u’l-emŝâl’i, ez-Zemaħşerî (ö. 

538/1144)’nin el-Müstaķśâ fî emŝâli’l-‘Arab’ı, el-Ħûyî (ö. 549/1154)’nin Ferâidü’l-

ħarâid fî’l-emŝâl’i, el-Kelâ‘î (ö. 634/1237)’nin Nüktetü’l-emŝâl ve nefŝetü’s-siĥri’l-

ĥalâl’i gibi klasik emsâl kitaplarında bulunmaktadır. Mesel ve hikmetli sözlerin diğer 

bazısı da, el-Ħalîl b. Aĥmed (ö. 175/791)’in Kitâbü’l-‘Ayn’ı, el-Câĥıž (ö. 255/869)’ın 

el-Beyân ve’t-tebyîn ve Kitâbü’l-Ĥayevân’ı, el-Müberred (ö. 286/899)’in el-Fâżıl’ı, 

İbn Düreyd (ö. 321/933)’in Cemheratü’l-lüğa’sı, el-Ezherî (ö. 370/980)’nin 

Tehźîbü’l-lüğa’sı, eś-Śâĥib b. ‘Abbâd (ö. 385/995)’ın el-Muĥîŧ fî’l-lüğa’sı, el-

Cevherî (ö. 393/1003)’nin eś-Śıĥâĥ’ı, Ebû Hilâl el-‘Askerî (ö. 395/1005)’nin el-

Evâil’i, Ebû Ĥayyân et-Tevĥîdî (ö. 414/1023)’nin Kitâbü’l-İmtâ‘ ve’l-müânese’si, el-

Ķuşeyrî (ö. 465/1072)’nin er-Risâletü’l-Ķuşeyriyye’si, er-Râğıb el-İsfehânî (ö. 

502/1108)’nin Muĥâđarâtü’l-üdebâ’sı, el-Ġazzâlî (ö. 505/1111)’nin İĥyâü ‘ulûmi’d-

dîn’i, ez-Zemaħşerî (ö. 538/1144)’nin Esâsü’l-belâğa, Rebî‘u’l-ebrâr ve el-Keşşâf’ı, 

el-Ĥarîrî (ö. 516/1122)’nin Maķâmât’ı, İbnü’l-Cevzî (ö. 597/1201)’nin et-Teźkira 

fî’l-va‘ž’ı, Muĥyiddîn İbn ‘Arabî (ö. 638/1240)’nin el-Fütûĥâtü’l-Mekkiyye’si, Sa‘dî-

i Şîrâzî (ö. 691/1292)’nin Külliyât (Gülistân)’ı, İbn Manžûr (ö. 711/1311)’un 

Lisânü’l-‘Arab’ı, el-Ķummî en-Nîsâbûrî (ö.728/1327)’nin Ğarâibü’l-Ķur’ân ve 

rağâibü’l-Furķân’ı, ed-Demîrî (ö. 808/1405)’nin Ĥayâtü’l-ĥayavâni’l-kübrâ’sı, el-

Ķalķaşendî (ö. 821/1418)’nin Śubĥu’l-a‘şâ’sı, el-İbşîhî (ö. 850/1446)’nin el-

Müstaŧraf fî külli fennin müstežraf’ı ve Ebû Bekir İbnü’z-Zekî’nin Ravżatü’l-küttâb 

ve ĥadîķatü’l-elbâb’ı gibi eserlerde yer almaktadır. 

Son olarak eserdeki düz cümle tarzındaki bazı bilgilerin de el-Kelâbâźî (ö. 

380/990)’nin et-Te‘arruf li meźhebi ehli’t-taśavvuf, Ĥamîduddîn Ebû Bekir (ö. 
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559/1164)’in Maķâmât, İbn Ğânim (ö. 678/1280)’in Keşfü’l-esrâr ‘an ĥikemi’ŧ-ŧuyûr 

ve’l-ezhâr, et-Teftâzânî (ö. 793/1390)’nin Şerĥu’l-Maķâśıd ve en çok da Ebû Bekir 

İbnü’z-Zekî’nin Ravżatü’l-küttâb ve ĥadîķatü’l-elbâb’ından alıntılandığı tespit 

edilmiştir. 

G. er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye’yi Etkileyen Münşeât Mecmuası  

Müellifin kendi eserinden önce yazılmış münşeât mecmualarından üslup ve 

içerik yönünden az ya da çok etkilendiği bir gerçektir. Yapılan araştırma ve 

incelemeler sonunda onun bu mecmualar içinde birinden açık bir şekilde etkilendiği 

görülmüştür. Bu eser, Ebû Bekir İbnü’z-Zekî el-Müteŧabbıb el-Konevî tarafından 

kaleme alınan Ravżatü’l-küttâb ve ĥadîķatü’l-elbâb adlı Farsça münşeât 

mecmuasıdır. 

Eserin müellifi, Sadr lakabıyla anılan Zeki oğlu Ebû Bekir’dir. Hâl tercümesi 

kitaplarında adına rastlanmayan Ebû Bekir’in hayatı hakkındaki bilgiler, eserinin 

mukaddimesinde verdiği bilgilere ve dostlarına gönderdiği mektuplardaki ufak tefek 

kayıtlara dayanmaktadır. O, Anadolu Selçuklu devletinin son zamanlarında ve 

Anadolu’nun çeşitli siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel yönlerden çok değişik bir 

durumda bulunduğu bir devirde yaşamıştır. Nisbesi olan el-Konevî’den Konya’da 

doğmuş olduğu anlaşılan Ebû Bekir, Konya medreselerindeki hocalardan Arap ve 

Fars dillerini merak edip öğrendikten, bu dillerin edebiyatıyla ilgili birçok eseri 

okuyup mütalaa ettikten sonra devrin ileri gelen bilginlerinin yanında Arapça ve 

Farsça inşâ sanatının bütün inceliklerini öğrenmiştir. Sultan II. İzzüddin Keykavus 

zamanında İnşâ Divanı’nda tercümanlık görevinde bulunmuş olan Emîr Bedrüddin 

Yahya’nın yanında ders görmüş, kitâbet ve teressül alanında epeyce başarı 

sağlamıştır. Bunun yanı sıra o, Arapça ve Farsça güzel şiirler de kalme almış ve 

şiirlerinde Sadr mahlasını kullanmıştır. Ebu Bekir, Mütetabbib unvanını da 

kullanmış, ama eserinin hiçbir yerinde bu unvanı niçin kullandığını açıklamamıştır. 

Bununla birlikte tıp öğrenimi nedeniyle tevazu yoluyla kullanmış olduğu da tahmin 

edilebilir. İnşâ alanında olgunluğunu Konya edebî çevrelerinde kabul ettirmeyi 

başaran müellif, teressül ve kitâbet sahasında hevesli ve yetenekli gençlerin 

yetişmesinde çaba göstermiş ve onlara hocalık etmiştir. Ebû Bekir’in mektuplarından 

ilişki kurup dostluklarını kazandığı kimseler arasında Emîr Bedrüddin Yahya, Tabip 
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Ekmelüddin el-Müeyyed Nahcivânî, Melikü’s-sevâhil Emîr Bahâüddin Mehmed, 

Emîr Nusretüddin Hasan, Çankırılı Boğdin oğlu Emîr Zahîrüddin, Emîr Seyfüddin, 

Mevlânâ Şerefüddin Hattât, Mevlânâ Kadı İmâdüddin ve Mevlâ’l-allâme Kutbuddin 

görülmektedir. Onun mektuplarından Karahisar (Afyonkarahisar) ve Kayseri’de de 

bulunduğu anlaşılmaktadır. Hayatının son zamanlarında dünya işleriyle meşgul 

olmaktan vazgeçmiş, hatta en çok hoşlandığı ilmî mubâhaselerden bile elini eteğini 

çekmiş, kendini Tanrı’ya taat ve ibadete vermiş, bu sırada şiddetli bir nefes darlığı ile 

böğür ağrısına tutulmuş ve muhtemelen h. 694’te vefat etmiştir435. 

Ebû Bekir İbnü’z-Zekî tarafından Anadolu Selçuklu Devleti’nin son 

zamanlarında 1279 yılı başlarında telif edilen Ravżatü’l-küttâb ve ĥadîķatü’l-elbâb, 

çeşitli konularda devrin bazı devlet adamları ile müellifin dost ve yakınlarına yazılıp 

gönderilen 58 özel mektup ile 26 yaprak tutarında bir zeyl bölümünden oluşmaktadır. 

Selçuklu devri inşâ sanatının güzel örneklerinden birini teşkil eden sözkonusu eserde 

şu gibi tarihi kayıtlara rastlanmaktadır: Cimri ayaklanması ve bu sıralarda Selçuklu 

başkenti Konya hakkında notlar, bu ayaklanmada âsilerce öldürülen Selçuklu 

emîrlerinin çeşitli özellikleri, Emîr Bahâüddin Mehmed’in Sâhiller emîrliğine 

atanması, Karahisâr-ı Devle emîri Fahruddin Ali oğlu Nusretüddin Hasan’ın birkısım 

faaliyetleri ile onun Emîr Tâcüddin Hüseyin’den başka ilgili kaynaklarda adlarına 

rastlanmayan Emîr Şücâüddin Günek ve Emîr Şemsüddin Kayser adlı iki kardeşinin 

daha bulunduğu, kaynaklarda görülmeyen Seyfüddin ve Boğdin oğlu Zahîrüddin adlı 

iki Selçuklu emîri hakkında bilgiler, ünlü Selçuklu tabibi Nahcivanlı Ekmelüddin ile 

Selçuklu İnşâ Divanı’nda tercümanlık görevi yapan Emîr Bedrüddin Yahya hakkında 

bazı kayıtlar, adları belirtilmeyen birkaç zatın Anadolu Selçuklu yönetiminde bazı 

görevlere (İnşâ Divanı ve Valilik gibi) atanmaları. Bunun dışında eser, o zamanki 

Konya’nın şehir hayatını ve nasıl bir kültür düzeyinde bulunduğunu, Anadolu’da 

kullanılan Farsça ve Arapça’nın çeşitli dil özelliklerini göstermesi bakımından da 

önem taşımaktadır436.   

Hüsamzâde, eserinin birçok bölümünde Ravżatü’l-küttâb’dan manzum ve 

mensur alıntı yapmıştır. Örneğin mukaddimede Allah hakkında ifade edilen  �5��̀  �6tSN�1
                                                
435  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî el-Müteŧabbıb el-Konevî, Ravżżżżatü’l-küttâb ve ĥĥĥĥadîķķķķatü’l-elbâb, nşr. Ali 

Sevim, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1972, s. 1-7. 
436 Ebû Bekir İbnü’z-Zekî el-Mutatabbıb el-Konevî, Ravżżżżatü’l-küttâb ve ĥĥĥĥadîķķķķatü’l-elbâb, 

neşredenin önsözü, s. VIII-IX. 
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  ���N��7�̂  QDQe�Æ��4 Q+��jS� �0Q1 �jQ[�=���O k���N�y�b QDQ���ªS5 SmQ���6�Y 01 �³OUNa�� cümlesi437, Ravżatü’l-küttâb’daki 

Dvt6Y z� ³OUN- 0�'Ê D# C7:p;�>5�Nx O� °Æ4 µB� z� +�1U �zOU O �=t5��'Ê O� >�ª5  cümlesinin438 

neredeyse bir çevirisinden ibarettir. Yine mukaddimedeki   �=����tN¿ O� C�Ê5�* s��"#� 5U 

mısrâı ile başlayıp   Ï��* +��&^ >�;U +�&Ô U�4 �5O mısrâı ile sona eren beş Farsça beyit439 

Ravżatü’l-küttâb’dan440 alıntılanmıştır. Matla‘u’l-hadîs bölümünde yine iki Arapça 

beyit ( S��5�w� ������M... )441, Ravżatü’l-küttâb’dan442 alındığı gibi Farsça bir beyit de (  Ci��;

56��... )443 ondan444 alınmıştır. 

Arapça münşeât bölümünde örneğin 1 numaralı mektuptaki   S3��6�Q"�;��# ����1�6Qb �6�[�*

       ����:Q��B�O k��A:Qn ²_S�����t�5 ����5 S���G�1�O k����=�Y ��A�|�� «�����M            _S��������� Q����q'�̂  0�=����# ������;�U�O k l_S���1�w��O S3��1Â� SV�:�� Q�RG�'�#  

cümlesi445 aslında Ravżatü’l-küttâb’daki   d�N�x ��G1 O Ï��^ >��M 3�6";� Cx�~ �t�Á O ��16b

s�'^ 0=Y O Ï�1� O 3�1� V:� �ZG� O Ï�¸5�Ï���  cümlesinin446, yine aynı mektuptaki  WV�'�v�t �E ��X���x

+����:�̂ �O  �\�'�̂ QU ����N�A�; QDS���jS� �d��&Q"q�� S!q'�v�� �0Q1 cümlesi447 Ravżatü’l-küttâb’daki sNt���  ��-�t 56* ��:"x� 

    6�t� N�`�X +���:^ O D�'^U 5��M d� +� �5�NY g9=B z� D# �4� >$6� �16b �U�[4 cümlesinin448 

hemen hemen bir tercümesi ya da benzeridir. Bu bölümde 2 numaralı mektupta 

Arapça bir beyit (  «2« �6��7�r�... ) de449 Ravżatü’l-küttâb’dan450 alıntılanmıştır. 4 numaralı 

mektupta  �6��v�-  ���S®�- k�\����A�P�1 ��&���; Q\�'qa���� C�'�; �\�tSN���A�� ���A�e���O k�\����&�P�1 «2� �%�[S� Z+    �%:�Qp�; ��M�5�6��X R+�  ���q-�N�; ��&�B  

cümlesinin451 esin kaynağı, aslında Ravżatü’l-küttâb’daki  ����-SN�; ���6QvW- ��/ k�\����&�P�1 «2� �%�[S� 

                                                
437  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 15. 
438  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 2. 
439  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 18-19. 
440  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 1-2. 
441  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 26. 
442  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 139. 
443  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 29. 
444  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 140. 
445  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 34. 
446  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 160. 
447  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 34. 
448  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 161. 
449  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 39. 
450  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 41. 
451  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 45. 
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cümlesidir452. 6 numaralı mektuptaki     ,�y�Wa��  SV�Q-����X S3���YS5 ���N�qe�1 k«���7�'�[�� SVQ���1�  S5��p���  �¢�7qe�1�  

ifadesi453, Ravżatü’l-küttâb’daki      Õ��; V���1� 3��^5 S3���YS5 ��N�qe�1 O º:Ê N*�#�  S3�1� SNp� ¢�7qe�1 

ifadesinin454 biraz değiştirilmiş şeklidir. Yine bu mektuptaki    QD�S* W°SA�B�N��t ��6�7�Y �2� ���6Q7���-

�1 �{�,�b�  FSN�"�7�t�O kQDQ1��[��S/  Q6:Q"�; �{����̀ � QDS���=�YS/ Q6tS�  cümlesi455, Ravżatü’l-küttâb’daki    ��6�H «2 6�7r�

�6:Q"�[�� W°SA�B�N�t ��Nq9�xO �6t��i� FSN�"�7�t cümlesiyle456 yakından ilgilidir. 

Farsça münşeât bölümünde 3 numaralı mektuptaki  

...         O k6x�* �U�:4 z�NY� !^�"=1 O �U�[4 3�AX� C;6"=1 D# ºZÖ  5���tU  O 5U N* +� S3�� SV:� µv� D# ºY61 

               D7�� �Ë Cx�b O kÏ���5� d�Nx  +�Ë ×�~ D#  ºY61 O k6��1 CX�* 5�ÊzO5�      DYO�5  �Ë ��RG'* O kÏ���5�   � %:=�

  D�a� O 5��4���      D:x�Y D# ºA8 O k5�Px� S5�Mz� �           Za|1 µn�AB5� >�a` V&�1 O k>SN$:�B QUNÊ z Z,Ò µn�=A�� 
�=*   z �

           sN&Ø* Oz5� d�* 5U NÊ� k6"-� C1 �N; �N[1 5U k>S5$69B ��x�b�            O� gA�^ z� CÊ6��bN- ¢A�` D#  D"=Pb 

D¸�5 �Ë +� CÊU��Ê  N#� O  k�=¸E �¢t�- §�;  

pasajı457, Ravżatü’l-küttâb’da şu rivayetle yer almaktadır: 

...          6M z�NY� !^�"=1 O ��; Õ�; �-N[1 3�|Y C;6"=1 D# ºZÖ      !��^ D# Cv:-�BO k6x�* �Nb� V:A4 �t� ... O

               5��Ê5�* ��� k6��1 CX�* 5�ÊzO5 5��tU  O 5U N* +� V:� �5�` D# 0=Y >N#� ...    kÏ���5� d�Nx >�="Y� !:e*

       5ON�4 O k5�P�x� S5�Mz� ���a� $�yB �O� O 5��4�� %:=� d�AM ¢tONB �RG� O kÏ���5� ��7�� �7"4� Cx�b O

U�UN"4� ...   5U D�D:x�Y�   <,4 k>5$69B ��x�b +� ��-O O U�UO V&�1 5U D� O k>N$:�B QUNÊ +� 	,b� 
�=*  ...  N�Ê�

                        O ��X,n  N#� O  k�4� ¢tE  +� gA^ z� �U�[4 ¢A` jx�AB D# 6�O�6b +�t�Ö j�1 �sN&Ø* >6�1Oz5� d�* 5U

D¸�5 +�Ë º:Ê 5�eX� 5U +� �x��*�¢t�- N-�� (�1 O NB §�; 458...  

                                                
452  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 52. 
453  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 50. 
454  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 53. 
455  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 52. 
456  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 128. 
457  er-Risâletü’şşşş-şşşşevķķķķıyye, s. 120. 
458  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 8-10. 
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Yine aynı mektuptaki   D"=�b 0�t��  D"�x��*  �N���1z �  U5O��:� U��t  cümlesi de459, Ravżatü’l-

küttâb’da460   D"=�b 0�t��  D"�x��* �5 <��$t� �  U5O��:� U��t  şeklinde yer almaktadır. 5 numaralı 

mektuptaki   U���� 6����B %# k���B� +�5�� O k���x� +�P:M �t�� z� cümlesi461, aynen Ravżatü’l-

küttâb’da462 geçtiği gibi bu mektupta sON; +�Ë .O� k�-NtG¿ <�|a�� 5�ÊzO5 s5��Ö �� �46* �'`O 

D*��� D# �A�` 6v; O�U�"-� µ[��� ���* ��N"-�* U�*  0tON¿ 6v;  cümlesi463, onda sON; +�Ë O� +��t� �a�� 

               � D# +��t� �A�` 6v; O kUNtG¿ <�|a�� 5�Ó O V:� d���^ O 5�ÊzO5 �U��Y �46*       ºA=�� U��* 0tON¿ 6v; �*��

6t�NÊ µ[��� ���* ��N"-�* şeklinde464 ve aynı mektubun sonundaki   Ï���tN¿ z� Ï�N1�# d��^ D�:Ö

+O�-� zO5 º;�4 NM >U�t� >�7[� U�61� O kU�* +�|1 cümlesi de465, yine Ravżatü’l-küttâb’da  5�ÊzO5

 O kU�* +�|1 <�$t� Ï��tN¿ z� +��t�; +� �:[�    +O��-� zO5 º;��4 N�M >U��t� >�7[� U�61�  şeklinde466 yer 

almaktadır. 7 numaralı mektupta     C1��:¿ ¢tON�B O kC1,�4 ¢tN��"* ifadesi467, Ravżatü’l-

küttâb’da C1�:¿ ¢tN�B O kC1,4 ¢tON"* şeklinde468 yer almaktadır. 8 numaralı mektuptaki şu 

pasaj469 

    k��Ê ¤;�y"1 U�y";� O k5�&p"4�               k��U��:;  ��� <�tw�  U�;  >���- O k�xGÊ Nn�b N*  ��&tS5��* �³���v�� C�e�;���- Ù[1O 

     DR'�Y +�  �:t�Ê k61� U�:*�                 DtOU� !:#NB +� O kT�%W9�� �³��AQ� �0�MK D# D"-�t µ"16b ³�A� >�N* z� 3z� s�Ê5�# 5U z$Ne1 � 

D��bO5�U 5U �5��^�D"b�4 µBNyY ´��1 m-O N* Nt6vB    

Ravżatü’l-küttâb’da470 

                                                
459  er-Risâletü’şşşş-şşşşevķķķķıyye, s. 121. 
460  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 21. 
461  er-Risâletü’şşşş-şşşşevķķķķıyye, s. 126. 
462  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 26. 
463  er-Risâletü’şşşş-şşşşevķķķķıyye, s. 126. 
464  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 46. 
465  er-Risâletü’şşşş-şşşşevķķķķıyye, s. 127. 
466  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 48. 
467  er-Risâletü’şşşş-şşşşevķķķķıyye, s. 130. 
468  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 21. 
469  er-Risâletü’şşşş-şşşşevķķķķıyye, s. 131-132. 
470  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 11. 
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                   D�# C��Ê �xGÊ Nn�b N* k�&:��* 5�6�� ���� �O k�&t5�* ³�v�� �:e;�- Ù[1 O k�-NtG¿ ¤;�yB U�y";� O 5�&p"4�

DZ'�Y�                DtOU� !:#NB O k6�� D"-�* µ"16b ³�A� >�N* 3z� s�Ê5�# 5U �5 jeb $%&1 +� zlNe1 �       5U �5 ¤tN�x +�P[1 +� 

D��bO5�U�Y ´��1 m-O N* Nt6vB U�"-� m*�e1 %:p; O m-��1 (:� D# �vY kD"b�4 µBNy  

şeklindedir. 11 numaralı mektupta <N"8 ³N; %M O 61� <$Nb zO5�� mısrâı ile başlayan ve   ��B

  <N�^ E U�|�v� 6:45 �AX�; mısrâı ile son bulan beş beyitlik Farsça gazel471, Ravżatü’l-

küttâb’dan472 alınmıştır. 12 numaralı mektuptaki  5U k j=#� V[- �D*��1 D# �16b �U�[4 �5�6*

                        ��4� 5�|�8 ��� �Ny�Y +� <5��91  O Vt�y- +�Ë U5�U k³,-� ���z� 5U 5z j��B �5�` O k³�� �[:An 

cümlesi473, Ravżatü’l-küttâb’da    O k³��� ��[:An 5U kj=#� V[- �*��1 D# �16b U�[="4� ��5U�*

-� ���z� 5U 5z j��B �5�`�4$6Y +�6* D� U5�U k³,  şeklindedir474. Sözkonusu mektupta " !:� E D�/

 g�'1Â�"  hikmetli sözü475, Ravżatü’l-küttâb’da476 da aynen yer almaktadır. Yine aynı 

mektupta yer alan uzun )+�)� 5U D# k3�y-� d�"-�...���'1 >�5� +�&^ +� ��a"�� Np�* O (  pasajı477, 

Ravżatü’l-küttâb’da şu şekilde yer almaktadır: 

                  O �=����b5U Ù:�vt ��1$6v1 %:'[B ��-� O Cv:vY <�'; �U�-� +�)� 5U D# <5�Ê6�O�6b �':y- d�"-�

                     D�� z� O k6��45 C1 �-N[1 ��A` 5��* ���&^ !x �7'± z� Ci�; +� >��4 �[x O �:ª �BN¿ �#§*�  >��t5U 

       � k6�*�t C1 �t�6M  ��È VY�=* ��,ª              .�[1 +��t� 5U �U�[4 @Ì kU�* +�|1 >5�* +�1� 5U ��- {�=# �7`O z

+�1�Nb �U�5� +�"=Ax 5U �Av�1 ³ON; O +�*�B  

C�̂ �6�� _Q- S��N�A���# S���Nq��w� _Q- WGWa���t�O    �D�1��&Q4 �µWe�A�t �E Ú���;�U ��G�M�O  

  6|v1 D# 5��Ê5�* d��^ +�6* ³�* g1z O CÊ6�* +�5��M 6`     5�6`� �4N|; >�7'; Np� ¢7e1 O kÕ�; >,y-

                      D�# NM k�4� s6�z�4 >��M �5 �-N[1 s�5 +�N-�=1 O ks6�5��Ê ×N�1 �5 �v:vY s�5 +�Î��B D# �5 ×��^ k6"-� C1

                                                
471  er-Risâletü’şşşş-şşşşevķķķķıyye, s. 135. 
472  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 73-74. 
473  er-Risâletü’şşşş-şşşşevķķķķıyye, s. 138. 
474  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 50. 
475  er-Risâletü’şşşş-şşşşevķķķķıyye, s. 138. 
476  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 31. 
477  er-Risâletü’şşşş-şşşşevķķķķıyye, s. 137-138. 
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                     D�9�� z�* O k�-�t 	,b �O�A� d,# 3�Î�Ë O kV&^ d�t� d�:��� z� k6�# ($=� +� +�"4� ��b �an�; 3�t��*

Dt�=*�   � O ��O5                     S%q���'* µ�Ze[B O z�:� kUN# V`�Y ��È Ï�U�� µB� >�1NÊ z� kU5O� �P"�� +� �DYOU ��5O� O +�|�

                     +� !���^ O k�45�|�8 �� �NyY +� <5�91 O Vt�y- +�Ë k�=��6XN- >����Ö O +�)� z�NÖ D# ¤:�1 �s$64

  s6t6* �Û�U d��^�       d��^ +� z� k���'1 O ��1N1 Nn�b  ...    |8 D# D)� $�; >5�*   N�M N$=:1 O !��e1 V$791 d5Í1 V

                      D�# V1��� +� V:AvB �U�[4 k+�7'X�* 5�ÊzO5 N�Y <O6X O k+��1 N9�� <�PM z�  µ:¿ k�46:[* NM d$Nv1 O j=;

             �='7"�1 @t6|B 0t� k�gQ'Q1Â� �!:QÆ�t �E �D��S/ U���UNÊ >zO5 k6�� Vt�y- d��*� ¢:B�a1 �v:v� ...      +� ��t�Ó × U�^ z�

 =��1�1 �NyY                  +�&^ +� ��a"�� Np�* U�x ��p8 C1UN1 Õ�; +� z� 6�# V`�Y �16b U�[="4� {Nx +�Ë D# �

6t� d�j4 d�U� V&�1 O <�'; N�1 +� z� O� �D��B ©a� O UUNÊ ���'1 >�5�478.  

14 numaralı mektupta yer alan 

                �* O k645 �M�A� >6�'A* 3�Ü º=¿ z� 6�# (=� +� �7�Y 3�t��* D# NM D# º�OU   V:'± V± 5U D# ºe=

            kUz�� Ï��tN¿ U�* +� �:[� ��y- 5U D# º��N- O k6��1 DZ-N1 ´�:"Y� �N^�M �;�� O 5�v"-� <�) �5�NY z� Ci�; +�

                        V:� �5�` D# 0=Y N#� O k6*�:� 3�Ò !t���  6t�5 O �U��Y  6tN* 5��"�� �4U +� <�p"�� {��#� O {�Nn� 5U O

      �* 5�ÊzO5 5��tU O 5U N* +�         V1�x k�4� µ��U {��`� !;�"=1 O Vt�y- 5���� @7P"=1 D# �5 5��Ê5�* ��� k6��1 CX

D'*�v1 5U >5�* �7|; O k0xO5 .�[1 S@Ì kU�* �0x��̂  �U��Y <�&4k  

pasajı479, Ravżatü’l-küttâb’da şöyle yer almaktadır: 

...              N^�M �;�� O 5�v"-� <�) �5�NY z� Ci�; +� V:'± V± 5U D# ºe=* O          D�# NM D# º[-5 O k6��1 DZ-N1 ´�:"Y� �s

          645 �M�A� >6�'A* 3�Ü º=¿ z� 6�# (=� +� �7�Y 3�t��* ...           Ï���tN¿ U��* +� �:[� >�y- 5U D# º��N- O

                  6*�:� 3�Ò !t���  6t�5 O �U��Y  6tN* 5��"�� �4U +� <�p"�� {��#� O {�Nn� 5U O kUz�� ...      D�# 0=�Y >N#� O

      5U N* +� V:� �5�`                !;�"=�1 O Vt�y- <�=X� @7P"=1 D# �5 <6�O�6b 5��Ê5�* ��� k6��1 CX�* 5�ÊzO5 5��tU O

D'*�v1 5U >5�* �7|; O k0xO5 .�[1 S@Ì kU�* V1�x k�4� µ��U �����^ �U��Y <�&4 0x�480k  

sözkonusu mektupta yer alan 

                                                
478  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 29-32. 
479  er-Risâletü’şşşş-şşşşevķķķķıyye, s. 140-141. 
480  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 8-9. 
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              M6� �4U CvtNn �5 ¤'9B O m'� <�&4 ��a� +� Ý�` N�1 5U D# C1,4        O k�Atz �['e* ��:"x� k6"-� C1 5�6`� 6

          D�:t� ��,^ O k+�X�"�1 <�Ö <�) ��tNB D# k��- +�^ �s6M��1�        O k+�7'X�* 5�ÊzO5 !t�P; +�Ë k�=��6�1U5U j7ª 

�=�Oj* 5�|�� �:Y z� k+�Î'Ê �sUN¿ 0t� @t�XO �U��Y.  

pasajı481, Ravżatü’l-küttâb’da şöyle yer almaktadır: 

  U D# C1,4                     <�&�4 ��a� +� Ý�ª s5z >�M Dv'Y 5U D# º:Á O U6�A� �5�` �5O6# Þ:M U�^O +� Ý�` N�1 5

         0tjx ��a�� D9��6�Ë 6M6� �4U CvtNn �5 ¤'9B O m'� ...          D# +��t�; +� >��- +�^ �s6M��1 O k�Atz �['e* ��:"x�

           t�P; +�Ë k�4� +�6�1U5U Nt�7ª �D�t� >,^ O k+�X�"�1 <�Ö <�) ��tNB        @t��XO O �U��Y O k+�7'X�* 5�ÊzO5 !

�=�Oj* 5�|�� �:Y z� k+�Î':� �sUN¿ 0t�482.  

yine aynı mektupta yer alan ) U�"-� �7"4� +�Ë D# �vY... U��  6M��b .ß"1 µB�t�H ( uzun pasajı 

da483, Ravżatü’l-küttâb’da şöyledir: 

       >���� !|�1 D# U�"-� �7"4� +�Ë D# �vY ... "-� �t�aB           ��:e;�- Ù[1 O k�-NtG¿ ¤;�yB U�y";� O 5�&p"4� kU�

DZ'�Y D# C��Ê �xGÊ Nn�b N* k �&:��* 5�6�� ���� �O k �&t5�* ³�v��� ³�A� >�N* 3z� s�Ê5�# 5U �5 jeb $%&1 +� zlNe1 

     DtOU� !:#NB O k6�� D"-�* µ"16b�      D��bO5�U 5U �5 ¤tNx +�P[1 +� �        kD"b�4 µBNyY ´��1 m-O N* Nt6vB    D�# �vY

     U�"-� km*�e1 %:p; O km-��1 (:� .               O kU�* 6M��b CQ��Y >6�O�6b <,X� NM��Ô �9'¥ ³ON;  ��Ê O +UNÊ 0tz� 6[*

U�  6M��b .,"1 C1O6à <,# NM�O�* ��e'4 {��#� O {�Nn�484.  

15 numaralı mektuptaki <5�91 ´��1� %n,B ifadesi485, Ravżatü’l-küttâb’da �x� ´��1� %n,B��  

şeklindedir486. 18 numaralı mektuptaki  NM O k6x�* N7=1 �v* j1�=�  +� �U�N4 d��n� D# º�OU NM

D'*�v� +��:# ´O� D#  º[-5�sNÎ�# �6t�  �:yY +� +��t�  cümlesi487, Ravżatü’l-küttâb’da  D# º�OU O

                                                
481  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 141. 
482  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 19-20. 
483  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 141-142. 
484  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 11-12. 
485  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 142. 
486  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 107. 
487  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 152. 
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              ́ O� D#  º[-5 NM O k6x�* N$7=1 �v* j1�=�  +� 3,^ �U�N4 d��n�   D'*�v1 5U +��:# � sNÎ�# �    6�t�  �:yY +��t�  

şeklindedir488. 

Türkçe münşeât bölümünde 1 numaralı mektuptaki    ´ON�*  ´O� k�U�:4 ��) ��)

     �,�b� <5��91 @�A�1 k��a�x�  O ¤�e� +6[1 k3,^ {6` $5U k3�7# ('-  >l5U k�U�[4 ibareleri489, 

Ravżatü’l-küttâb’da 1 k��ax� O ¤e� +6[1 �U�:�4 +�)� d�"-� k�,b� <5�91 @A�  şeklinde kendini 

göstermektedir490. Sözkonusu mektuptaki   5U s6���P:M D�� NM O ks6��jn Dpr NM cümlesi491, 

Ravżatü’l-küttâb’da U�* Ï�P:M D� NM �5 ��� �;��* O Ï�jn Dpr NM �5 Nn�b şeklindedir492. Aynı 

mektupta  3�:b Q6tN�*  Ce=�* 56B,9�1 >��Ê �sSNÊ D# �N9- jB O kD:7'X 5GÊ D��1�j¿ CYNx 5�6��&^ (:�¿ D#

D:�� ��a� s6�4 >5�Ò cümlesi de493, Ravżatü’l-küttâb’da  �Nx 01�j¿ �4UNÊ +�&^ (:¿ D# 3�:b 6tN*

    6��# >���a� +� °=�* >5��Ò 5U �=B,9�1 >��Ê sNÊ D# �N9- jB O 6*�t .�Ò +� şeklindedir494. 2 

numaralı mektuptaki 3,^ �NË d�"-� ifadesi495, Ravżatü’l-küttâb’da    3,�^ +��)� d��"-� 

şeklindedir496. Sözkonusu mektuptaki   ���7&1 d���`� �#N1 k��^�Y d�*5� 5�61 ifadesi497, 

Ravżatü’l-küttâb’da      �=�B�7&1 d���`� ��#N1 O ���^�Y d��*5� 5�61 şeklindedir498. Aynı 

mektuptaki  >N�"&1 V:'#� l5�U k>5O�N�4 ��* 3�&�� ifadesi499, Ravżatü’l-küttâb’da500 aynen yer 

alırken ��"- +��b °4�* k�ON1 %�'�; @-�5 ifadesi de501, Ravżatü’l-küttâb’da  @A�1 O k�$ON1 %�'�; @-�5

�=B$�"- +�# O kVt�y- şeklinde502 kendini göstermektedir. 3 numaralı mektuptaki :1� �*  5U6

                                                
488  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 24. 
489  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 158. 
490  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 117. 
491  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 159. 
492  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 127-128. 
493  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 159. 
494  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 151. 
495  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 160. 
496  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 121. 
497  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 160. 
498  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 80, 121. 
499  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 160. 
500  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 121. 
501  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 160. 
502  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 123. 
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sN"=# z�t k56BU�:4 +���;  O �U�[4 �4N&- D# 3�� d�"-� DP�Av; ("��45 ¢A` cümlesi503, Ravżatü’l-

küttâb’da    +����; O �U�[�4 �4N&- D# >6�O�6b �5�A1 3�� d�"-� �5��* ¢A` 0t� C¿ 5U D# 2� ��x +�

6t�  >O5 �=BU�:4 şeklinde504 geçmektedir. 9 numaralı mektuptaki D��B�DtU�* �  V&��1 D^�:"Y� 

5U5�#z�4 >��M D"A:�b O +�1NY >,"A1 O k5��Ê ��b cümlesi505, Ravżatü’l-küttâb’da  D�tU�* +�Î��B� 

    ��45�Êz�4 >���M �5 ��A:b O +��1NY +�5�È5 O 5��Ê ��b C'&�1 �5 5�v"-� O ´�:"Y� şeklinde506 yer 

almaktadır. Yine aynı mektupta yer alan iki Arapça beyit (    Q��U��:l=���S* �(����  ���qÇlA��... )507, 

Ravżatü’l-küttâb’dan508 alıntılanmıştır. 10 numaralı mektuptaki   +��)� N�Ê s���n s6"[-5 

cümlesi509, Ravżatü’l-küttâb’da     +��)� N�Ê sj�n ��[-5 5U şeklindedir510. Sözkonusu 

mektuptaki D�5�* 55U ��7'# 6t��- Vv; ³ON; ifadesi511, Ravżatü’l-küttâb’da  5�ÊzO5 ��Ê O +UNÊ

5�*55�U ��7'# 6t��- 6t,v* şeklinde512 bulunmaktadır. Aynı mektuptaki sNt�� �Nx� ¤`O O k��N- 

D;��� �7��`  DB�5�A; �$:Y D'X�5O� ��N�"4� O k�7'# D±�a�� ��e� D�N7; +zO� k��:"x�  cümlesi513, Ravżatü’l-

küttâb’da `O O �t�9� �NxD;�� ¤�  �5��A; �$:Y 5U ��5O� ��N�"4�* O 6t�:� ��a�� ��e� 5U z�5U >�MN7[* +� 

6P�Î� şeklinde514 kendini göstermektedir. 11 numaralı mektuptaki  Nn�b O kD'tNtNÁ �:BN4 %'X

D�O� 09¥ D'tNtNvB �:Î��  3�:b cümlesi515, Ravżatü’l-küttâb’da tNvB O �:BN4 %'X NtN�"* +� �Nx Nn�b N

UUNÎ� 09¥ �:Î�� 3�:b şeklinde516 yer almaktadır. 12 numaralı mektuptaki  s6¸�5 !:n  D# >���

5U V��¥ sN9x s6"*OG; O 3U�[1 s§�; cümlesi517, Ravżatü’l-küttâb’da  §�; �* N* D¸�5 !:n 5U +� ��b

                                                
503  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 164. 
504  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 166. 
505  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 211. 
506  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 183. 
507  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 212. 
508  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 207. 
509  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 213. 
510  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 50. 
511  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 214. 
512  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 211. 
513  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 214. 
514  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 185. 
515  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 216. 
516  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 200. 
517  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 218. 
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�='��¥ N9x �* �*OG; 5U +� d� O 3U�[1 şeklinde518 yer almaktadır. 13 numaralı mektuptaki 

iki Farsça beyit )  ̈ ��5 O ,�*  O U5U(...  519 , Ravżatü’l-küttâb’dan520 alıntılanmıştır. 14 

numaralı mektuptaki �*N� �*Nª O k�*N# ��YO cümlesi521, Ravżatü’l-küttâb’da  ��YO

�*N# �*Nª O k�*N� şeklinde522 yer almaktadır. 15 numaralı mektuptaki  D�Æa� D# º1Gb� 

DY�- O kN$ÆA1 >��M N7Ò �6`� D�'X N�e[1 C��1U 0�` S	�'b  cümlesi de523, Ravżatü’l-küttâb’daki 

D[��e1O 6��UNÊ NZe[1 �5��M N7Ò +� $�yB D# C1,4�6�# N$ÆA1 �5 ��1U 0�` +�  cümlesiyle524 yakından 

ilintilidir. Sözkonusu mektuptaki DªO5 D# º:Á���À s�A4 k ��Î�U !:# �   D��O� ��Atz !�:# 5�G;  

cümlesi525, Ravżatü’l-küttâb’da DªO5 +�Ë Ï�"='Ê 5U� s�A�4 +�Ë >5�At�^ O ��Î�U ��À �  5�G�; 

�Atz +�6M�x şeklinde526 kendini göstermektedir. Aynı mektuptaki 

 ... �'Pb ��X"�(�:�'�; á������ _Q|�YW  �E  "N[x �jY d�PY O kD't�:  

�D�;�6�- ��N�1�   @Qe�"�=�B �%�� ���S/  �@:Qe�"�=�B ��1 C��S/ �s�zSO��̂ �O  

�678 O ��� O k�Y61 D't�  

cümlesi527, Ravżatü’l-küttâb’da 

 ���Pb ��X 5U"�(�:�'�; á������ _Q|�YW  �E "�jY d�PY 5U O  

�D�;�6�- ��N�1�   @Qe�"�=�B �%�� ���S/  �"�=�B ��1 C��S/ �s�zSO��̂ �O�@:Qe  

�Y61 O ���  

                                                
518  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 151. 
519  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 220. 
520  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 27. 
521  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 222. 
522  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 21. 
523  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 224. 
524  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 126. 
525  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 224. 
526  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 189. 
527  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 224-225. 
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şeklinde528 bulunurken 5�O �G� ��a"�� sUNn�b D� O k�$N=1 V:1 s6�U D� cümlesi de529, Ravżatü’l-

küttâb’da       CB��a"�� ��$N=�1 ¨t��"�* �5 j7�ª D�� O C�':1 ��ZG� C;�O6* �5 3U D� şeklinde530 dikkati 

çekmektedir. 

Görülebildiği kadarıyla başta mukaddime ve çok az da matla‘u’l-hadîste 

olmak üzere Arapça münşeât bölümünde 4 mektupta, Farsça münşeât bölümünde 9 

mektupta, Türkçe münşeât bölümünde de 10 mektupta Ravżatü’l-küttâb, çok açık bir 

şekilde er-Risâletü’ş-şevķıyye’yi etkisi altına almış ve adeta onun için işlenmeye 

hazır bir hammadde konumuna gelmiştir. 

H. Hüsamzâde’nin Bazı Eserlerinin er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye’sine Etkisi    

Hüsamzâde’nin er-Risâletü’ş-şevķıyye’sindeki eseri kaleme alma nedeni ve 

ithâf yazısı, daha önce de bahsedildiği gibi er-Risâletü’ź-źevķıyye’sinde de vardır531. 

O yüzden burada ona tekrar değinilmeyecektir. er-Risâletü’ş-şevķıyye’de 

mukaddimede geçen "����N���xS/ Q���5�U«¬� S!���'�n _��Q- �������f�"  (İdrâk talebine dalmak ortak 

koşmaktır) sözü532, er-Risâletü’ź-źevķıyye’de de aynen yer almaktadır533. er-

Risâletü’ş-şevķıyye’de matla‘u’l-hadîste geçen iki Arapça beyit (  ���&:Q- �mQ���6�Y�O... )534 er-

Risâletü’ź-źevķıyye’de de biraz rivayet farkıyla nispetsiz yer almaktadır535. Arapça 

münşeâtta 3 numaradaki mektupta geçen 

�E� �����qn�  �5O�6�t �D��S/�O �¤�:�#TS3��̀ Â��O lO�6����K _Q-  W��NQB����"Wi�  �s�â��7�[�� WV�=q'�=�"�t�O kS3��1Â� Sd��XS5 C�'�; QDQ�  

cümlesi536, er-Risâletü’ź-źevķıyye’de de hemen hemen benzer bir ifadeyle yer 

almaktadır537. Aynı mektuptaki        S0�t�6��1 Q��W'��4 C���S/ �V:SA��4 �D��� �m�A�t �%�'�- S3���v�i�  cümlesi538, er-

                                                
528  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 111-112. 
529  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 225. 
530  Ebû Bekir İbnü’z-Zekî, a.g.e., s. 128. 
531  Hüsamzâde Mustafa Efendi, er-Risâletü’źźźź-źźźźevķķķķıyye, vr. 6a-6b. 
532  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 18. 
533  Hüsamzâde Mustafa Efendi, er-Risâletü’źźźź-źźźźevķķķķıyye, vr. 14b. 
534  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 29. 
535  Hüsamzâde Mustafa Efendi, er-Risâletü’źźźź-źźźźevķķķķıyye,vr. 11b-12a. 
536  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 41. 
537  Hüsamzâde Mustafa Efendi, er-Risâletü’źźźź-źźźźevķķķķıyye,vr. 59b. 
538  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 41. 
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Risâletü’ź-źevķıyye’de N9��� ��U  0t61 ��'4 Vv['� mAt %'- rivayetiyle yer almaktadır539. Yine 

sözkonusu mektupta       �3���vQ[�� V�qv�['�O  �6�qv�[�� l6�Q�� S���=�Q� _Q������"�� W\�'«=q'Q4  �¢�A�̀ � �O cümlesi540, er-

Risâletü’ź-źevķıyye’de  \'='4     3��vQ[�� V�v�[�� 0�1 3�z O 6��� ���4 01 6v[��  şeklinde kendini 

göstermektedir541. 4 numaralı mektuptaki    �\����4 SN��P�?� W\���Q4 k�\�Q4 SV�̀ ���� W\���4 cümlesi542, er-

Risâletü’ź-źevķıyye’de aynen yer almaktadır543. Aynı mektuptaki �A�"�; S5��A��S* _S��:�; ��q'��q#� �O QDQ"

Q\�atSN���� cümlesi544, er-Risâletü’ź-źevķıyye’de   %&�"16b S5���A��S* _S��:�; ��q'��q#��- şeklindedir545. 7 

numaralı mektuptaki      ��e�7«=��- ��e�7�Q4 �F�����:�; �<����:�� ��&Qn��v��4S/ �0Q1�O cümlesi546, er-Risâletü’ź-

źevķıyye’de   �:�e�7�Q4 S0�:�e�7�Q4 �&�"qe�v�4�  sGM  �_����:�; 0�1 S0  şeklindedir547. 9 numaralı mektubun 

başındaki iki Arapça beyit )  ���&l:�Y �(�"�t�6��-(...  548 er-Risâletü’ź-źevķıyye’de de nispetsiz 

olarak yer almaktadır549. Aynı mektuptaki �\�:S���5��� �\�[�7�'S* �wß�B �@�'qe�7Q� ifadesi550, er-Risâletü’ź-

źevķıyye’de    �\�:��5�� �\�[7'* ���N��A�B �3�� �@�'qe�1 şeklindedir551. Türkçe münşeât bölümünde 2 

numaralı mektuptaki Farsça bir beyit )O �1 µ��U  s6�tU ��B 6H � 5��1 (...  552, er-Risâletü’ź-

źevķıyye’de nispetsiz olarak bulunmaktadır553. 4 numaralı mektuptaki " �a�� D4 �:�U �=:=

     (�t 0�t5U d�"�* ©¿ kÏ�5U D# +� <�4 ©a� k×�:� �t ×�t Ï�6� NÎtU ©�a�� >UN# DË +�5U >UN# �xGÊ C=�a��

                                                
539  Hüsamzâde Mustafa Efendi, er-Risâletü’źźźź-źźźźevķķķķıyye, vr. 59b. 
540  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 41. 
541  Hüsamzâde Mustafa Efendi, er-Risâletü’źźźź-źźźźevķķķķıyye, vr. 59b. 
542  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 45. 
543  Hüsamzâde Mustafa Efendi, er-Risâletü’źźźź-źźźźevķķķķıyye, vr. 59a. 
544  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 46. 
545  Hüsamzâde Mustafa Efendi, er-Risâletü’źźźź-źźźźevķķķķıyye, vr. 5b. 
546  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 53. 
547  Hüsamzâde Mustafa Efendi, er-Risâletü’źźźź-źźźźevķķķķıyye, vr. 12b. 
548  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 60. 
549  Hüsamzâde Mustafa Efendi, er-Risâletü’źźźź-źźźźevķķķķıyye, vr. 45b. 
550  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 60. 
551  Hüsamzâde Mustafa Efendi, er-Risâletü’źźźź-źźźźevķķķķıyye,vr. 1b. 
552  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 160. 
553  Hüsamzâde Mustafa Efendi, er-Risâletü’źźźź-źźźźevķķķķıyye,vr. 104a. 
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 �5�6��"* ©��a�"  sözü554, er-Risâletü’ź-źevķıyye’de biraz farklı bir rivayetle yer 

almaktadır555. Yine aynı mektuptaki 

    QB�N�B�O Q+��=��«¬� ������� �5U  ���S®-«                «2� «���7��4�  �0Q1 �%�4� �VW9S* �D��Q1 �U�N�- �VW# \�A�4����1�O SV:Q|qa�"��S* QsQU��Nq-�  Q\�̂ S��1�  {�,Q"�b��O DA:Q#�N�B�O DA:

T�D����AQ��t�O �%�&�AQ��tK �NQ4 �D�� �N�&qp�t C����[�B  

cümlesi556, er-Risâletü’ź-źevķıyye’de çok az bir farkla yer almaktadır557. Ayrıca 

maķâle-i nuśĥiyyede geniş yer bulan kelime-i tevhîd sultanı, nefs, rûh ve ilhâm 

kavramlarına, er-Risâletü’ź-źevķıyye’de de değinilmektedir558. Bunun dışında er-

Risâletü’ş-şevķıyye’de yer alan bazı beyitlere, mesellere, hadislere vb.ye er-

Risâletü’ź-źevķıyye’de de zaman zaman tesadüf edilmektedir.     

er-Risâletü’ş-şevķıyye’nin en başındaki   RV�W# �
��Y� �O k��7q9�Y Q(q'Wi� ���,Q1 �(�'�1 �(Q'�7Q� ��6�7�Y

��7q'Q;�O �\�7�Y�5 £��_�x ifadesi559, onun diğer bir eseri Ĥâşiye‘alâ Şerĥi’l-Maķâśıd’da aynen yer 

almaktadır560. Matla‘u’l-hadîste yer alan "S0�:�"���O�6���� >�6���YS/ Q����W'Wi� �{������BS/"  atasözü561, 

Ĥâşiye‘alâ Şerĥi’l-Maķâśıd’da kendini göstermektedir562. Arapça münşeât 

bölümünde 9 numaralı mektuptaki   �D�"�Y�N��x ��5�6��̀  ifadesi563, aynen Ĥâşiye‘alâ Şerĥi’l-

Maķâśıd’da da vardır564.  Aynı mektubun hemen hemen yarısı, Ĥâşiye ‘alâ Şerĥi’l-

Maķâśıd adlı kelama ilişkin eserinden (az bir rivayet farkıyla) alıntılanmıştır565. İşte 

mektupta geçtiği şekliyle o pasaj, 

                                                
554  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 167. 
555  Hüsamzâde Mustafa Efendi, er-Risâletü’źźźź----źźźźevķķķķıyye, vr. 55b. 
556  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 171. 
557  Hüsamzâde Mustafa Efendi, er-Risâletü’źźźź----źźźźevķķķķıyye, vr. 82b. 
558  Hüsamzâde Mustafa Efendi, er-Risâletü’źźźź----źźźźevķķķķıyye, vr. 45b-49a. 
559  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 1. 
560 Hüsamzâde Mustafa Efendi, ĤĤĤĤâşiye ‘alâ Şerĥĥĥĥi’l-Maķķķķâśśśśıd, Süleymaniye Kütüphanesi, Lâleli 

Bölümü, 2225/1, vr. 1b. 
561  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 6. 
562  Hüsamzâde Mustafa Efendi, ĤĤĤĤâşiye ‘alâ Şerĥĥĥĥi’l-Maķķķķâśśśśıd, vr. 2a. 
563  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 60. 
564  Hüsamzâde Mustafa Efendi, ĤĤĤĤâşiye ‘alâ Şerĥĥĥĥi’l-Maķķķķâśśśśıd, vr. 1b. 
565  Hüsamzâde Mustafa Efendi, ĤĤĤĤâşiye ‘alâ Şerĥĥĥĥi’l-Maķķķķâśśśśıd, vr. 1b-2a. 



 159 

..."     ���O �3���̂  �Fq �5 ��M�5��M�z�  �\�ª�O�5 Q��Nqp��S*             �\��Y�O�U Q\��P�&�*�O k�3qG��*�O �¤qeW��O k�3�6�;�O �%q'QY ��M�5��&��� �O k�V�y�-�O Ú���#

               ãVQ±�O k�U��y���1 �¢q'�nK�S* k�U��7���1 �<��v�1 k�{S5����; ��M�5��7q�� �O k�{S5��[�1 ��&WX��5�O� �O kC���=�Y �̈ Q���"�� ��&�;O�NW-�O kC���7�t ��Q���N�� ��&W���̀ W 

�6�7�1N[x kT�d���W� ��&:Q- ����=�7�t �E�O �!�|�� ��&:Q- ����=�7�t �EK kT�%:Q[�� �����̂ �O k�+����t�5�O ���O�5�KO kT�d�W9�=�1 £���1�O k�UO:  

�³O�N�[�# ���6�* �\���̂  ��&�� ��t  ��5��[�"�=�1 ��&S��=�Y �_Q'�Y �0W9�t �%��  

   ²FQ6�Y�O�  Q��E��7�# W\�vtQ6�Y �_QM�O               kQ���O�N��� �0�Q1 «����R��� �{�N�̀  �s������ ²_Q[�7q��  Q�����=�Y�O kQ���6Wr� �0Q1 T�!l:Re�� �%Q'�9q�� �6�[�|�t QD�:��S/K 

               ���[�� S0�; «���y�:�A�� QsQ6�t C�'�; Q{���q9�i� QD�a�9S* �¤�#�O k>�5��:�r� S0�; ����[�� �¤��# k>�5���� �¤�&�# �D��S/�O �¤�:�#    k�����7q'Rp���O ����4q��A�� Q��

                     k�s��N�=��t �0Q1 RES/ �N�=�:�� �m�-��5 �E�O k�s����7�t �0Q1 RES/ �0�7�:�� �m�-��O ��7�- kW\�atSN���� �D�"�Y��5 �\�Y��N�� Q��7�Y�O kW\�a:QeR'�� �D�B�U��; �\�tQU��[�� Q����1

    S%q'Q[�� �%�'�; S��6�i� C�'�; �@�-�N�t �����O              _S���=Q� �����e�B ����&�M �0Q1�O kS<��pl��� S0�=�Y��S* Q\���eq'�=�� �5��1W  S�:S:�7�"�� C�'�; �!Q|���t�O kS<��7�"�� C�'�; S�N

QDQB��� lU�O l6�1 Sµqv��S* FQU��hW- �mRe���B�O kQDQB��aQ̀  Q¤�̀ �O S0�=�� S����eS*"... 566.  

18 numaralı mektuptaki  ��Aq'�X�O  ��ÉA�Y �D�"qa����x �  cümlesi567, Ĥâşiye ‘alâ Şerĥi’l-Maķâśıd’da 

aynen yer almaktadır568. 

Yukarıda geçen cümlelerden " S*qe�vÚ���#���O �3���̂  �Fq �5 ��M�5��M�z�  �\�ª�O�5 Q��N ... �0Q1 RES/ �N�=�:�� �m�-��5 �E�O

 �s��N�=��t"  kısmı, Hüsamzâde’nin Ĥâşiye ‘ale’t-Telvîĥ adlı eserinde de yer almaktadır569. 

Dolayısıyla bu eserin de münşeât mecmuasına etkisinden söz edilebilir. er-

Risâletü’ş-şevķıyye’de mukaddimede geçen 

�4�S*   S5������  _Q- _QYO�5 S���N��Q"        S3��7�̂  S5��N�4��S* _SAq'�X Q��5���Q"�4��O k�(Q"�tQ6�Y�  S3�,�̂     Q���XQU��N��4 «���5�O �0Q1 FSN�|�* Q�����yQ"�4��O k�(Q"�tQ6�7�̀

��Q[��   Q���jS�Wi� S�S5����A��S*  Q�              Q��5�6S* «������� �<���t _Q[�7�4 Q{�6�̀  «��,Q"�1��O kQ���1��"�� Q���7Q'�9�� Q��O�,�Y�O SNq#�G�� S���G�7S* _S���=Q� Q\�*��eQ"�4��O k

Sd��eQb�U���-K  T�gS�Q1�K  T��M�W'�b k"�3��X  �á��N�1� �2� �%QY�5"gQ1� 570.  

ifadeleri, Ĥâşiye ‘ale’t-Telvîĥ’te şu şekilde kendini göstermektedir: 

                                                
566  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 60-61. 
567  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 82. 
568  Hüsamzâde Mustafa Efendi, ĤĤĤĤâşiye ‘alâ Şerĥĥĥĥi’l-Maķķķķâśśśśıd, vr. 1b. 
569  Hüsamzâde Mustafa Efendi, ĤĤĤĤâşiye ‘ale’t-Telvîĥĥĥĥ, vr. 2a. 
570  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 19. 
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                  ��G�� I�=��O k��U5����� U�5O  \[x�* ¶'XO k�O§�� 5�N4  } �5��"4E�* FN|*O k��M,�� 5���  } ��N�"4E�*

� k��$1�"�� ��7'9��'bU�- Sd�eb �$56* ����� <�t _[) �{6` ä'Û +  3�4  D:�/ g1� 3�X �N1� 2� %Y5 g�1� �M�571.  

Ayrıca Arapça münşeât bölümünde 29 numaralı mektuptaki Arapça bir beyit ) D� d�"å

��v�"4�(... ,572 az bir rivayet farkıyla yine sözkonusu eserde yer almaktadır573.  

er-Risâletü’ş-şevķıyye’de mukaddimenin sonunda  Q(�=Q7q'Q��O k���W'�B q+�  S©�7��'Q�  �O�N�� �,�-

���Wa�t q+�  şeklinde ve Arapça münşeât bölümünde 19 numaralı mektupta  q+�  Q(�=Q7q'Q�  �O�N�� �E

���W'�t q+�  S5�6�Aq'Q��O k���Wa�t ve 27 numaralı mektupta �,�- ����W'�B q+�  S©�7��'Q��O k���Wa�t q+�  Q(�=Q7q'Q� �O�N��  şeklinde 

geçen söz574, müellifin Ĥâşiye ‘alâ Ĥâşiyeti’s-Seyyid eş-Şerîf ‘ale’l-Muŧavvel adlı 

eserinde     ����Wa�t q+�  Q(�=�Q7q'Q��O k����W'�B q+�  S©�7���'Q� �O�N�� �,�- rivayetiyle yer almaktadır575. Farsça 

münşeât bölümünde 19 numaralı mektuptaki Arapça bir beyit (  ��/  FSN�|��; �����* ��1... )576, 

yine bu eserinde nispetsiz olarak bulunmaktadır577.    

Bu bilgiler ışığında Hüsamzâde’nin münşeât mecmuasının, onun er-

Risâletü’ź-źevķıyye, Ĥâşiye‘alâ Şerĥi’l-Maķâśıd, Ĥâşiye ‘ale’t-Telvîĥ ve Ĥâşiye ‘alâ 

Ĥâşiyeti’s-Seyyid eş-Şerîf ‘ale’l-Muŧavvel adlı eserlerinin izlerni de taşıdığı ifade 

edilebilir. 

İ. Âlimlerin er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye’yle İlgili Görüşleri 

Hüsamzâde’nin sözkonusu eseri hakkında Taşköprizâde Ahmed Efendi, şu 

anlamlı sözleri kaydetmektedir: “Onun inşâ ilmi üzerinde büyük tesiri vardır. 

Nitekim yakın arkadaşlarına ve dostlarına gönderdiği mektuplarını serd ettiği bir 

eseri vardır. Bu eserin kelimeleri fasîh ve anlamları belîğ, nazmı ise tatlı ve 

akıcıdır”578.  

                                                
571  Hüsamzâde Mustafa Efendi, ĤĤĤĤâşiye ‘ale’t-Telvîĥĥĥĥ, vr. 2a. 
572  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 109. 
573  Hüsamzâde Mustafa Efendi, ĤĤĤĤâşiye ‘ale’t-Telvîĥĥĥĥ, vr. 1b. 
574  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 23, 87, 103. 
575  Hüsamzâde Mustafa Efendi,    ĤĤĤĤâşiye ‘alâ ĤĤĤĤâşiyeti’s-Seyyid eş-Şerîf ‘ale’l-Muŧŧŧŧavvel, vr. 2b. 
576  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 154. 
577  Hüsamzâde Mustafa Efendi, ĤĤĤĤâşiye ‘alâ ĤĤĤĤâşiyeti’s-Seyyid eş-Şerîf ‘ale’l-Muŧŧŧŧavvel, vr. 2a. 
578  Taşköprizâde, eş-Şeķķķķâiķķķķu’n-nu‘mâniyye, s. 115. 
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Mecdî Mehmed Efendi de, er-Risâletü’ş-şevķıyye ile ilgili şu dikkat çekici 

değerlendirmelerini yapmaktadır: “İnşâ ilminde yed-i beyzâ (büyük hüner) gösterip 

sevdiklerine ve dostlarına gönderdiği mektuplar müstakil bir kitap oldu. O mektuplar 

fesâhat-şi‘âr (fasihlik belirtisi) ve belâgat-şâmil (belağat içeren) ve içindeki şiirler 

mükemmel bir tatlılık ve akıcılığı kapsadığından hayli şöhret buldu. Gönül çekici 

sade kelimelerinin güzel ve süslü dilberlerinin ve neşe veren sözlerinin değerli 

gelinlerinin, kabul kürsüsünde diğer latif mana vezirlerinin önüne geçtiği kesindir… 

Belirtilen risaleye Risâle-i şevķıyye diye isim verip o şekilde başlıklandırdı. Bu hakîr, 

o bîmisâl (eşsiz) Risâle’ye ulaşıp mülahazasıyla müşerref oldum. Mektuplarının 

çoğunu Arapça buldum, Fars dilinde mektubu azdır, Türk dilinde azdan azdır, fakat 

hepsi birbirinden seçkindir. Mısrâ: 

�4N"À O ¤:e� NÎtU z� D'� +� z C9t NM  

(O cümleden herbiri diğerinden latif ve hoştur)”579.  

Kâtib Çelebi de şu ifadelere yer vermektedir: “er-Risâletü’ş-şevķıyye, 

Muslihuddin Mustafa b. Hüsâm’a aittir. O, bunda dostlarına gönderdiği mektuplarını 

bir araya getirmiştir. Çoğunluğu Arapça ve birkısmı Farsça’dır. Türkçe ise, 

Farsça’dan daha azdır”580. 

Kanaatimize göre bütün bu sözler, Hüsamzâde’nin eserinin âlimler nezdinde 

ne denli büyük bir şöhrete sahip olduğunu göstermeye yeter581. 

                                                
579  Mecdî, Hadaiku’ş-şakaik, s. 206-207. 
580  Kâtib Çelebi, Keşfü’žžžž-žžžžunûn, I, 875. 
581  Son zamanlarda inşâyla ilgili yapılan çalışmalarda ise Hüsamzâde’nin eseri Mecmû‘a-i İnşâ veya 

Mecmua-i Münşeât ismiyle zikredilmekte ve yaklaşık 893/1488’de yazıldığı ifade edilmektedir. 
Bkz. Tekin, Menâhicü’l-İnşâ, s. 11; Unan, “15. Yüzyıl Yazarlarından Yahyâ bin Mehmed el-
Kâtib’in Menâhicü’l-İnşâ’sı (İnceleme-Metin)”, s. 7; Haksever, “Eski Türk Edebiyatında 
Münşeatlar ve Nergisi’nin Münşeatı”, s. 82. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

MEKTUPLARDA ŞEKİL, İÇERİK, DİL VE ÜSLÛP 

I. ŞEKİL 

Burada er-Risâletü’ş-şevķıyye’de yer alan mektuplar, Arapça, Farsça ve 

Türkçe birer mektup örneğiyle şekil yönünden incelenecektir.  

A. Mektubun Bölümleri 

Mektup ibtidâ, tahallüs, talep ve intihâ olmak üzere dört ana bölüme ayrılır. 

1. İbtidâ 

“bde” kökünden ifti‘âl babında mastar olan ibtidâ, sözlükte başlama, bir 

nesneyi diğer nesnelerden önce işlemek, eylemde onu öne geçirmek582 ve başlangıç 

anlamındadır. Terim olarak ise mektubun giriş kısmına verilen isimdir. Bu kısımda 

bazı hususlara dikkat etmek gerekir. 

İbtidâ, açıklama ve ifadenin meziyetlerine vâkıf hâle getirecek lafızların ve 

anlamların birinci cümlesi ve sözün başlangıcı olması bakımından kastedilen anlamı 

göstermeli, akıcı ve fasîh olmalı, lafzî ve manevî karışıklıktan kaynaklanan 

bağlantısızlıktan ve yine birtakım uzun ve faydasız sözle fesâhat ve belâgatı bozucu 

kelimeler ve anlamlardan uzak bulunmalıdır. İşte bu birinci cümle ne kadar cezîl 

olursa o kadar parlak ve güzel olur ve diğer cümlelere de dikkati yöneltmeyi 

gerektirir. 

Sözden en evvel kulağa gelen bu olduğu için eğer onda lafız tatlılığı ve güzel 

tertip ve anlam açıklığı bulunursa dinlenmesine arzu ağır basacağı ve dinleyenleri 

uyaracağı için o söz makbûl olur, aksi takdirde yüz çevirilir. 

Gelecek ibarenin bağlamının bazı gizli işaretler ve hâl ve maksatla ilgili 

kelimeler delaletiyle beliğ bir tabirle eda edilmesine berâ‘at-i istihlâl denir ki 

kastedilene uygun olması yönüyle ibtidâların en güzelidir583. 

İbtidânın kapsamına şu iki unsur girer: 

                                                
582  Âsım Efendi, Kâmûs Tercümesi, “bde”, I, 6. 
583  Miralay Süleyman Bey, Mebâni’l-İnşâ, Mekteb-i Fünûn-i Harbiyye-i Hazret-i Şâhâne, yy. 1288 

h.,  I, 165. 
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a. Elkâb 

 Bu kelimenin tekili lakabdır ve sözlükte kişinin kendisine verilen ismin 

dışındaki isim584, bir kişinin asıl isminden başka isimlendirildiği isim585, kişinin özel 

isminden sonra isimlendirildiği, anlamına göre övgü veya yergi gösteren lafız586, 

sonradan münasebetle koyulan ad587, aslî isminden başka şöhret bulduğu isim588, 

rütbe sahiplerine verilen unvanlar589 ve rütbelerin derecelerini müş‘ir mukaddime-i 

muharrerât590 anlamlarındadır. Mektupların başında “elkâb” denilen ve gönderilenin 

mertebesine göre sıralanan birtakım sıfatlar dizilir. Elkab bir gelenek olduğu kadar 

her işin bir düzene bağlı olduğu oturmuş toplumlarda belli kurallara bağlı ve herkesin 

yerini, ayarını belirtmeye yarayan bir yoldur591. Kişilerin birbirine nasıl ve hangi 

unvanla hitap edeceği münşeat kitaplarında belirtilmiştir. Padişaha, vâlide sultana, 

sadrazama, vezirlere, şeyhülislama, kadıya, müderrise, hahama, patriklere, toplumda 

belli yeri olan kim varsa onlara yazılan mektupların hitapları başka başka olduğu 

kadar, tumturak bakımından da derece derecedir592. 

Elkâblar, genelde mektupların başında yer alır ve bunların temel özelliği daha 

ziyade rütbe ve saygı ifade eden sözler olmasıdır593.  

er-Risâletü’ş-şevķıyye’de toplam 64 mektuptan 29’unda elkaba yer 

verilmiştir. Bölümlere ayrı ayrı bakıldığında ise Arapça bölümünde 14, Farsça 

bölümünde 5 ve Türkçe bölümündeyse 10 mektupta lakaplar göze çarpmaktadır. 

                                                
584  İbn Manžûr, Lisânü’l-‘Arab, “lķb”, I, 743. 
585  Âsım Efendi, Kâmûs Tercümesi, “lķb”, I, 491; Muallim Nâci, Lugat-ı Nâci, Çağrı Yay., İstanbul 

1995, s. 111. Âsım Efendi, yine aynı sayfada lakabın teşrîf/şereflendirme, ta‘rîf/tanıtım ve tashîf 
olmak üzere üç çeşit olduğunu, şairlerin mahlasının ikinci ve yasaklananın da üçüncü çeşide 
girdiğini ifade etmektedir. 

586  es-Seyyid eş-Şerîf Ali b. Muĥammed b. Ali el-Cürcânî, et-Ta‘rîfât, ‘Ârif Efendi Matbaası, 
Derse‘âdet 1318 h., s. 129. 

587  el-Aħterî, Aħħħħterî-i kebîr, s. 912. 
588  Mehmed Salâhî, Kâmûs-ı Osmânî, Mahmud Bey Matbaası, İstanbul 1313 h., I, 169. 
589  Muallim Nâci, a.g.e., s. 111. 
590  Hüseyin Remzi, Lügat-ı Remzi, Matbaa-i Hüseyin Remzi, İstanbul 1305, I, 111. 
591  Orhan Şaik Gökyay, “Tanzimat Dönemine Değin Mektup”, Türk Dili, Cilt: XXX, Sayı: 274, 

Ankara 1974, s. 20. 
592  Gökyay, a.g.m., s. 60; Mektuplarda değişik konumlardaki şahıslara yönelik yazılacak elkâb 

hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. ‘Unvân-ı mekâtîb, Topkapı Sarayı Kütüphanesi, Hazine 
Kitaplığı bölümü, nr. 716. 

593  İ. Çetin Derdiyok, “Osmanlı Devrinde Mektup Yazma Geleneği”, Yeni Türkiye Dergisi, Yıl: 6, 
Sayı: 34, Ankara 2000, s. 280.  
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er-Risâletü’ş-şevķıyye’nin Arapça bölümünde elkab, 1, 5, 6 ve 11 numaralı 

mektuplarda en başta yer alırken 3, 4, 13, 17, 20 ve 23 numaralı mektuplarda övgü 

dolu sözlerden sonra, 29 numaralı mektupta duaya bitişik şekilde ve 26 ile 28 

numaralı mektuplarda da tahallüs ibaresinden sonra gelmektedir.  

Farsça bölümünde 12 ve 19 numaralı mektuplarda elkab, en başta bulunurken 

3, 13 ve 14 numaralı mektuplarda ise övgü içerikli sözlerden sonra yer almaktadır. 

Türkçe bölümünde ise elkab, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 numaralı 

mektuplarda, hep en baştadır. 

Burada herbir bölümden birer örnekle elkâb konusuna değinilecektir. 

Arapça bölümünde 1 numaradaki özlem mektubunda594 elkab, şu şekildedir: 

)æ (S������� _Q-  

         Q���N�:�f� Sd����*�  Q���v�'���1 ����"qaQ1 kQ6Q̀ ��v�i� SS5����x ��N���1 kQ6Q1����i� S@Q�����n �@�'qe�1       SVQ���=��1 Q��,Q9����1 �{�����# k

Q�S5��[�i� _Q- SN�|���� S<��pS� �6QX��; kQ(Q���7�i� QU�Wv�; �%±��� kQ�����=�r�.  

(1) ÖZLEM MEKTUBU 

Övgü yıldızlarının doğuş yeri, amaç caddelerinin başlangıcı, kapalı hayır 

kapılarının anahtarı, karmaşık hasenât sorunlarını açığa çıkaran, memleketlerin 

akitlerini düzenleyen, savaş alanlarındaki gâlibiyet (zafer) düzenini uygulayan. 

Türkçe bölümünde 3 numaradaki cevabnâmede595 elkab, şu şekildedir: 

 )ç (D1�� d��^  

5�Æ"-�         k3�7# 3Ez $!|�1 k3,^ S3��YS5 �°���1 k+��^ �j� k+�&^             O <5��91 @�A�1 k.�;�  O <5�#� @7Ò 

D:'Y k.�[1�D�t� ��,^ k�Av�1 z�Nn �k%:��� $_9'1 k%7?� $_9'- k�79Y   

(3) CEVAP MEKTUBU 

Cihânın gurûru, cennetleri kıskandıran, yüceliğin konaklama yeri, olgunluk 

soğuk suyunun döküldüğü yer, en cömert ve en yücelerin toplandığı yer, 

                                                
594  er-Risâletü’ş-Şevķķķķıyye, s. 33. 
595  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 162. 
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cömertliklerin ve yüceliklerin kaynağı, menkıbe nakışının süsü, hikmet aynasının 

cilâsı, felek himmetli ve melek yapılı. 

Buna karşılık Farsça bölümünde 10 numaradaki şefâatnâmede596 ise elkâba 

rastlanmamaktadır:  

)æè (D�1�� �;�ax  

�&���1 �(W�������V...  

(10) ŞEFÂAT MEKTUBU 

Senin bağışın, bir pınardır… 

b. Selam, Saygı, Övgü ve Dua Sözleri 

Bu sözler, elkablı mektuplarda genelde elkabdan sonra bulunur. Bazen de 

mektubun en başında selam, saygı ve övgü sözleri, ardından elkab ve onun ardından 

da dua gelebilir. Yine bazen de mektup, elkabsızdır ve sadece bu sözlerin tamamı ya 

da birkısmı bulunabilir. Bazı mektuplarda dua, elkabla iç içe veya önce gelmekle 

birlikte ekseriyetle elkabdan sonra bulunur. Burada ibtidanın sonunda dua ve 

övgünün gönderildiğini, armağan edildiğini bildiren ibarelere sıkça yer verilir. Şimdi 

bunları örneklemek istiyoruz. 

Arapça bölümünde 1 numaradaki özlem mektubunda, durum şu şekildedir: 

...        �:���O kS3����M�w�O S�S5���Re�� SmQ���N�n S@Q���X�O C�'�"�A�7Q� ��:Q1��Y ����:�� �¢�A�̀ �          ��N����*�O kS3����Y�w��O Q�QU����r� SNŜ ����M Sµ�e�[�"�1 C�'�; ��:Q1��M ���

 kQDQ�qG�* �5������  áwé«ß�"�1 ��NQM��z ��5�6�*�O kQDQ��6�; �́ ����1�  ��7Qn�,�"�1 ��NQb��z��:  

�B ¤e� 6:xNb >zO5 �-�B D# NM N*  µ�zO5 z 6t� 5U  s5� �ØÖ 6:xNb  

 Q1��̂  C���ª� �O           Sd��W'Wv�� _�Q- Q\�A���i��O kSNQ±��������O S5O�6�|�� _Q- Q\�*��&�7q'Q� ��[Q7�P�1�O kSNQ�Í�i��O S<S5��9�7q'Q� ��tSO��Y�O kSNQb��a�i��O S!QX����7q'Q� ��[

��qX�O RVW# �NWp���t�O k��tQU��� Q6�P�i� �0Q1 �<���t RVW# �(W'�=�t ����&�M �0Q1�O kSNQ���7�y���O k��tQU��� Q6�7�r� �0Q1 ���:  

QDQa�̀ �O QD��W# _Q- S5��9q-�w� >��WX R+S/�O  6QM��̂  QD:Qn��[�B _Q- ÄVW#�O oVQ9�B  

                                                
596  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 134. 
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�D��S/ �6Q;��=�i� QD:Q- ��&�� RV�X�O  �6Q;��=�7q�� RV�X �d�W'qe�7q�� �%Wp�; ���S/  

C�'�; �!�'�4 E�O kQD�'Q± �{S5��O C����[�B �2� �6�1QD�'�n�O QDQ'�*�O �¤Q#��O �gQ7����[��  .  

                 0�=���# ������;�U�O kl_S���1�w��O S3��1Â� SV�:�� Q�RG�'�# ����:Q��B�O k��A:Qn ²_S�����t�5 ����5 S���G�1�O k����=�Y ��A�|�� «�����M S3��6Q"�;��# ����1�6Qb �6�[�*

_S�������� Q���q'�̂...  

… felâket ve korku yollarındaki çatışmalara maruz kalanı koruyan bir aslan, 

musibet/olay ve durumların şiddetli sıcaklarından susamışın üzerine dökülen bol 

yağmur, adâlet dalgaları birbirine vuran ağzına kadar dolu bir deniz, ihsân nurları 

ışıldayan parlak bir dolunay oldu. 

Beyit: Senin lütuf güneşin, bir gün herkes (her kim)in üzerine doğarsa 

 Güneş, zerre gibi penceresinden çıkar 

Övülecek hasletleri toplayan (kendisinde barındıran), asîl davranışları (cömertlikleri) 

ve yiğitlikleri içine alan, göğüslerde ve gözlerde heybeti ve kalplerde ve gönüllerde 

muhabbeti hâsıl eden (sağlamlaştıran) oldu. İşte bundan dolayı her gün bir onur 

meclisine ayak basar ve her vakit bir övgü seslenicisine kulak verip dinler. 

Şiir: Onun vasfının derinliğinde düşünce güçleri bitkin düşer 

 Herkes, onunla ilgilenmeye çalıştığı hâlde 

 Onunla ilgili onlar (düşünce güçleri) için mutluluklar azdır 

 Zira istek büyük olunca yardım eden azdır 

Yüce Allah, onun geniş gölgesini uzatsın ve mahlûkâttan onun damla damla akan 

sağanağını ve çiselemesini esirgemesin.  

Güzellik bakımından sabâ yeli havasının ılıklığı, hoşluk bakımından güzel kokulu 

(fesleğen) şarabı tatmak gibi hizmetler, ümit ve beklentilere erişmenin lezzeti gibi 

selâmlar ve güzel kadınların cilve güzelliği gibi duâlardan sonra… 

Farsça bölümünde 10 numaradaki şefâat mektubunda, durum şu şekildedir: 

����W���(�1 ���&�V�; �'W# C�V�1 �N�̈ �B  �OQ±o'�(�1 �7�"Ñ6�; �'W# C�V�1 q'�"�̈  
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+�AtN� 3�Y N* +O�� Np� +�7Ê z� NBN* +�N*.  

+�N�# × ���� O k+�O�N- ��;U ���U� z� 6[*...  

 Senin bağışın, her umutluya bir pınardır 

 Ve senin gölgen, her sığınana uzanır 

Onun için gariplerin durumunu önemsemeyici bakış şüphesinden uzak (daha üstün) 

olsun.  

Bol duâ ve sonsuz övgüyü edâ ettikten sonra… 

Türkçe bölümünde 3 numaradaki cevabnâmede ise durum şu şekildedir: 

...��:  

5�# z +O�-� �56X �';Êgvt s�   Dt�¿ z +Oj* µM�^ ´ON;Ê s�Ê+�7  

�DR'Q± �2� �6�1.  

       @-�5 O k5�ÊUN# <N# !��^ D# ê�;U �5�U k5�ÊzO5 S%����  ê��� O kC'P"1 D'X6` 5�� D#  k 5U kCZ'�"1 D'`,b� 5�tz O k

            N�4 Q�'Pb O k+��Ê ��Î�� �N�9x  +6�ae� �*OG; D# D���1 × d��^         �N�; k�5�6���:b O +�"-� ���M S�N* q+�6�[An Q�;

!��O�...  

Beyit: Onun değerinin yüceliği, yakîn fabrikasından çoktur 

 Onun makâmının yüksekliği, zan derecesinin dışındadır 

Allah, onun gölgesini uzatsın. 

 Duâ ki Allah’ın keremini celbedici ve zamanın elemini ortadan kaldırıcıdır ve övgü 

ki doğruluk ışığıyla cilâlanmış ve samîmiyet süsüyle süslenmiştir, eşsiz cenâba ki 

lütfunun tatlılığından şeker, parmak ısırıcı ve tabîatının hızının (verdiği) utancından 

havadaki şimşek, düşüp kalkıcıdır, arz edilip… 
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2. Tahallüs 

“ħlś” kökünden tefa‘ul bâbında mastar olan tahallüs, halâs olma, kurtulma 

anlamındadır597. Bu kurtulma anlamıyla yakından ilgili olan tahallüs bölümünde, bir 

bölümden diğerine geçiş sözkonusudur ve bu yönüyle kasîdenin girizgâh bölümüne 

benzer. İşte ibtidâ bölümünden talep bölümüne geçişi sağlayan söz ve ibarelere 

tahallüs denir598. Bir başka deyişle sözü süsler güzel tabirlerle teşbîb vs.den 

münasebata (uygunluklara) riayet ederek kastedilene geçmektir. Bunda ibtidâ ile 

güzel uyum ve bağlantının varlığı şart olduğu gibi anlamların birbirini tutması ve 

aralarında nedensellik ilişkisinin bulunması ve sözün cümlesinin tek tarz üzere 

dökülmesi lazımdır. O da nesir yazanın ustalık ve tasarruf gücü ve tabiatının 

güzelliği ve kapasitesi nispetinde olabilir. Çünkü dinleyen, teşbib vs.den kastedilene 

geçileceği zaman iki tarafın uyuşmasını güzel bulursa neşesi hareket ederek 

sonrasına kulak verir ve aksi takdirde dikkatle dinlemez599.  

“Bu bölüm, ibtidâ bölümünün sonunda ithâf u ihdâ olundukdan sonra, irsâl u 

iblâg kılındukdan sonra gibi sözlerle selâm ve saygı sözlerinin gönderilmesinin 

ardından gelen ma‘rûz-ı bende-i devlet-hâh-ı bî-iştibâh budur ki…, arz-ı dâ‘î-i devlet 

ü mâdih-i şevket budur ki… gibi daha çok arz bildiren sözlerden oluşur”600. 

Şimdi tahallüsü er-Risâletü’ş-şevķıyye’den örneklerle somutlaştırmak 

istiyoruz. 

Arapça bölümünde tahallüs kısmında ekseriyetle iletmek, bildirmek, 

ulaştırmak, bilgisine sunmak ve arz etmek anlamlarına gelen inhâ ]��Ó/[ 601 mastarının 

edilgen muzâri şekli yünhâ ] C��&���t[  (iletilir, bildirilir, ulaştırılır, arz edilir), bazen de 

etken muzâri şekli yünhî ]_S&���t[  (iletir, bildirir, ulaştırır, arz eder) fiili kullanılmaktadır. 

Sadece bir mektupta ise etken muzâri ünhî ]_S&��W [  (iletirim, bildiririm, ulaştırırım, arz 

ederim)’ye rastlanmıştır. Bu iletiye işaret eden fiilden önce de genelde ibtidâ 

                                                
597  el-Cevherî, eśśśś-ŚŚŚŚıĥĥĥĥâĥĥĥĥ, “ħlś”, III, 1037; İbn Manžûr, Lisânü’l-‘Arab, “ħlś”, VII, 26; Âsım Efendi, 

Kâmûs Tercümesi, “ħlś”, II, 1170.    
598  Derdiyok, “Osmanlı Devrinde Mektup Yazma Geleneği”, s. 280. 
599  Miralay Süleyman Bey, Mebâni’l-inşâ, I, 165-166. 
600  Derdiyok, a.g.m., s. 280. 
601  İnhâ, sözlükte bir kişiye bir sözü ve haberi yetiştirmek anlamındadır. Bkz. Âsım Efendi, a.g.e., 

“nhy”, IV, 1209. 
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bölümünün sonunda bulunan “… dua ve …övgü hediyelerini gönderdikten sonra”, 

“…hizmetler,…selamlar ve…dualardan sonra”, “…kulluk ve…hizmetten sonra”, 

“…selam iletildikten,…dua ve…övgü gönderildikten sonra” gibi ibarelere yer 

verildiği gibi bazen bunlara hiç değinilmeden sadece yünhâ ]C�&���t[  kullanılabilir.  Bir 

mektupta da inhâ ]����Ó/[ ’nın değil de ‘arz ]��N���;[  mastarının kullanıldığı göze 

çarpmaktadır. Bütün bunların yanında bazı mektuplarda da tahallüse hiç yer 

verilmeden doğrudan sonraki bölüme geçilmektedir.  

Arapça bölümündeki tahallüse ilişkin belirtilen özellikler, Farsça bölümü için 

de söz konusudur. Ancak Farsça mektupların tahallüs kısmında bilhassa ‘arza mî 

dâred ]U5�U C1 DªN;[  (arz eder), ‘arzdâşt-i în muhibb ânest ki ]D# �=�� !8 0t� �x�U �N;[  

(bu dostun arzı şudur ki), ma‘rûz-ı re’y-i cihân-ârây mî dâred ki ]�5 �ON[1>�5� +�&^ > 

C1D# U5�U [  (cihânı süsleyen görüşe arz edilir ki) der ân mevkıf-ı ‘arz ki ] �N; ¤X�1 +� 5U

D#[  (şu arz konumunda ki) ‘arza mî reved ] C�1 DªN;UO5 [  (arza varır), ma‘rûz ânest ki 

] D�# �=�� �ON[1[  (arz edilen şudur ki) ve gûyâ mî başem ]  C�1 ��t�Ê %�x�* [  (söyleyici 

olurum, söylerim) ve mî gûyed  ] C16t�Ê[  (söyler) gibi ifadeler kullanılmaktadır. 

Türkçe bölümünde de Arapça ve Farsça bölümleri için sözü edilen 

özelliklerin geçerli olduğu söylenebilir. Buradaki mektupların tahallüs bölümünde 

i‘lâm olunur ki(m) ]%# N��O� <,;�[ , inhâ olunur ki(m) ]   %�# N���O� ��Ó�[ , ma‘rûz olunur ki 

]D# N��O� �ON[1[ , ‘arz kılınur ki ]'X �N;D# 5��[ , ‘arza varır ki ] D�# 55�O DªN;[  gibi ifadeler 

kullanılmaktadır. Burada dikkati çeken husus, bu fiillerin genelde edilgen yapıda 

gelmesidir. Bundan da anlaşılmaktadır ki Türkçe mektuplarda hem Farsça’nın hem 

de Arapça’nın tesiri vardır, ama Farsça’nın etkisi biraz daha fazladır. Çünkü 

kullanılan sözcükler, çoğunlukla Farsça’da olduğu gibi ‘arz ve türevleridir. 

Arapça bölümünde 1 numaradaki özlem mektubunda tahallüs, şu şekildedir: 

 ...R+�  C�&���t...) bildirilir, arz edilir ki(  

Farsça bölümünde 10 numaradaki şefâatnâmede ise tahallüs şöyledir:  
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 ...D# �=�� !8 0t� �x�U �N;) ...bu dostun arzı şudur ki( 

Türkçe bölümünde 3 numaradaki cevabnâmede tahallüs, şu şekildedir: 

...%# N��O� �Ó�...) inhâ olunur kim(  

3. Taleb 

“ŧlb” kökünden mastar olan taleb, sözlükte istemek602, istenmek, rağbet 

etmek, edilmek603, dileme, arama604, hâhiş ü ârzû eylemek, isteği ifade etmek ve 

arzûyu beyan etmek ve meyl ü rağbet etmek605, istenen hak606, istek, dilek, arzu607 

anlamlarındadır. Terim olarak mektupta istek bildiren bölüme verilen isimdir. 

Bununla birlikte her mektubun bu bölümünde kesinlikle bir istekten söz edileceği 

düşünülemez, ama ifade edilmek istenen bir duygu, fikir, bilgi ve haber elbetteki 

mevcuttur608. Mebâni’l-inşâ’da taleple ilgili şu bilgiler kaydedilmektedir: 

“Bir de talep vardır. O da, gönüldekini ısrar ve zorlamadan uzak ve mevkiye 

uygun ve maksada ermeyi çağıran ve içeren nazik lafızlar ve saygı ve tevessülâtı 

içeren güzel manalarla eda etmeye ve açıklamaya derler. Bu talep, istirhâm ve 

isti‘tâfa (yardım ve merhamet dileme) özgü olmayıp belki arz edilen bir maddenin 

kabule karin olması için güzelliklerini veya çirkinliklerini veyahut kolaylıklarını ve 

zorluklarını gerektirecek vesileler ve delâletler burada ortaya konur. Ve bu yönden 

kaleme alınan maddenin ruhu şu talep yeri (mevzii) demek olup en çok dikkat ve 

ihtimâm burada sarf edilmelidir”.609 

Talep, mektubun en mühim kısmını teşkil eder ve onun orta direği 

konumundadır. Bunsuz bir mektup, sernâme olmaktan öteye gidemez. 

“Talep bölümü, tahallüs bölümünde görülen ma‘rûz-ı bendegî…, arz-ı 

fakîr… gibi sözlerle başlar. Daha sonra mektubun gönderilme amacı olan şey veya 

                                                
602  el-Cevherî, eśśśś-ŚŚŚŚıĥĥĥĥâĥĥĥĥ, “ŧlb” I, 172; el-Aħterî, Aħħħħterî-i Kebîr, s. 630. 
603  Muallim Nâci, Lugat-ı Nâci, s. 523. 
604  Şemseddin Sâmi, Kâmûs-i Türkî, I, 886. 
605  Hüseyin Remzi, Lügat-ı Remzi, I, 798. 
606  Âsım Efendi, Kâmûs Tercümesi, “ŧlb”, I, 358.  
607  Mehmet Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, XI. Baskı, İz Yayıncılık, yy. 1996, s. 1041; Örnekleriyle 

Türkçe Sözlük, haz. Komisyon, Milli Eğitim Bakanlığı Yay., İstanbul 2000, IV, 2743 
608  Derdiyok, “Osmanlı Devrinde Mektup Yazma Geleneği”, s. 280.    
609  Miralay Süleyman Bey, Mebâni’l-inşâ, I, 165-166.  
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bir haber bildirilir. Bundan sonra genel olarak mercûdur ki…, ümîddür ki…, gibi 

sözlerle beklentiler bildirilir ve bu bölüm sona erer” 610. 

er-Risâletü’ş-şevķıyye’de Arapça mektuplarda talebin son tarafında genelde 

ve es’elüllâhe te‘âlâ… [ C����[�B �2� W3���4� �O... ] (ve Allah’tan dilerim ki…), ve’l-mercüvvü… 

[ ���̂ �N�i��O... ] (ve umulur ki…), ve ile’llâhi eteżarra‘u… [  ��N�y��B�  «2� C��S/�O... ] (ve Allah’tan 

niyaz ederim/Allah’a yalvarırım ki…), ve mine’llâhi yu’melü ve ileyhi yübtehelü… 

[  WV��&�"�A�t QD�:��S/�O kWV�1�h�t «2� �0Q1�O... ] (ve Allah’tan umulur ve niyaz edilir/Allah’a yalvarılır ki…), 

ve ile’llâhi te‘âle’l-ibtihâlü külle’l-ibtihâl [  «2� C���S/�O    S3���&Q"�*QE� RV�W# kW3���&Q"�*QE� C�����[�B ... ] (ve 

Allah’tan tam olarak niyaz edilir ki…) le‘allehû… [  �D�R'�[��... ] (umulur ki o…), ve’l-

me’mûlü minküm… [  �%W9���Q1 W3��1q��i��O... ] (ve sizden umulan şudur ki…) şiir içinde geçen 

ümîd [6:1�] (ümit) ve murâd [ U�N�1] (dilek), ve emeltü… [  ���q'�1� �O... ] (ve umdum…), ve 

yübğâ… [ C���A�t�O... ] (ve arzu edilir ki…), sümme mâ yetemenne’l-memlûkü… [ C���7�"�t ��1 �%W�

���W'�7�i�... ] (sonra kulun temennisi şudur ki…), felâ yütemennâ illâ… velâ yürcâ illâ… 

[ �t �,�-RES/ C���7�" ...ZES/ C�̂ �N�t �E�O...� ] (ancak şu temenni edilir… ve ancak şu umulur ki…), fe’l-

me’mûlü ve’l-mübteğâ ve’l-mes’ûlü ve’l-mürtecâ mine’l-in‘âmi’l-‘âmmi ve’l-

ihsâni’t-tâmm ]«¬� �0Q1 kC�P�B�NWi��O W3O�h�=�i��O kC���"�AWi��O W3��1q��i��-    l<���"�� Q+��=��Y«¬��O kl<���[�� S<���[��[...  (Umûmi 

lütuf(in‘âm) ve tam ihsândan umulan ve arzulanan, istenen ve beklenen, şudur ki…) 

gibi ifadeler kullanılmaktadır. 

Farsça mektuplarda talebin son tarafında umumiyetle ümîd-i dâd ez der-i 

Perverdigârî cûy ki [D��# >���^ >5���ÊU5ON¿ S5�U z� U�U Q6��:1�] (Perverdigârın kapısından 

adalet(ihsan) umudu ara ki), ez Hazret-i Zü’l-celâl hâste şud [  D"4��b k3,�� O� �NyY z�

 6�x] (Ve celal sahibi hazretten istendi), ez bahşâyiş-i perverdigârem ümîd vâsikest 

ki… [ ¿ µt��~ z� D�# �=v��O k6:1� <5�ÊU5ON... ] (Perverdgârımın ihsân ediş (bağışlayış)inden 

umut kesindir ki…), ümîdest ez nevâziş-i ihsân-ı ân mefhar-i cihân… ] �z��� z� �4� 6:1�

                                                
610  Derdiyok, a.g.m., s.280. 
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   +��&^ N�Æa1 +� +�=�Y�[...  (O dünya gururunun ihsan iltifatından umulur/ümittir ki…), 

ümîdest ki… [  ��46:1� D�# ... ] (ümittir/umulur ki…), ez dergâh-ı ‘izzet-i ‘azze ve ‘alâ 

mes’ûl ki… [  D�# 3Oh=1 ,; O �; ��; s�Ê5U z�... ] (‘Azze ve ‘alâ’nın izzet dergâhından şu 

arzu edilir ki…), ez cûdî nihâyet me’mûl ânest ki… ]    D�# �=��� 3�1��1 ��t�Ó >QU�^ z�[  

(Nihâyet cömertten umulan şudur ki…), ba‘d ezîn gerden u gûş-i ‘arûs-i emel… ] 6[*

  V�1� ³ON�;  ��Ê O +UNÊ 0tz�[...  (Bundan sonra umut gelininin boynu ve kulağı…), şiir 

içinde geçen ümîd [6:1�] (ümit/umut) ve ümîd dâred ] U5�U 6�:1�[  (ümit eder/umar) gibi 

ifadeler bulunmaktadır.    

Türkçe mektuplarda talebin son tarafında ise ekseriyetle Hak celle ve ‘alâ 

cenâbından mes’ûldür…  ] 56�Oh=�1  +6�*��^ ,;O V^ mY[... , ümîddür… [  5U6�:1�... ], Hak 

sübhânehû bârgâhından müteżarrı‘dur ki… ]  D�# 56;$Ny�"1  +6�M�Ê5�* T�D������A�4K mY[  gibi 

ifadeler göze çarpmaktadır. 

Burada dikkati çeken Türkçe’nin hem Arapça hem de Farsça’daki 

umut/beklenti ifadelerinden etkilenmiş olmasıdır. Farsça’da da bu bölümde Arapça 

sözcüklere rastlanmakla birlikte genelde Farsça kökenli “ümîd” sözcüğünün 

kullanılması gözden kaçmamaktadır.   

Arapça bölümünde 1 numaradaki özlem mektubunda taleb, şu şekildedir: 

 ...                    �0Q1 �<O�6�t ��1 Sd��&Q"q�QE� �(Q��� ���5���4 �0�9�=�t �E qV�* k +����:�̂ �O  �\�'�̂ QU ����N�A�; QDS���jS� �d��&Q"q�� S!q'�v�� �0Q1 WV�'�v�t �E ��X���x   S%��tQU  

Q+����P���i� Q(�'�a��k �:*:  

m�1U z� (x� 3U N|1 >���� z s6tU  UOj1 U�6�* z D'^U V:4 6���1  

                    +Â� C���S/ �D���Q1 W3���=�t  ��7Q���M ��Aq'�X�O k�\�tS��n S	�W'�b�O �	��|�b �0�; �D�A:Q|�t  ����A�̀ �O k �\�:Q��t�5� �O �
����� �0�; ���Q[�A���1 �s�6SP�t ��6�̂ �O�O

WV:Q'�[�� �!q'�v�� SN�A�|�� �0Q1 W3���=�t �+Â��O kWV:Q7��� �N�A�|�� kN[x:  

�!Q���� SN�A�|'Q� �6�̂ ��q�� R+S/ �_�':Q'�b  !Q���̂  Q+����q'Q� l!��q�� ����y�X R+S/�O  
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�\�A:Q|�1 �<���t ��VW# _Q- _Q"�'qv�1 >�N�B  !Q���|�1 l!Q��7q�� S3����Y�  W\�'�7�̂ �O  

���í�'�* �6�v�:* kS<��M�O�w� FQ6�t�  QDQe�A�ª �\��Q;�  �(Q'�7�t �E�O kS<�,qX�w� W\��«=q��  QDQ"�ª��-S®S* W°:Q��t �E ����'�A�1 :  

6=t��* D��ÎË 01 ¤`O  %'X 6t� �1 �Ë %'X +�*�* 0Æ4 +� D# 

         �t �N���Aq���O �<�,qX�  ���N�P�x �0Q1 S��5�w� _Q- ��1 R+�  �����OK                ���|��v�� ���1�O k _Q"�;����  T����7Q'�#  ���6Qa�� ��1 �N���*�  W\�[�A�4 QsQ6�[�* �0Q1 �s�6�7

�:* k_Q"�X�NW-�O _Q"�|W� �¼�|X:  

3�7# �b�4 %'X �B �t6Y z�4 z� 6M��b �=X5O 5U 0Æ4 �=:� �Æ4 U�b %'X 5U 

� S<�,�±  ���6�̀  �@�-�N�t q+�   C����[�B �2�  W3���4� �O�O S5��GQ;  �0Q1 k>��q'�A���O Q��N�=�rC�aq������O Q\�'�̀ ����  Q\��̂ k  

�5 s5�Ø:* S01 �d5 �t +�45 3U QU�N1 �* 

kalpten Dicle ve Ceyhûn’un gözyaşlarının, ateşlerinin alevlenmesini azaltmadığı, 

hatta dönen feleğin devâm eden sürekli yağmurlarının bu alevlenmenin şiddetini 

dindirmediği özlem, 

Beyit: Gözyaşı, göz Dımaşkından gönül Mısır’ının kavgasından 

 Dicle seli gibi Bağdat’tan gider 

canlılık ve neşelilikten kaynaklanarak duyduğu vecd, özel ve tam bağlılıktan ve niyet 

temizliğinden kazandığı meyil ve şimdiye kadar kendisinden sabr-ı cemîlin 

sorulduğu coşkun kalp ki şimdi sabırdan hasta kalp sorulur, 

Şiir: Dostum, şüphesiz vecd sabra gâliptir 

 Ve muhakkak sevginin kazâsı, üzüntüyü getirir 

 Gözüm, her gün bir musîbet görüyor 

 Zaten sevenin bütün hâlleri, musîbetlerdir 

kalemlerin dillerinin ayrıntısına giremediği ve vehimlerin ellerinin zaptetme 

dizginlerine sâhip olamadığı bir dereceye ulaşmıştır. 

Beyit: Kalem, benim vasfımı nasıl yazar 
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 Çünkü o söz, kalemin diline tüy gibi gelir 

ve “eğer yeryüzünde bulunan bütün ağaçlar kalem, denizler de mürekkep olsa ve 

bunlar bittikten sonra yedi misli deniz daha olsa da yazsalar”, gönül yanıklığımın 

sözleri bitmez, keder ve ayrılık hikâyelerim eksilmez. 

Beyit: Senin sözünün ateşinden kalem yanacak Kemâl 

 Kalemde başlı başına bir söz yoktur, söz yapraktadır 

Allah’tan dilerim ki kavuşma ve yakınlığın yanağındaki sakal çizgisinden özlem ve 

dert karanlığının zülfünü kaldırsın. 

Mısrâ: Ben bîçâreyi gönlün murâdına eriştir yâ Rab 

Farsça bölümünde 10 numaradaki şefâatnâmede taleb şöyledir:  

 ... D[X5 SVQ̀ ��1�   �='M� UN1 �;U                   ��P'1 O  k+�5�91�# NÆa1 +� +�x 5U O kDX�- O Nv- Q¤�:��* {�a8 ksU�"-� !tN� 

             ©a� 3�AX O� ��OU 3�AX� z� k+�5�Îa�U g[�1 O k�=��=Y� g; g[�1 D# k+�5�O6:1�        mY 5U O ksUN# ¢:�` ³�:X �5 

0t�U�   0± 0Æ4 ´�O5 !8 >�N* @X�B NyB <N^ E ks�NPª >��Î�B 5U k�jY 3�Û�¿ +� 61� <zE k.  

6x�A� �@�:y1 ��^ zO5 5U D# k6��UNÊ  �@Ra�1 �5�1 �46:1� C1O6à ¤e� z�.  

… duâ ruk‘a (kâğıt, mektup)sını ulaştıran, yoksulluk zulmüyle sarılarak garip 

düşmüş ehil bir kişidir. İhsân kaynağının akarsuyu ve gönlü yaralıların yardımcısı 

olan o bahtiyâr (isteğine erişmiş)ların gururu ve ümitlilerin sığınağı hakkında onun 

devlet ikbâlinden nefes kabûlünü doğru kıyâs etmiş ve bu dost hakkında söz 

revâc(yayılma)ına zan göstermiş. Muhakkak ki bu beklenti yalvarışı, iç sıkıntısı 

veren darlıkta o şaşkınlık içerisinde ezilmiş için gerekti. 

 Mahdûmun lütfundan umulur ki bizi şefaati kabul edilen eyler (bizim 

şefâatimizi kabûl eder) de kıyâmet gününde zâyi olmaz. 

Türkçe bölümünde 3 numaradaki cevabnâmede ise taleb, şu şekildedir: 
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         O k���Î�U SîN�# d�"# ïU� m�z��� N#�Ë  0#6t6*�� O +�Ê NÊU ks6BjY �DP�9x O ks6"XN- µ#��# 5�P&1 3U

                    O sU��4�  >Nn�b �!�xNt� k�5��M�z�w� ��&�"��tSz �\�ª�O�N�# �O�  k T�5��&���w� ��&Q"���B �0Q1 FSN�P�BK �\���P�# k��~ +�^ Q¤:e� Sd�eb

1�:* k>6't� DZ-N:  

<5GÊ Nn�; Nn�b  +� N*  D# %x�* D# 01 <N4 ´�B �5U ��b >� Ù# C1 �&ae� 

�:* k>6�O� 3�1 E�1 D�5ON4 NM��^ k 09t� V:1 ,:1  Ð# +�6�A�U ¤�z  D'"XN- %� 5�NX × S3U:  

s6�b z� 67P�1 (=1 �Ë �eb���M  DtNÊ z� 6v[�1 5�U �Ë �pa��<�7�  

5 ¢A` �* 5U6:1��:*ksN"=# z�t k56BU�:4 +���; O �U�[4 �4N&- D# 3�� d�"-� DP�Av; ("��4  

z�*  6t� 5U +��B D"=b 3U 5U D# � 5U z�* 6t� 5U +�O5 sUN1 0B N* D# �:* 

… terk edilmiş gönül, ayrılık çekişmesinde ve şaşkınlık işkencesinde başkalaşmış ve 

belirsiz (görünmez, gizli)ken kul okşayıcılık edip gönül açan/ferahlatan değerli kitap 

(mektup), cana can katan hoş hitap,“altlarından ırmaklar akan” cennet veya 

çiçeklerin süslediği bir bahçe gibi erişip hatır (gönül)ı rahat ve müreffeh eyledi. 

Beyit: Ben kim oluyorum da o ıtırlı hatırdan/gönülden geçiyorum 

 Lütuflar ediyorsun, senin kapının toprağı başımın tâcı 

Kararsız gönül, ayrılık tasasıyla sevgililerin zülfü gibi meylâmeyl iken sevinç 

cevherleriyle dopdolu oldu. 

Beyit: Senin hattın, havanın gülmesinden donmuş misk gibidir 

 Senin lafzın, bulutun ağlamasından katılaşmış inci gibidir 

Ümittir bu sabah risâletin akabince cemâl güneşi ki mutluluğun fihristi ve 

seyyitliğin unvânıdır, yüz göstere (nasip ola, meydana gele). 

Beyit: Gel, yaralı gönülde güç tekrar ortaya çıkar 

 Gel, ölü vücuda ruh tekrar girer 

 



 176 

4. İntihâ 

“nhy” kökünden ifti‘âl babında mastar olan intihâ, bir nesnenin gâyete 

varması, sınırı aşmayıp orada durması, birine bir haberin yetişmesi ve ulaşması, sona 

erme, sona varma611, bitme, kullanıldığı cer harfiyle (bâ [d], ‘an [0;] ve min [ 0�1]) 

geçişlilik de kazanarak bitirme, sona erdirme, tamamlama ve neticeye bağlama 

anlamlarına gelir. Yine aynı kökten gelen nihâyet de, her nesnenin gâyeti ve âhiri bir 

başka deyişle sınır, uç ve sonu manasındadır612. Terim olarak ise mektubun sona 

erdiği bölümdür ve bu bölümde genelde duaya yer verilir. “d‘av” kökünden türeyen 

duâ ise, sözlükte Allah’a rağbet/yönelim, niyaz ve yalvarmayla Hak te‘âlâ 

dergâhından hayır ve rahmet ricâsı613 anlamındadır.  

İntihâ, sözün sonu demek olup orada susulup durulacağı ve artık başka bir şey 

yazılamayacağı cihetle tam bir düzgün ifadeyle beraber istenen mananın dayanak 

yeri olacak tam netice uygun bir şekilde ortaya konmalıdır. 

Çünkü muhatap, hazır ve zihninde tuttuğu bilgilerini zikredilen netice üzerine 

bina edeceğinden bundan önceki üç yer hoş ve nükteli lafızları ve anlamları içerse de 

intihâda gereken fesâhat ve belâgat yerine getirilmediği takdirde onların da 

güzellikleri etkisiz kalır ve hem de kulağın en son algıladığı yer olup o münasebetle 

nefiste resimlenmiş kalacağından burası beğenilir ise öncesi kusurlu da olsa unutulur. 

Aksine beğenilmezse öncesindekinin güzellikleri de olsa yine hatıra getirilmez. O 

cihetle intihâya da bilhassa özen göstermek, gerekli ve kaçınılmazdır614.  

Arapça münşeâtta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 

25 ve 28 numaralı mektuplarda bakîte [��:Qv�*] (bâkî kalasın, uzun ömür süresin) fiiliyle 

başlayan ve mektubun içeriğine uygun manzum dualar ve 11, 17, 20, 26 ve 29 

numaralı mektuplarda da lâ zâle [ E3�z ] (her zaman) ile başlayan mensur dua 

cümleleri göze çarpmaktadır.  

                                                
611  Âsım Efendi, Kâmûs Tercümesi, “nhy”, IV, 1208. 
612  el-Aħterî, Aħħħħterî-i kebîr, s. 1122; Âsım Efedi, a.g.e., “nhy”, IV, 1209. 
613  Âsım Efendi, a.g.e., “d‘av”, IV, 954. 
614  Mîralay Süleymân Bey, Mebâni’l-inşâ, I, 167. 
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Farsça münşeâtta  5, 11 ve 13 numaralı mektuplarda hemîşe [ D��:Ö] (her 

zaman) ile başlayan mensur dua cümleleri, yine 8 numaralı mektupta Îzed 

sübhânehû… [ T�D������A�4K U�t�... ] (Allah sübhânehû…) ve 12 ile 14. mektuplarda da Îzed 

te‘âlâ [  .��[B U�t�... ] (Yüce Allah…) ile başlayan mensur dua cümleleri, buna mukabil 

16 ve 18 numaralı mektuplarda da bâd [ U��*] (olsun) ile başlayan manzum dua 

cümleleri dikkat çekmektedir. 

Türkçe münşeâtta 1 ve 2 numaralı mektuplarda bâd [U�*] (olsun) ile başlayan, 

11 ve 15. mektuplarda içinde bâd [ U��*] (olsun) bulunan, yine 13 numaralı mektupta 

içinde bâdî [ >U��*] (olasın) bulunan, 3 numaralı mektupta içinde hemîşe [ D��:Ö] (her 

zaman) ve bâd [U�*] (olsun) bulunan ve 12. mektupta hemvâre [s5��Ö] (her zaman) ile 

başlayan Farsça manzum dua cümleleri ve 8, 9, 10 ve 14 numaralı mektuplarda 

hemîşe [D�:Ö] (her zaman) ile başlayan Türkçe mensur dua cümleleri ve yine 4 ile 7. 

mektuplarda Türkçe mensur dua cümleleri göze çarpmaktadır. 

Burada Türkçe’nin Farsça’dan etkilendiği apaçık ortadadır. Yine Arapça dua 

cümlelerinde kullanılan lâ zâle [3�z E] (her zaman) ve Farsça dua cümlelerinde 

kullanılan hemîşe [ D��:Ö] (her zaman) kelimeleri arasındaki anlamsal yakınlık da 

Arapça ile Farsça arasındaki etkileşimi ortaya koymaktadır.   

Arapça bölümünde 1 numaradaki özlem mektubunda intihâ, şu şekildedir: 

N[x:  

�<QU��X �N�=�:q���O S<��t�w� >�6�1 ��:Qv�* @S*��B �0�7�:��O «���N�M���� �(Q"�1���[Q� 

 

Şiir: Uğur gelerek günlerce bâki kalasın 

 Parlak vazîfene kolaylık eriştikten sonra 

Farsça bölümünde 10 numaradaki şefâatnâmede intihâ bölümü 

görülmemektedir. Mektup talebin sonunda yer alan ümit ifadesiyle bitmektedir. 
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Türkçe bölümünde 3 numaradaki cevabnâmede intihâ, şu şekildedir: 

XD[e:  

��:*� 5U ¤�z ¤`O U�* D# �B  D�:Ö 3��1� 5U 3�b �[� U�* D# �B D�:Ö 

¤�z  �Ë U�* s6tN* 6Ø:ð* �B z� D# >N4  3�b �Ë U�* D:4 UUNÎ* �B z� D# .U  

 

Kıta: Zülfün niteliği, beyitlerde olduğu sürece 

 Benin niteliği, mesellerde olduğu sürece 

 Senden sapan baş, zülf gibi kesilmiş olsun 

 Senden dönen gönül, ben gibi siyah olsun 

II. İÇERİK  

A. er-Risaletü’ş-şevķķķķıyye’deki Mektup Türleri 

Mektuplar için “ihvâniyyât” ve “dîvâniyyât” olmak üzere iki temel kategori 

belirlenmiştir.  

İhvâniyyât türü mektuplar, dost ve akraba arasındaki özel yazışmalardır. 

Konuları doğum, evlilik, bayram ve başarı kutlamaları, taziye, teşekkür, hediyeleşme 

gibi normal hayatın olaylarıdır. Bunlarda hitap edilen kimseye karşı duyulan sevgi ve 

özlem gibi duygularla nostalji dile getirilir. Duyguların tasviri için bu tür 

mektuplarda uzun yazım (itnâb) üslûbunun kullanılması uygun görülmüştür. 

Mesafeler ve uzun süren ayrılıklar dostluk ve sevgi bağlarını zayıflattığından bu 

durumalarda gelen mektuplar, uzaklardaki dostun vekili ve sadakatin şahidi olarak 

dostluğu kurtaran, sürdüren ve güçlendiren en önemli faktör olarak görülür. el-

Ķalķaşendî’den önceki yazarlar ihvâniyyâtın kutlama, taziye, hediyeleşme ve iltifat 

gösterme gibi birkaç türünden söz etmişlerdir. el-Ķalķaşendî ise, ihvâniyyât için on 

yedi kategori belirlemiştir. Bunlar arasında arabuluculuk talebi, aşk, özlem, ziyaret 

daveti, sevgi, evlenme teklifi, özür beyanı, teşekkür, sitem, hastanın durumunu 

sorma, haber iletme gibi hususlar yer alır615. Halife, vezir ve emîr gibi yüksek 

                                                
615  el-Ķalķaşendî, ŚŚŚŚubĥĥĥĥu’l-a‘şâ, VIII, 126; Gürkan, “Arap Edebiyatında Memlûkler (Moğollar) 

Dönemi”, s. 230-231. 
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dereceli devlet adamlarıyla onların altında bulunan kimseler arasında özel işlerle 

ilgili olarak yazılan mektuplar da ihvâniyyâta dahil edilmiş, ancak bunlar resmî 

mektuba benzeyen ihvâniyyât olarak görülmüştür. İhvâniyyât türü mektuplarda 

nesirle yazılanlar çoğunluğu oluşturmakla birlikte nesir-nazım karışık olanlarla 

yalnız şiir hâlinde yazılan mektuplar da vardır. Özel mektuplarda anlatım daha lirik 

ve şiirseldir; çünkü övme, yerme, şikâyet ve sitem gibi birçok temada şiirle ortaktır. 

Dîvâniyyât (resâilü dîvâniyyât) adını, ilk teşekkülü Muâviye b. Ebî Süfyân 

zamanında (661-680) gerçekleşen, devletin resmî yazışmalarını hazırlamakla görevli 

Dîvânü’r-resâil’den (Dîvân-ı inşâ) alır. Ancak yönetimin bütün mektupları bu 

divandan çıkmadığından devlet, idare ve hükümet işleriyle ilgili mektuplar için 

“resmî mektuplar” (resâil resmiyye) tabiri daha kapsamlı görülmüştür. Bunlar idarî, 

siyasî, adlî, kazâî, teşrîî, iktisadî vb. konularda tayin-azil, icâzet, yemin, kutlama, 

sulh, biat, iktâ, vasiyet, mehir, tezkire mektupları, veliaht olacaklar için yazılan 

ahidnâme, bir düşmana veya âsiye güvence olarak verilen emânnâme, savaş veya 

zafer kutlaması, âsiler için yazılan tehdit mektupları, umuma açıklamalar içeren 

beyan mektubu (menşûrât/fermanlar) gibi resmî mektuplardır. Dîvâniyyâtta, 

günümüzdeki idarî mektupların ince diplomasi üslubunun yanında yüksek düzeyde 

bir edebî dilin kullanıldığı görülür616. Şimdi burada er-Risâletü’ş-şevķıyye’de 

ihvâniyyât kategorisinde değerlendirilebilecek mektup türleri hakkında bilgi vermek 

istiyoruz.   

1. Şevknâme/İştiyâknâme  

“şvķ” kökünden mastar olan şevkin sözlük anlamı, kişinin nefsinin bir 

nesneye meyletmesi, çekinmesi617, kalbin sevgiliyle buluşmaya meyletmesi618, 

gönlün bir şey hakkında kemâl-i meyl ve hevesi619, sevgili anıldığında kalbin 

heyecanı620, gönül meyli, arzu621, şiddetli arzu, ziyade meyil ve heves, neşe, keyif, 

                                                
616  Durmuş, “Mektup (Arap Edebiyatı)” mad., XXIX, 14-15. 
617  İsmâîl b. Ĥammâd el-Cevherî, eśśśś-ŚŚŚŚıĥĥĥĥâĥĥĥĥ, “şvķ”, IV, 1504. el-Cevherî, burada şevk ve iştiyâka 

birlikte aynı anlamı vermiştir. Yine bkz. el-Aħterî, Aħħħħterî-i kebîr, s. 563; Hüseyin Remzi, Lügat-ı 
Remzi, I, 737.  

618  el-Cürcânî, et-Ta‘rîfât, s. 87. 
619  Mehmed Salâhî, Kâmûs-ı Osmânî, IV, 75. 
620  Muĥammed Ali b. Ali et-Tehânevî, Keşşâfu ıśśśśŧŧŧŧılâĥĥĥĥâti’l-funûn, tashih el-Mevlevî Muĥammed 

Vecîh, el-Mevlevî ‘Abdülhaķ, el-Mevlevî Ğulâm Ķâdir, Kahraman Yay., İstanbul 1984, I, 770. 
621  Muallim Nâci, Lugat-ı Nâci, s. 504; Ali Seydî Bey, Resimli Kâmûs-ı Osmânî, Matbaa ve 

Kütübhâne-i Cihân, Dâru’l-Ħilâfeti’l‘aliyye 1330 h., II, 590.   
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istek, sevinç; ışık ve ziyadır622. Yine şevk, geçişli olarak da kullanılır ve nefs ve kalbi 

bir nesneye çekindirip ârzûmend/arzulu kılmak, bir nesneyi bir şeye muhkem çekip 

bağlamak ve dolu kırbayı kaldırıp dikine duvara dayamak623 anlamlarındadır. Şevkin 

çoğulu eşvâktır. Şevkle aynı kökten gelen ve ifti‘âl babında mastar olan iştiyâk ise 

bir nesneye gönül ve arzûmend/arzulu olmak624, kalbî meyil, derûni arzu625, gönül 

çekip ârzûmend ve müştâk olmak, gönül arzusu, göreceği gelme, arzulama, ziyade 

arzu etme, özleme, özlem, hasret, tahassür, güçlü istek ve arzu626 anlamlarındadır. 

Yine aynı kökten türeyen ism-i fâil müştâk da özleyen, göreceği gelen627 

manasındadır. Şevk ile iştiyâk arasındaki farka gelince şevk, kavuşmayla diner, ama 

iştiyâk kavuşmayla dinmez, aksine artar ve katlanır. Ayrıca şevk ile aşk arasındaki 

münasebete gelince de şevk, sevginin özü aşk cismidir ve sevenin kalbindeki şevk 

lambadaki fitil gibiyken aşk ateşteki yağa benzer628.  

Sevgi, özlem ve bağlılık duygularının ifade edildiği mektuplara şevknâme 

veya iştiyâknâme denir. Bu tür mektuplar, genelde rütbece küçük olanlar tarafından 

büyüklere yazıldığı gibi bazen rütbece yakın kimseler de birbirine şevknâme 

yazabilirler629. 

er-Risâletü’ş-şevķıyye’de Arapça münşeât bölümünde 1, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 20, 

21, 23, 25 ve 26 numaralı mektuplar, Farsça münşeât bölümünde 1 ve 5 numaralı 

mektuplar ve Türkçe münşeât bölümünde de 1, 2, 10, 11, 12, 14 ve 15 numaralı 

mektuplar bu mektup türüne dahil edilebilir. Görüldüğü gibi bu mektup türüne giren 

21 mektup da, eserde mevcut mektup sayısı olan 64’ün neredeyse üçte birine tekabül 

etmektedir. 

 

 

                                                
622  Şemseddin Sâmi, Kâmûs-i Türkî, İkdâm Matbaası, Derseâdet 1317 h., I, 788; Türkçe Sözlük, 

haz. Hasan Eren, Nevzat Gözaydın ve diğerleri, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara 1988, II, 1382; 
Örnekleriyle Türkçe Sözlük, IV, 2683. 

623  Âsım Efedi, Kâmûs Tercümesi, “şvķ”, III, 912-913. 
624  Âsım Efendi, a.g.e., “şvķ”, III, 913. 
625  Muallim Nâci, a.g.e., s. 76. 
626  Şemseddin Sâmi, a.g.e., I, 117; Hüseyin Remzi, a.g.e., I, 65; Ali Seydî Bey, a.g.e., I, 98; Türkçe 

Sözlük, I, 732; Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, s.564; Örnekleriyle Türkçe Sözlük, II, 1444. 
627  Türkçe Sözlük, II, 1061. 
628  et-Tehânevî, Keşşâfu ıśśśśŧŧŧŧılâĥĥĥĥâti’l-funûn, I, 770. 
629  Derdiyok, “Osmanlı Devrinde Mektup Yazma Geleneği”, s. 284. 
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2. Tehniyenâme/Tebriknâme 

“hne” kökünden tef‘îl babında mastar olan tehnie sözcüğü, Türkçe’ye tehniye 

şeklinde geçmiştir. Tehniye, taziyenin zıttıdır630 ve kutlulamak, mübarek olsun 

demek631, tebrik, tes‘îd etmek, istis‘âd etmek632 ve günümüzdeki söylenişiyle 

kutlamak anlamlarındadır. Tehniyet şeklinde de kullanılabilen tehniyenin eşanlamlısı 

tebrîktir ve o da berekâtla veya bereketle dua etmek, bârakellâh demek633, 

mübareklemek, mübareklenilmek, mübarek olsun (ola) demek, denilmek634, yeni bir 

şey için mübarek ola diye dua etme veya şâyân-ı takdir bir iş için sahibini tahsin 

etme635; kutlama, kutlu olsun deme, uğurlu olmasını dileme636 manalarına gelir. 

Tehniyenâmeler ya da tebriknameler, özel günleri ve mübarek bayramları 

idrak eden yahut bir nimet ve inayete, bir memuriyet veya rütbeye erişen zatın idrak 

ve mazhariyet şerefine muvaffak olmasından dolayı sevinç göstermekle beraber işbu 

mazhariyet ve muvaffakiyetin mesut, mübarek, uğurlu olması temennilerini içeren 

mektuplardır. 

Tebriknamelerin başlıcaları, yıl, bayram, Ramazan vs. özel ve mübarek 

günlerin tebriknameleri, evlilik, doğum tebriknameleri, sınıf terfi eden veya tahsil 

tamamlayanlara yazılan tebriknameler, bir muzafferiyet veya muvaffakiyeti takdiren 

yazılan tebriknameler, rütbe, nişan, memuriyet tebriknameleri, bir eseri takdiren 

yazılan tebriknameler vs. 

Tebriknamelerin yazım şekli şöyledir: 

1-Mukaddime/giriş: Tebriği gerektiren hâl ne ise ona uygun birkaç cümleden 

ibarettir. Bazen çıkarılabilir, atlanabilir (tayyedilebilir). 

2-Tahmid: Tebriğe sebep olan nimete ulaşmaktan dolayı Cenabı Hakk’a 

hamd ü senada bulunmak. Bu rükün bazen mukaddime konumunda bazen de 

memnuniyet beyan edildiği sırada irad edilebilir. 

                                                
630  el-Cevherî, eśśśś-ŚŚŚŚıĥĥĥĥâĥĥĥĥ, “hne”, I, 84. 
631  el-Aħterî, Aħħħħterî-i kebîr, s. 231. 
632  Âsım Efendi, Kâmûs Tercümesi, “hne”, I, 127; Şemseddin Sâmi, Kâmûs-i Türkî, I, 456; 

Mehmed Salâhî, Kâmûs-ı Osmânî, III, 174; Muallim Nâci, Lugat-ı Nâci, s. 301. 
633  el-Aħterî, a.g.e., s.160; Âsım Efendi, a.g.e., “brk”, III, 1044. 
634  Muallim Nâci, a.g.e., s. 209; Mehmed Salâhî, a.g.e., III, 25. 
635  Şemseddin Sâmi, a.g.e., I, 377. 
636  Örnekleriyle Türkçe Sözlük, IV, 2798. 
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3-İstîhâl/liyâkat beyanı: Tebrik edilen zatın, o nimete istihkâkını, liyakatini 

ortaya koymak. 

4-Memnuniyet beyanı: Tebrik olunan zatın, mazhariyetinden/başarısından 

dolayı sevinç veya memnuniyeti ortaya koymaya iştirak suretiyle muhabbet ve 

samimiyet gösterme. 

5-Muhabbet ümidi/ricâsı: Nezaketen muhatabın teveccühünün devamı 

temennilerinde bulunmak.  

6-Dua: İcabına göre benzerlerinin tekerrürünü, daha yüksek mertebeler 

iktisabını Cenab-ı Hak’tan temenni eylediğini söylemek. 

7-Hâtime/sonuç. 

Bu rükünler, bazen öne geçirilebilir veya sona bırakılabilir. Örneğin istîhâl 

beyânı mukaddimeye alınıp diğer rükünler de icabına göre aşağılı yukarılı yazılır637. 

Tehniyenâmelerin yazımında ayrıca şunlara da dikkat edilmelidir: 

Rütbe veya diğer şeylere ait tebrikler, kısa olmalı. Bu çeşit tebrikler, lütuf 

gören adamın ehliyet ve liyakatı üzerine bina edilir. Bu mükafatın hüner erbabı 

veyahut mesai sahiplerine özgü olduğu, bu rütbeden sonra daha nice rütbelere 

erişmek duası zikredilerek ve bunun gelecekteki ikbâle delil olduğu açıklanarak 

sevinç ortaya konur. 

Böyle fırsatlara susmak uygun değildir. Yoksa kıskançlığa hamledilmesi de 

muhtemeldir. Herhalde memnuniyeti celb etmeye gayret etmek gerekir. 

Abartılarla mektup yaprağı doldurulmamalıdır. Zira ihtimal ki muhatab, alaya 

hamleder. Sınırın dışında söz söylemek uygun değildir. Övgüler, inanılmayacak 

derecede olursa hiciv yerine geçer. 

Bununla beraber mektup gönderilenin istihkâkından, liyakatinden, lütuf 

sahibinin değer bilirliğinden bahsetmeli, bu lütfun diğer lütuflara bir mukaddime 

olduğu beyan edilmelidir. Böyle zamanlarda hasedi veya soğukluğu gösterecek bir 

                                                
637  Mehmed Fuâd, Rehber-i Kitâbet-i Osmâniyye Yahud Mükemmel Münşeât, Tefeyyüz Kitabevi, 
İstanbul 1327 h., s. 320-322. 
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hâl göstermek, büyük terbiyesizliktir. Lütuf gören zata, şu tevcihten hisselendiği 

beyan edilmelidir638. 

er-Risâletü’ş-şevķıyye’de Arapça münşeât bölümünde 2, 6, 10 ve 22  

numaralı mektuplar, Farsça münşeât bölümünde 8, 9, 11 ve 14 numaralı mektuplar 

ve Türkçe münşeât bölümünde de sadece 9 numaralı mektup bu mektup türüne dahil 

edilebilir.   

3. Talebnâme 

“ŧlb” kökünden mastar olan taleb, sözlükte istemek639, istenmek, rağbet 

etmek, edilmek640, dileme, arama641, hâhiş ü ârzû eylemek/istemek, isteği ifade 

etmek ve arzûyu beyan etmek ve meyl ü rağbet etmek642, istenen hak643, istek, dilek, 

arzu644 anlamlarındadır. 

Talep mektuplarının nevileri, hesaba gelmez derecededir. Zira dünyada ne 

kadar istenecek şey var ise hepsi için bir türlü mektup yazılmaya ihtiyaç vardır. Bu 

gibi mektuplar, rütbe, sıfat, memuriyet ve dostane münasebetlerin derecesine göre 

yazılmalı. Örneğin kişi, kendisinden büyük bir zattan bir şey talep edeceği zaman 

ifade tarzı yalnız saygılı (tazimkârâne) değil mahirane de olmalıdır. Zira gösterilecek 

maharet, arzunun elde edilmesine kâfildir. Fakat tabasbustan/yaltaklanmaktan 

sakınmalıdır. Tazimde itidali geçmemelidir645. 

Talep mektupları, genelde istek sahiplerinin kendileri tarafından rütbece daha 

yüksekte bulunan kişi veya makamlara yazılmakla birlikte aynı rütbedeki kişi veya 

makamlara da yazılabilmektedir. Ayrıca talebnâmeler, ekseriyetle bağış, maaş, 

kâtiplik veya başka bir görev, tîmâr, görüşmek isteme konularında yazılmaktadır646.  

                                                
638  Ahmed Râsim, Mustafa Reşîd, Hazîne-i Mekâtîb Yahud Mükemmel Münşeât, III. Baskı, 

Mekteb-i Sanâyi‘ Matbaası, İstanbul 1309 h., s. 15-16. 
639  el-Cevherî, eśśśś-ŚŚŚŚıĥĥĥĥâĥĥĥĥ, “ŧlb” I, 172; el-Aħterî, Aħħħħterî-i Kebîr, s. 630. 
640  Muallim Nâci, Lugat-ı Nâci, s. 523. 
641  Şemseddin Sâmi, Kâmûs-i Türkî, I, 886. 
642  Hüseyin Remzi, Lügat-ı Remzi, I, 798. 
643  Âsım Efendi, Kâmûs Tercümesi, “ŧlb”, I, 358.  
644  Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, s. 1041; Örnekleriyle Türkçe Sözlük, IV, 2743 
645  Ahmed Râsim, Mustafa Reşîd, Hazîne-i Mekâtîb Yahud Mükemmel Münşeât, s. 140. 
646  Derdiyok, “Osmanlı Devrinde Mektup Yazma Geleneği”, s. 283. 
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er-Risâletü’ş-şevķıyye’de Arapça münşeât bölümündeki 11, 19, 24 ve 27 

numaralı mektuplar, Farsça münşeât bölümündeki 20 numaralı mektup ve Türkçe 

münşeât bölümündeki 7 numaralı mektup bu türe dahil edilebilir.  

4. Tesliyenâme 

“slv” kökünden tef‘îl babında mastar olan tesliye, sözlükte birinin sıkıntısını, 

tasasını gidermek647, sevindirmek, gamı zâil etmek/ortadan kaldırmak648, tesellî 

vermek649, verilmek, müteselli kılmak, kılınmak650, kederli adamı ferahlı bir surette 

avutmak651, avutma, avutulma652 anlamlarındadır ve vermek, etmek maddeleriyle 

kullanılır. Bu sözcük, tesliyet suretinde de kullanılır. Aynı kökten gelen ve tefa‘ul 

babında mastar olan tesellî de, gamlı kimsenin gönlü nasihat, taltif, tebşir gibi bazı 

esbab ile açılmak, kalbi mutmain olmak, müteselli olmak653 manalarındadır ve etmek 

maddesiyle değil de bulmak maddesiyle kullanılır. 

Tesliyenameler, kendi cinsimizden olanlardan, akraba ve müteallıkâtımızdan, 

dostlarımızdan birinin duçar olduğu bazı elem verici ve etkileyici hâllerde kederleri 

hafifletmek için teselliyi içeren mektuplardır.  

Tesliyetnameyi gerektiren hâller, memuriyetten ayrılma, ticarette başarısızlık, 

hastalık, ufak kazalar gibi nispeten tesiri hafif olan hususlara münhasırdır. 

Bu gibi mektuplarda dikkat edilecek cihet, yazılan kişide istenen etkiyi 

meydana getirebilmesidir. Onun için bu cihete özen gösterilmelidir. 

Tesliyenamelerde süslü, yüksek üsluptan çok muhatabımıza teselli verecek, 

kederini, elemlerini hafifletecek lafızlar ve ibareler ve özellikle dinî duyguları 

okşayacak tabirler kullanmalıdır. Mizah ve latife yolunda şeyler yazılması uygun 

düşmez.  

Tesliye mektuplarında olaylar ve hâllerin icabına göre idâre-i lisân olunarak 

karşımızdakini tesliyeye çalışmalıdır. 

                                                
647  el-Cevherî, eśśśś-ŚŚŚŚıĥĥĥĥâĥĥĥĥ, “slv”, VI, 2381.  
648  el-A ħterî, Aħħħħterî-i kebîr, s. 185. 
649  Şemseddin Sâmi, Kâmûs-i Türkî, I, 404. 
650  Muallim Nâci, Lugat-ı Nâci, s. 239. 
651  Mehmed Salâhî, Kâmûs-ı Osmânî, III, 86. 
652  Örnekleriyle Türkçe Sözlük, IV, 2862. 
653  Âsım Efendi, Kâmûs Tercümesi, “slv”, IV, 1011; Muallim Nâci, a.g.e., s. 239. 
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Tesliyenâmelerin yazım tarzında aşağıdaki rükünlere riayet etme zorunluluğu 

vardır: 

1-Mukadderattan, dini duygulara ilişkin şeylerden bahseden bir mukaddime 

yapılır. 

2-Asıl tesliyeye sebep olan hâl zikredilir. 

3-Bu hâlden dolayı teessür ve teessüf beyan edilir. 

4-Muhatabın kederlerini hafifletmeye hizmet eden, tesliyet içerikli sözler 

yazılır. 

5-Hayır dua ile mektuba son verilir. 

Sunulan rükünlerin bazen öne geçirilmesine ve sona bırakılmasına izin vardır. 

Bu suret, durumun gereğine ve yazanın yazım zevkine tabidir. 

Dostlardan, akrabadan gerekli görüldüğü için alınan tesliyet içerikli 

mektupların cevapsız bırakılması nezaket adabına uygun olmadığı için bu tür 

mektupların cevabını yazmak gereğini hatırlatmaya gerek yoktur654.  

er-Risâletü’ş-şevķıyye’de Arapça münşeât bölümünde 15 numaralı mektup ile 

Farsça münşeât bölümünde 17 numaralı mektup bir tesliyenâmedir. 

5. Cevabnâme 

“cvb” kökünden gelen cevâb, sözlükte söze ve fiile karşılık verme655, kişinin 

soranın sorduğu maddeye mukabele ve iskât eylediği kelam ve söz (kat‘/kesme 

manasından alınmıştır)656, bir söze mukabil söylenilen diğer söz657, suâle karşı 

söylenilen söz, sormanın zıttı658, bir soruya verilen karşılık, bir söze, bir yazıya veya 

bir ihtiyaca verilen karşılık659, cevâbı içeren mektup ve cevap yolunda yazılan 

mektup660 anlamlarındadır. Cevâb, vermek ve almak maddeleriyle kullanılır, etmek 

maddesiyle kullanılmaz.  

                                                
654  Mehmed Fuâd, Rehber-i Kitâbet-i Osmâniyye Yahud Mükemmel Münşeât, s. 348-349. 
655  İbn Manžûr, Lisânü’l-‘Arab, “cvb”, I, 283. 
656  Âsım Efendi, Kâmûs Tercümesi, “cvb”, I, 183; Hüseyin Remzi, Lügat-ı Remzi, I, 399. 
657  Muallim Nâci, Lugat-ı Nâci, s. 328. 
658  Şemseddin Sâmi, Kâmûs-i Türkî, I, 485. 
659  Örnekleriyle Türkçe Sözlük, I, 449. 
660  Şemseddin Sâmi, Kâmûs-i Türkî, I, 485. 
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Cevapnameler, genelde rütbece daha yüksekte bulunan kişi veya makamlara 

yazılmaktadır, fakat yakın arkadaşlar arasında da cevapname yazıldığı 

görülmektedir. Bu mektuplar, adlarından da anlaşılacağı gibi mutlaka bir haber veya 

mektuba karşılık olarak yazılmaktadır. Cevap mektuplarında, bazen şevk-namelerde 

olduğu gibi sevgi ve bağlılık duyguları, duyulan sevinç dile getirilmektedir, fakat 

onlar bir haber veya mektuba karşılık olarak yazılmalarından dolayı da 

ayrılmaktadır661. 

er-Risâletü’ş-şevķıyye’de Arapça münşeât bölümünde 29 numaralı mektup, 

Farsça münşeât bölümünde 2, 4, 6 ve 7 numaralı mektuplar ve Türkçe münşeât 

bölümünde de 3, 5 ve 13 numaralı mektuplar bu mektup türüne dahil edilebilir.  

6. Şikâyetnâme 

“şkv” kökünden mastar olan şikâyet, sözlükte bir kişinin kötü, yaramaz 

fiilinden haber vermek662, bir kimse za‘f-ı hâlini ve derdini ifade ve ihbâr etmek ve 

birinin yolsuz hareketini zâbıt tarafına arz ve ifade etmek (bu maddenin aslı, şekve 

denilen su kabının ağzını açmak manasına olmakla izhâr-ı bess ü hüzn ve ihbâr-ı za‘f 

u hâl manasında müsteârdır)663, hoşnutsuzluk suretindeki ifade, hoşnut olmadığını 

söylemek, birinin taaddiyâtından/saldırılarından, yolsuz harekâtından bahisle icrâ-yı 

te’dîb ve tevbîhi (edeplendirme ve tekdir cezasını uygulamayı) niyaz etme664, insanın 

nefsine güç gidip hoşnut olmadığı kötü hâlleri izhâr ve ihbâr etmek, nefsince 

hoşnutsuzuğu mûcib olan şeyi söylemek665, birinin meydana gelen haksızlık ve 

tecavüzlerini beyan ederek aleyhinde dava etmek666, dert yanma, sızlanma, yanıp 

yakılma, haksızlığın giderilmesini isteme667 anlamlarındadır. Yine “şkv” kökünden 

gelen şekve ve şekvâ, şikayet etmek yani yaramaz haber arz etmek, ayrıca hastalık bir 

kişiyi dertli etmek668 anlamına gelirken iştikâ da, şikayet ve teşekkî etmek, hüznü 

izhâr etmek ve hâli ihbâr etmek669 manalarındadır. 

                                                
661  Derdiyok, “Osmanlı Devrinde Mektup Yazma Geleneği”, s. 284.  
662  el-Cevherî, eśśśś-ŚŚŚŚıĥĥĥĥâĥĥĥĥ, VI, 2394; el-Aħterî, Aħħħħterî-i Kebîr, s. 558-559. 
663  Âsım Efendi, a.g.e., “şkv”, IV, 1031; Hüseyin Remzi, a.g.e., I, 730.  
664  Muallim Nâci, a.g.e., s. 501; Ali Seydî Bey, Resimli Kâmûs-ı Osmânî, II, 595.  
665  Mehmed Salâhî, Kâmûs-ı Osmânî, IV, 81. 
666  Şemseddin Sâmi, Kâmûs-i Türkî, I, 782. 
667  Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, s. 1026. 
668  el-Aħterî, Aħħħħterî-i Kebîr, s. 558; Âsım Efendi, Kâmûs Tercümesi, “şkv”, IV, 1031. 
669  Âsım Efendi, a.g.e., “şkv”, IV, 1031; Hüseyin Remzî, Lügat-ı Remzi, I, 65. 
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Zarar verici kötü durum ve olaylardan duyulan rahatsızlığı dile getiren 

mektup örneklerine şikâyetnâme denir670. Bir başka tanıma göre de şikayeti içererek 

takdim edilen varakadır671. Bu tür mektuplar, daha çok, zarara uğrayan ve rütbece 

daha küçük olanlar tarafından yetkili kişi veya makamlara yazılır. Yazılış gayesi, 

maruz kalınan bir haksızlığı şikâyet veya görevi kötüye kullanmayı bildirmektir672. 

er-Risâletü’ş-şevķıyye’de Arapça münşeât bölümünde 12, 14 ve 17 numaralı 

mektuplar ve Farsça münşeât bölümünde de 3 numaralı mektup bir şikâyetnâmedir.  

7. Şükürnâme/Teşekkürnâme 

“şkr” kökünden mastar olan şükür, sözlükte ihsanda bulunanı yaptığı iyilik 

sebebiyle övmek673, ihsanını zikr ile muhsini methetme674, yapılan güzel davranışı, 

iyiliği bilmek ve yaymak yani ihsanda bulunanın ve nimet verenin lütufta bulunduğu 

nimet ve ihsanı ve kadir ve kıymetini bilip insanlara yayma ve ihsanda bulunanı, 

nimet vereni medh ve senâ etmek (keşr [ N��#]’in tersine çevrilmişidir ve keşf/açma 

anlamındadır ve zıttı küfr de setr/örtme manasındadır )675, tazimen bir kimseyi medh 

ü senâ etmek676, görülen iyiliğe karşılık hoşnutluğu ortaya koyma ve minnettarlığı 

belirtme677, görülen nimete mukabil izhâr olunan kıymetşinâslık678, bir iyilik ve 

nimet mukabilinde hamd ü senâ etmek679 anlamlarındadır. Aynı kökten gelen şükrân 

sözcüğü, küfrânın/nankörlüğün karşıtıdır680. Yine aynı kökten türeyen ve tefa‘ul 

babında mastar olan teşekkür de şükretmek ve sipâs681, nimete, ihsana, iyiliğe karşı 

sena ve duada bulunmak682 ve nimete mukabil velinimetinin zikir ve senâsını 

                                                
670  Derdiyok, “Osmanlı Devrinde Mektup Yazma Geleneği”, s. 284. 
671  Şemseddin Sâmi, a.g.e., I, 782. 
672  Mustafa Kaşka, “Dîvân Edebiyatı’nda Münşe’ât Geleneği ve Hoca Neş’et’in Mektupları”, 

(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniv. Eğitim Bilimleri Ens., İzmir 2000, s. 24. 
673  el-Cevherî, eśśśś-ŚŚŚŚıĥĥĥĥâĥĥĥĥ, “şkr” II, 702. 
674  el-Cürcânî, et-Ta‘rîfât, s. 86; Hüseyin Kâzım Kadri, Türk Lûgati Türk Dillerinin İştikakı ve 

Edebî Lûgatleri, Maarif Matbaası, İstanbul 1943, III, 239. 
675  İbn Manžûr, Lisânü’l-‘Arab, “şkr”, IV, 424; Âsım Efendi, a.g.e., “şkr”, II, 446; Hüseyin Remzî, 

a.g.e., I, 730. 
676  el-Aħterî, a.g.e., s. 557. 
677  Şemseddin Sâmi, a.g.e., I, 782. 
678  Muallim Nâci, Lugat-ı Nâci, s. 501. 
679  Hüseyin Kâzım Kadri, Türk Lûgati Türk Dillerinin İştikakı ve Edebî Lûgatleri, III, 239-240. 
680  el-Cevherî, aśśśś-ŚŚŚŚıĥĥĥĥâĥĥĥĥ, “şkr” II, 702. 
681  el-Aħterî, Aħħħħterî-i Kebîr, s. 188. 
682  Mehmed Salâhî, Kâmûs-ı Osmânî, III, 93. 
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etmek683, bir iyilik karşısında minnet, memnuniyet ve şükür ifade etme684 gibi şükür 

ile benzer anlamlara sahiptir. 

Teşekkürnameler, en ufak bir iyiliğe karşı da yazılabilir. Bunun büyükten 

küçüğe yahut küçükten büyüğe yazılması mahiyetini değiştirmez. Bazen pek küçük 

bir adam, e‘âzımdan/büyük kişilerden birine bir iyilik, bir hizmet edebilir. Bu 

hizmet- görev olarak ve insanlık olarak ifa edilmiş olsa da- herhalde teşekküre değer 

görülmelidir. 

Teşekkürnamelerin yazımında şu rükünlere riayet etmek gerekir: 

1-Teşekkürü de içermek üzere bir mukaddime. 

2-Medh ü senâ. 

3-Memnuniyet duygularını açıklamak ve teşekkür. 

4-Dua. 

5-Muhabbet ümidi (ricası). 

6-Hatime. 

Bu rükünlerden bazılarının atılması bazen de öne geçirilmesi ve sona 

bırakılması mümkündür. 

Teşekkürnamelerin yazım tarzı, gayet zarif olmakla beraber 

ihlâsa/samimiyete yaklaşmış olmalıdır. Bu tür mektuplarda saygılı bir dil 

kullanılmakla beraber iyilik görülen kişinin aşırı derecede övülmesi alay etmeye 

hamledilebilir. Onun için bu hususta itidal sınırı aşılmamalıdır ki muhatab ifadenin 

doğruluk ve içtenliğine kanaat edebilsin. 

Teşekkürnamelerin içeriğinde gözetilecek yönlerin biri de alçakgönüllü 

yazılmasıdır. Bununla beraber tevazuyu riya ve dalkavukluk aşağı basamaklarına 

kadar indirmemelidir. Çünkü bu suret, zillete ve haysiyet eksikliğine 

hamledilebilir685.  

                                                
683  Hüseyin Remzi, Lügat-ı Remzi, I, 280. 
684  Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, s. 1070. 
685  Mehmed Fuâd, Rehber-i Kitâbet-i Osmâniyye Yahut Mükemmel Münşeât, s. 383-384. 
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Zevk-i selîm, bu gibi mektupların nasıl yazılacağını tayin eder. Tevazu, edilen 

lütuf ve inayetle mütenâsip olmalıdır. İyilik gören kişi, duygularının derecesine göre 

teşekkür arz etmeli. Mektubun üslubunu duygularının derecesine uygun hâle 

getirmelidir. Böyle mektuplar, genellikle saygılı/ihtirâmkârâne, fakat 

yaltaklanmaktan ârî, münasebetsizlikten beri olmalı fikirden çok kalbe doğanlar 

yansımalı. Nimet veren ve ihsan edenin itibarı, cömertliği, mürüvveti nazikçe 

övülmelidir686. 

er-Risâletü’ş-şevķıyye’de yalnızca Arapça münşeât bölümündeki 3 numaralı 

mektup bir şükürnâmedir.  

8. ‘İyâdetnâme 

“‘avd” kökünden mastar olan ‘iyâdet, sözlükte hastayı ziyaret etmek687, hasta 

sormağa varmak688 ve hastanın hâl ve hatırını sormak689 anlamlarına gelir. 

Bu mektubun en belirgin özelliği, bir hastalığa tutulup tekrar eski sağlığına 

kavuşan kimseye, hastalanmasından duyulan üzüntü ve iyileşmesinden duyulan 

sevincin anlatılmasıdır. Genelde rütbece daha yüksekte bulunan kişi veya makamlara 

yazılmaktadırlar, ama rütbece yakın dostlar arasında da gerektiği zaman ‘iyâdetnâme 

yazılabilmektedir690. 

er-Risâletü’ş-şevķıyye’de sadece Arapça münşeât bölümündeki 16 numaralı 

mektup, bir ‘iyâdetnâmedir.  

9. İ‘tizârnâme/Mazeretnâme 

“‘aźr” kökünden gelen özür sözlükte suçunu ve günahını dilemek691, bir işin 

icrasını terk eylemeğe sebep ve vesile olan bahane692, edilen/işlenen bir kabahat ve 

kusurun zaruri ve gayr-i ihtiyârî/istemeyerek olduğunu ispatla affını dilemeğe medar 

olmak üzere dermeyan olunan/ortaya konan bahane ve sebep693, bir töhmetten 

tebriye/aklama için gösterilen sebep ve bahane, bir özür dermeyan ile af dilemek, 
                                                
686  Ahmed Râsim, Mustafa Reşîd, Hazîne-i Mekâtîb Yahud Mükemmel Münşeât, s. 76. 
687  el-Cevherî, eśeśeśeś----ŚŚŚŚııııĥâĥĥâĥĥâĥĥâĥ, “‘avd”, II, 514. 
688  el-Aħterî, Aħħħħterî-i Kebîr, s. 718. 
689  Muallim Nâci, Lugat-ı Nâci, s. 545; Hüseyin Remzi, Lügat-ı Remzi, I, 904; Doğan, Büyük 

Türkçe Sözlük, s. 568. 
690  Derdiyok, “Osmanlı Devrinde Mektup Yazma Geleneği”, s. 285. 
691  el-Aħterî, a.g.e., s. 661. 
692  Âsım Efendi, Kâmûs Tercümesi, “‘aźr”, II, 525; Hüseyin Remzi, a.g.e., I, 827. 
693  Şemseddin Sâmi, Kâmûs-i Türkî, II, 931. 
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kusurun affedilmesini istemek, özür dilemek, kusur, nakîsa, noksan694 

anlamlarındadır. “‘aźr” kökünden gelen mimli mastar ma‘zeret/ma‘ziret de, özür 

etmek695, bir kusur ve kabahatin meydana gelmesine sebebiyet veren gayr-i ihtiyârî 

hâl, özür dileme, zorlayıcı sebepler beyan ederek af isteme696, özrü kabul etme, 

mazur görme, özür ve bahane697, elde olmayarak meydana gelmiş, meşru ve makul 

sebep698 manalarına geldiği gibi bir kişinin îrâd eylediği özür ve bahaneyi kabul 

etmek, onu mazûr tatmak699 anlamına da gelir. Yine aynı kökten gelen ve ifti‘âl 

babında mastar olan i‘tizâr da, özür etmek, kusur dilemek700, özür, mâni, bahane serd 

ederek kusurunu, kusurunun affını dilemek ve mazeretinin kabul edilmesini talep 

etmek701 anlamlarındadır.  

Terim olarak ise özür beyanı için yazılmış mektuplara i‘tizârnâme veya 

mazeretnâme denir. 

Cenab-ı Hak pişmanlığı, mazereti insana bir erdem olmak üzere vermiştir. 

Medeni niteliklerimizle ilişkili bir şey var ise o da, kabahatli olduğumuzu anlayarak 

kusurun affedilmesini isteme ve yapılan kabahati tamir için niyazda bulunmamızdır. 

Mazeretnameler ise, bir hatayı ilelebet unutturmak için yazılır. Fakat mazereti beyan 

ederken yine ta‘zîri gerektirecek maddelere yaklaşma, pek fenadır. Bizde “özrü 

kabahatinden büyük” tabiri, bunu açıklayıcı atasözlerindendir. 

Mazeretnâmelerin esası, meydana gelen kusuru hafifletecek bir izahta 

bulunmak, hüsni niyet yahut bağları yenilemeye veya tazime ait bir söz yazmak, 

ta‘zîri mûcib olduğuna dair ufacık bir teessüfle karışık cümle sıkıştırmak, kaybedilen 

teveccühleri yeniden kazanmak için bir arzu izhâr etmektir.  

Bu mevkide latîfe yapmak da bazen mümkündür, lakin durumun gereğine 

göre olmalıdır. Maharet, tedbir de gereklerdendir. Hele gerek unutturulması istenen 

                                                
694  Hüseyin Kâzım Kadri, Türk Lûgati Türk Dillerinin İştikakı ve Edebî Lûgatleri, III, 489-490. 
695el-Aħterî, Aħħħħterî-i Kebîr, s. 1007. 
696  Şemseddin Sâmi, a.g.e., II, 1372. 
697  Hüseyin Kâzım Kadri, a.g.e., III, 490. 
698  Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, s. 747. 
699  Âsım Efendi, Kâmûs Tercümesi, “‘aźr”, II, 525. 
700  el-Aħterî, a.g.e., s. 69. 
701  Âsım Efendi, a.g.e., “‘aźr”, II, 529; Hüseyin Remzi, Lügat-ı Remzi, I, 80; Mehmet Doğan, a.g.e., 

s. 566. 
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şeye ait durumları zikretmek, gerek kendisinden af talep edilen zata mensup 

fıkralardan bahsederek neticeyi kazanmak en birinci şarttır702. 

er-Risâletü’ş-şevķıyye’de sadece Farsça münşeât bölümündeki 18 numaralı 

mektup, bir mazeretnâme yani i‘tizârnâmedir.  

10. Davetnâme 

“d‘av” kökünden mastar olan davet, sözlükte yemeğe çağrı703, taâm yemeğe 

ve içmeğe, ziyâfete çağırmak704, çağırma, ziyâfet ve “müstecâbü’d-da‘ve” tabirinde 

dua705, birlikte bulunma isteği ile çağırma706, ikram ve hürmet makamında yemeğe 

gitmesini teklif etme, bir yerde bulunmayı teklif etme707 anlamlarındadır. 

Davet-nameler, genelde rütbesi olan kimselere, çağrı sahibince bilinen ve 

yakın hissedilen kişilere, umumiyetle düğün ve benzeri toplantılara çağırmak için 

yazılır708. Ayrıca davet mektuplarında muhataba duyulan sevgi ve iştiyak 

belirtildikten sonra teşrifleri ile duyulacak memnuniyet ifade edilerek dualar edilir709. 

Davetnâmelerde en çok gereken şey, davetin sebebi, günü, saati ve ikamet 

yerinin gösterilmesidir. Bu gibi mektupların kısalığı arzu edilir. Ayrıntıya gerek 

yoktur. Bunlara ziyadece münasip tazim lafızları derc edilmelidir710. 

er-Risâletü’ş-şevķıyye’de yalnızca Arapça münşeât bölümündeki 28 numaralı 

mektup, bir davetnâmedir.  

11. İstid‘ânâme 

“d‘av” kökünden gelen ve istif‘âl babında mastar olan istid‘â, sözlükte 

mütevâzı bir şekilde talep, yalvararak isteme711, rica ile talep712, davet etmek, bir şeyi 

                                                
702  Ahmed Râsim, Mustafa Reşîd, Hazîne-i Mekâtîb Yahud Mükemmel Münşeât, s. 85. 
703  el-Cevherî, eśśśś-ŚŚŚŚıĥĥĥĥâĥĥĥĥ, “d‘av” VI, 2336. el-Cevherî, burada “falanın davetindeydik” cümlesiyle 

yemeğe çağrının kastedildiğini dile getirmektedir. Âsım Efendi de, bu cümledeki davetle 
kastedilenin, taâm/yemek olduğunu ifade etmektedir. Bkz. Âsım Efendi, Kâmûs Tercümesi, 
“d‘av”, IV, 954-955.  

704  el-Aħterî, Aħħħħterî-i Kebîr, s. 390; Âsım Efendi, a.g.e., “d‘av”, IV, 954. 
705  Muallim Nâci, Lugat-ı Nâci, s. 411; Türkçe Sözlük, I, 341. 
706  Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, s. 254. 
707  Şemseddin Sâmi, Kâmûs-i Türkî, I, 611; Örnekleriyle Türkçe Sözlük, I, 594. 
708  Derdiyok, a.g.m., s. 286. 
709  Kaşka, “Dîvân Edebiyatı’nda Münşe’ât Geleneği ve Hoca Neş’et’in Mektupları”, s. 22. 
710  Mehmed Fuâd, Rehber-i Kitâbet-i Osmâniyye Yahut Mükemmel Münşeât, s. 156. 
711  Muallim Nâci, Lugat-ı Nâci, s. 58; Ali Seydî Bey, Resimli Kâmûs-ı Osmânî, I, 87. 
712  Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, I, 98; Örnekleriyle Türkçe Sözlük, II, 1424. 
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hâli arz ederek resmen talep etmek713, dilekçe ve arzuhal714 anlamlarına gelir. 

Arzuhâl yahut istid‘ânâme, bir hak veya memuriyet talebini yahut dava ve şikayeti 

içererek resmi bir makama takdim edilen varakadan ibarettir. Arzuhaller, genellikle 

küçükten büyüğe yazılmakla beraber büyük bir zatın küçük bir makama arzuhal 

vermesi de az değildir715. Bu yolda yazılan arzuhallere vaktiyle takrir ismi verilmiş 

idi. 

Arzuhallerde dört rüknün bulunması gerekir:  

1-Elkâbdan sonra bir mukaddime ki tarif-i nefs de bazen bir mukaddimeye 

dâhil olur yahut bu mukaddime tarif-i nefsten ibaret bulunur. 

2-Meramın açıklanması ve istihkâkın/liyakatın beyan edilmesi: Matlab/istek 

ne ise burada özetle ve icab ederse ayrıntılıca zikredilerek ona müstahak olduğu arz 

edilir ve anlatılır. 

3-Matlabın/isteğin sonucu: Asıl kastedilen şey ilave edilerek onun verilmesi 

veya yerine getirilmesi istirham edilir. 

4-Hâtime/Sonuç: Bilinen resmi tabirlerle söze son verilir.  

Arzuhaller, gayet özlü, münakkah/ayıklanmış yazılıp esas matlab ve 

maksadla ilişkisi bulunmayan ayrıntılar ve açıklamalardan sakınılmalıdır. 

Şüphe ile tereddüde düşüren ve müphem kelimeler kullanımı asla yakışık 

almaz. Söylenecek söz, istenilecek şey ne ise, sebeplerinin özet olarak ilavesiyle, 

yalnız onu söylemeli, onu istemelidir. Ayrıntılı ve faydasız sözlerle dolu olan 

arzuhaller, çoğunlukla tamamıyla okunmaz. Bu suretle asıl maksat da yitirilmiş olur. 

Arzuhallerde muhatabın yani arzuhal takdim edilen makamın veya zatın 

haysiyeti, rütbesi göz önünde bulundurularak ona göre elkâb/lakaplar ve saygı 

içerikli lafızlar kullanılmalıdır. 

‘Atabe-i şâhâneye takdim edilecek istid‘ânamelerde elkâb yerine dua yazılır 

ve hâtimesi de tazim/saygı içerikli lafızlar ve tabirlerden oluşur716. 

                                                
713  Hüseyin Remzi, Lügat-ı Remzi, I, 49. 
714  Türkçe Sözlük, I, 722. 
715  Mehmed Fuâd, Rehber-i Kitâbet-i Osmâniyye Yahud Mükemmel Münşeât, s. 451. 
716  Mehmed Fuâd, a.g.e., s. 452. 
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er-Risâletü’ş-şevķıyye’de Farsça münşeât bölümündeki 12, 13, 15, 16 ve 19 

numaralı mektuplar bu mektup türüne dahil edilebilir. 

12. Şefâatnâme/Şefkatnâme 

“şf‘a” kökünden gelen şefâ‘at, sözlükte şefâatçinin kendisinden başkası için 

istekte bulunduğu bir ihtiyaç hususunda hükümdarla konuşması717, i‘âne 

eylemek/yardım etmek, suçlu veya muhtaç hakkında dilek eylemek718, dilek etmek, 

esirgemek, günahkâr kimseyi sâlihlere katmak, eklemek719, bir suçlu veya muhtacın 

af ve ihsana nail olması için diğeri tarafından edilen tavassut ve iltimas720, suçlu, 

günahkâr veyahut muhtaç olan adam için af ve ihsan dilemek721, araya girme, 

tavassut etme, aracı, ricâcı olma722 anlamlarındadır. Yine kendisinden başkası için 

istekte bulunana şâfi‘ veya şefî‘, şefâati kabul edene müşeffi‘ ve şefâati kabul edilene 

de müşeffa‘ denir723. Sözlükte esirgemek ve acımak724, himmeti insanlardan çirkini 

ve nahoşu gidermeye sarf etmek725 manasına gelen şefkat (şefekat) de şefâatle 

yakından bağlantılı bir kelimedir.  

İşte birinin affedilmesi ve yardıma muhtaca yardım edilmesi için yazılan 

mektuplara şefâatnâme veya şefkatnâme denir. Bir başka deyişle mevki, makam 

sahibi kişiler tarafından, özellikleri bilinen kimseler için bir görev veya yer istemek 

amacıyla daha üst makamlara yazılan mektuplardır. Bu tür mektupların karakteristik 

özellikleri ise, mutlaka devrin şeyh, ulema, emir, bey gibi yetkili kişileri tarafından, 

yine daha yetkili üst makamlara veya kişilere yazılması, talepnamelerde olduğu gibi 

çoğu kez bir görev veya geçimini sağlayabilecek bir yer istenmesi, fakat bunun, 

mutlaka hamileri tarafından bir başkası için istenmesi, kendisi için yer veya görev 

istenen kimselerin, mutlaka işinin ehli, kendisini ve görevini bilen, bilgili ve erdemli 

                                                
717  İbn Manžûr, Lisânü’l-‘Arab, “şf‘a”, VIII, 184.  
718  Âsım Efendi, Kâmûs Tercümesi, “şf‘a”, III, 308; Ali Seydî Bey, Resimli Kâmûs-ı Osmânî, II, 

585. 
719  el-Aħterî, Aħħħħterî-i Kebîr, s. 554; Hüseyin Remzi, Lügat-ı Remzi, I, 726. 
720  Şemseddin Sâmi, Kâmûs-i Türkî, I, 779. 
721  Mehmed Salâhî, Kâmûs-ı Osmânî, IV, 70. 
722  Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, s. 1020. 
723  İbn Manžûr, a.g.e., “şf‘a”, VIII, 184. 
724  el-Cevherî, eśśśś-ŚŚŚŚıĥĥĥĥâĥĥĥĥ, “şfķ”, IV, 1501; el-Aħterî,    a.g.e., s. 555. 
725  el-Cürcânî, et-Ta‘rîfât, s. 86. 
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kişiler olmasıdır. Bazen görevinden alınmış, haksızlığa uğramış kimselerin 

bağışlanıp, tekrar eski görevlerine dönebilmeleri için de şefkatname yazılmaktadır726.   

er-Risâletü’ş-şevķıyye’de Arapça münşeât bölümünde 9 numaralı mektup, 

Farsça münşeât bölümünde 10 ve Türkçe münşât bölümünde de 6 ve 8 numaralı 

mektuplar, bu mektup türüne dahil edilebilir.  

13. Nasîhatnâme 

“nśĥ” kökünden gelen nasîhat sözlükte öğüt727, düzgün olana çağırma, bozuk 

olanı yasaklama728, bir şey saf, halis olmak, kötülük ve bozukluktan uzak bulunmak, 

iyi niyet sahibi olmak ve başkasının iyiliğini istemek729, doğru yola, iyiye, güzele 

sevk etmek için yapılan konuşma730 anlamındadır. Aynı kökten gelen nâsıh bal 

vs.nin hâlisi, safı, pend ve nush eden/öğüt veren (çoğulu nussah ve nussâh), nâsıhu’l-

ceyb içi hileden temiz ve safdil, nasîh öğüt veren (çoğulu nusahâ), nasûh sâdık 

(tevbe-i nasûhta olduğu gibi), nush ve nasâhat da öğüt vermek731 anlamlarındadır. 

Kişinin hata ve kusurunu gidermek, onu iyiliğe, güzele teşvik etmek, kötülükten 

sakındırmak, faydasına ya da zararına olan hususlarda onu aydınlatmak üzere yazılan 

öğüt içerikli mektuplara nasîhatnâme denir. 

er-Risâletü’ş-şevķıyye’de sadece Türkçe münşeât bölümündeki 4 numaralı 

mektup, bir nasîhatnâmedir.   

B. er-Risaletü’ş-şevķķķķıyye’deki Mektupların İçeriği 

1. Arapça Mektuplar 

1) Özleme Dair 

Hüsamzâde, bu mektubu “övgü yıldızlarının doğuş yeri, amaç caddelerinin 

başlangıcı, kapalı hayır kapılarının anahtarı, karmaşık hasenât sorunlarını açığa 

çıkaran, memleketlerin akitlerini düzenleyen, savaş alanlarındaki gâlibiyet/zafer 

düzenini uygulayan” lakaplarına sahip bir şahsiyete yazmıştır. Bu kişi, felâket ve 

                                                
726  Derdiyok, “Osmanlı Devrinde Mektup Yazma Geleneği”, s. 283. 
727  el-Cevherî, eśśśś-ŚŚŚŚıĥĥĥĥâĥ, ĥ, ĥ, ĥ, “nśĥ”, I, 410; el-Aħterî, A A A Aħħħħterî-i Kebîr, s. 1090; Âsım Efendi, Kâmûs 

Tercümesi, “nśĥ”, I, 989;  Şemseddin Sâmi, Kâmûs-i Türkî, II, 1462. 
728  el-Cürcânî, et-Ta‘rîfât, s.163. 
729  Mustafa Çağrıcı, “Nasihat” mad., DİA, İstanbul 2006, XXXII, 408. 
730  Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, s. 833. 
731  el-Cevherî, a.g.e., , , , “nśĥ”, I, 410-411; Âsım Efendi, a.g.e., “nśĥ”, I, 989. 
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korku yollarındaki çatışmalara maruz kalanı koruyan bir aslan, musibet/olay ve 

durumların şiddetli sıcaklarından susamışın üzerine dökülen bol yağmur, adâlet 

dalgaları birbirine vuran ağzına kadar dolu bir deniz, ihsân nurları ışıldayan parlak 

bir dolunaydır. Hüsamzâde, bu şahsı lütuf güneşinin, bir gün herkes (her kim)in 

üzerine doğarsa güneşin, zerre gibi penceresinden çıkacağını ifade eden bir beyitle 

övdükten sonra yine onu “övülecek hasletleri toplayan(kendisinde barındıran), asîl 

davranışları (cömertlikleri) ve yiğitlikleri içine alan, göğüslerde ve gözlerde heybeti 

ve kalplerde ve gönüllerde muhabbeti hâsıl eden (sağlamlaştıran) oldu. İşte bundan 

dolayı her gün bir onur meclisine ayak basar ve her vakit bir övgü seslenicisine kulak 

verip dinler” sözleriyle övmeye devam etmektedir. Yine onu vasfının derinliğinde 

düşünce güçlerinin bitkin düştüğünü ifade eden bir şiirle methettikten sonra “Yüce 

Allah, onun geniş gölgesini uzatsın ve mahlûkâttan onun damla damla akan 

sağanağını ve çiselemesini esirgemesin” duasında bulunmaktadır. 

Selam ve duadan sonra şunları dile getirmektedir: Kalpten Dicle ve 

Ceyhûn’un gözyaşlarının, ateşlerinin alevlenmesini azaltmadığı, hatta dönen feleğin 

sürekli yağmurlarının bu alevlenmenin şiddetini dindirmediği özlem, canlılık ve 

neşelilikten kaynaklanarak duyduğu vecd, özel ve tam bağlılıktan ve niyet 

temizliğinden kazandığı meyil ve coşkun kalp, kalemlerin dillerinin ayrıntısına 

giremediği ve vehimlerin ellerinin zaptetme dizginlerine sâhip olamadığı bir 

dereceye ulaşmıştır. Ve “eğer yeryüzünde bulunan bütün ağaçlar kalem, denizler de 

mürekkep olsa ve bunlar bittikten sonra yedi misli deniz daha olsa da yazsalar”732, 

gönül yanıklığımın sözleri bitmez, keder ve ayrılık hikâyelerim eksilmez. 

Sonra da Allah’tan kavuşma ve yakınlığın yanağındaki sakal çizgisinden 

özlem ve dert karanlığının zülfünü kaldırmasını ve çaresiz durumdaki kendisini 

gönlün murâdına eriştirmesini dilemektedir. 

Nihayet mektubu gönderdiği kişinin parlak vazîfesine kolaylık eriştikten 

sonra uğur gelerek günlerce bâki kalmasını ifade eden bir duayla mektubuna son 

vermektedir733.  

 

                                                
732  Lokmân, 31/27. 
733  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 33-37. 
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2) Devleti/İkbâli Tebriğe Dair 

Hüsamzâde, bu mektubuna şu sözlerle başlamaktadır: “Akıl bahçelerinin 

çiçekleri içinde umutlar cilvesini süsleyen en güzel şey, erdemler sâhasında büyük 

başarılar gösteren ve bahsi almak için koşarken büyük nimetlerin sâhiplerine üstün 

gelen biriciğin övgüsüdür ve yüce Rabbin hazînelerinden ikbâl cezbesinin en uğurlu 

sayılanı, sayısız olgunlukları bünyesinde toplayan ve insanların yarınki hâllerini 

bugün gören çok akıllı ve zekinin duâsıdır”.  

Müellif, muhatabının hoş ilgisiyle bilginler topluluğunun yaşantısını 

güzelleştirdiğini, fasl-ı hitâbıyla emîrlerin işlerinin düğümünü çözdüğünü, bundan 

dolayı meleklerin yüksek göklerden ona duâ ettiklerini ve onu yüce Rabbinin emriyle 

önünden ve ardından gözettiklerini ifade etmektedir. Yine onun niteliklerinin bir 

varak üzerinde açıklanamayacağını, Allah’ın ona yücelikler verdiğini ve onun da 

üstün geldiğini belirten bir şiirle kanaatini desteklemektedir. Duasında Allah’ın, onun 

yüceliğini kollamasını ve onun kemâlini/olgunluğunu nazar değmesinden korumasını 

dilemektedir.  

Kulluk ve hizmet sunumunun ardından şunları arz etmektedir: 

“Memlûk/bendeniz, o cenâbın kahredici dizginiyle zaman/dehr âsisinin boyun 

eğdiğini bizzat gördüğünden ve o meâbın/merciin devletine uyarak terslik (zıtlık, 

engelleyicilik) alışkanlığını bıraktığını müşâhede ettiğinden beri şu şiiri sevinç 

cevherleriyle nazmederek cilâlandı. 

Şiir: Allah’a eksiksiz hamdolsun 

 Arzu ettiğim emellere eriştiğim için” 

Ardından temennî fidanının meyve vermiş ve talih gecesinin mehtaplanmış 

olmasını ümit etmekte ve uğuru ancak onun sağ elinden umduğu ve kolaylığı da 

ancak onun sol elinden dilediği için bunun mümkün olacağını düşünmektedir. 

Daha sonra da mektubuna, o zatın alâmetleri sürekliliği müjdeleyen devlet 

içinde ömür boyu bâki kalmasını dilediği bir duayla son vermektedir734. 

  

                                                
734  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 37-39. 
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3) Teşekküre Dair 

Hüsamzâde, mektubuna sözkonusu zatın yüce meclisinin gezi/temizlik ve 

berraklık bakımından cennetleri kıskandırdığını, yüce kapısının yükseklik ve ululuk 

bakımından göğü gıpta ettirdiğini ve şânı ve cenabının en yüce olanlardan olduğunu 

ifade ederek başlamaktadır. Sonra o şahısta görülen yüceliklerin gerçek yücelikler 

olduğu ve yükselenin onun gibi yükselmesini aksi takdirde yükselmeyi bırakmasını 

ifade eden bir şiire yer vermektedir. Mektubun gönderildiği kişi, “mazlûma yardım 

eden, ihsânı tercîh eden, fetih (fethedilen ülke)lerin anahtarı, rehberliklerin sonunu 

açığa çıkaran, felâketlerden kurtuluş yolu, engeller karanlığının lambası” şeklindeki 

lakaplara sahip bir kişidir. Ayrıca faydalı elini bütün beyaz ve siyahlara (herkese) 

uzatmış, dolup taşan sofralarını özellikle üstün nitelikli kişilere yaymış, düşmanını 

ağlatmış, dostunu güldürmüş, inciyi ve parlak yıldızı, cömertliğiyle korkutmuştur. 

Müellif, duasında Allah’ın, dünyada ve ahirette onun dilediğini ve hoşlandığını 

kolaylaştırmasını dilemektedir. 

Kölelik (aşırı bağlılık) halkasını kulağına taktıktan ve hizmet örtüsünü 

omzunda taşıdıktan sonra şunları arz etmektedir: “Bildirilir ki memlûk/bendeniz, 

arzulara erişene farz olan şükrü/teşekkürü sunma ve nimetlere ulaşana vâcip olan 

hamdi yerine getirme sünnetine uyma yoluna girişmeyi istedi, ancak yerinde düşünce 

ve keskin zekâ (parlak fikir), ona şu öğüdü fısıldadı: Senin bu giriş(im)in, muhâl 

(olmayacak şey)dir ve senin konuşmaya mecâlin yoktur. Onun ihsan ve nimet 

kolyeleri/halkaları ümit boyunları etrâfında dönerken ve kesintisiz süren 

nimeti/ihsânı “sabah akşam”735 ardı ardına gelirken bu nasıl olur? Yine beyân 

dâiresinin kapsaması nasıl kolay olur ve güzel takrîrlerin gücü nereden yeterli olacak 

ki? Bundan dolayı söz Medyenine girmeye yol kalmadı. Özlem gününün 

sertliği/şiddetiyle ilgili söze ve ayrılık gecesi karanlığının heybetine gelince, 

Beyit: Senden ayrılık gecesi oktur, ben ondan korkarım 

 (Zira) aysız gecenin bir heybeti vardır 

onun, açıklanmasında itnâb bulunan bir kıssaya ve sunumunda yoruculuk bulunan bir 

kedere sâhip olması nedeniyle, usandırmanın çirkin görülen kötülüğünü onun 

                                                
735  A‘râf, 7/205; Ra‘d, 13/15; Nûr, 24/36. 
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sâhasından ve çirkin görülen baş ağrıtmanın kötülüğünü onun hazretinden uzak 

tuttum”. 

Daha sonra mektubunu o zatın, çadırlarını güneş ve ayın ellerinin 

bağladığı/kurduğu devletin gölgesinde ömür boyu bâki kalmasını dilediği bir duayla 

sonlandırmaktadır736.  

4) Özleme Dair 

Hüsamzâde’nin mektubunun başında kaydettiği şiirden sözkonusu şahsın 

kadılık makâmında yükselen bir sadr (kazasker) olduğu anlaşılmaktadır. Bu kişi, 

“gerçekleri ortaya çıkaran, incelikleri bulup çıkaran, belâları def etmek isteyen, 

kapalılığı (gizliliği) keşfeden (araştıran, soruşturan), yolları aşarak memleketlerde 

ün sâhibi” lakaplarına sahip biridir. Müellif, yerde ve gökte meleklerin, o zata duâ 

ettiğini, onun saçtığının, safâ kisvesindeki soğuk, tatlı sudan çıkan, değerleri yüksek 

inciler olduğunu, onunla aralarında fersahlar bulunmadığını ve onun sevgisinin 

değişimi kabul etmeyecek şekilde yerleştiğini ifade etmekte, ardından da duasında 

onun daima halk içinde yüksek rütbe sâhibi olmasını dilemektedir. 

Sonra, içinde bulunduğu durumu Allah’ın bildiğini ve şahit olarak buna 

yettiğini söyleyerek şunları arz etmektedir: “Duyduğum şiddeti dinmeyen vecd, 

fışkırdıkça fışkıran eğilim, hastalığa götüren aşk, tutulmuş kalbi huzursuz eden tasa, 

iltihaplı gözü suya boğan gözyaşlarının ardı ardına gelmesi ve yaralı ciğeri dağlayan 

iniltilerin yükselmesi 

Beyit: Ney gibi inlersem beni ayıplama 

 Yaralanan elbette feryad eder 

Allah katından fazîlet ve yücelikle ebedîleştirilen ve O’nun katından rüşt ve takvâ 

ihsân edilene kavuşma arzusu/özlemi nedeniyle kalemlerin tasvîrlerinin 

açıklayamadığı ve vehimlerin takdirlerinin ifâde edemediği bir noktaya erişmiştir”.  

Kalemin sitemini anlatmaya gücünün yetmeyeceğini, zira onun da bir dilinin 

olduğunu ifade eden bir beyitten sonra şunu kaydetmektedir: “Ben, o en yüce eşikten 

ve en yüksek kapıdan ayrıldıktan sonra mürâcaat edeceğim bir huzura çıkılacak yer, 

güveneceğim bir sığınak, altında gölgeleneceğim bir ağaç, sağanağından ve 
                                                
736  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 39-42. 
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çiselemesinden susuzluğumu gidereceğim bir bulut bulamaz hâle gelmişken (bu) 

nasıl olmasın ki. 

Beyit: Sana ne gam, zira senin için herkes benim yerimdedir 

 Gam banadır, zira benim için hiç kimse senin yerinde değildir” 

Hüsamzâde, Allah’ın nimetlerinin bilinmediğinden ve beşerî tabiatların 

onlardan gaflete meyilli olduğundan emin olduğunu, onları kaybedince değerlerinin 

büyük olduğunu anladığını ve onlardan mahrum kalınca da onların feyzinin 

kapsamlı/umûmi olduğunu yani kavuşma yılının uyuklama ve ayrılık uyuklamasının 

da yıl olduğunu öğrendiğini ifade ettikten sonra duygularını şöyle dile getirmektedir: 

“Beyit: Gönül, sana kavuşmanın değerini bugün daha iyi bilirdi 

 Eğer onun o devleti, bu kez mümkün olsaydı 

Şüphesiz ben, vücudumda bir güç bulsaydım ve beni zayıf düşüren ve yıkan 

musîbetin baygınlığından ayılsaydım, ömrümü onun hoş hizmetine harcar ve gözümü 

onun şerefli eşiğinin tozuyla sürmelerdim. 

Beyit: Biz, kendi gözümüzü aydınlık göremeyiz 

 Sen, bizim aydınlık gözümüze yerleşmedikçe” 

Sonra unutulup ihmâl edilen, yüz çevrilip yalnız bırakılan veya yakın ve dost 

olarak davranılmayıp yurdunda mahzûn, hakîr bırakılanlardan olmamayı ümit 

etmekte ve zaman zaman onu anma görevi ulaşmazsa gönle bir tatlılığın ve cana bir 

lezzetin ulaşmayacağını ifade eden bir beyte yer vermektedir. Yine Allah’tan geniş 

rahmetiyle kendisini niyetinden mahrûm etmemesini, gönlünde gizlediğini boşa 

çıkarmamasını, o zatın cemâlini görmeyi nasip etmesini ve onun kemâline muttali 

kılmasını niyaz etmektedir. 

O zatın gölgesi uzamış ve yaşamı müreffeh olarak ömür boyu yücelik 

bahçesinde bâki kalmasını ifade eden bir duayla mektubunu noktalamaktadır737.  

 

 

                                                
737  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 42-47. 
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5) Özleme Dair 

Hüsamzâde, bu mektubu “cömertliklerin ve yüceliklerin toplanma yeri, çok 

cömert ve pek yüksek kimselerin başvurduğu makâm, yüksek göğün yüksek yıldızı, 

mertebe nişanlarının yüce sancağı, hayır işlerinin temellerini atan, güzelliklerin 

yönlerine sevk eden” lakaplarına sahip birine yazmıştır. Onun ihsân çölü genişlemiş 

ve herkesi (gece ve gündüz gidenlerin hepsini) kapsamıştır, ayrıca hangi yönden 

gelinirse gelinsin o denizdir. Duasında Allah’tan onun yüzünün aklığıyla günleri 

mesut etmesini ve uzun ömrüyle yılları süslemesini dilemektedir. 

O zatın cenâbından ayrılığa marûz kaldığından, onunla görüşmenin 

onurundan ve değerli hitâbından mahrûm kaldığından bu yana ancak onun 

haberlerine kulak verdiğini, ancak onun eserlerinin yerlerini gördüğünü ve onun 

faydalarının mücevherlerine geri dönmeyi amaçladığını ifade etmektedir.  

Sonra müellifimiz, zamanın cilvelerinin engellemesi, musîbet meşakkatlerinin 

sıkıştırması, başa gelen aksiliklerin ve karanlık ıstırapların peş peşe gelmesi 

olmasaydı veya fehâmet/ihtişâm sâhasına yapmacıklığın karışması zannı ve baş 

ağrıtma ve can sıkmaya maruz kalma zannı olmasaydı, mevlânın avlusunu (kapısının 

eşiğini) öpmeye yönelenlerle arkadaşlık eder ve yüce, en yüce haremin harîminden 

(gizli ve mukaddes bucağından) ayrılmazdım, demiştir. 

Hüsamzâde, Allah’tan kendisini o zatla görüşmenin ve kalıcılığının (uzun 

ömrünün) tatlılığından faydalandırmasını ve onunla karşılaşmanın içtenliğinin soğuk 

suyuyla özlem susamışlığını gidermesini niyaz etmektedir. 

Mektubuna o zatın ihsân sağanaklarının üzerine dökülüp taştığı devlet 

bahçelerinde günlerce kalmasını dilediği bir duayla son vermektedir738.  

6) Devleti/İkbâli Tebriğe Dair 

Hüsamzâde, bu mektubunu “ikbâlin doğuş yerlerinin güneşi, umut 

kısmetlerinin dolunayı, büyük nimetlerin incilerinin kaynağı, erdemlerin en 

güzellerini ortaya çıkaran, bilginlerin mertebe ve konumca en üstünlerinin 

bakışlarının çevrildiği yer, fazîletlilerin kâfilelerinin konaklama yeri, hücûmları hep 

ilk başlatan, hayır binâlarını çokça yükselten” lakaplarına sahip üstün konumdaki bir 

                                                
738  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 47-50. 
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şahsiyete yazmıştır. O zat, ileri görüş ve basiret sâhiplerinin katında etkileri güzel 

olan kahramanlıklar ve mümtâz şahsiyetlerin gururlandığı, küçük ve büyük herkesin 

yere kapandığı övünçlerle şöhret bulmuş, lütuf ve keremi yayılmış, kemâl 

mertebelerinin en yükseğini ve en uç noktasını kendisinde toplamış, bahşiş 

vazifelerinin/ücretlerinin en güzelini, en büyüğünü vermiş, küçük ve büyük bütün 

kulların sığınağı, yakın ve uzak bütün ülkelerin şerefi hâline gelmiştir. Duasında 

onun daima desteklenmiş bir devlet, ebedî bir bereket, kalıcı bir şevket/heybet, 

derece(mertebe)leri sağlam bir yükseliş ve oranca yüksek bir kudrette olmasını 

dilemektedir. 

Dua armağanlarını gönderdikten ve övgü hediyelerini ilettikten sonra yer 

verdiği beyitlerinde o kişiye karşı sonsuz özlem arzusuna sahip olduğunu, 

samîmiyetin keyfiyetini kalemle yazmaya gerek olmadığını, çünkü onun kalbinin, 

kendi kalbinin sırlarına vâkıf olduğunu belirtip şunları arz etmektedir: “Dost/muhib, 

gönlün yüzünü hediyelerin “anahtarları ancak katında”739 bulunan Rabbin hazînesine 

doğru çevirerek sabahları ve akşamları onun için duâ eder ve onu över ki bu övgü 

esnâsında mutluluk ile neşe bakımından gönlün kuşandığı en iyi haber ve gıpta ile 

sevinç yönünden rûhun arındığı en güzel söz, onunla ünsiyet etti. Çünkü Allah, o 

zata kerâmet/izzet tâcını ve fehâmet sarığını giydirdi, onu ululuk ve yücelikle 

övülmeye yükseltti ve kemâl ehlinin rütbelerini ayırma makâmına getirdi. Şöyle 

dedim: Rahatlık, onun avuç içinden, lütuf onun bağışlamasından ve devlet (ikbâl, 

talih) onun teveccühündendir. Bundan dolayı Allah’a hamdettim ki onun çeşit çeşit 

hazır lütfu bununla bağlantılıdır”. 

Mektubunu o zatın izzet içinde tek, benzersiz ve örneksiz bir şekilde ömür 

boyu bâki kalmasını dilediği duayla sonlandırmaktadır740. 

7) Özleme Dair 

Hüsamzâde, kendisini inleten bir arzuyla özlem duyduğunu ve iniltisi 

yükseldiğinde de vecd ateşinin fazlalaştığını ifade eden bir kıtayla mektubuna 

başlamaktadır. 

                                                
739  En‘âm, 6/59. 
740  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 50-53. 
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Mektubu gönderdiği kişinin yayıldıkça yayılan mücevherlerini duymayı 

araması/istemesi ve onları bugün görememesi nedeniyle kalbinin yanmasının ve 

dalgaları taşkın övgü denizinden avuçla almaktan ve meyveleri olgun 

yiğitlik/kahramanlık bahçesinden devşirmekten zihninin mahrum kalmasının 

açıklanması ve anlaşılması zor bir dereceye ulaştığını, bunu da Allah’ın bildiğini ve 

şâhit olarak yeterli olduğunu ifade etmektedir. Sonra kendisinin tasa ile keder 

hücresinde ve hasret ile sıkıntı köşesinde ancak sevgilisi kendisini terk etmişken 

kavuşma gününe nâil olan veya doktorunun âciz kaldığı amansız bir hastalığa 

yakalanmış kimse gibi veya yeni ve eski malını kaybeden bir zengin veya 

esirgeyenini ve babasını bulamayan bir çocuk veya gençlik zamanını hatırlayıp 

kederlenen bir ihtiyar veya şarap kapları boşalıp da sendeleyen bir sarhoş gibi 

sabahladığını, hala ayrılık ateşi içinde yaşadığını, ayrılığın bedenini yerle bir ettiğini 

ve harika teşbih çeşitlerini,  ilgi çekici anlatım türlerini çokça kullansa ve sözü uzatsa 

da bunların durumunu izahta yetersiz kalacağını belirtmektedir. Ardından kullandığı 

ifade şöyledir: “Bundan dolayı fakir kul için en uygunu, en yüce cenâba başını 

ağrıtarak zahmet vermemek ve Allah’tan dostun/mevlânın kalıcılığını devâm 

ettirmesini (uzun ömür vermesini) dilemektir. Allah, onu zirvelerine başvuranlar 

üzerinde koyu bir gölge olarak ve sığınağına sığınanlar için de taze, zemini yumuşak 

bir bahçe olarak bâki kılsın, bizi onun uzun ömründen faydalandırsın ve yakın 

zamanda bize onunla onurlu buluşmayı ihsân etsin”. 

Mektubunun sonunda da o zatın nimetlerle dolu bir yaşam içinde dâimi bir 

devlet gölgesinde günlerce bâki kalmasını dilediği bir duayı kaydetmektedir741. 

8) Özleme Dair 

Hüsamzâde, mektubuna Allah’ın, kutsal nefsi, insanlık erdemlerini, parlak 

düşünceyi, iyiyi kötüden ayırt eden/eleştirici basireti, hükümdâr melekelerini, melek 

olgunluklarını, yüksek mutlulukları, güzel rehberlikleri, hoşlanılan cömertlikleri, 

apaçık seyyitlikleri ve yüce lütufları bahşettiği şahsa, sultana selam göndererek 

başlamıştır. Onu methetmek kolay değildir, zira çok öven niteleyici nitelediği her 

şeyde üstün gelse de onun özelliklerini kavrayamaz. Duasında onun 

                                                
741  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 53-56. 
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güzelliğinin/cemalinin ve ikbâlinin tan vaktinin ilk ışınlarının daima parlamasını ve 

güzel huylarının kokularının dört bir tarafa yayılmasını dilemektedir.  

Müellifimiz, o zatla şerefli kavuşmaya ve onun güzel görünüşüne duyduğu 

özlem dolayısıyla çektiği ve bizzat gördüğü gam ve susuzluğun, ağır yangın ve yürek 

darlığının, aşırı tutku ve çılgına dönmenin, katlandıkça elem veren gönül acısı, 

sıkıntıları perişan eden yanıklık, damlaları sel olan gözyaşları ve iniltileri yükselen 

kaburga kemiklerinin anlatılmasının ve anlaşılmasının hiç de kolay olmadığını 

bildirirken bir taraftan da gözyaşının, aktığında şarabıyla benzeştiğini, zira gözünün, 

kadehdekinin benzerinden döktüğünü, gönlünde onun ciğer yakan ayrılığından bir 

damla kan kaldığını, ama göz ırmağında yüz kan denizinin bulunduğunu dile 

getirmektedir. 

Hüsamzâde, âlicenap mevlânın/dostun Îsevî nefeslerle dolu melteminin 

ziyâreti olmazsa, rûhun râhat ve neşesinin, kalbin sürekliliği (değişmezliği)nin ve 

kalıbın düzgünlüğü ve dikliğinin kalmayacağını belirttikten sonra Allah’tan 

kendisine yakınlık mutluluğu ve mutluluk yakınlığında yardım etmesini ümit ve 

niyaz etmektedir. 

Mektubuna o ulu insanın ihsân isteyene bol yağmur, mazlûma yardımcı ve 

korkana sığınak olarak ömür boyu bâki kalmasını dilediği bir duayla son 

vermektedir742.  

9) Vezîr Mahmut’a İhtiyaç Sunumuna Dair 

 Hüsamzâde, Fâtih Sultan Mehmet döneminin ünlü veziri (Vezirliğinin ilki 

1453-1467 yılları arasında ve ikincisi 1473 yılındadır.1474’te idam edilerek 

öldürülmüştür)  Mahmut Paşa’ya yazdığı mektubuna güzel şiirlerle başlamakta ve bu 

şiirlerde ilkin çektiği sıkıntıyı bilmiyormuş gibi gevşeklik göstererek hafif esen 

rüzgardan vezire selam söylemesini, onun toprağını öpmesini, ayrılığından ne hâle 

geldiğini anlatmasını ve bir an önce cevap alıp dönmesini istemektedir. Sonra da 

musibetlerin o zatın kapısına ulaşamayacağını, çünkü uyanık devletin onun kapısının 

bekçisi olduğunu ve bütün duasının onun dîdârının güneşinin ışıkların doğuş 

yerlerinden az doğmaması olduğunu ifade etmektedir. Müellifimiz, çiçekleri 

yanılmaz görüş, zekâ ve erdem ve nehirleri yumuşak huyluluk, adâlet, lütuf ve bol 
                                                
742  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 56-59. 
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infâk olan bir bahçenin görünümüyle ve kökleri en iyi (uğurlu, bereketli) huylar, 

dalları en güzel sonuçlar, yaprakları marifetler ve meyveleri bağışlar olan bir ağacın 

parlaklığıyla gönlünü ferahlattığını belirttikten sonra ayetlerden ve şiirden de 

yararlanarak Vezir Mahmut’un makamının salkımları sarkmış muz ağaçları, yayılmış 

gölgeler ve çağlayarak akan sulardan oluştuğuna, orada yorgunluk ile bitkinliğin 

bulunmadığına ve onun güzellik süsü  ödünç alınmış olmayan cennet olduğuna 

dikkat çekmektedir. Yine onun insanların sığınağı olarak şaşakalmışların sıkıntısını 

giderdiğini, zorluk çekenleri ıstırap ve karanlıktan kurtardığını, güzel adetiyle 

tersliği/engeli (düşmanlığı ve zulmü) ortadan kaldırdığını, ilmin ve şerîatın sancağını 

tam olarak çektiğini/yükselttiğini, en güzel sistemle saltanat işlerini yürüttüğünü, 

uğur ve kolaylığın ancak ondan geldiğini ifade ederek onunla ilgili övgülerini 

sürdürmektedir. Sonra da bu yüzden özlem kederleriyle yanarak ve ayrılık 

gözyaşlarına boğularak onun niteliklerini akıcı bir şekilde anlattığını, gözünün, her 

gün bir musîbete maruz kaldığını belirtmektedir.  

Dua ve övgüsünü ilettikten sonra şunları arz etmektedir: “Sonra niyaz ederek 

ancak sana iletirim ki onurlu sohbeti ve münazarasıyla/tartışmasıyla ve değerli 

çehresi ve mütalaasıyla (dikkatli incelemesiyle) beni mutlu eden, sevgi pususu kalbin 

en derinliklerine (kalpteki siyah beneğe) yerleşen ve beni babanın çocuğa göre 

konumuna getiren, Faħru’l-İslâm’ın Usûl’ünde (Ali b. Muĥammed b. Ĥüseyin b. 

Abdilkerîm el-Bezdevî’nin Kenzü’l-vusûl ilâ ma‘rifeti’l-usûl’ünde) ve Ĥabru’l-

enâm’ın Telvîĥ’inde (Sa‘duddîn et-Teftâzânî’nin et-Telvîĥ ‘ale’t-Tavżîĥ’inde) parlak 

zekâyla sivrilen, açık seçik asâlete ve temiz soya sâhip, biricik, parlak ve pek zeki 

(bu) çocuk, mükemmel mizâcıyla işâretleri gözden geçirmede iyice tecrübe 

kazanmış, zihninin rehberliğinin gereğiyle telvîhleri açığa çıkarmış, düğününde borç 

ve ihtiyaç sıkıntısına düşerek ve tâkatsizce cömert kapısına sığınarak fakîrin yardım 

edici damadı, destekleyici arkası olmuştur. Bu nedenle sıkıntısından kurtarılmayı ve 

kastettiği, zihnini meşgûl eden hususta mahrum edilmemeyi ümit ediyor.” 

(Tahminimize göre Hüsamzâde’nin damadı, onun hayatını ele alan birçok kaynakta 

belirtildiği gibi Zenbilli Ali Efendi’dir. Ayrıca bu zat, ilmiyle de ön plana çıkmış, 

pek çok medresede görev yaptıktan sonra Osmanlı Devleti’nin en uzun süre görevde 

kalan şeyhülislâmlarından biri olmuştur). 
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Hüsamzâde, son olarak vezirin damadına azamî gözetimiyle yardım ederse ve 

onu himaye ederse damadının da onun sığınağının etrâfında bulunanların samîmi 

dostu olduğunu bilmesini, her istekte dönüşün, ancak Allah’a olduğunu, O’ndan 

yardım istendiğini ve her zaman ancak O’na güvenildiğini dile getirmektedir743.   

10) Devleti/İkbâli Tebriğe Dâir 

Hüsamzâde, övgü dolu yaşantısı dillerde açık bir şekilde okunan, kulakların 

sedefleri güzel övgü incileriyle dolan, parlak görüşlerinin aynaları ilmin güzelliğiyle 

parlatılıp cilâlanan, yüceliklerden pek çok hisse/nasip tahsîs edilen ve ilmî ve pratik 

erdemlerden Rakîb ve Muallâ okları verilen kimseye selam ileterek mektubuna 

başlamaktadır. Bu arada, bunun Allah’ın dilediğine verdiği bir lütfu olduğunu, bütün 

insanlık âleminin erdemlerini bir kimsede bir araya getirmenin Allah için uzak 

görülemeyeceğini ifade etmiştir.  

Sonra o cenâbın olgunluğun doruğuna yükseldiği gibi ihtişâm tahtına da 

oturmasıyla yücelik ufkundan hâkimiyet/siyâdet güneşleri ve mutluluğun ilk ışınları 

parlayınca kalbin güzel görünümüne, aklın parlaklığına kavuştuğunu, günlerinin 

bayrama döndüğünü ve kıskananların yüreklerinin ve ciğerlerinin yandığını, onun 

sahip olduğu güç/konum, gözlerin çevrildiği ve ileri gelenlerin bakışlarının yöneldiği 

şey olunca sevinç ve memnuniyetinin katlandığını, içinin içine sığmadığını arz 

etmektedir.  

Özlem hususunda ise kalbin ayrılık heyecanından ve alevinden alt üst 

olduğunu, kalıbın hayâlin tayfından/uykuda gelmesinden bir hayâl ve bir ileri bir geri 

sallanan kürdan durumunda olduğunu, bedeninin o arzuyla zayıflıktan bir hayal 

olduğunu dile getirmektedir. 

Hüsamzâde, bu kutlama mektubunu o zatın ağzına kadar dolu cömertlik 

denizi olarak dâim olmasını ve lüks yücelikler incisi olarak bâki kalmasını dilediği 

bir duayla sonlandırmaktadır744. 

 

 

                                                
743  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 60-63. 
744  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 63-66. 



 206 

11) Beklentiye Dair 

Hüsamzâde, bu mektubu “ilim ve marifet gerçeklerinin bahçesi, inceliklerin 

gözbebeği, halkın erdemlerinin doğuş yerlerinin güneşi ve atiye (hediye)lerin 

nurlarının talihlerinin dolunayı” lakaplarına sahip üstün bir şahsiyete yazmıştır. 

Duasında onun güzellikle parlamaya, ışıldamayla bakmaya, yücelik ekseninde 

dönmeye, umut Medyeninde cömertlik sabahıyla doğmaya ve ihtiyaç karanlıklarında 

parlamaya devâm etmesini dilemektedir. 

İcâbet kürsüsünde dilek gelinine kemer takan ve mevhibe hazînelerinden 

hâkimiyet/siyâdet mücevherlerini celb eden duâdan ve meliklik melekesinin 

ağacından meclislerin bahçelerine mukaddes nitelik çiçeklerini saçan övgüden sonra, 

sığınağının haremine sığınanı koruyan ve çehresini görene canlılık veren o cenâba 

şunu arz etmektedir: “Kıtlık alevi, canımın direğini yaktı, canımın güzel görünümü 

kaybolur hâle geldi ve fakîrlik sam yeli, bünyemin yeşermesini engelledi ve 

bünyemin suyu kurumaya başladı. Bundan dolayı isteği onun cömert cenâbına 

yönelttim ve dökülen gözyaşımı onun şerefli kapısına akıttım”. 

Ardından da o zatın “Cömert, kendisinden dileyeni mahrum etmez”ın 

gereğince lütuf gözüyle/göz ucuyla bakmasını ümit etmektedir.    

Son olarak da duasında onun nimet/ihsan sofralarının yardımlarının 

ağırlananlar için yayılmasını dilemektedir745. 

12) Bir Şahıstan Şikâyete Dair 

Hüsamzâde, bu mektubu olgunluk bahçesi çiçek açıp da çiçeklerinden 

zihinlere koku saçılan, zekâ ağacı meyve verip de meyvelerinden zekilerin ellerinin 

topladığı, erdemlerinin güneşleri ışıldayıp da ışıklarından mürâcaat eden ümitlilerin 

aldığı ve cömertliklerinin kaynakları taşıp da nehirlerinden gidip gelenlerin (girip 

çıkanların) beslendiği/sulandığı zâta göndermiştir. Duasında çiçeklerin güzelce 

parlamasını ve meyvelerin büyüdükçe toplanmasını dilemektedir. 

Müellifin dua, övgü ve özlemi armağan ettikten sonraki ifadelerinden şunlar 

anlaşılmaktadır: Dehr/felek, hor görme ve yıpratma sıkıntılarıyla acı çektirerek hasta 

etme zincirleriyle onu dermansızlık köşesinde terk etmiş, azarlama kini ve ateşiyle 

                                                
745  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 66-67. 
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yoksunluk öğle sıcaklarında yakmış, musîbet okları atmış, onun başına gelenlere 

aldırış etmemiş, hatta en kötü musîbete uğratmıştır. Buna göre dikkafalı bir câhil, 

hatta sert, eğilmez bir kalıp, sabahları ve akşamları anlatılsa bitmeyecek şekilde ona 

türlü türlü felâketlerle eziyet etmiştir, asıl zoruna giden ise, onun dengi olmayan bir 

kişi olmasıdır. O yüzden şerefli eşiğe ve yüce kapıya yönelmiş, derdini ve 

üzüntüsünü “her işinde hikmet olan ve her şeyi bilen Allah katından”746 çok büyük 

bir lütuf ve çok yüce bir ahlâk bahşedilen cenâba arz etmiş, güzel ihsânından ve yüce 

lütfundan kendisini mahrûm etmemesini ümit etmiştir.  

Hüsamzâde, mektubuna o zatın her zaman hâli övülerek yaşamasını ve bolluk 

içinde bâki kalmasını dilediği bir duayla son vermiştir747.  

13) Özleme Dair 

Hüsamzâde, bu mektubuna fazilet sıfatlarının mektubu gönderdiği zata âit 

olduğunu ifade eden bir şiirle başlamaktadır. Yüce mahdûmunu kastederek duasında 

onun her zaman ebedî izzetten etkilenmesini dilemektedir. O kişi, “yüceliklerin 

netîcesi, ufuklardaki bütün merdivenlere tırmanan, lâyıkıyla (hak ederek) bütün 

basamakları idâre eden” lakaplarına sahiptir. Kalbi, iyi husûsiyetlerin kalıbı ve ilmi, 

kemâl/olgunluk biçiminde vücut bulan erdemler dünyasıdır. Zatı, güzel hasletler için 

kâimdir. Melek gibi huyu, felek gibi âlîcenaplığı, güneş ve ay gibi parlaklığı vardır.  

Müellifimiz, övgüsünü tamamladıktan sonra mektubunun buluşmanın tadını 

kaybettiği için özlem çeken dostun zahmet çekişinin açıklama çerçevesinin alabildiği 

ve imkân dâiresinin kapsayabildiği oranda anlatıldığı bir mektup olduğunu ifade 

etmektedir. Ayrılıktan dökülen gözyaşlarını ilettikten sonra o zattan kalemin 

mürekkep sızıntılarıyla sevgi bahçelerini nemlendirmesini istemektedir. 

Mektubuna yakın arkadaşlar buluşamayınca mektuptan daha mutluluk 

vericisinin bulunmadığını ve seven, sevdiğine yazınca mektubunun hakkının, cevap 

verilmek olduğunu dile getiren bir kıtayla son vermektedir748. 

 

 

                                                
746  Neml, 27/6. 
747  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 68-70. 
748  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 71. 



 208 

14) Yangın Felâketine Dair  

Hüsamzâde, mektubuna şu uzun cümleyle başlamıştır: “Onun sevgisi 

sebebiyle çok sevenin sevdiğiyle kucaklaştığı gibi kucaklaşan ve onun güzel ahlâkını 

ve erdemlerini tek tek saymada her sayıcı ve sınırlayıcıdan üstün gelen gönül, ünsiyet 

meclislerinin bahçelerinde ancak onun meliklik melekelerinin ağacından onun 

mukaddes niteliklerinin çiçeklerini saçan dil, sedefini ancak onun güzel ahlâkının 

incileriyle dolduran işitme duyusu/kulak, yaralı göz kapağı ve yanık kalple göz 

yaşlarını ancak onun özlemlerinin Ebû Leheb’i için döken görme duyusu/göz, kuzey 

rüzgarının esintisini ancak onun arzusu kendisini tahrik etmiş olarak koklayan 

koklama duyusu/burun, lezzetlerden ancak onunla buluşmanın güzel kokusuyla tat 

alan zevk, ancak ona doğru çevrilir/döndürülür”. Bu sözlerden de açıkça anlaşıldığı 

gibi o, mektubunu sultana göndermiştir. 

Müellif, ihtiyaç alevi, canının direğini yakan ve fakirlik sam yeli, vücûdunun 

binâsını yıkan dostun arzı şudur diyerek, ayrılık ve uzaklıktan kaldırılmayarak 

felâket yollarına savrulup atıldıktan sonra “bıçak kemiğe dayandı” tokadının 

vurulduğu yer, kurtulmak için her borç gecikmesine tutunarak borç okyanusunda 

boğulmuş etrâfı kuşatılan biri, “iş çığırından çıkmıştır” tufanının geldiği yer 

(kaynağı), maaşı borcu ödeme ile malın satışını kolay yapmak arasında harcamada 

tereddütlü biri olduğunu, kemiklere keskin fakîrlik kılıcının isâbet ettiğini ve 

çaresizlik içinde, zor durumda kalarak gelecek faydaya başvurmak zorunda kalmada 

durumunun, “denize düşen yılana sarılır” atasözünü çağrıştırdığını ifade etmektedir. 

Başına musîbetler geldiğini ve onların günlerin başına gelmesi hâlinde gece 

olacaklarını dile getiren bir şiirle durumunu açıklamaktadır. Bu büyük sıkıntı 

arasında canı sıkıldıkça “(Cömertliğinden ötürü) ayağı sürç (üp sıkıntıya düş)tüğünde 

şikayet etmeyen bir gençtir” sözüne tutunduğunu ve nefsine karşı nasihatlerde 

bulunmaktan geri durmadığını söylemektedir.  

Hüsamzâde, işin nihâyet dostlarının en samimisinin ve arkadaşlarının en 

seçkininin paylamasına gelip dayandığını belirtmektedir. Buna göre hatîbin kılıcı 

gibi atâlet köşesine çekilmek, ne zamana kadar sürecektir, bir adımda hata olsa da 

biraz ilerlemek için adım atmak gerekir. Bu nedenle paçaları sıvamalı ve gayret 

etmeli ki katlama ve dürmeden sonra açma ve yaymayla, kırılmadan sonra da tedâvi 
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ve iyileşmeyle karşılaşılsın. “Umulur ki Allah, bundan sonra beklenmedik bir durum 

ortaya çıkarır”749.   

  Bu nedenle müellif, yüzünü fazîletler medyenine ve üstün nitelikli kişiler 

zümresinin başvurduğu yere doğru çevirip onun lütuflarının çiçek ve meyve 

kokularından güzel bir koku ve şefkatlerinin kaynaklarından bir sızıntı elde etmeyi 

ümit etmektedir. 

Mektubuna o zatın kıyamet gününe kadar istediği şekilde lütufta bulunarak 

bir yaşam gölgesinde bâkî kalmasını dilediği bir duayla son vermektedir750. 

15) Dostunun Sıkıntısını Tesellîye Dair 

Bu mektubun başında belirtildiğine göre akıl habercisi/postacısı, rehberlik 

edici güvenilir bir elçi ve davet edici değerli bir sırdaş olarak, ayrıldığında hiç 

neşenin kalmadığı kardeş rûhun yurduna doğru ona duaları ve övgüleri ilettikten 

sonra şunu haber vermek için gönderilmiştir: Bâtın (iç, içyüz) Medyeni, kavuşma 

sultanı onu mamûr ve meskûn ettikten, koruduktan ve güzel gelişiyle korumasını 

çiçekleri parlamış ve nehirleri akmış olarak güzelleştirdikten sonra şimdi düşmanlık 

despotlarının atlılarıyla harap olmuş ve ayrılık kisrâlarının ateşleriyle yanmıştır. 

Gönlün bütün yanmaları, özlem ateşindendir. Diğer yandan zâhir (dış, dışyüz) 

hükümdârlığı, o melikten canayakınlık/ünsiyet kokuları estikten ve kutsallığın dış 

görünüşleri onunla damgalandıktan sonra şimdi gözyaşları taşmasının yatağı ve 

iniltiler tufanının mahalli/düştüğü yer hâline gelmiştir. 

Sonra dehrin/feleğin ihtiyaçları engellemesi ve felâketler okunu atmasından 

sonra kara âfet ve karanlık olay/talihsizlik. Dehir, cömertlikleri nâhoş şeylerle 

değiştirmiş ve ona yan yan, hışımla bakmıştır. Ayrıca Beldah’ta unutma kılıçlarının 

zayıf, sıkıntı içindeki topluma çekilmesi ve Ümmü Evfâ (sevgili)’dan söz etmeyen 

kalıntının yıkılması, kalemlerin dilleri, divitlerin ağızları, vehimlerin gücü ve aklın 

düşünceleriyle tam olarak açıklanamaz. Eski dostları sormak, eski bir âdet olmasına 

karşın o zatın zamanında ortadan kalkmış, ama o sormasa da mazurdur, çünkü evi, 

vefâ mahallesinden çok uzak düşmüştür.  

                                                
749  Talâk, 65/1. 
750  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 72-75. 



 210 

Hüsamzâde, sevgili/dost, gönlün kendisine karşı işlediği suçları saysa ve 

onlara (suçlara) vereceği zarar ve hasarlarla karşılık vermek istese Allah’ın “insanları 

affederler”751 sözüyle af dileyerek tedirgin etme yerine neşelendirmesi ona önerilir, 

demektedir. Çünkü insanların mizaçlarında sehiv, sürçme, hata ve saçmalama vardır, 

“hiçbir insan kusursuz değildir”. Bu durumda dostların kötü ve çirkin davranışlarının 

kulak ardı edilmesi ve suçlarının görmezlikten gelinmesi, daha uygundur. 

Mektubuna o zatın arzuladığına ulaşmada şansı yaver giderek ve kısmeti bol 

olarak dünyanın sonuna kadar bâki kalmasını dilediği bir duayla son vermektedir752.  

16) Göz Rahatsızlığının Durumunu Sormaya Dair 

Hüsamzâde, bu mektubunu gözlerin üzerinde yoğunlaştığı ve bu 

yoğunlaşmadan nazara gelen, ama gerçekte erdemlerin kaynağı olduğu için 

gözündeki yabancı maddelerin kusur teşkil etmediği yüce mahalle/makama 

yazmıştır. 

O zatın şerefli mizâcının zamanın belalarından/engellerinden bir değişikliğe 

ve talihsizlik felâketlerinden bir kırılma türüne maruz kaldığını duyduğunu 

bildirdikten sonra duasında Allah’ın, onunla geçmiş günahları örtmesini ve yüksek 

dereceleri çekmesini dilemektedir. Bilinen bir gerçek vardır, o da, insan bünyesinin, 

zayıf temeller üzerine kurulduğudur ve görülen en güzel şekil, “ancak her şeye gücü 

yeten ve her şeyi bilenin takdîridir”753. Müellif, Allah’tan kendilerini bazen kulakları, 

gözleri ve güçlerinden faydalandırmasını bazen de onların başına gelen musîbetle 

gaflet uyuklamasından uyanma sebebi kılmasını ümit etmektedir. 

Sonra, yüce mahallin esenlik ve düzelme sevinç ve müjdesini içeren bir 

mektup kâğıdını tez göndermesini ümit etmektedir. 

 Son olarak duasında o zatın her zaman lütuf ve cömertliğiyle hayır 

çeşitlerinin yardımcısı ve güzellik kaynaklarının akar/akıcı suyu olmasını 

dilemektedir754. 

 

                                                
751  Âl-i ‘İmrân, 3/134. 
752  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 76-80. 
753  En‘âm, 6/96; Yâsîn, 36/38; Fussilet, 41/12. 
754  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 80. 
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17) Şikâyet Sunumuna Dair 

Hüsamzâde, bu mektubuna muhatabının âlimlerin en bilgini ve her denizin 

bir sâhili olduğu hâlde sonu bulunmayan bir deniz olduğunu bildiren bir şiirle 

başlamaktadır. Bilginlerin konaklama yeri, onun avlusu ve âlemlerin/mahlûkâtın 

dilinin tadı, onun övgüsüdür. Muhatabı, “en asîl/cömert, yüce gönüllü ve en bilgili 

mevlâ, ümmetlerin işlerini düzenleyen, melek gibi huyu ve felek gibi himmeti olan, 

seyyitliğin ve devletlerin sahipliğinde sonların ve ilklerin ilki, ufuklardaki 

merdivenlere çıkan, lâyıkıyla basamakları idâre eden” lakaplarına sahiptir. Duasında 

daima onun yüce eşiğinin istekleri elde etme yeri, yüksek kapısının hedefler Medyeni 

olmasını, kapısının hayırlar madeni (çıkış yeri-merkezi), bereketlerin iniş yeri ve 

yüce rikâbı (huzur-eşik-maiyet-üzengi)nın, ihtiyaç sâhiplerinin kabûl yeri olmasını 

dilemektedir. 

Şerefli ve yüce makâm (makarr-karargâh)a, duâ kâfilelerini gönderdikten ve 

övgü hevdeçlerini armağan ettikten sonra şunları arz etmektedir: Farîzaların tertîbini 

nesh etmek/değiştirmek gibi akılları hayrette bırakan bir olayla karşılaşılmıştır. 

Çünkü yer ve konumca son cins/türden olan o zatın en kapsamlı lütufları, derece ve 

yön bakımından en yükseği ve yer ve konumca yakın cinsten olan en yakını derece 

ve yön bakımından en aşağı yapmıştır. Müellifimiz, musîbette şikâyetin ancak 

Allah’a olduğu gibi musîbet ile ihsân/bağışta da şükrün ancak Allah’a olduğunu, 

dehrin tat ve acı vermesi (tatlı ve acı söylemesi/zarar ve fayda vermesi)nin ilginç 

olmadığını ve sevgilinin vurmasının acı vermediğini düşünmektedir. Ama diğer 

taraftan o, kötülüğü emreden nefis, istediği, konuştuğu ve sevenin sevdiğinden vaat 

yerine tehdit, ihsân yerine büyük bir değersizlik/düşüklük görmesi sebebiyle kınadığı 

hâlde suskun olduğunu ve nefsini sakinleştirmeye çalıştığını ifade etmektedir. 

Son olarak duasında günlerin boyunlarının kıyâmet gününe kadar daima o 

zatın yüceliği için eğilmesini dilemektedir755. 

18) Özleme Dair   

Hüsamzâde, mektubunun başlarında kavuşma hayâlinin tayfıyla/uykuda 

gelmesiyle gönlü rahatlattığını, Allah’tan lütfun gelmesi için kalbi çeldiğini, nihayet 

                                                
755  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 81-82. 



 212 

kulağının “müjdeci gelir gelmez”756 nidâsı için takdîr sesine doğru yöneldiğini, bir 

gün gelir diye gözünden yaşlar boşandığını ve hemen gözlerinin açıldığını, dostuna 

kavuşmanın cilâsıyla cilâlandığını, o yaklaştığında gözünün onunla aydın olduğunu 

dile getirmektedir. Bu arada gözde ayrıldıkları günkü endâmının hayâlinin olduğunu, 

onun kıyâmetin sıcaklığında Tûbâ ağacının gölgesini andırdığını, burnunun, feyiz 

esinti (nefes)lerinden güzel zafer kokusunu almak için kader bahçesinin kuzeyine 

yöneldiğini, susamış canının ona kavuşmayı beklediğini vurgulamaktadır. 

Ayrılık zulmüyle çevrili yaralı gönlünün Rahmân’ın kazâ sicilinden yardım 

dileyerek haykırdığını, gönlünde buluşma sevincinden, avucunda yaşam bolluğundan 

bir şey bulunmadığını belirttikten sonra yine gönlünün üzerlerindeki engellerin 

karanlıklarını ve hasret/hüzünlerin cüretini kaldırmak için felâketlerin açığa 

çıkarılmasında ancak kendisine sığınılandan yardım istediğini ifade etmektedir. 

Mektubunun sonunda ise o zatın âyetler ile sûreler okundukça dâim olmasını, 

dünya ve görkemi sürdükçe bâki kalmasını dilediği bir duayı kaydetmektedir757.  

19) Eğitim İsteğine Dair 

Hüsamzâde, mektubunu övgüleri nizamı ve âlemlerin dört bir tarafını 

aydınlatan, parlak fikirleri âlimlerin kaderlerini şekillendiren üstün bir şahsiyete 

göndermiştir. O zatın övgülerinin esintileri, meclislerin bahçelerine onun meliklik 

melekelerinin dallarından kutsal niteliklerinin çiçeklerini yaymıştır.  

Secde meclislerinin ve cömertlik mahallerinin nemli toprağını öptükten sonra 

Biz “yüksek bir makâma”758 yükselttik mühendisinin temellerini kurduğu ve 

zirvelerinin gölgeliği talihsizlik Ebû Lehebinden tasalanmış için korunaklı bir mevki 

hâline gelen kapıya (eşiğe/dîvâna) şunu arz etmektedir: Dehrin haddi aşan 

engelleri/terslikleri, ona düşmanlık ellerini çok uzatmış, azgın tufanları mahrûmiyet 

kılıcını çekmeyi uygun görmüş, onu eksilen geçimlik ve bitkin düşen güçle sarılı ve 

bağlantılı fakîrlik ve ihtiyaç hastalıklarıyla hüzünler kulübesine hapsetmiş ve 

“Fakirlik, beli kıranlardandır” atasözüne konu olmuştur. Zulüm ve musibetlere 

rağmen övülen vasıfları elde etmek için çok çaba sarf etmiş ve çalışmış, fakat istediği 

neticeyi alamamış, âkıbetlerin kapalılığı ve dermansızlık âkıbetleriyle karşılaşmış, 
                                                
756  Yûsuf, 12/96. 
757  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 82-84. 
758  Meryem, 19/57. 
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sonuçlar makûlün aksine daha zayıfa tâbi olmuştur. Yine unutulma yollarına 

savrulup atılmış, felâketler kervanının konakladığı yerde “bıçak kemiğe dayandı” 

tokatının vurulduğu yer ve belâ selinin aktığı yerde “iş çığırından çıkmıştır” tufanının 

geldiği yer olmuştur. Hatta durumunu “Kan ağlamak da istesem ağlayabilirim” 

mısrâsıyla desteklemiştir.  

Müellif, bütün bunların üzerine o zatın hizmetinin sağlam kulpunu vesîle 

edinerek ve ahlâkının perdelerinin uçlarına yapışarak derdini ve üzüntüsünü ona 

havale etmekte, onun parıldayan hasenâtının, üzerine doğmasını, güzel kokan 

fütûhâtının kendisine doğru yayılmasını ümit etmektedir. Ayrıca o zatı miske ve 

dolunaya benzeterek miskin güzel koku çıkarmasında, dolunayın da parıldamasında 

şaşılacak bir şey görmemektedir. 

Mektubunu o zatın su kaynakları berrak ve ekili arazileri dolup taşmış olan 

bir devlet gölgesinde günlerce bâki kalmasını dilediği bir duayla noktalamaktadır759. 

20) Özleme Dair 

Hüsamzâde, bu mektubunu erdemleri, karanlıktaki yıldızlardan daha şerefli, 

şemâili dillere destan, erdemleri sayılamayacak kadar çok yüce olan, uzak görüşlü ve 

sağlam yedi göğün altında bir benzeri bulunmayan üstün bir şahsiyete göndermiştir. 

Onun sahip olduğu nitelikleri diller, anlatmaktan bitkin düşmüştür. Asıl önemlisi o 

zat, ihtişâm hörgücünün zirvesine çıkmış ve her yönden mutluluğun dizginleri 

kendisine yönelmiştir. Lakapları ise, “olgunluk/kemal arzının hükümdârı, hasletler 

göğünün meleği, yüce melik olan (Allah)ın yardımı bahşedilmiş” şeklindedir. 

Duasında Allah’ın onu “Tanıkların ortaya geleceği gün”e760 kadar doğruluk üzere 

esen kılmasını dilemektedir.  

Selâmlama ve duâdan sonra hükümdarın şerefli kulaklarına/duyumlarına şunu 

iletmektedir: “Memlûk/bendeniz, buluşma bahçesine erişmek ve kendisinden ayrılık 

eleminin dinmesi için Kamâr ödünün güzel kokusu yayıldıkça kumrular gibi öttü. 

“Ümit edilir ki Allah, bundan sonra beklenmedik bir durum ortaya çıkarır”761 ve “bu 

sıkıntıdan sonra kolaylıklar da vardır”762. Bendeniz, kavuşmaya nâil olmak için 

                                                
759  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 84-87. 
760  Gâfir, 40/51. 
761  Talâk, 65/1. 
762  İnşirâh, 94/5. 
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özlem suyunu içtiğinde ve cemâli elde etmek için ayrılık sıkıntısını çektiğinde falı 

(uğuru), insânü’l-‘ayn(gözbebeği)ın elifi, ‘iyâru’l-insân (insanın gözbebeklerinin/göz 

pınarları)ın aynı ve ‘aynu ‘inâyet (inâyet kaynağı/ gözü)in ğayn (bulut)ıyla ülfet etti 

ki bütün bu harfler, güzellerin gözlerinin ucu/bakışı gibi rûhun emellerine ve kalbin 

temennîlerine ulaşmaya işâret ediyor. Sonra gönlünün alevi, meyveleri marifet 

bağışları ve cevherleri incelikler hazînesi olan Adn cennetinin ve kaynak 

akarsuyunun hayâlinin tayfı/uykuda gelmesi ile ünsiyet etti” 

Hüsamzâde, o zatın daima şeref ve ihsân basamaklarını gözetmesini ve izzet 

ve ikbâl yollarında ilerlemesini dilediği bir duayla mektubuna son vermektedir763.  

21) Özleme Dair 

Hüsamzâde, çehresinin parlaklığı ve vuslatının güzel kokusuyla bütün gönlü 

ıtırlandıran, bütün rûha güzel koku veren kimsenin övgüsünün güzel kokusuyla 

göğsünün açıldığını, ayrılığının tenhalığından gözden damla damla yaş akmasına 

neden olan ve kalbin güçlerini âtıl hâle getiren kimsenin hayâlinin tayfıyla/uykuda 

gelmesiyle gönlünün ferahladığını belirterek mektubuna başlamaktadır. 

Müellif, kalp bahçelerinin ışıltısının onun nûrâni parıltısının 

huzme/ışınlarından olduğuna ve onların zarâfet duruluğunun onun rûhânî 

nefeslerinin esintisinden olduğuna dikkat çekmektedir. Önceleri kalbin sabah 

erkenden yanağını duyuların pencerelerine koyduğunu, rûhun umutla 

hatırlama/hatıranın tesîrine nâil olmak için duyum/kulak penceresine koştuğunu, 

fakat pencereye doğru coşkuyla seven/susamış baba gibi tavâf ettikçe onu (rûhu) 

ancak ve ancak ümitsizlik ve mahrûmiyetin izlediğini söylemektedir. Unutanlar 

grubunda oldukça bazen bir dostun hatırına düştüğü zaman hariç, kimsenin kendisini 

hatırlamayacağını ama sevgilinin/dostun tesellisinden de ümidin kesilmemesi 

gerektiğini, çünkü zorluğun kolaylıkla bağlantılı ve acının tatlıya yakın olduğunu 

ifade etmektedir. Ona göre, kim sevgilinin cefâlarına rızâ göstermezse onun 

nimetlerine şükretmediği için bu nankörlüktür. 

O zatın bağışının/bahşişinin soğuk, tatlı suyundan gönlün sevgiyle artmış 

susuzluğuna mürekkep yardımı sızmasını ümit etmektedir.  

                                                
763  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 87-88. 
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Mektubunu dostunun lezzetleri artıp tükenmeyen bir yaşamdan ayrılmadan 

ömür boyu bâki kalmasını dilediği bir duayla sonlandırmaktadır764.   

22) Doğum Tebriğine Dair 

Hüsamzâde, mektubun başında muhatabının övgü kuşağı/şalını kuşanan, 

onun cömertlik bahçelerinden güzel koku çıkaran aklın, onun fikir nisanından 

kıymetli mücevherlerini almak ve yararlarını çekmek için sedefini atan işitme 

duyusunun/ kulağın, o kıymetli incilerin hoş hayâlinin tayfı/uykuda gelmesi için 

incileri seçen görme duyusunun/gözün, onun cenâbıyla buluşmanın havası için Sabâ 

esintisinin kokusunu alan koklama duyusunun/burnun, lezzetler arasında onun fasl-ı 

hitâbının güzel kokusundan tat alan tatma duyusunun/dilin, istediğini yapma 

kudretine sahip olan (Allah)ın hazînelerinden onun bol yüceliğini çekerek 

hükümranlık ünsiyeti havasında uçan kalbin, bağışlar verenden, onun 

ünsiyet/âşinâlık nehrinden taşan ikbâlinin kemâline ulaşmak için duyuların 

pencerelerine yanağını koyarak akşamları yol gözleyen ruhun, ancak ona doğru 

çevrildiğini ifade etmektedir. Bu meyanda göz çukurunun onun cemâliyle 

aydınlandığına ve gam yuvasının onun yüzüyle gül bahçesi olduğuna işaret 

etmektedir.  

Müellif, “kökü sağlam, dalları göğe doğru yükselen”765 bir ağaçtan sarkan 

turfandanın belirdiği ve “genişliği gök kadar olan”766 güzellik ufkundan doğan tan 

yerinin göründüğü kendisine haber verilince, “ateşin yanında yol gösteren bir işâret 

bulurum”767 buhurdânından rûhunun burnu ıtırlanmış (güzel kokmuş) ve aklının 

düğüm yerleri, kıymetli taşların ipiyle şu şiiri nazmederek/dizerek süslenmiş: 

Şiir: (Bebek), kendi talihinin gücünü beşikte beyan etmektedir 

 Soyluluğun eseri çok açık bir hâldir 

ve vücûdunun gözenekleri, sevinç çiçeklerinin güzel kokusuyla (şunu) 

nesrederek/saçarak açılmıştır: “Dikkat edin o, yeni ve kısmeti bol bir uğur/yıldızdır, 

                                                
764  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 89-90. 
765  İbrâhim, 14/24. 
766  Hadîd, 57/21. 
767  Tâhâ, 20/10. 
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uğur ancak onun sağ elindendir ve işte o, talihli ve mutlu bir tâlih/kısmettir. Kolaylık, 

ancak onun sol elindendir”. 

Hüsamzâde, kendisine düşenin yüce hizmette kusur etmeden bu güzel, parlak 

tebriği edâ etmek ve hakîr, nâhoş ayrılığın sınır (engel)larından birini kat etmek 

olduğunu, ama dehrin, iç sıkıntısının ve hissî taşkınlığının çağlayanları altına 

düşmesi sebebiyle mazeretini sunduğunu ve şu şiiri okuduğunu ifade etmektedir: 

Şiir: Gücüm yetseydi özlemden uçardım 

 Fakat kanadı kesik, nasıl uçsun ki 

Müellif, o cenâbın “Yalancı da doğruyu söyleyebilir” 

ölçütüyle/doğrulayıcısıyla ihsânının kaynağından (olan) ihsân gözünün bakışıyla 

dehrin mazeretini görmesini ümit etmekte ve elinden layık hizmet gelmediği için 

mahcup olduğunu da belirtmektedir. 

O zatın şeref ufkunun en talihli ve mutlu yıldızı olarak ve yücelik sedefinde 

en değerli inci olarak bâkî kalmasını dilediği bir duayla mektubuna son 

vermektedir768. 

23) Özleme Dair 

Hüsamzâde, dua ve övgüyü en yüce mahalle/makâma armağan etmiş ve en 

yüksek göğe göndermiştir ki o, “himmetli ve azimli baş, cömert hükümdârların 

hükümdârı, İslâm memleketlerinin bekçisi, ümmetlerin başkanlarının boyun eğdiği, 

cömertlik işlerini ortaya koyan, düşmanların malzeme (silah)lerini kesip koparan, 

sevenlerin/dostların murâdını sağlayan (ulaştıran), büyük şehirlerin halkının adâlet 

düzenlemelerini yapan, zamanların ve asırların ilim emâreleriyle dolu, 

hükümdârlığın ve milletlerin işlerini düzelten, teori ve pratiğin taslaklarını 

hazırlayan, zamanı ve devletleri barışa ulaştıran” lakaplarına sahip sultandır. 

Dualarında Allah’ın şerefin parlaklığını/beyazlığını onun ışınıyla açıklığa 

kavuşturmasını, ilmin bayraklarını onun yayıp yükseltmesiyle çekmesini, yine 

Allah’ın sağlam yedi göğün altını o parlak güneşin ışıklarıyla aydınlatmasını, yerin 

üzerindekini o dalgaları birbirine vuran denizin küçük ırmaklarıyla parlatmasını, 

onun şerefli eşiğini ve yüce kapısını ziyâretçilerin Kâbesi olarak devâm ettirmesini 

                                                
768  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 91-94. 
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ve faydasını da ileri görüş (basar) sahiplerinin gözlerine sürme yapmasını 

dilemektedir. 

Övgü ve duayı eda ettikten sonra kalbin onun övgü kuşağı/şalının güzelliğiyle 

güzel kadınların güzel cilvesi gibi cilâlandığını ve onun duâsının lütfuyla incilerin 

parlak süsü gibi süslendiğini, ancak onun ayrılık hücûmuyla derinin dayanıklılığının, 

soluğun çıkışının ve yaşamın rahatının kalmadığı gibi kalpte kederden, gözde de 

iltihaptan başkasının kalmadığını bildirmektedir. Sonra bol ihsânını ona akıtması, 

ona bereketli yağmur yapması, böylece onun cenâbının ışıklarından ay gibi almak, 

ikbâl ve zafer kazancını elde etmek ve (onun) alnında kadr yazısı ve mührüyle izzet 

âyetinin damgalanması için Allah’a yalvarmakta ve dehrin yaptığı kötülük 

(kabâhat)ten dolayı “güçlü bir hükümdârın katında doğruluk makâmında”769 özür 

dilediğini ifade etmektedir. 

Hüsamzâde, o zatın güzelliği sürekli olan bir yaşamla birlikte hoşa giden bir 

devlet gölgesinde bâkî kalmasını dilediği bir duayla mektubunu tamamlamaktadır770. 

24) Eğitim İsteğine Dair 

Hüsamzâde, mektup gönderdiği şahsı, parlak fikirlerinin aynalarıyla 

hükümdârlığın güzelliğini ihsân eden ve artan nimetlerinin sofralarıyla onun 

şaşaasını artıran zeki ve keskin görüşlü, parlak himmetiyle nimetleri katlayan ve 

kahredici saldırısıyla düşmanları zayıf düşüren biricik olarak nitelendirmektedir. 

Dünyânın dört mevsimi, onun görüşünden bahar gibi sevinçli olmuş, düşmanı, başını 

diz üzerine koymuştur. Yine onun eli, insanlara infâk için geniş ve bahşiş yaymak 

için açıktır, insanların elleri, onun duâsının nidâsıyla kalkık ve ağızları, onun 

övgüsünü yaymak için açıktır. Deniz de, onun bol servetine darbı meseldir. 

Hüsamzâde, o zatın fazla yükselmesi için akşamları en samîmî duyguyla 

yalvardığını, uzun ömrü için en özlü/samimi arzuyla sabahları alçakgönüllülük 

gösterdiğini ve isteğe icâbet için ve peş peşe gelen üzüntülere karşı “Ben, kalpleri 

kırılmışların yanındayım”771 ölçütüyle/doğrulayıcısıyla yegâne iyilik sahibi ulu 

Rabbin katında kırılmış kulun duâsının işitilmesi için niyâz yanaklarını Melik-i 

                                                
769  Kamer, 54/55. 
770  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 94-95. 
771  Hadis için bkz. İbn ‘Arabî, el-Fütûĥĥĥĥâtü’l-Mekkiyye, III, 481; es-Suyûŧî, el-ĤĤĤĤabâik fî aħħħħbâri’l-

melâik, 213.  
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Müte‘âl’in ihsân yollarının sınırlarına çok koyduğunu bildirmektedir. Sonra da 

Allah’ın yardımıyla icâbet işareti, kabul ve isâbet eserinin görüldüğünü, çünkü o 

cenâbın her gün mertebelerin konumlarından yeni bir zirveye eriştiğini, melekler 

topluluğunun onun devletinin sancaklarında apaçık zaferin âyetlerini çizerek ve onun 

haşmetini tamamlama nazarlıklarına apaçık korumanın özelliklerini yazarak “ona 

hiçbir yönden yanlış karışmaması”772 için onu sıkıntılar ve musîbetler tuzağının 

cesâretinin zararından koruduğunu ifade etmektedir. Duasında Allah’ın onun koyu 

gölgesini mahlûkâtın üzerine uzatmasını, savaş ve barış durumunda musibetlerin 

kapısını ona tıkamasını dilemektedir. Bunun ardından Hüsamzâde, suyun ağacı 

koruyarak beslediği gibi onun cömertlik suyunun serpilmesiyle yetişen/terbiye gören 

kendisinin, ondan terbiye gözüyle bakmasını temenni ettiğini dile getirmektedir.  

Mektubuna o zatın her zaman rahat yaşam sürmesini ve dehrin boyun eğdiği 

olarak bâkî kalmasını dilediği bir duayla son vermektedir773. 

25) Özleme Dair 

Hüsamzâde, bu mektubu mutluluğun doğuş yerinden bir yıldız olarak doğan, 

seyyitliğin kaynağından bir gül olarak çıkan/beliren, kendi zamanlarındaki herkesin 

dünyâ ve âhiret mertebelerini ancak onun rütbesinden bulduğu ve o asırda faydalı 

ilimlerin fazîletlerini ancak onun terbiyesi (eğitimi)nden elde ettiği bir zâta 

göndermiştir. O, “zamanın biriciği, asrın dâhîsi, akledileni ve nakledileni derleyen, 

fazîletlerin toplandığı ve büyük üstatların başvurduğu yer” ve “seyyitliklerin ve 

devletlerin sahipliğini/bölgesini elde etmede evlâ sahipleri arasında öncekilerden 

daha lâyık mahdûm, keskin gönüllü ve parlak zihinli, pratik ve teorik fazîletlerde her 

yönde ihtişâm hörgücünün zirvesine çıkan” lakaplarına sahip biridir. Müellifimize 

göre, seyâhat edenler büyük şehirlerde onun gibi bir mahalli/konumu anlatmamış, 

gözler, onun gibi bir mahalli görmemiş, gençlik zamanında ona mukaddes nurlar 

indirilmiş ve onda insanlık erdemleri toplanmıştır. Bu nedenle akıl sahiplerinin 

ondan ibret alması gerekir. Duasında Allah’ın onu hastalıkların felâketlerinden 

korumasını dilemektedir. 

                                                
772  Fussilet, 41/42. 
773  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 96-98. 
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Ayrılık köşesini yurt edinen ve hüzünler tarafına/bölgesine yerleşen 

müellifimiz, selamlarını gönderdikten sonra o zatın ömrünü mahşer gününe kadar 

yücelik, parlaklık ve mutlulukla bağlantılı olarak sürdürmesi için her sabah ve akşam 

samimi bir şekilde dua ederek hastalık değil, sağlık avlusunda, âfiyet ve selâmet 

gölgesinde bulunduğunu bildirmektedir. Ardından aklın onun mizâcının eşsiz 

incileriyle dolu olduğunu, gönlün onun aklının feyiz bahçelerinin çiçekleriyle 

açıldığını ve yine gönlün ayrılık tufanının derinliğiyle gark olup tâlihsizlik ateşlerinin 

kıvılcımıyla yanıp tutuştuğunu, Allah’ın bunu bildiğini ve şahit olarak yettiğini ifade 

etmektedir. 

Bu nedenle Hüsamzâde, ilkin o zatın parlak çehresini ve yüce vuslatını ümit 

etmekte, daha sonra da dostunu hüzünler evinde unutulup ihmâl edilen kimse gibi 

unutma köşesinde terk etmemesini, onun sevgi bahçelerinin çiçeklerinin, onun 

mürekkep sızıntısının yardımıyla açmasını beklemektedir. Bu meyanda kerim ve 

asillerin varlık sahibi olduklarında sıkıntı durumunda kendileriyle ülfet edenleri 

andıklarını da hatırlatır. 

Mektubunu o zatın karanlıktaki yıldızlarla yarışıp üstün gelerek dünyânın 

sonuna kadar şânı yüce olarak bâki kalmasını dilediği bir duayla 

sonlandırmaktadır774. 

26) Buluşmadan Önce Özleme Dair  

Hüsamzâde, mektubuna muhatabıyla buluşmanın güzelliğiyle gözüne bir 

damla uyku girmediğini ve kalpler arasında bağlantının bulunduğunu ifade eden bir 

kıtayla başlamaktadır. O, “aktif, erdemli, olgun, yetenekli, müttakî, yararlı amelle 

ilminden faydalanılan, hayırlı geçmişlerin yollarını tutan, doğru yol gösterilmiş 

rehberlerin yolunu yöntemini izleyen, peygamber hadislerinin lambalarının 

ışıklarının kandili, Hz. Mustafa’ya âit eserlerin/haberlerin Firdevslerinin 

çiçeklerinin bahçesi, hatta Hz. Ahmet’e âit devletin dâiresinin kutbu ve Hz. 

Muhammet’e âit dînin dünyâsının ekseni olan bilgin” lakaplarına sahip biridir.  

Müellif, onun yüce parmak uçlarını öptükten ve yüksek eşik (kapı)te yüzü 

toza buladıktan sonra duasında her zaman onun hakîkatlerin ışıklarını, iktibâs 

edenlere(alıntılayanlara) taşırmasını, inceliklerin sırlarını, arayanlara açmasını 
                                                
774  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 99-101. 
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dilemekte ve ifadelerinden şu anlaşılmaktadır: Yüz yüze kavuşmada anlaşma olmasa 

da özlemin yakıcılığı ve arkadaşlığının/sohbetinin şerefinden faydalanmaya ve 

komşuluğunun bereketiyle dînî mutlulukları elde etmeye olan özlemlerin sebepleri, 

sonu ve sınırı aşan, beyân ve sayma çerçevesine sığmayan şeylerdendir. 

Müellif, o büyük zatın umûmî şefkatlerinden, olgun ve tam latîfelerinden 

kendisini/zayıf kullarını zaman zaman sâlih duâdan mahrum bırakmamasını ümit 

etmektedir. 

Son olarak da duasında daima dînin metninin o zatın zengin latîfeleriyle 

sağlam olmasını dilemektedir775. 

27) Bir Gulâmın (Köle, Delikanlı) Emîrlerin Birinden İsteğine Dair  

Hüsamzâde, mektubu başlığından anlaşıldığına göre bir gulâm/köle, delikanlı 

adına kaleme almış ve emîrlerden birine göndermiştir. Mektubun başında yer verilen 

şiire göre, insanlar içinde ne onun (gulâmın, delikanlının) sevgice ne de emîrin 

lütufça bir benzeri vardır ve her ikisi de darbı mesel hâline gelmiştir. 

Sonra delikanlının, hayâlin tayfında/uykuda gelmesinde ve tahmînen değil 

aksine his âleminde ve yakînen, boyun güzel görünüşüyle vücût bulan ve yanağın 

hoşluğuyla biçimlenen bir mürüvvet (insanlık, cömertlik) sûreti gördüğünü, onun 

(emîrin) yanağında siyah ben ve ona bakanın beyninde sevdâ olduğunu, güzel 

yanağında kâkülün çok şık bir şekilde zincirlendiğini, kâkülü kaldırmak için hayâl 

melteminin yine şık bir şekilde deveran ettiğini ve bunun üzerine onun kim olduğunu 

ve soyunun kime dayandığını merak ettiğini bildirmektedir. Bu bağlamda onun 

cemâlinin ışık veren dolunay gibi parladığını, ahlâkının hoş kokulu misk gibi 

yayıldığını ve onun şaşırtıcı bir güzelliğe sahip olduğunu ifade eden şiirlere yer 

verilmiştir. Daha sonra Hüsamzâde hem delikanlıyı hem de emîri karşılıklı 

konuşturmaktadır. Bu diyaloga göre emir, soyunu çiçeği zekâ, nehri cömertlik, 

yaprağı ferâset/ata binmede ustalık ve meyvesi cesâret olan bir lütuf fidanına 

dayandırmakta, onun, sığınağına sığınanı koruduğunu ve çehresini umana hayat 

verdiğini ifade etmektedir. Sonra delikanlının ona nispetinin/soyunun satın almaya 

mı yoksa vârisliğe mi dayandığını sorması üzerine o da, kendisinin onun/fidanın 

şükreden kölesi olduğunu ve kendisini babadan olan hakla mirasçı kıldığını, güzellik 
                                                
775  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 101-102. 
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ve letafette kendisi gibisini arzularsa onu talep etmesini ve onun yanında şıklık 

yönünden kendisi gibilerden çok bulacağını söylemektedir. Bunun üzerine delikanlı 

da, onun çok kibar davrandığını, kendisine (bir rehbere) sevgilinin cilvesi veya 

doktorun ilacı/tedâvisi gibi rehberlik ettiğini söylemektedir.  

Hüsamzâde, bu diyalog ortamından sonra emîrin lütuf çiçeklerinden olan 

güzel kokusunun, olduğu gibi sonsuz sevgiyle dostunun/seveninin burnuna 

yayılmasını ummakta ve onu miske ve güneşe benzeterek miskin güzel koku 

çıkarmasında ve güneşin parıldamasında şaşılacak bir şey görmemektedir776. 

28) Davete Dair 

Hüsamzâde, mektubuna seçkin ve cömertlerin güzel huylarının çok olduğunu, 

halk arasında onların en değerlisinin sıla-i rahim olduğunu ve muhatabının da bu asîl 

davranışlarla terbiye edildiğini dile getiren güzel bir şiirle başlamaktadır. O zat, 

“üstün nitelikli kişilerin toplandığı ve felâketlerde insanların başvurduğu yer” 

lakaplarına sahip biridir. Cömertliği, ebedî asâletlerin mukaddimesi, ihsânları sonsuz 

mutlulukların hazînesi, lütfu hakîkat denizlerinin incilerini kapsayıcıdır. Malı mülkü 

olmayanları sıkıntıdan kurtarmak için yeterli bir kaynak ve kederlileri korumak için 

eksiksiz bir hazînedir, ona Rabbin inâyet ve hidâyeti bahşedilmiştir. Duasında daima 

onun ömür bahçesinin lütuf ve ihsân bulutlarıyla dolmasını, yaşam hazînesinin 

mevsimlerin ve yılların musîbetlerinden korunmasını dilemektedir. 

Hüsamzâde, ardından şunu arz etmektedir: “Yakınlarla bağlantılı olma, asîl 

ve cömertlerin güzel huylarındandır, akraba arasındaki husûmetten sakınma İslâm’ın 

desteklerindendir, hizmet edenlerin evlerini ziyâret etmek ulu seyitlerin/beylerin 

âdetindendir ve yoksulların davetine icâbet etme Peygamberimiz aleyhisselâm’ın 

ahlâkındandır”. Sonra da o zat olmadan gözünde aydınlık olmadığını ifade etmekte 

ve gözünün önünden geçmesini dilemektedir.  

Hüsamzâde, o zattan ihtimâm/itinâ vâsıtalarını/bineklerini bulunduğu makâm 

(meclis) istikâmetine yöneltmesini ve oradaki insanları ziyaretini ummaktadır ki 

böylece geceler ve gündüzler aydınlansın, eserlerinden de her tabakadan insan 

faydalansın. 

                                                
776  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 102-103. 
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Mektubuna o zatın her zaman iniltilerden korunarak takvâ bahçesinde sâlih 

amelle bâkî kalmasını dilediği bir duayla son vermektedir777. 

29) Rum (Osmanlı) Sultânından Mısır Sultânına 

Bu tarihi mektubun Hüsamzâde tarafından Osmanlı sultanı adına kaleme 

alındığı ve Mısır sultanına gönderildiği kanaatindeyiz. 

Mektup, “çok himmetli önder, çok büyük emîr/komutan, bol bol veren âdil, 

garanti eden olgun, hazîneye sahip (hazine niteliğindeki) şeref, doğru yol gösterilmiş 

bânî, destekleyici mücâhit, aslan gibi yardıma koşan, dâimâ arka çıkan yardımcı, en 

şefkatli ve en şerefli cenâb” ve “güzel gözetimiyle musibetlerin kurtlarına karşı 

reâyânın merâlarını gözeten, hamiyeti (izzeti nefsi) ve himâyesiyle memleketlerin 

sığınağını musîbetlerin zehirli dişlerinden koruyan, başkasına muhtaç etmeyen 

cömertlikle fakîrleri zengin eden, muhtaç bırakmayan yardımla âcizleri kurtaran, en 

kıdemli (eski) makâmda oturan deniz, sert enli kayaya çarpsa bile keskinlikte ısrâr 

eden, kararlı keskin kılıç, inananlara güvenlik halısını seren ve tâlihsizliğin 

ellerinden şikâyet edenler için adâlet fermanlarını yayınlayan” lakaplarına sahip 

Mısır sultanına gönderilmiştir. (Mısır Sultanının lakapları arasında en-Naśîriyyü’ž-

Žahîriyyü, el-A‘ŧafiyyü’l-Eşrefiyyü ifadelerinin kullanılması, onun Osmanlı Sultanı 

Fâtih’in saltanatının ilk yıllarında çağdaşı olan Mısır Memlûk Sultanı el-Melikü’l-

Eşref İnal (ö. 865/1461) olabileceği ihtimalini akla getirmektedir. Zira onun ismi, 

Ebû’n-Naśr el-Melikü’l-Eşref Seyfüddin İnâl/Eynâl el-Ecrûd el-Alâî ež-Žâhirî en-

Nâśırî (1453-1461)’dir. Ayrıca bu hükümdarla Fatih Sultan Mehmet arasında dostane 

ilişkilerin ve nektuplaşmaların olduğu da tarihî bir gerçektir). Cömertliği ebedî 

asâletlerin mukaddimesi ve ihsânları sonsuz mutlulukların hazînesidir. Halifeliğin 

ışıltısı, ondan belirmiş ve yeryüzü, onun ışığıyla aydınlanmıştır. Duada o cenabın 

saltanatının kalıcılığıyla Allah’ın, “apaçık gerçeğin”778 yardımcılarını desteklemesi 

ve açık seçik şerîatın binâsını inşâ etmesi dilenmektedir. 

Mektupta onun yaptığı hayırlı işlerden uzun uzun bahsedilmektedir. Örneğin 

o, elinden geldiğince kovucu/iftirâcıları yeryüzünden kaldırmak amacıyla reâyâ için 

çalışmış, yeryüzünde bozgunculuk peşinde koşan din düşmanlarını zaptetmiş, 

                                                
777  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 104-105. 
778  Neml, 27/79. 
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görüşüyle cehâlet ve inadın sancağı düşmüş ve yiğitliğiyle/gücüyle zulüm ve 

bozgunculuğun bünyesi bozulmuştur. Tekrar onun “en ulu sultan ve ululanan hakan, 

mü’minlerin emîri” lakaplarına ve ardından çok uzun bir duaya yer verilmektedir.  

Selam, dua ve övgülerin gönderilmesinden sonra Sultana ait yüce meclisten 

ve Süleyman’a ait yüksek tahttan olan şerefli mektup ve yüce hitabın, hükümdârların 

ve sultanların yakın dostu, devletin ve dînin gözü, Emîr-i Kebîr779 (büyük 

emîr/komutan) Faħruddîn el-İyâs el-Eşrefî’nin eliyle geldiği bildirilmektedir. O 

mektup, adeta vefattan sonra rûhların hoşuna giden cennetler nimetidir. Bu nedenle 

ondan gül ve fesleğen kokusu hissedilmiş, ona âşığın uzun bir ayrılıktan sonra 

kavuşmaya, gece yolculuğu yapanın aydınlık veren ayın doğuşuna ve kaptanın temiz 

ve sıhhi suyun gelmesine sevindiği gibi sevinilmiş, dolayısıyla ululama ve yüceltme 

dudaklarıyla öpülmüş, şeref ve ikbâl/yönelim yüzleriyle karşılanmış, neşe eliyle 

açılmış, tefekkür ve dikkat gözüyle mütâlaa edilmiştir. Onun hattı/yazısı, sevinçten 

parıldayan bir yanak gibidir ve lafzı/sözü, sihirle dolu bir hat gibidir. O, vefânın en 

güzelinden daha güzel, yüklü sürekli yağmurdan sonraki bahçeden daha parlak/hoş, 

haremli kadınların yanaklarından ve hûrilerin boğazlarındaki inci gerdanlıklarından 

daha süslüdür. Bundan dolayı o okunarak ayrılık fırkaları ayaklar altına alınıp 

ezilmiş ve özlemler ateşinin tutuşması dindirilmiştir. 

O sultanın (Mısır sultanı), uzak olsalar da dostlarını onurlu mektubuyla ve 

selâmıyla tesellî etmesi ve onlara kalplerini kazanmak üzere mektuplaşma ve söz 

nüktelerini hediye etmesi, yakına kıymetli incileri bol bol veren ve uzağa bol incili 

bulutlar gönderen denize benzetilmiş, o şerefli cenâbın bu zayıf dosta lütufları 

karşısında ne yapılacağı şaşırılmıştır. Gelen mektuptan bu muhlise (Osmanlı sultanı) 

onun eksiksiz inâyeti ve kapsayıcı bir sevgisinin bulunduğu öğrenilmiş ve Mısır 

sultanının şunu bilmesi istenmiştir: Bu dost, o şerefli hazrete bağlılık kuşağını 

kuşananlardan ve o yüce kapıyla/eşikle temâyüz etme giysisini giyinenlerdendir. 

                                                
779  Memlûkler devrinde saray hâricinde ve devlet merkezindeki mühim işlerde bulunan emîrler,Nâib-i 

Saltanat veya Nâib-i Kâfil, Emîr-i Kebîr veya Atabegü’l-asâkir, Re’s-i Nevbe, Hâcibü’l-hüccâb, 
Devâdar, Emîr Candar, Nakibü’l-ceyş ve Mihmandar idi. Ümerâ-i Miîn ve Mukaddem-i Elf’ten 
olan Atabegü’l-asâkir, Nâib-i Kâfil’den sonra gelen en büyük emîr ve kumandandır. Memlûklerde 
Emîr-i Kebîr tabiri, yalnız Atabegü’l-asâkir için kullanılırdı. Tarihçi Aynî, ‘İķdü’l-cümân adlı 
eserinde her sene içindeki hükümdar, halîfe ve emîrleri sıralarken halîfeden sonra üçüncü olarak 
Atabegü’l-asâkire bir başka deyişle Emîr-i Kebîre yer vermektedir. Emîr-i Kebîrle ilgili ayrıntılı 
bilgi için bkz. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilâtına Medhal, III. Baskı, Türk 
Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1984. s. 334-335, 352-353.       
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Çünkü Müslümanların hükümdârları için hilâfet evinin dostluğu (hilafet evine tabi 

olma), genelde zorunludur, bu dosta da özellikle atalardan ve en yakınlardan miras 

kalmıştır. 

Mısır sultanının daha önce gelen o mektubundan bir başka husus daha 

öğrenilmiştir. Buna göre yüce karargâh (Mısır sultanı), ufukları zulümle kararmış, 

karanlık her tarafını büyük haksızlıkla kaplamış ve yardakçıların musallat olduğu 

memlekette muzaffer askerle meydana çıktığında, o memlekete bir parıltı getirmiş, 

şer ve belâ sancağını dikeni bozguna uğratmış, her büyüklenip haddi aşanın ve 

küstahın kanadını kesmiş, oranın sâkinlerine kaybolan huzurlarını getirmiş, onları 

kaybolan (batan) sevinçlerinden haberdâr etmiş, isâbetliliğiyle onların hâlllerindeki 

eksikliği gidermiş (hâllerini düzeltmiş), onların canlarını ve mallarını garanti altına 

almış, onların içinden zâlimi dağa doğru kaçan hayvan gibi kovmuş ve onu yabani 

kuş gibi tepelerin en üstüne ürkütüp kaçırmış, kendi düşmanı ve din düşmanı, itâat 

ederek ona uymuş, bozguncuların başı, onun huzurunda salâha/barışa teşebbüs etmiş, 

sonra fetih, yardım, kazanç ve bollukla karşı konulmaz saltanat yurduna dönmüştür. 

O şerefli haberlerin de alınmasıyla göğüs (gönül)lerde sevinç meydana gelmiş, 

basîretlerde nur ve zihinlerde de huzur. Yine fetih ve zafer dolayısıyla ve seferden 

esenlikle dönüş için Hazreti rabbi izzete hamdedilip şükredilmiştir. Duada kulakların 

daima bu müjdelerin benzerleriyle çınlatılması arzu edilmiştir. 

Mısır sultanına başarısının takdir edildiği şu sözlerle ifade edilmiştir: “Biz 

biliyoruz ki ona (Mısır sultanına) Allah’tan “benzerine az rastlanan bir yardım”780 ve 

“apaçık bir fetih/zafer”781 verilmiştir. Çünkü o, saltanatında “dosdoğru yolu”782 tuttu, 

hilâfet işini düzenleyen ve onu her noksan ve âfetten koruyan isâbetli bakış, parlak 

görüş, cömertlik, kılıç keskinliği, açık ve net olan yüce devlet ve karşı konulamayan 

ganîmet alıcı saldırı onda bir araya geldi”. 

Sonra saatlerin en talihlisinde/kutlusunda ve vakitlerin en uğurlusunda gelen 

Emîr-i Kebîr (büyük komutan) Faħru’d-devle ve’d-dîn İyâs el-Eşrefî’nin ise, meclisi 

izzet ve ikbâl nurlarıyla aydınlattığı, gelişiyle bütün yolların rahatlığa ve ferahlığa 

kavuştuğu ve konaklamasıyla şehirler ve memleketlerin canlanıp harekete geçtiği, 

                                                
780  Fetih, 48/3. 
781  Fetih, 48/1. 
782  Fetih, 48/2. 
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neşelendiği iletilmektedir. Yine ifade edildiğine göre o, hoş müşahedesi, şerefli 

konuşması ve yüce eşiğin devletinin haberleriyle kendilerini şereflendirmiştir ki 

onlar, özlem sohbetinden daha açık ve net, sabâ esintisinden daha hoş, Fırat’ın 

soğuk, tatlı suyundan daha susuzluk giderici ve hayat Nil’ine erişmekten daha 

tatlıdır. Bu nedenle o komutan, elden geldikçe ululama, hürmet, onurlandırma ve 

yüceltmeyle karşılanmıştır.  

Daha sonra Mısır sultanının Osmanlı sultanına hediye ettiği üstünlükleri 

anlatılamayacak, sayısız hoş armağanlar ve parlak bahşişlere değinilmektedir. Buna 

göre her biri, bütün adımlarında gözün alabildiği en son noktaya basan Burak gibi 

veya seslenicinin sesinin ulaşamadığı gözleri kamaştıran ve kapıveren şimşek gibi 

olan atlar, Allah yolunda fâcirlere karşı cihat edenler için hazırlanan silahlar ve diğer 

hediyeler. Onlar da, cennet elbiselerine ve gül gibi kırmızılaşan bahçe çiçeklerine 

benzemektedir. 

Bu tarihi mektup, her zaman Rahmân’ın maddî fetihlerinin/bağışlarının, o 

sultana birbiri ardınca gelmesi ve saltanatın, düşmanların ağır sözlerinden uzak 

olmasının ifade edildiği bir duayla sona ermektedir783.  

2. Farsça Mektuplar 

1) Özlem Mektubu 

Hüsamzâde, mektuba gönül kanıyla (kederden) mektubunu dostuna yazdığını 

ve ayrılığında sanki kıyameti gördüğünü ifade eden bir beyitle başlamaktadır. Zaman 

zaman dostunun diyarından gelip de ayrılık iniltisinden neye dönmüş vücuduna 

canlılık veren meltemi övmektedir. Yaralı gönlünde gücün tekrar ortaya çıkması ve 

ölü vücuduna ruhun tekrar girmesi için onun gelmesini arzu etmektedir. Dostuyla 

aralarında özlem fırtınası estiği için, hayat meclisinden taze yaprakların dağıldığını 

ve vücudunun ağlayan gözünün kanlı yaşına boğulduğunu ve ayrılık gününde onu 

ağlayarak aradığını belirtmektedir. Hâlini gösteren doğrulayıcının “Saçlarım iyice 

ağardı ve gözlerime ak düştü” ayeti784 olduğuna işaret ettikten sonra feleğin 

cefasından, bahtsızlıktan feryad etmekte, feleğin kendisine güler yüz göstermesini, 

kuvvetsiz vücudunun bir hilal gibi inceldiğini, gönlünün uzaklık ateşine daha fazla 

                                                
783  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 105-113. 
784  Meryem, 19/4. 
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dayanamadığını dile getirmektedir. Sonra talihini sorgulamakta, dilek göğsündeki 

cefa elinin, ümit gözündeki engelleme milinin, güzel sofrasını bayağı tabiatlılara, 

alçak ve cahillere sunuşunun ne zamana kadar süreceğini, bunun yol olmadığını, 

çünkü alime değer vermediğini, pişmemiş donukları yücelik zirvesine çıkardığını, iyi 

namlı işini bilenlerin adının sanının battığını ve alçaldığını, kendisi gibi bir hünerliye 

devlet/talih kalemini çekmediğini dile getirmektedir. 

Sonra boşuna uğraştığını ve su üzerine resim yaptığını düşünerek 

perverdigârın kapısından adalet/ihsan umudu aramaktadır. Çünkü özgür ve 

bağlıya/herkese o zattan kesinlikle bir yardım ulaşır. 

Hüsamzâde, mektubun sonundaki duasında dostuyla buluşmayı ve ayrılık 

rüzgarının gururunun son bulmasını dilemektedir785.   

2) Cevap Mektubu 

Hüsamzâde, mektuba dostundan değerli inciye benzeyen, hatta daha değerli 

olan bir kıta geldiğini ve kalbini musibetten kurtardığını ifade eden bir şiirle 

başlamakta, duasında Allah’ın onu her zaman lütfuyla gözetmesini, zamanın 

felaketlerinden korumasını dilemektedir.  

Müellif, erdemler diyarından ve haslet gül bahçesinden güzel sesli, falı uğurlu 

ve ahenkli söz söyleyen güvercine benzeyen bir mektubun (ruk‘anın), gönül 

saraycığının ortasında misafir olduğunu, göz penceresinde raks ettiğini, o gül 

bahçesinin latifiliğinin güzelliğini ve o yuvanın parlaklık lütfunu beyan ettiğini ve 

can hüdhüdünün güzel coşkuyla ve feryat gürültüsüyle onun dil cilvesine karşılık 

vermeye başladığını dile getirmektedir. Buna göre ayağı ve haberi uğurlu kuşun 

cemaliyle göze bir ışık ve ürkmüş gönle de bir sevinç ulaşmıştır. Ayrıca dert, onun 

ayrılığından kendisi için ne kadar fazla olsa da usanç korkusundan fazla söylemesi 

mümkün değildir. Özetle geceleyin dert bulaşmış âh ile ağlayıp sızlayan gönlünün 

iniltisi yanında Ferhad'ın feryadı ve Leyla'nın ateşli âhı sihirdir, masaldır.  

Hüsamzâde, gönül kuşunun, zaman zaman uçtuğunu, ansızın gaybın estiği 

yerden lütuf melteminin harekete geçtiğini, şerefli mektup olan o ebedi yaşam 

                                                
785  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 114-117. 
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fermanı ve hoş hitap olan ebedi mutluluk misâli (tuğrası)nin ulaştığını ve böylece 

rahatladığını ve çok sevindiğini bildirmektedir. 

Mektubunun sonunda ise celal sahibi hazretten bol/artırılmış ikbâlin 

istendiğinden ve icâbete karin olmuş olmasından söz etmektedir786. 

3) Şikâyet Mektubu 

Hüsamzâde, mektubuna muhatabının gelenler için süzülüp arıtılan bir güle ve 

kapısının, ziyaretçiler için çimenliği bol olan bir bahçeye benzediğini ifade eden bir 

şiirle başlamaktadır. 

O, bol ilahi lütuf melteminin el değmemiş erdemlerinin anber gibi, ruh gibi 

zülüf kokusunu ruhtan meydana gelmiş olan meleklere ulaştırdığı eşsiz büyük 

hükümdara/hüdâvende, ilahi bağışın soğuk, tatlı suyunun çiğinin, cömertliklerinin 

gölge çeken ve güç veren bahar bulutundan zamanın yüzeyine yağdığı mutlu övünce 

ve ilahî nurun parıltısının yüce alnında ve olgun yüzünde parladığı şefkat güneşine 

övgüyü, muhabbeti arz ettikten sonra şunu beyan etmektedir: Uğurluluk sabahının 

alnından parladığı ve ferahlık bahsinin anber kokusu gibi yayıldığı uğurlu yüze arzu 

konusunda yüz güzel takrîr/anlatım şivesi/işvesi süslese ve gönül kapan/alan 

tahrîr/yazım işvesi tertip etse de özlem kıssasının sonu yoktur. Fakat sevgisiz felek, 

yardım etmemiş, bu yüzden ayrılık hastasının bakıcısı olan dostun yüzünü 

bulamamış, yine yazık ki sual ediş âdetine ve gönül alıcı helva hediyesine de 

ulaşamamıştır. Halbuki o, muhatabının cemâliyle buluşmanın gamlılar için 

hazırlanmış bir ferahlatıcı olduğunu düşünmekte, sonra da asıl şikayetine 

geçmektedir. Buna göre o cömertlik madeni, zamanın bu hastasını bir mektupla 

hatırlamamış, ayrılıktan kırılmışı unutulma köşesinde terk etmiş ve vefasızlığı seçip 

tanışıklığı kesmiştir. 

Hüsamzâde, “Bardak dolduğunda taşar” meşhur atasözüne konu olan 

kendisinin bu kadar cüretkârâne sözler sevk ettiğini ama dostunun her halükarda 

güzel olduğunu ve gönlünün, dostun cevr ü cefâsını sevdiğini belirterek mektubunu 

sonlandırmaktadır787. 

  

                                                
786  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 117-119. 
787  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 119-122. 
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4) Cevap Mektubu 

Hüsamzâde, mektuba muhatabının olgunluğunun ışık veren dolunay gibi 

parladığını ve ahlakının güzel kokulu misk gibi yayıldığını ifade eden bir şiirle 

başlamaktadır. O, nazlının cilve rakısı/teri gibi ruhuna yollanan hayat veren kalemin 

taşan damlasını güzel bulur ve aldığı gönül çekici mektubun nüktesinin güzel 

kokusundan övgüyle bahseder. Mektubun yazısını miske ve lafzını da inciye 

benzetir.  

Müellifimiz, ayrılık görmüş gözün “ve üzüntüden gözlerine ak düştü”788 

niteliğiyle nitelendikten sonra o müşerrefeye bakmaktan “ve hemen gözleri açıldı”789 

bağışını bulduğunu, fakat yine buluşma niyazından ateşin sineden göze ulaştığını ve 

her zaman kanın gözden sineye damladığını, her gün cemâlin/çehrenin hayalinin 

kucakta tutulduğunu, her gece gözün, mektup üzerinde olduğunu ve özlem 

yanışından kaynaklanan perişanlığın sonunun olmadığını ifade etmektedir. 

Hüsamzâde’ye göre gönül bülbülü, bazen bahar mevsiminde dünyanın yaratılışını ve 

gül bahçesi zamanında da insanların ülfetini söyler, görür ve bülbül ayrılıktan 

tegannî eder ve bu iş yerinin sanatkârından doğru bir şey görür, gösterir ve başka 

zaman da mayası bozuk alçağı kolayca seçen ve hünerli seçkini acımadan terk eden 

hak tanımaz dehrin şükürsüz ve şefkatsiz feleği/talihnin zulüm hazânında hatibin 

kılıcı gibi kanadı kırık ve suskun bir köşeye çekilir, işini yapmış olarak meçhullüğün 

ve unutmanın yolunu tutar. Bu durumda Hüsamzâde, gözlemlerini dile getirmektedir. 

Buna göre hafta ve günler katarında halk kervanından bazısı, küçük büyük baş 

hayvan sürüleri gibi zâhirde/görünüşte süslenmiş ve huzurla donatılmış, 

bâtında/gerçekte ise karanlık ve perişanlığa ulaşmış ve düğümlenmiştir. Bazısı, 

dünyanın gasp malını, çerçöpünü hızlıca ve sıçrayarak almakla ve kabul edilir tatlı 

sözlü ve güzel edâlı yürüyüşlü yapmacıkla meşguldür. Diğerleri, ârifin nezdinde 

şeytanın bilgisinin nokta karartısı olan İbn Sînâ’nın marifet kıtasıyla meşguldür ki 

boş beyinli, kibirli, fena sarhoş ve zorbadır. Diğer bir kısmı da asık suratlı, acı sözlü, 

dilenci tabîatlı, günahtan sakınmaz, gururlu, kendini beğenmiş ve insan incitendir. Şu 

söylenmiş atasözü, onlara uygun düşer: “Diken eken, üzüm devşirmez”. Hüsamzâde, 

bu duruma şaşırdığını, sessizlik ve namsızlığının ondan olduğunu, mektubunun 

                                                
788  Yûsuf, 12/84. 
789  Yûsuf, 12/96. 
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kavuşmanın mayasını ganîmet olarak aldığını, ama kendisinin mahrum kaldığını 

söylemektedir. Sonra da sabrın, safâ ehlinin sîreti/davranışı, onun (sabrın) köşesinin 

Lokman’ın tercîhi olduğunu, hatta Rahmân’ın ahlâkıyla ahlâklanma hazinesi 

olduğunu fark ettiğini ifade etmektedir. 

Son olarak perverdigârının ihsân edişinden/bağışlayışından el darlığını bir 

sermâyeyle değiştirmesini, çaresiz için Ülker (gerdanlığı)in ipini muntazam/dizili 

hâle getirmesini ve benâtü’n-na‘ş (büyük ve küçük ayı)ın şeklini sona erdirmesini 

ümit etmektedir790.  

5) Özlem Mektubu 

Hüsamzâde, mektubuna muhatabının meskeninin ileri gelenler için yaprakları 

açılmış bir bahçe olduğunu, pınarlarının tatlı ve meyvelerinin hoş olduğunu belirten 

güzel bir şiirle başlamaktadır. Duasında çadırının/otağının ipleri, kalıcılık çivileriyle 

çivilenmiş olan her devletin ve ayrıca yüksekliğin o cenabın istinâdgâhından 

saçılmasını dilemektedir. Zira onun huyunun güzel kokusu, yeryüzü sergisinde yol 

alır. 

Can ve gönül üzerine sevgi mührünü koymuş olan müellif, kulluğu ve hizmeti 

arz ettikten sonra hizmeti idrâke arzunun ve dîdâra nâil olmaya ihtiyacın, açıklayıcı 

ağza şerhinin sığmadığını, gönül öd ağacının sürekli özlem ateşi üzerinde yandığını, 

sürekli kederlenerek, dehşete uğramış olarak ve inleyerek geçtiğini ve deva hayaline 

yer olmayacak şekilde aşk dert ve tasasıyla dolduğunu beyan etmektedir. Ona göre 

özlemler heyecanının ve istekler kıpırdamasının son sınırından dolayı iltihaplanmış 

göz, az uyuyabilir. Fakat ayrılık sona ermiş olmasına rağmen yoldaşlık etmediği için 

yârin üzüntüsü, zamanın gamının ötesindedir. Hüsamzâde, ayrılık gamı ve tasasının 

dışında bütün gamları çekebileceğini, ama kavuşma kulpunun zamanın eğri eliyle 

koptuğunu ve sohbetin gerçekleşmediğini bildirmektedir. 

Müellif, dünya gururunun ihsan iltifatından “mağara sohbeti unutulmaz”ın 

gereğince kendisini bir müşerrefenin teşrîhi ve bir mektubun rahatlatmasıyla şerefli 

ve ganîmetli hâle getirmesini ve böylece karanlık görmüş (maruz kalmış) gözünün 

görmesini ümit etmektedir. Çünkü onun geceyi kaplayan hattının/fermanının eteğine 

kadir gecesi asılmış ve onun anlamlarının yakasından bayram günü koparılmıştır. 
                                                
790  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 122-125. 
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Hattı, kadir gecesi gibi baştan başa anlamla dolu olduğu gibi anlamı da bayram günü 

gibi tamamen aydınlıktır.  

Hüsamzâde, mektubu bahtiyar cenâbın, her zaman perişanlıktan korunmasını 

ve ilâhî lütuf yardımlarının artmasını dilediği bir duayla sonlandırmaktadır791. 

6) Cevap Mektubu 

Hüsamzâde, mektuba muhatabının meskeninin ümit içinde olan için en 

değerli konak ve evinin sığınan için en yüce sığınak olduğunu belirten bir şiirle 

başlamaktadır. 

Vefâlılık örtüsünü canın omzunda tutan müellif, himmeti, selamı, hizmeti ve 

kulluğu şimâl meltemiyle sabah akşam muhatabına yönelttikten sonra şunu beyan 

etmektedir: Ulaşmış olan gönül çekici mektubun haberi ve hayat veren kalemin 

sözüyle gönül saraycığının ortasında bir sevinç peydâ olmuş, göz penceresinde de bir 

ışık belirmiştir. Vaktiyle eğri oturmuş olan kamburu çıkmış vücut  hüzn ] +��Y[ ’ün 

ucundaki nûn ]+[  gibidir. Nitekim sevgililerin zülfü de hüsn ] �Y=0[ ’ün ucundaki nûn 

]+[  gibi doğru (düzgün) olmuştur. Şimdi ise (vücut), safâ ] �a�`[ ’nın ucundaki elif ]�[  

gibidir. Nitekim sevgililerin boyu da cân ]+�^[ ’ın ortasındaki elif ]�[   gibidir.  

Müellifimiz, kavuşma mutluluğunun uğurlarının gayp pusu (hazine)larından 

mümkün olduğunca çabuk gerçekleşmesini ve karşılıklı konuşmada ayrılık şikâyetini 

ve özlem hikâyesini söylemiş olmayı ümit etmektedir. Yine elçiyle haber ileterek 

değil de kulağına kendi ağzından anlatması gerektiğine inanmaktadır792.  

7) Cevap Mektubu 

Hüsamzâde, mektuba kendisine zevk/lezzetlerin sardığı bahçelere benzeyen 

ve marifetlerle kaplı bir mektup geldiğini belirten bir şiirle başlamaktadır. Duasında 

onun cefâkârlık şüphesinden uzak ve vefâkârlık fihristinin bütün gözcülerinden daha 

iyi olmasını dilemektedir.   

Duadan sonra ünsiyet meclisinde özlem âdetinin üflemesinden ve ayrılık 

haddinin yara izinden söylemektedir ki Perviz’in kıssasından fazladır ve yine güzel 
                                                
791  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 125-127. 
792  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 127-129. 
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sesli mukaddes kuşun feryadından söylemektedir. Sonra ince sesli okşama 

mektub(kâğıt)unu/ruk’asını kastettiğini, onun zihnin düşüncesini içerdiğini ve gönül 

eteğinin tozunu silkelemeye kefîl olduğunu belirttikten sonra şunu kaydetmektedir: 

“Benim canım, bu içerme ve iltizâma karşılıksız hizmet ve tam bir şükürle mukâbele 

etti ve eskiden miskin gönül, zerre gibi ayrılık tozunun ortasında mesken bulmuştu, 

bir selâmın teşrîhi ve bir haberin rahatlatmasıyla sevinç samanyolunda şeref evi 

yaptı”.     

Hüsamzâde, mürekkep sızıntısı yardımının sürekli olmasını ve selsebîl 

pınarının kalemin akıcılığını artırmasını ümit etmektedir.  

Ayrıca aklın o zatın güzel, onurlu lafzından ve ruhunun da onun hoş 

ahlâkından yararlandığını belirterek mektubunu sonlandırmaktadır793. 

8) Tebrik Mektubu 

Hüsamzâde, mektuba muhatabının sığınağının çok seçkinler/cömertler için 

çayır, onun doruklarının erdemliler için ilkbahar evi hâline geldiğini ve onun 

yüceliklerinin göğü aştığını belirten bir şiirle başlamaktadır. Duasında gayp 

perdesinden güzellik sunan herbir devlet çehresinin, öncelikle o mesut zâtın bakışıyla 

mülâhaza olmasını ve şehâdet âleminin meclisinde ortaya çıkan her ikbâl nakdi 

(akçe)nin, o meşhur zâtın serpmesi cihetinden olmasını dilemektedir.  

Müellif, ikbâl ufkundan o ihsân doğuş yerinin devlet güneşinin doğduğu ve 

celle celâlühû’nün bağış çadırından o olgunluk gururunun istek gelininin, “Nefislerin 

arzuladığı ve gözlerin hoşlandığı şey”in794 naz ve işvesiyle süslenerek ve inci, yakut 

ve mercan süsüyle tertiplenerek güzelliğini gösterdiği müjdesi ulaştırıldığında, o 

uğurlu haberin gelişiyle “neşe” ve “sevinç” imdâdının birbirini izlediğini, “destek 

isteği” ve “kucaklama” yardımının iki katına çıktığını, "emaneti ehline verdi"nin 

anlamının hatırdan geçtiğini ve “günlerimizi bayrama çevirdi” nin gereğinin hatıra 

geldiğini, Allah’ın bunu bildiğini ve şahit olarak yettiğini ifade etmektedir.  

Müellife göre sanki o nakşedilen cüppe, ezel fabrikasında ona hizmet elbisesi 

için dokunmuş ve o helva ilaçları birleşimi, takdir eczânesinde onun hazretinin 

mizâcına uygun olarak yapılmıştır. Çünkü onun devletinin hâssası, devrin hastalığına 

                                                
793  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 129-130.  
794  Zuhruf, 43/71. 
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ve dünyanın dolu gamlılarına misk ilacıdır. Bundan sonra olgunluk gelininin boynu 

ve kulağı, hüdâvendin tertip cevherleriyle süslenecektir. Kısaca bu yeni gelen ikbâl, 

sevenlerin himmetinin etkisinin turfandası ve dostların davetine icâbetin örneğidir. 

Müellif, ‘Azze ve ‘alâ’nın izzet dergâhından bu devletin/ikbâlin Rahmân’ın 

bağış lütuflarının kokularından teneffüs etme(esme)nin başı olmasını ve ilâhî bol 

lütuf bahçesinin bülbülünden terennümün başı olmasını dilemektedir. Yine bunun 

henüz seherin netîcelerinden olduğunu ve devletinin sabahı doğuncaya kadar o zatın 

var olmasını arzulamaktadır.      

Hüsamzâde, Yüce Allah’ın yücelikler elbisesinin nakşı/modeli ve gece ile 

gündüzlerin süsü olan hüdâvendin devletini günden güne ziyâdeleştirmesini dilediği 

bir duayla mektubunu sonlandırmaktadır795.  

9) Tebrik Mektubu 

Hüsamzâde, mektuba yüceliğin binâlarının ancak muhatabıyla yükseldiğini, 

ihsân çakmağının ancak onunla yandığını ve herkesin onun kapısından istek 

meyvesini topladığını ifade eden bir şiirle başlamaktadır. 

Müellif, öncelikle Rahmânî latîfelerin estiği yerden izzet ve ikbâl melteminin, 

gönül ve canın burnuna ulaştığını ve ilâhî bağış bahçelerinden şeref ve ihsân 

kokusunun ruhtan yaratılmış meleklerin meclisinde yayıldığını, seyyitlik ufkundan 

devlet sabahının ilk ışınlarının yüz gösterdiğini ve mutluluk veren yıldızların 

meclisinden hoş nağmelerin sedâsının aklın kulağına geçtiğini beyan etmektedir. 

Sonra da eğri dönüşlü ve cahil dehrin bir makâmı âhir zaman eteğinde bir 

müstahakka (kendisine) eriştirmesini, alçakların hizmetinde olmayı bırakmasını, bir 

kere de bilgi ehliyle konuşmasını beklemektedir. O hadisenin durumlardaki 

düzelmenin ve hünerliler ile yetkinlerin mertebelerine, eğitimine riâyetin başlangıcı 

olmasını arzulamakta, onun, meydana gelişinden eski samîmî dostların neşelendiği 

ve alçak kötü niyetlilerin sıkıntıya düştüğü bir haber olduğuna dikkat çekmektedir.  

Hazret-i izzetten yaratıcının lütuf sedefinde bulunan her devlet incisi ve 

imkân madeninde bulunan her mutluluk cevherinin, o devlet, izzet ve haşmet 

sahibinin (kâmkâr-ı kâmrân) serpmesi olmasını ümit etmektedir796. 

                                                
795  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 130-133. 
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10) Şefâat Mektubu 

Hüsamzâde, mektuba muhatabının bağışının her umutluya bir pınar olduğunu 

ve gölgesinin her sığınana uzandığını ifade eden bir şiirle başlamaktadır. Duasında 

onun gariplerin durumunu önemsemeyici bakış şüphesinden uzak olmasını 

dilemektedir. 

Dua ve sonsuz övgüyü eda ettikten sonra ihsân kaynağının akarsuyu ve gönlü 

yaralıların yardımcısı olan o bahtiyâr (isteğine erişmiş)ların gururu ve ümitlilerin 

sığınağından bir ricada bulunur. Buna göre duâ ruk‘a (kâğıt, mektup)sını ulaştıran, 

yoksulluk zulmüyle sarılarak garip düşmüş ehil bir kişidir. Beklenti yalvarışı, iç 

sıkıntısı veren darlıkta o şaşkınlık içerisinde ezilmiş için gerekli olmuştır. 

Hüsamzâde, mahdûmun lütfundan kendisinin şefaatini kabul etmesini ve 

kıyâmet gününde zâyi olmamayı ümit etmektedir797.  

11) Düğün Tebriği 

Hüsamzâde, mektubuna nevruzun saygıdeğer düğünle geldiğini, çimenin 

yüzeyinin cennete ve İrem’e benzediğini, zaman sarrâfının gayptan kutlu hazîneyi 

dinar ve dirhemle doldurduğunu ifade eden bir şiirle başlamaktadır. 

Zamanın ikbâli, tebrik hissesi için zemin ve zaman düzleminde, dirhem ve 

altından gizleyip delinmiş dinar ve lâl saçınca, kendisinin (dost fakirler), sermayenin 

oranında ve “Hediyeler, hediye edenin gücüne göredir”in gereğince urâzanın 

yayılmasından gelen neşe sergisinde duâ hediyeleri yaptığını, aşıkların perdesinde 

kemer takıcının, “Peygamberler efendisinin hürmetine bir yastıkta kocayın”ı 

okuduğunu, göğsü doğruluk önceliklerinin kemeriyle parlattığını ve fuâd "U�h-"ın isim 

ve müsemmâsını istikâmet " �1�v"�4�"in elif "�"inin boyunun güzel görünümüyle ve 

sadâkatin neşeliliğin verdiği açılmaya alışmasıyla dosdoğru tuttuğunu beyan 

etmektedir. Diğer yandan gururla sevinen gözün iltifatından gönül evinin ortasında 

“geri düşmüş” feryadının ateşinin olduğunu ve sonunun dâl "U"ın şekli gibi şekil ve 

hâlin kötülüğüne delâlet ettiğini belirtmektedir. Sonra da maşûkun nimetler 

sofrasıyla Naîm cennetinin nazında olduğuna ve âşıkın ciğer kanı (gam)yla 
                                                                                                                                     
796  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 133-134. 
797  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 134-135. 
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cehennem ateşinde kaldığına dikkat çektikten sonra şunu kaydetmektedir: “Dikeni 

döşek ve sert kayayı yastık yapmış olan mübtelâyı/tutkunu, sevinç gününde iyi 

arkadaş olma nedeniyle “dizilmiş yastıklar da, serilmiş halılar da”798 derecesi 

kürsüsüne eriştirirler. Muhakkak bu hakîr olan fakîr ve eski dost, fakirlik ile sıkıntı 

istîlâsından belânın hadîd (etek)inde âciz kalmıştır”.  

Daha büyük olan şanlı ve daha iyi olan bahtiyârdan kendisini (hakîr kulunu) 

fakirlik imtihânından zenginliğin doruğuna ve mihnet/belâ kuyusundan izzet 

makâmına ulaştırmasını istemektedir.  

Hüsamzâde, dostun yüksek bahtının ve devletin gözünün her zaman açık 

olmasını dilediği bir duayla mektubunu sonlandırmaktadır799. 

12) İstidânâme 

Hüsamzâde, muhatabını feyiz göğünde parıldayan ihsân güneşi olarak 

nitelendirmekte ve onunla bir âlemin ihtiyaç gecesi karanlığından konforlu hayatın 

sabahının ışığına ulaştığını ve sıkıntı denizinin derinliğinden zenginlik kıyısına 

kılavuzlandığını ifade etmektedir. Duasında o zatın yokluk tutulmasının lekesinden 

Bâri Teâlâ’nın emânıyla korunmasını dilemektedir. 

Hüsamzâde, yüz binlerce kulluk ve yer öpmeyi dünyanın şeref sâhibi büyük 

kimselerinin yöneldiği ve çağın mevlâ (âlim)larının bakışının çevrildiği ulu cenâba 

göndermiştir. Ona göre ulu cenap, umut yolu bağlılarına hazmı kolay çeşmedir, onun 

yuvasının toprağının şefkat kuyruklarına/eteklerine tutunan, cefâ kurtlarının dişleri 

ile belâ köpeklerinin pençesinden kurtulur ve onun ağaç yapraklarının revâkının 

gölgesine sığınan, fakirlik ateşinin sıcaklığından kurtuluşa erişir. 

Müellif, göğün sırdaşı ve kutup yıldızları “Düb”  ve “Merak”ın dostu olan 

yüce eşiği öpmeye ve iflâsı gidermede altının etki biçimine sâhip olan hizmet 

mutluluğuna ulaşmaya arzu ve niyazın, o hazretin cömertlik erdemleri gibi sınırsız 

olduğunu ve o cenâbın her zaman gönül gözüyle süzülüp izlendiğini arz etmektedir. 

Duasında her zoru kolaylaştıran ve her uzağı yakınlaştıran ismi yüce Bâri’nin, ecel 

askerinin hücûmundan ve bukalemun zamanın gözünün gelmesinden önce, erdem 

kapılarının anahtarlarının hakîkatine ulaştıran o parmak uçlarını öpme mutluluğunu 

                                                
798  Ğâşiye, 88/15-16. 
799  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 135-137. 
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nasip etmesini dilemektedir. Çünkü “O, umutluları mahrum etmez” gizli değildir. O 

cenâbın nimetlerinin tatlı pınarı, umut bağlılarıyla dolup taşmıştır. 

Hüsamzâde, o zatın cömertlik su yolundan ve lütuf pınarından suya kanmayı, 

ondan insanlık âleminin nasiplenmesini ve kendisinin de o cihânı süsleyenin iltifât 

nazarına mazhar olmasını ümit etmektedir.  

Mektubunu Yüce Allah’ın, lütuf ve keremiyle o samîmî ve nurlu mahdûmun 

ömrünü uzun yıllar nimet ve meyve içinde bâki tutmasını dilediği bir duayla 

noktalamaktadır800. 

13) İstidânâme 

Hüsamzâde, mektubuna muhatabının kelimelerinde mîm ]<[ ’e tutunduğunu, 

kendisinin onun ismine olan tutkunluğunu ima ettiğini ve ümit ettiği şeyi ancak mîm 

]<[  ile yazdırdığını ve çizdiğini belirten bir şiirle başlamaktadır. 

Mektubu “ümmetlerin hükümdârlarının hükümdârı, dünyadaki komutanların 

komutanı, memleketlerin maslahatlarını düzelten, memleketlerin çukurlarından 

zulme uğrayanları kurtaran, meşhur âlimlerin göstericisi, Melik-i ‘Allâm’ın 

kelimesini açığa çıkaran, Müslümanların işlerini düzenleyen, cihat eden 

hükümdârların sağ kolu, cihâda hazır bulunan birliklerin öncüsü ve Melik-i 

Mübîn’in en büyük yardımına mazhar olan” lakaplarına sahip en yüce mahdûma bir 

başka deyişle sultana göndermiştir. Duasında o zatın ömrünün geçtiği yerlerin, 

ihsânıyla dolu günler olarak mamur olmaya devam etmesini, ihsânının 

genelleşmesini ve kıyâmet gününe kadar günlerin aşırı sıkıntılarından, zamanın 

rahatsız edici tuzaklarından her şeyi hakkıyla bilen Melik’în korumasında 

korunmasını ve güven içinde olmasını dilemektedir. 

Duayı cihânı süsleyen görüşe armağan etmektedir ki bu duada varlığı 

zorunlu, iyilik ve cömertliği bağışlayan Hazretten gece gündüz âlemin sığındığı 

muhâfızın/cihan-penâhın dergâh (saray, kapı yeri)ının ömrünün artmasını, devletinin 

sürekliliğini, bahtının kalıcılığını ve görkeminin sebât etmesini dilemekte ve şunu arz 

etmektedir: “Çağdaşlar (zamanın çocukları) arasında tam olarak belirginleşmiş olan 

bu fakîrin tam bir samîmiyeti ve özel bağlılığı vardır”.      
                                                
800  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 137-139. 
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Hüsamzâde, o zatın görünümlerinin ihsân doğuş yerinin ışıklarından daha 

fazla olmasını ümit etmektedir. 

Mektubu erdemlilerin değerinin her zaman eğitimin bereketiyle yükselişte 

olmasını dilediği bir duayla sonlandırmaktadır801. 

14) Tebrik Mektubu 

Hüsamzâde, mektubuna çok güzel bir duayla başlamaktadır. Buna göre 

haşmetinin eteklerine tutunanın, namsızlık düşüklüğünden şöhret yüksekliğine 

eriştiği devletin, koyu gölgesinde bir âlemin fakîrlik sam yelinin sıcaklığından ve 

ihtiyaç öğle sıcağının eziyetinden rahata eriştiği bolluğun, cemiyet fezâsında 

perişanlık rüzgarının esmediği ve intizâmının dört bir tarafında hâdiseler 

elçisinin/ulağının ve felâketler gözcüsünün bekleme elinin fırsat bulmadığı ferâgatın 

ve güzel şekli, zamanın kapısı ile duvarında bâkî kalan güzel anışın erdemlerin 

ışıklarını toplayan ve bilgi türlerini kavrayan yüce zâtı kapsayıcı olmasını ve aydınlık 

yücelikler mumu ile Bâri’nin korumasının musibetlerin oklarına karşılık vermede 

zırh olmasını dilemektedir. Akabinde de ona duru pınarında pohpohlama ve 

yapmacıklık bulunmayan selamı gönderdikten sonra şunu ifade etmektedir: 

Özleyenlerin sıkıntı zehirlerinin panzehiri ve dertlilerin gönül aynasının cilâsı olan 

güzel çehreye ve gönle ferahlık veren müşâhedeye özlem, bukalemun zamanın 

gariplikleri ve gül renkli perdenin olayları gibi sınırlama alanından çıkmıştır. 

Hakîkaten yücelik incisinin, ilâhî lütuf sedeflerinden ve devlet cevherinin, imkân 

madeninden o cennet nitelikli (gibi) hazrete serpildiği duyulunca, destek isteği ve 

kucaklama iki katına çıkmış ve “Emanet, ehline verildi ve evlerde bânisi konuk 

edildi”nin anlamı hatırdan geçmiştir. Sanki bu önemli ve ciddi görevin elbisesi onun 

hizmet giysisi olarak ezel fabrikasında dokunmuş ve o şerefli macunun ilaçlarının 

birleşimi takdîr eczanesinde onun hazretinin yapısına uygun olarak yapılmıştır. 

Hakîkaten bu çok uygun düşmüştür.  

Müelifimiz, bundan sonra umut gelininin boyun ve kulağının, o zatın inâyet 

(lerinin) cevherleriyle süsleneceği ve dünyanın her tarafının, onun himâye (lerinin) 

çiçekleriyle/süsleriyle parıldayacağı ümidini taşımaktadır. 

                                                
801  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 139-140. 
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Yüce Allah’ın, yücelikler elbisesinin nakşı/modeli ve geceler ile gündüzlerin 

süsü olan hüdâvendin devletini günden güne bereketlendirmesini dilediği duayla 

mektuba son vermektedir802. 

15) Mülâzım Arzı Bakımından (Fâtih) Sultan Mehmet’e Yazılan Mektup 

Hüsamzâde, mektubuna Fâtih Sultan Mehmet’i methederek başlamaktadır. 

Buna göre, arşın etrafında tesbîh edip dolaşan melekler onun alâmeti üzerine  01 N|�

2�" " (Allah’tan bir zafer)ı803 okumuş ve kutsal melekler "�����"- ����/" (Biz fetih 

verdik)nın804 tefsîrlerini yapmıştır. 

Sadâkat örtüsünü omzuna atmış, samîmiyet kemerini beline bağlamış ve irâde 

halkasını kulağına takmış olan müellifimiz, hizmet ve himmeti arz ettikten sonra 

şunu ifade etmektedir: Melekler, feyiz ve ihsân için cihânı süsleyen görüşe 

yardımcıdır ve müftüler onun içtihâdından faydalanır, o hazretin aydınlık görüşünden 

istiftâ eder. Bu şekilde ki fakîre amelî güç yolunda borç afeti ulaşmış, mürüvvet 

(cömertlik) Mervesinin ortasında ihsân Kabesinin çevresinde bir tavâf yapmış, o 

zatın lütuf eczanesinden devâ, şifâhânesinden özel bir şerbet ummuş ve nazarî güç 

yolunda utangaçlık/mahcûbiyet âfeti ulaşmıştır. O yüzden bu fakîr, çoktandır 

(eskiden beri) üstünlük konumlarında ve Mevâķıf’ın üstünlüğünde “Şeref/üstünlük 

öne geçenindir” nidâsıyla alemlen (işâretlen, nişanlan)miş ve Telvîĥ Ĥâşiyesi’nin805 

mahlasıyla “öne geçme üstün olanındır” kalb istihzâsından kurtulmuştur. Öyle ki 

Telvîĥ Ĥâşiyesi ilimleri içerir, müstaidlerden806 zeki olanlar, onu okumakla 

meşguldür ve alenen (herkesin gözü önünde) cumhur arasında mesel-i sâir gibi 

meşhurdur. Ve onların mülâzemetini kabul parıltısının ani bakışı ulaşmamıştır. Böyle 

bir fakîre fetvâ hükmünde şu yeğrektir ki o, âlimleri hazırlamada sayı bakımından 

sıfır konumunda olur ve onun öğrencileri, mülâzemet hizmetini kabul alanında 

hazırlıklı olmaz. 

                                                
802  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 140-142. 
803  Saff, 61/13. 
804  Fetih, 48/1. 
805  Telvîĥ Ĥâşiyesi, Hüsamzâde Mustafa Efendi’nin fıkıh usûlüyle ilgili eseridir. 
806  Muîdlerin yanlarında onların yardımcıları olan gözde talebelere müsta‘id denir. Bkz. Bilge, İlk 

Osmanlı Medreseleri, s. 38. 
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Hüsamzâde, fermanına uyulanın külliyeye cevâbının, her müçtehidin isâbeti 

kabul olursa ihsânın doğuş yerinden bir ışığın, tuhaf olmayacağı, eğer reddolursa 

sersemin/şaşkının talihinden karanlığın şaşırtıcı olmayacağı düşüncesindedir. Yine 

mahrûmiyet karanlık gecesinde umuda rehberliğin olduğu ve onun görüş yıldızının 

aydınlığından başka bir rehberin bulunmadığı kanaatindedir807.  

16) (Fâtih) Sultan Mehmet’e Yazılan Arzuhâl  

Hüsamzâde, mektubun başında muhatabının omzuna “Seni yeryüzünde halîfe 

yaptık”808 kaftanının atıldığına ve zarif/ince yanağının üzerine “Kuşkusuz Biz, sana 

apaçık bir zafer nasip ettik”809, “Ve yine sana, benzerine az rastlanan bir yardımda 

bulunması için”in810 güzellik hattının yazıldığına, en yüce olan Rabbin emriyle 

melekler topluluğu askerinin, savaşta ve barışta koruma ve zafer hizmetiyle kâim 

olduğuna ve fakîrin duâ topluluğunun da her akşam ve seher hizmet kemeriyle dâim 

olduğuna temas etmektedir.  

Müellif, ilim hizmeti emrinin kulağı halkalı olan kendisinin kulak memesine 

ulaştığı için canı kemer gibi bele bağladığını, genel olarak Mu‘teberât’ın 

müzâkeresiyle meşgul olduğunu ve özel olarak da Mevâķıf ve Maķâśıd’ın 

müzâkeresine önem verdiğini ve onların latîfe/incelik hazînelerinin kıymetli 

mücevherlerinden pâyitahtın tercîhiyle bir telîf meydana geldiğini ve diğer cüz’î 

telîfin şekilce latîfeler gözü ve zarîflikler parıltısı ve gerçekte meşâyihin marifet 

ummânının damlasının sızıntısı olduğunu beyan etmekte ve böyle bir küllî ve cüz’î 

hizmetin, pâyitahtın tercîhine ne zaman lâyık olacağını sormaktadır.         

Sonra onun gâyesi, hüzünler kulübesinde varlık ve yokluktan her ne varsa arz 

etmektir. Bir müddettir kanâat köşesinde oturmuş, duâ ve ilim hizmetinin üstesinden 

gelememiştir. Ardından nefs-i emmârenin nefs-i mutmainne, dehr/felek ve ince 

görüşlü akılla yaptığı konuşmalara değinmektedir. Buna göre nefs-i emmâre şöyle 

dedi: Hatîbin kılıcı gibi ne zamana kadar oturmuş olursun? Eğitimsiz olan 

olgunluklar yayılmış kıymetli mücevherler gibidir. Yayılmış ve altın süsüyle 

intizâma girmiş kıymetli mücevherler nerede? El darlığı (züğürtlük)na râzı olduysan, 

                                                
807  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 142-144. 
808  Sâd, 38/26. 
809  Fetih, 48/1. 
810  Fetih, 48/3. 
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acaba ayak aksamasıyla utanç taassubuna katlanmaz mısın? Olgunluklarda eşsiz olan 

baban, terbiyeyle oldu. Nefs-i mutmainne, emmâreye birbirine benzeyen beyitlerle 

cevâp vermiş ve dünyanın yaşlı kadına benzediğini, iki üç gün için onunla ünsiyet 

etmemesi gerektiğini, yine dünyanın timsahla dolu okyanusa benzediğini ve başı dinç 

âriflerin bir sâhil tuttuğunu ifade etmiştir. Mutmainneden cevâp işiten emmâre, 

bundan sonra ister istemez pişman olmuş, dehre karşı çıkmaya başlamış ve dehre o 

kadar manâsıb (makâmlar) ve merâtib (mertebeler)in onun yanında toplandığını, 

niçin kendilerine ondan bir pay ulaşmadığını sormuştur. Dehr, menâsıb ] !�`��1[  ve 

merâtib ] !�B�N1[ ’in, cemi vezni olduğunu, cem-i müntehâ-yı cümû‘ vezninin gayr-ı 

munsarıflık/sarfı engelleme sebebi olduğunu ve o yüzden ona sarfa yol 

bulunmadığını söyleyerek cevap vermiştir. Emmâre, temyîz üzere nasb mevkiinde 

olan kimsenin ayakkabı çıkarılan yere cer/çekme amelinin ne sebeple meydana 

geldiğini, kötü hâle/perişanlığa kesr amelinin ne sebepten olduğunu sormuş ve onu 

çağdaşlar içinde lâhik (sonraki, sonradan tayîn edilmiş)i sâbık (önceki, önce tayîn 

edilmiş) konumunda tuttuğu ve sâbıkı lâhik konumuna attığı, bilkuvve (düşünce 

hâlindeki)yi bilfiil (gerçek olan) yerine koyduğu ve bilfiili bilkuvve 

sırasında/zümresinde saydığı, gençler hakkında acele ettiği ve orta yaşlılar hakkında 

tembellik ettiği (gevşeklik gösterdiği), gönül ehlinin yüreğine ateşli dağ(lama) 

koyduğu, onların yaralarına tuzlu istihzâ saçtığı ve “son devâ, dağlamadır” dediği 

için eleştirmiştir. Dehr, sapan önerme (kazıyye)lerinin, müveccehlerden olduğunu ve 

kıyâs kânûnunda sonuçların zayıfa (daha bayağı/aşağıya) tâbi olduğunu811 

söylemiştir. Emmâre, dehre onun, edep ilmi kânûnundan kaçtığını ve felsefî vehim 

kânûnunun eteğine tutunduğunu gördüğünü ve aklına yağmurdan kaçıp da oluğun 

altına yerleşen kimsenin geldiğini söylemiştir. İnce görüşlü akıl da, rehberlik ile 

                                                
811  Kıyas, öncül adı verilen birden çok önermeyle, sonuç adı verilen bir önerme arasında mantıkça 

geçerli bir ilişki kurmaktır. Kıyas kurarken uyulması gereken birtakım kurallar vardır. Bu kurallara 
uyularak kurulmayan delil, kıyas olamaz. Böyle bir delil mutlaka formel yönden geçersizdir. Her 
geçersiz kıyasta ise mutlaka bir biçim yanlışı yapılmış demektir. Yüklemli kesin kıyasın sekiz 
kuralından bahsedilir. Bunlardan ilk dördü terimlere, diğer dördü ise önermelere aittir. İşte 
önermelere ait olan beşinci kural, sonuç daima öncüllerin zayıf olanına tâbidir kuralıdır. Bu tâbi 
oluş her bakımdan değil, sadece nicelik ve nitelik bakımındandır. Tikel, tümele göre, olumsuz da 
olumluya göre daha zayıftır. Doğruluk değeri açısından ele alacak olursak yakîne göre zannî olan 
zayıftır. Buna göre, öncüllerden birisi tikelse sonuç tikel; birisi olumsuzsa sonuç olumsuz;, birisi 
zannî ise sonuç zannî olur. Örnek: Bütün sûfiler mistik düşünürdür; bazı insanlar sûfidir; öyleyse 
bazı insanlar mistik düşünürdür. Bkz. İbrahim Emiroğlu, Klasik Mantığa Giriş, Elis Yay., Ankara 
2004, s. 138, 142, 148-149. Yine bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Emiroğlu, a.g.e., s. 142-152.    
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emmâreye boş yere uğraşmamasını, su üzerine nakış yapmamasını, gidip bir 

dergâhın kapısından adâlet/insâf aramasını, çünkü ondan mutlaka özgür ve bağlıya 

bir yardım ulaşacağını ve onun eşiğinde kâtipliğin iftihar Utârid (Merkür)inin 

(kâtiplerin pirinin) tozunun olduğunu söylemiştir. 

Hüsamzâde, mahrûmiyet karanlık gecesinde umuda rehberlik bulunduğunu ve 

o zatın görüş yıldızının ışığından başka bir rehber bulunmadığını belirtmektedir. Ona 

göre Fatih, şerefinin şerefeleri ayaklarını yükseklik ve olgunluk bakımından 

feleklerin başına/zirvesine koyan ve devletinin gölgeliği/çadırı iplerini neşe ve 

güzellik bakımından güneşin boynuna atan sultandır. Olgunluğun cemâli, onun 

parlak fikirlerinin aynalarıyla güzelleşmiş ve kulakların sedefleri, onun nimetlerini 

övme incileriyle dolmuştur. Parlak himmetiyle nimetleri ikiye katlamış ve kahredici 

heybetiyle düşmanları zayıf düşürmüştür. Dileyenlerin ondan aldığı cevâp, ne‘am 

]%[��[  (evet) olur, ardı sıra ni‘am ] %�[�[  (nimetler), teşehhüt vakti dışında kimse, onun 

sözünde lâ ]E[  (hayır) bulamaz. Ayrıca onun övgü yanağında yorgunluk kakülü çok 

şık zincirlenmiş ve düşünce ile hayal esintisi onu ondan kaldırmak için çok şık 

dönmüştür/halka çizmiştir. Emmâre, aklın rehberliğiyle hidâyete ermiş, zamanın 

despot karanlığından aydınlığa çıkmış ve hoş çağıltıyla şöyle coşmaya başlamıştır: 

“Bizden tasayı gideren Allah’a hamdolsun, doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok 

karşılık verendir”812. Ve dilek gelini, irşâd çadırından cemâlini gösterip o zatın 

dergahında ümit falının “İsâbet ettin devâm et”ten813 başka şekilde gelmediğini ifade 

etmiştir. 

  Hüsamzâde, mektubunu Fâtih Sultan Mehmet’in ömrünün kıyassız ve dâim 

olmasını, bahtının açık ve makâmının pâyidâr olmasını dilediği bir duayla 

sonlandırmaktadır814.  

17) Tesellî Mektubu 

Hüsamzâde, mektuba gözü ağlarken bir özlem hikâyesi yazdığını, 

muhatabının gelmesi gerektiğini, onsuz kederlilik nedeniyle hayattan usandığını, 

esinti özleminden ve kendi gözünden söylediğini ifade eden bir şiirle başlamaktadır. 

                                                
812  Fâtır, 35/34. 
813  Hadis için bkz. el-Heyŝemî, Mecma‘u’z-zevâid ve menba‘u’l-fevâid, I, 57. 
814  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 144-148. 
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O, Ferhâr dilberlerinin zülfünün meltemi gibi bir selâmın ve Tatar âhusunun 

miskinin hoş kokulu duâsının, Sabâ esintisi kılavuzuyla sabah akşam gittiğini ve 

şunu arz ettiğini söylemektedir: Gönlün endişe/düşünce sıkıntısı ve rûhun perişanlığı, 

dumanlı dağın ve tufanlı zirvenin karanlığı gibidir ve gözün, ağlayıp sızlama ve 

incinmişlik sebebiyle kanlı suyla ağlaması, âcizce tuzakta olan kuşların ciyak ciyak 

ötmesi gibidir. Bu eğri/uygunsuz zaman, sürekli pislik (hades) içinde olduğu 

zamandan beri hep yüzsuyundan el yıkar ve bulaşıklıktan kendisini temizleme 

arayışındadır. Oyunda sürekli hatayla “Hatalıların da isabet eden bir oku vardır” 

ölçütü/doğrulayıcısı sebebiyle yanılarak üç bir getirir, üç altı göstermez. Fakat 

devletin bu yeşillik işvesi ki gerçekte pisliklerin yeşilliğidir. Gönül ehli, bu güzergâhı 

ne zaman saray bahçesi yapar ve hikmetle olgunlaşmış kişi, bu seyir yerinde heves 

tenceresini ne zaman asar? Devrilen/baş aşağı olan hiçbir kâse dolu olmaz. Yazık ki 

ömür, bir nefeste geçiyor.     Gösterişe meraklı koç, otladın ve salınarak yürüdün, 

evet çok sıkıntı çekmişsin, fakat kendini hoş tut, çünkü daha erken gelen, geç 

görünür ve kendini baygın/irâdesiz ve dağınık/perişan tutma, çünkü “Rahmân’ın gizli 

lütufları vardır”.  Bir merhem yap (çare bul) ki kibirli feleğin yaralarından, dünyayı 

yaratanın “Allah’ın rahmetinden umut kesmeyin”815 hitâbıyla sakın ki dehşete 

düşmüşler için ulaşmış olan gizlenmiş ilâhî lütuf hakkında ve “bazen 

hoşlanmadığınız bir şey hakkınızda iyi olabilir”816 fısıltısının gereği konusunda 

âriflerin akıl kulağıyla işitilmiştir ki “Allah’ın lütfuyla birlikte korku yoktur ve 

Allah’ın rahmetinden ümitsizlik de yoktur”. Nimetler sâhibi (Allah)nden kesinlikle 

umulur ki rızık, umulmadık “yerden”817 açığa çıkar.  

Hüsamzâde, dehri denediğini, onun çocuklarını tanıdığını ve onun seçkin 

Kemâl’ini bulduğunu ifade ettikten sonra Kemâl el-Hucendî’in beytiyle mektubunu 

sonlandırmaktadır. Buna göre gönülden dünyanın bütün dostlarını atmalıdır, çünkü 

dostun halvet sarayını temiz tutmak gerekir818. 

 

 

                                                
815  Yûsuf, 12/87. 
816  Bakara, 2/216. 
817  Talâk, 65/3. 
818  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 148-151. 
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18) Ramazan Ayında Karşılamanın Terk Edilmesi Nedeniyle Özür 

Dileme 

Hüsamzâde, mektuba muhatabının halk içinde, aylar içinde bu ay gibi saygın 

bir şekilde kalmasını, gecelerin felâketinin ona uğramaması ve dehirlerin şerrinin onu 

helâk etmemesi dileğini içeren bir şiirle başlamaktadır. Duasında çadırının/otağının 

ipleri, kalıcılık çivileriyle çivilenmiş olan her devletin ve ayrıca yüksekliğin o 

cenabın istinâdgâhından serpilmesini dilemektedir. Çünkü cevher, onun zihin 

duruluğunun bir sonucudur ve anber, onun cömertliklerinin güzel kokularının bir 

örneğidir. 

Seher vakti duâsını tercîh ettikten ve sabah vakti niyâzını serptikten sonra o 

eşi menendi bulunmayan cenâbın – Allah, onu savaşta ve barışta korusun – gelişinin 

uğuruyla o diyârı şereflendirdiğini, hemen o anda hüzünlü/bîçâre gönlün, o eşiğin 

başına baş koyma isteği duyduğunu, ama ince görüşlü aklın, gönlün kulak tozu 

tarafına baş uzatıp şöyle dediğini arz etmektedir: O kapıya bir zahmet verme ey baş 

ki bizden dosta bu ağırlık yeter, çünkü can, hizmetin eşiğindedir. Hüsamzâde, kusur 

ile dua hizmetini sunmakla yetinmiştir. Zira elde dosta yaraşır hizmete sâhip 

olmayınca, inilti ve duâyla yaklaşmıştır. 

Müellif, hüzn ]+���Y[ ’ün ucundaki nûn ]+[  gibi olan kendisinin (kırılmış 

hakîr(kul)), o cenabın bakışının geçişiyle safâ ]�a��`[ ’nın ucundaki elif ]�[  gibi 

doğrulmasını (düzelmesini) ümit etmektedir.     

Hüsamzâde, o zatın lütfunun temellerinin, yeryüzü cismi gibi eksiksiz 

olmasını ve ömrünün günlerinin, feleğin dönmesi gibi sınırsız olmasını dilediği bir 

duayla mektubuna son vermektedir819.  

19) Emeklilik (Uzlet) Maaşının (Vazifesinin) İstidâsı 

Hüsamzâde, bu mektubu “ruhtan yaratılmış meleklerin yuvasının eşiği, kutsal 

meleklerin âhu gözlüsünün seyir yeri/bakışı, gönül ehlinin beceriklilerinin dayanma 

yeri, insanların iyilerinin cilve yeri” lakaplarına sahip zata göndermiştir. Onun devlet 

kuşunun gölgesi, daha büyüklerin/ileri gelenlerin sığınağı ve daha küçük olanların da 

                                                
819  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 151-153. 
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zamanın felâketlerine karşı kalesidir. Duasında o zatın Rabbe ait yardım kaynağıyla 

korunmasını dilemektedir.  

O, duâ açışıyla açtıktan, övgü bitirişiyle bitirdikten, “ona tutulmuştur, sevgisi 

bağrını yakmıştır”820 çarpmasıyla kalp zincirini harekete geçirdikten, rûhun 

gürültüsünü “arada bir ziyâret et ki sevgin artsın” menekşesiyle yatıştırdıktan sonra 

şunu arz etmektedir: Perişan gönül, bazen çocuk gibi hevâ ve hevesle mağrûr ve 

dîvâne gibi bilgi noktalarıyla büyülenmiştir ve çağdaşlarının, konumca ona kıyas 

edildiklerinde sayıca sıfır derecesini gördüklerini söyleyicidir. Başka zaman da yaşlı 

gibi şöyle söylemiştir: Ey çocuk bu pislik yeşilliğinde ne zamana kadar otladın, 

salınarak yürüdün ve bu çöplük yeşilliğinde ne zamana kadar gittin ve seyâhat ettin? 

Ey aptal dîvâne, bu bilgiyle kibirli kibirli yürüme de nedir? Duymadın mı o Teftazân 

pîrinden ki bedî‘ fenninde bedî‘ nazımla kalp sanatı şeklinde kalbin sonunu yapmaya 

işaret edip şöyle dedi: 

 İlimleri elde ederek  

 Güzel gençliğimi geçirdim ki delilik çeşit çeşittir 

 Sonra ilimleri ve hissesini aldığım zaman 

 Anladım ki ilimler, deliliktir 

Kısacası gönlü, ona şöyle söylemiştir: Mademki 50 yıl uykudasın, hiç 

olmazsa bu beş günde nereden, nerede ve nereye’yi anla. Gönül, Rabbin 

halvethânesidir. 

Beyit: Bütün dünyanın dostlarını gönülden at/süpür Kemâl 

 Dostun halvet sarayını temiz tutmak gerekir 

ve ne güzel söyledi o hikmet piri: 

Beyit: Dünya, timsahla dolu okyanus misâlidir 

 Gönlü rahat ârifler, bir sâhil tuttular 

Sonra şöyle der: “Mademki taallukâttan bazısı güvenlik (huzur)ledir ki 

onlardan ilişkiyi kesmek mümkün değildir ve zayıfları gözetmekte de bazı tavırlar 

                                                
820  Yûsuf, 12/30. 
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vardır. Ömrü fazîlet ve ilimle geçirmiş olan ve yaş sayıca elliyi geçmiş olan 

yaşlıların tavır ve latifesi, şeyhin ilminin izzetine ve onun ilminin şeyhine lâyıktır ki 

onun maaşı/vazifesi de sayıca elliden fazla olur”. 

Hüsamzâde, o zatın gönül Kabesini tavâfla kalıcı ve mürüvvet (mertlik, 

cömertlik) Mervesini tavâfla sorumlu (bağımlı, yükümlü) olmasını dilediği bir 

duayla mektubunu sonlandırmaktadır821.  

20) Sultan (II.) Bayezid’e Yazılan Mektup 

Hüsamzâde, mektubu saltanatın yüce başlısına (Sultan II. Bayezid’e) 

nergisimsi övgünün vird gülünü deste deste seçerek ve devletin tahtının yüksek 

ayağına seher duâsının cevherini avuç avuç serperek arz/sunum urâzası/hediyesi kılıp 

şöyle demektedir: “Bu fakîr, çoktandır  “Şeref (üstünlük), öne geçenindir” nidâsıyla 

üstünlük konumlarında alem (işâret)lenmiş ve “öne geçme üstün olanındır”  kalp 

istihzâsının göz kırpmasından/işaretinden fakîrin telîflerinden olan Telvîh 

Hâşiyesi’nin mahlasıyla kurtulmuştur. Bu eser, ilimleri içerir. Özellikle onun başını 

bir süsle vermiş olur (olması) hüdâvendin lakaplarının kuşağıyla ne de ilginç olur. 

“Hükümdârlara ithâf, iki devletten biridir” delîliyle bu baş süslemesi, süslemeyi 

gerektirici olur. Fakîrin başını izzet sadâretinin süsüyle (süslemek) ne de (ilginçtir). 

Nitekim o cenâb, meşhur övgü ve ihsân övgüsüyle meşhur atasözü gibidir. Böylece 

bu fakîr, alışılmış hizmet ve alışma hizmetiyle ortada dönüyor. Merhûm hünkâr 

(Fâtih Sultan Mehmed kastedilmektedir) adına Makâsıd Şerhi’ne bir hâşiye yazdı. O 

da bir iltifât buyurdu ve bir izzet gösterdi, fakîrden fazîlet ve fetvâyı kabûl etti. Bu 

ayıpla ki bu fakîr, denî (düşük) felsefenin artığının bayağı çanağından fazla 

yalamadı, fakat Allah’a şükür ki dînî ilimlerin sofralarının yemeğinden yemekten 

yeterince rahata kavuştu, ledünnî sırların tatlı, hafif, soğuk suyunu içti, sevinç 

sarayının mahreminde hûrilerin dudağından “Âfiyetle yeyin için” âyetini822 işitti ve 

Allah’a hamdolsun ki o, o cenâbdan lâyık oldu, mülk nimetinin zenginliğini mülk 

zenginliği nimetine şükür yaptı ve saltanatın tâcına gece mücevheri kabzetme 

kehribarı yerine feyz kandili koydu ve bilginleri tabakalara göre dizdi/düzene koydu. 

Fakat çok ilginç şey, güzellik mumu kelebeği olan bu fakîrin ricâlin sadrının 

ortasından en aşağı yer (ayakkabıların dizildiği yer)e ne sebeple atıldığıdır. Gayp 

                                                
821  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 153-155. 
822  Tûr, 52/19; Hâkka, 69/24; Mürselât, 77/43. 
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seslenicisinden işitmiştir ki yarın kelebek kıssasını tekrar mumdan sorarlar ve inci 

hikâyesini de inciyi altta ve lâleyi üstte tutan denizden sorarlar. O ağacı yutmayan su 

elementi beğenildi, kendi beslediği olduğundan ağacı yutmaz. Bu türlü renkli söz 

sevkiyle kırmızı göz yaşı piyâdelerini sevke mazur olur. Çünkü hac yolunda amelî 

kuvvete borç âfeti sam yeli ulaşmış olduğundan amelî kuvvet şâhı mata yakındır. Bu 

ağır yük üzerinde deve yükü vardır ki nazarî güce de utanç (utangaçlık, çekingenlik) 

âfeti ulaştı”. 

Hüsamzâde, Sultan II. Bayezid’in lütuf eczanesinden devâ ve şifâhânesinden 

özel bir şerbet umarak mektubunu sonlandırmaktadır823. 

3. Türkçe Mektuplar 

1) Özlem Mektubu 

Hüsamzâde, mektubunu “ikbâl yıldızlarının/talihlerinin doğuş yeri, ihsân 

caddelerinin başlangıç yeri, ileri gelen insanların gözü, ileri gelenlerin gözlerinin 

bebeği, seyyitliğin arkturus ve başakçı yıldızının göğü, mutluluk burçlarının doruğu, 

olgunluk feleğinin inci gibi parlayan yıldızı, yücelik sedefinin incisi, lütuf ve şefkat 

madeni ve güzel ahlâkın kaynağı” lakaplarına sahip bir şahsa göndermiştir. O zatın 

ayna ve suyundan başkasında bir benzer görmek mümkün olmadığı gibi onun 

düşünce ve uykusundan başkasında bir bedel bulmak da mümkün değildir. Duasında 

o zatın yüceliğinin dâim ve yüksekliğinin kâim olmasını dilemektedir.  

Duayı hizmet sahasında arz ettikten sonra gönül bülbülünün, ömür uzatan 

yüzü görmek için ki gül bahçesiyle alay edicidir, her an uçmakta ve heyecanda 

olduğunu bildirmektedir. Ardından can diyârına eren zulmün, ayrılığın ve ağlayıp 

sızlamanın, özlemin uzun uzun anlatılmasına yöneltilmesi hâlinde, hayâl elçisi/ulağı 

ki dünyanın habercisidir, şerhinin etrafına geçebileceğini ve düşünce oku ki 

sorunların düğümlerini açandır, yayılması(açıklaması)nın akım yerlerine nüfûz 

edebileceğini, o nedenle usandırma sıkıntısının kaldırılıp uzun uzun anlatma iplerinin 

kesildiğini ve ikdâm (yönelme) ayaklarının engellendiğini ifade etmektedir. 

                                                
823  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 156-157. 
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Yüce Hak’tan umutlar çehresinin aynası ve sevinç yardımının gözcü (öncü)sü 

durumundaki kavuşma mutluluğunun hazır ve kolay (mümkün) olmasını 

dilemektedir. 

Mektuba o zatın ömrünün kıyassız, yaşamının dâimî olmasını ve bahtının 

açık, makâmının pâyidâr olmasını dilediği bir duayla nokta koymaktadır824. 

2) Özlem Mektubu 

Hüsamzâde, mektubunu “yücelik çark (felek)ının güneşi, olgunluk talihinin 

yıldızı, ihtiyaç sahiplerinin ekseni, mühim iş sahiplerinin merkezi, hikmetlerin odağı, 

cömertlik ipinin kolyesi, başkanlık bağının fidanı, ululuk tâcının incisi, mürüvvet 

(mertlik, cömertlik) bayrağının çekicisi, fütüvvet sofrasının yayıcısı, kerem türlerinin 

en başta bulunanı ve övgü çeşitlerinin fihristi” lakaplarına sahip şahsa göndermiştir. 

Müellif, onun övgüsü karşısında bilgisinin, karıncanın gözü ile güneşin küresi gibi 

olduğunu ve onun zâtı karşısında açıklamasının, okyanus ile ördeğin ayağı gibi 

olduğunu ve onun hasletleri hâlis olduğu gibi şemâilinin de kapsamlı olduğunu 

belirtmektedir. 

Müellif, sevgi bahçesini ve hizmet esintisini yüce cenaba yükseltip şunu arz 

etmektedir: Gönül haremi, ayrılık ateşinin harâretiyle ve ayrılık öğle sıcaklarının 

hücûmuyla harâbe, ne vecihle/nasıl yönelir ki bin Nil ve Fırat’la parlaklık ve tazelik 

bula. Ama cemâlin hayâli, devlet kuşunun gölgesiyle –gölgesi devâmlı olsun- erişip 

ve geliş ırmağıyla gönül arayıcılık edip hüzünler köşesini ferahlama kaynağı eyler ve 

ayrılıktan çiğnenmişin evini rahatlama/iç açılması karârgâhı kılar. Ayrılık şiddetine 

ve keskinliğine uygun edâya başlanırsa, divitin ağzı takrîrde/anlatımda âciz ve ucu 

keskin iki yüzlü kalem tahrîrde/yazımda sınırlı olur.  

O, ismi yüce olan Bârî’nin yüksek divânından umutların mayası ve ikbâlin 

kıblesi durumundaki yüksek pâyenin eşiğinin nasip olmasını dilemektedir. 

Hüsamzâde, o zatın makâmının temellerinin, yeryüzü cismi gibi kusursuz 

olmasını ve ömrünün günlerinin, feleğin dönmesi gibi sayısız olmasını dilediği bir 

duayla mektubunu tamamlamaktadır825.  

                                                
824  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 158-160. 
825  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 160-162. 
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3) Cevap Mektubu 

Hüsamzâde, mektubu “cihânın gurûru, cennetleri kıskandıran, yüceliğin 

konaklama yeri, olgunluk soğuk suyunun döküldüğü yer, en cömert ve en yücelerin 

toplandığı yer, cömertliklerin ve yüceliklerin kaynağı, menkıbe nakışının süsü, 

hikmet aynasının cilâsı, felek himmetli ve melek yapılı” lakaplarına sahip bir şahsa 

göndermiştir. Onun değerinin yüceliği su götürmez ve makâmının yüksekliği, zan 

derecesinin dışındadır. Duasında Allah’tan onun gölgesini uzatmasını dilemektedir.  

Müellif, lütfunun tatlılığından şekerin, parmak ısırıcı ve tabîatının hızı 

karşısında utançtan havadaki şimşeğin, düşüp kalktığı eşsiz cenâba dua ve övgüyü 

arz ettikten sonra terk edilmiş gönlün, ayrılık çekişmesinde ve şaşkınlık işkencesinde 

başkalaşmış ve belirsiz (görünmez, gizli)ken kul okşayıcılık edip gönül 

açan/ferahlatan değerli mektubun ve cana can katan hoş hitabın, “altlarından ırmaklar 

akan” cennet veya çiçeklerin süslediği bir bahçe gibi erişip hatır (gönül)ı rahat ve 

müreffeh eylediğini bildirmektedir. O, tevazu göstererek “Ben kim oluyorum da o 

ıtırlı gönülden geçiyorum. Lütuflar ediyorsun, senin kapının toprağı başımın tâcı” 

anlamındaki beyte yer verrmektedir. Yine kararsız gönlün, ayrılık tasasıyla 

sevgililerin zülfü gibi meylâmeyl iken sevinç cevherleriyle dopdolu olduğuna işaret 

etmekte ve onun hattını miske, kafzını da inciye benzetmektedir. 

Hüsamzâde, mutluluğun fihristi ve seyyitliğin unvânı durumundaki cemâl 

güneşinin yüz göstermesini, onun gelmesiyle yaralı gönülde gücün tekrar ortaya 

çıkmasını ve ölü vücuda ruhun tekrar girmesini ümit etmektedir. 

Daima o zattan sapan başın zülf gibi kesilmesini ve ondan dönen gönlün ben 

gibi siyah olmasını dilediği duayla mektubunu sonlandırmaktadır826. 

 

 

 

  

                                                
826  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 162-164. 
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4) İskenderiye Gazâsı Seferi827 Mülâkâtı Vaktinde (Fâtih) Sultan 

Mehmed’in Eline Nasihat Olarak Verilen Mektup 

Hüsamzâde, bu tarihi öneme sahip mektubunun başında Allah’ın hakkıyla 

tanınamadığını ve ona hakkıyla kulluk edilemediğini ifade eden hadisleri zikrettikten 

sonra bahar parlaklığı sevincinin çok güzel olduğunu ve tevhîd çimenliğinde ârif 

gönülün kuşlarla arkadaş olduğunu (aynı sesi çıkardığını) dile getirmektedir. Ona 

göre öğüt gül bahçesinde gönül ehli olanlar, seher kuşlarıyla aynı nağmeleri 

çıkararak eline kalbur alıp toprak eleyen insanın elini yaraladığını, ah vah ettiğini 

çünkü taneleri bulamadan kalburun kırıldığını ifade eden şiiri söylemektedirler. 

Müellif, büyüklerin ve küçüklerin yanında dünyanın bir karıncayı incitmeye 

değmeyeceğini vurguladıktan sonra bülbülü şöyle konuşturmaktadır: “Ben tutkun 

âşığım, ben hasret çeken kara sevdâlıyım, ben sevinçten değil, üzüntüden öterim, 

neşeden değil tasadan sırrımı açarım. Bir bahçe bulmam ki gözden kaybolduğu için 

ötmüş olmayayım ve yeşil bir bahçe bulmam ki yok olduğu için ağlamış olmayayım. 

Çünkü ben, bir berraklık görmedim ki bulanmış olmasın ve tatlı bir yaşam görmedim 

ki acılaşmış olmasın ve irfân misâlinde okudum: “Yeryüzünde bulunan herkes yok 

olacaktır”828”. Sonra müellif, Fâtih’in bütün mü’minlerin üzerine şefkat gölgesini 

salıp müşriklerin âyînini yıkmak üzere kahredici saldırıyı eriştirdiğini, Hz. 

Peygamber’in zikrini yükseltmeye azm ü cezm kılındığından meleklerin onu 

önünden ve arkasından yüce Rabbinin emriyle koruduğunu ve melekler topluluğunun 

insanlarla ona ve askerine duâ ettiğini, böylece sâlim, ganîmetli ve güven içinde 

olduklarını belirtmekte ve Allah’tan ona şanlı bir zafer ile apaçık bir fetih vermesini 

niyaz etmektedir. Ardından Hz. Peygamber’in kâfirlere cihâd için cihâd-ı esgar (daha 

küçük cihâd) ve nefs-i emâreye cihâda cihâd-ı ekber (daha büyük cihâd) dediği 

kelime-i câmia (kuşatıcı söz)sının, sırların şu yönlerini aydınlattığını ifade 

etmektedir: 

                                                
827 İnsalığa sığmaz hareketlere tevessül eden Memlûk Sultanı Kayıt Bay’a karşı harekete karar veren 

Fâtih, 1480 senesi başlarında Alâüddevle Bozkurt Bey’i yeniden Dulkadirli topraklarına 
gönderdiği gibi, kendisi de, 1481 yılı Nisanının 29’uncu günü, 50 yaşı içinde, hasta olmasına 
rağmen Üsküdar’a geçip, araba ile Mısır seferine çıktı. Ancak, Gebze yakınında Hünkâr veya 
Sultan-Tekfur çayırına geldiği bir sırada hastalığı büsbütün artarak, 3 Mayıs 1481 Perşembe günü, 
ikindi vakti vefat etti. Dolayısıyla İskenderiye gazası gerçekleşemedi. Bkz. İsmet Miroğlu, “Fetret 
Devrinden II. Bayezid’e Kadar Osmanlı Siyasî Tarihi”, Doğuştan Günümüze Büyük İslâm 
Tarihi, Çağ Yay., İstanbul 1989, X, 251. 

828  Rahmân, 55/26. 
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Birinci Vecih/Yön: Müşrik, korkulan düşman, ihtiyâtlı ve tedârikli mü’minin 

hasmıdır. Buna karşılık nefs-i emmâre, sevilen ve makbûl düşmandır ve insanoğlu 

sevdiğinin aybından gafletle yaratılmıştır. Nitekim “Aşk (sevgi), gözü kör eder” 

denmiş ve mü’minlerin emîri Hz. Ömer sürekli “Bana ayıplarımı gösteren (hediye 

eden) kişiye Allah, merhamet etsin” demiş ve ayba tembihi hediye ve atıyye 

addetmiştir. Çünkü hediye, sevgi ve ünsiyet sebebidir. Nitekim Hz. Peygamber de 

“Hediyeleşin ki birbirinizi sevesiniz”829 buyurmuştur. İşte onun gibi ayıptan uyarma 

da, sevgi ve ünsiyete vesiledir. 

İkinci Yön: Nefsin hevâsına karşı çıkışladır. “Gizli bir hazîneydim, tanınmak 

istedim”830 ölçütüyle/doğrulayıcısıyla Allah’ı tanımak (marifetullah), yaratış 

gâyesidir. Kâinâtı yaratış sebebi, yüce Allah’ın “(O) onları sever, onlar da O’nu 

severler”831 sözü sebebiyle muhabbetin doğuşudur ve yüce Allah’ın “Ben, cinleri ve 

insanları ancak Bana kulluk etsinler diye yarattım”832  yani beni tanısınlar diye 

sözünden dolayı ve Aleyhisselâm’ın “Kim kendisini tanırsa Rabbini tanır”833 yani 

kim onun (nefsin) yakınlık şerefinden engelleyen bulanıklığını tanır ve onu terk 

ederse Rabbinin marifetini elde eder sözünden dolayı marifet sabahının ortaya 

çıkması (görünmesi)dır. Marifet, peygamberliğin başına uyarak kalp aynasını tabîatın 

duman karanlıklarından arındıranın rûhuna melekût âleminin çölünden yani vâdinin 

sağ (taraf)ından doğan ışıktır ve bu ortaya çıkışın en küçük belirtisi, keder ve gurûr 

âleminden soyutlanma ve ayrılmadır. Allah, kime bir nur verirse, onun nuru vardır. 

Hz. Peygamber, şöyle buyurdu: “Nur, kalbe girdiğinde kalp açılır ve genişler. Bunun 

bir alâmeti var mıdır ey Allah’ın elçisi, dediler. Evet, dediler aldatma yurdu 

(dünyâ)ndan geri çekilmek ve kalıcılık yurdu (cennet)na yönelmektir”834. Yakınlık 

sahiplerinin virdi, bu vecihle vârid olmuş, “Marifetine tanınmamaktan başka yol 

(imkân) vermeyen (Allah)i tesbîh ederim”. O hâlde marifet levhasının meydâna 

gelmesi için “Ve ona katımızdan bir ilim öğretmiştik”835 mektebinden kalbin 

bulanıklıktan cilâlanması şart odu ve tecrîd suyunu içmek kaçınılmaz oldu beşerî 

                                                
829  Hadis için bkz. Mâlik b. Enes, el-Muvaŧŧŧŧŧŧŧŧa, Kitâbü Ĥusni’l-ħuluķ 47, II, 906. 
830  Bkz. İbn ‘Arabî, el-Fütûĥĥĥĥâtü’l-Mekkiyye, II, 232; el-‘Aclûnî, Keşfü’l----ħħħħafâ, II, 132. 
831  Mâide, 5/54. 
832  Zâriyât, 51/56. 
833  Bkz. İbn ‘Arabî, a.g.e., I, 353. 
834  İbn Ebî Şeybe, Muśannefśannefśannefśannef, Kitâbü’z-Zühd, XIII, 221. 
835  Kehf, 18/65. 



 250 

niteliklerin yokluk harâbelerinde. Aleyhisselâm şöyle buyurdu: “Kim, kırk sabah 

samîmice Allah’a yönelirse hikmet kaynakları, kalbinden diline çıkar”836. “Ve ölüm 

gelmeden önce ölüme hazırlanmak”837. Aleyhisselâm şöyle buyurdu: “Allahım beni 

miskin olarak dirilt, canımı miskin olarak al ve beni miskinler zümresi içinde 

haşreyle”838. Kulluk ve miskinlik, Rablik ve Cebbârlık karşılığındadır. Mutluluk, 

kullukta ve yücelik, alçakgönüllülüktedir. O hâlde nefisle cihâd, merhalelerle en 

yüksek rütbedir, müntehâsı en yüce istek ve en büyük gâyedir. 

Üçüncü Yön: Beşerî hakîkat, boş kaftan değil, aksine mülk ve melekût 

âleminin sırrının özüdür, ruh ve cisim âlemlerinden oluşur. Bu bir avuç toprak ve 

balçık, zillet (alçaklık) insâfıyla ve kat kat zelle (kayma)siyle vedûd ve afuvvun ğafûr 

(affeden, bağışlayan) isminin ortaya çıkış yeri oldu ve melekler, onun manasının ne 

olduğunu bilmez. Çünkü onlar, sevgiye (muhabbet ve meveddet) layık olmak için 

taatlerinde mesuliyetleri yoktur. Evet onlar, kuddûs isminin ortaya çıkış yeri idi, 

fakat onların zikredilen ilk sıfatlarda payı yoktur. İnsanın ortaya çıkışı, tertîbi, 

terkîbi, fertlerinin mizaçlarının ayrıntılı olarak farklılaşması, ondan herbir ferdin 

Allah’ın herbir ismiyle münâsebeti kavrandığında, “O, onları sever, onlar da O’nu 

severler”in sırrı onun için ortaya çıkar. En büyük âfet ve en garip durum, bu bir avuç 

toprağa dünyâ sevgisidir. Aleyhisselâm şöyle buyurdu: “Ümmetim için en çok 

endişelendiğim husus, dünyâ sevgisi ve çiçeğidir/şaşaasıdır”839 ve şöyle buyurdu: 

“Dünyâ, kemerli bir köprüdür, ondan geçin, fakat onu mamûr etmeyin”840. Hz. 

Halîlullâh, en büyük nimetleri istemek için Hz. Rabb-i izzetten güzel övgü ihtiyâr 

etti, bu suâl hoş gelip öğretim ve tenbîh yoluyla/olarak nakledildi ki İbrahim 

“Sonrakiler arasında  bana güzel bir ün ver (Sonra gelenler arasında bana, bir 

doğruluk dili nasip eyle)”841 dedi, müstecâb oldu. İhlâs ehli, sıdkı yüzünden Rahmân 

ve Rahîm sıfatını şefâatçi kılıp boyun eğme (yalvarma) hediyesi kıldılar. Bu değerli 

sıfat, “Rabbim, beni terbiye etti”842 mektebinde Hz. Peygamber’e Kur’ân inmeden 

önce terbiye levhasının unvânı olup hadîs-i kudsî vârid oldu ki “Acıyanlara Rahmân, 

                                                
836  el-Ķużâ‘î, Müsnedü’ş-Şihâb, I, 285. 
837  Bu ibare, “Nur, kalbe girdiğinde…” hadisinin sonunda yer almaktadır.  
838  İbn Mâce, Sünen, Kitâbü’z-Zühd 37, II, 1381-1382. 
839  İbn Ebî Şeybe, a.g.e., Kitâbü’z-Zühd, XIII, 241-242. 
840  İbn Ķuteybe, ‘Uyûnü’l-aħħħħbâr, II, 328. 
841  Şu‘arâ, 26/84. 
842  el-Ķurŧubî, el-Câmi‘ li aĥĥĥĥkâmi’l-ĶĶĶĶur’ân, XVIII, 228. 
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merhamet eder”843 ve Kur’ân-ı Mecîd ve kitabın anası ki Fâtiha’dır, bu isimle 

başlandı ve risâletin başının kandilinden “Acıyın ki merhamet olunasınız ve 

bağışlayın ki bağışlanasınız”844 vârid oldu. Bu değerli sıfatın takdîminden ve 

şefâatinden sonra, sıdk ve ihlâs ehlinin arzı o ki hâdiselerin bazı münharif kaziyeleri 

mele-i a‘lâ istib‘âd (uzak görme)ıyla parmak ısıran melekût âleminde ve mahlûkâtın 

yüzlerini tırmalayan mülk âleminde ümittir o münharif kaziyeler tevcîh edilenlere 

yansıya. 

Birinci Kaziyye845, bu ki hünkâr hazretinin –gölgesi uzatılsın- irfânı 

muhît/kapsayıcı ki ilmin şerefi nasıl ki mevzû ve mahmûlledir âlimin şerefi de 

mevzûuyladır ki mevzûu, başında Hz. Peygamber’in sarığıdır ve mahmûlüyledir ki 

mahmûlü sadrında Hz. Rabb-i izzetin ilmidir. Allah’a hamdolsun âlimlere sultanlar 

ortasında olandan izzet mükemmel iken suç zamanında bunların siyâseti bazen yol 

kesenlerin siyâsetine ve bazen avâmın ta‘zîrine karîn olup Hz. Peygamber’in 

sarığının ayak altında kalması lâyık mıdır? “Hangi insan kusursuzdur ki?”. 

İkinci Kaziyye, bu ki sultanlar Rabb-i izzetin gölgesi kılındılar ve Allah’ın 

kullarının emâneti onlara bırakıldı. Hazreti Peygamber, peygamberliğin nûruyla tam 

aydınlanmaktayken “(Allah’ın) –O’nu tesbîh ederim- “Emrolunduğun gibi dosdoğru 

ol”846 sözü sebebiyle Hûd sûresi benim saçımı ağarttı”847 demişlerdir. Cenâbı 

Allah’tan Cenâbı Peygamber’e “Artık sana emredileni çekinmeden tebliğ et”848 vârid 

olunca hidâyet ve davet hizmeti kemer gibi münakid olup sa‘y-i belîğ heyecân edince 

azarlamayla karışık “Artık onlara üzülerek kendini mahvetme”849 denildi ve hizmette 

                                                
843  İbnü’l-Mübârek, Müsned, s. 165. 
844  Aĥmed b. Ĥanbel, Müsned, II, 165. 
845  Kaziyye günümüz karşılığıyla önerme, “bir hükmün dil ile ifadesi”dir. Hüküm ise iki fikir yani 

konu ile yüklem arasında bir ilişki kurmak, bir fikri diğerinde doğrulamak (tasdik) yahut red 
(tekzip) etmektir. Örneğin eğer biz “başarı” niteliğini Ömer için uygun görür ve bu sıfatın onda 
olduğunu doğrular veya onaylarsak (tasdik) “Ömer başarılıdır” deriz; bunun aksine bu niteliği 
Ömer için doğrulamaz ve reddedersek (tekzip) “Ömer başarılı değildir” deriz. İşte İslâm 
mantıkçıları, önermenin bu çift yönlü temel niteliğini göz önünde tutarak onu “söyleyene, bu 
sözünde doğrudur yahut yanlıştır demenin geçerli olduğu sözdür” şeklinde tanımlamışlardır. Bir 
önermede şu üç unsur bulunur: 1. Konu (mevzû‘): Kendisine hükmedilen (mahkûmun aleyh) 
terimdir. 2. Yüklem (mahmûl): Kendisi ile hükmedilen (mahkûmun bih) niteliktir veya sıfattır. 3. 
Bağ (rabıt): Konu ile yüklem arasındaki ilişkiyi belirleyen ektir. Örneğin “Mantık faydalıdır” 
cümlesinde mantık konu, faydalı yüklem ve dır bağdır. Bkz. Emiroğlu, Klasik Mantığa Giriş, s. 
101-103. 

846  Hûd, 11/112. 
847  İbn Ebî Şeybe, a.g.e., Kitâbü Feżâili’l-Ķur’ân, X, 553-554. 
848  Ĥicr, 15/94. 
849  Fâtır, 35/8. 
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bu ikdâm (yöneliş), sanki mülkü mâlikine devretmekte taksîr türü sayıldı. Bir müddet 

sonra yine lütuf ve hidâyetin ortaya çıkış yerinden ve rahmet ve inâyetin göründüğü 

yerden İslâm ehlinin ortaya çıkış gayreti hareket edince şiddetli azarlamayla 

“sağırlara, sen mi duyuracaksın!”850 nâzil oldu. Muhakkikler bu kasr kasr-ı ifrâddır, 

demişler yani ya Muhammed benimle hidâyet husûsunda ortaklık davası mı edersin, 

mülkü mâlikine devretmeyip “Elçiye düşen, sadece duyurmaktır”ı851 işitmez misin? 

Ve Hz. Kelîmullâh, “Ey Rabbim, kavmim içinde bana kardeşimi (halîfe) yap” deyip 

Hz. Hârûn’u halîfe dikti. Buzağıyı mabûd edindiler, sonra şikâyet edince yüce hitap 

erişti: Ya Mûsâ Hârûn’a ısmarladın o kayurduğu odur bana ısmarlamadın ki 

saklanılaydı. Bu zikredilenden tam seziş ve ferâset olunur ki nizâm işinde tefvîz-i 

gâlip gerek. İki maddede Rabb-i izzetin gayretinden tehlike ve teyakkuz görünür. 

Biri, Allah ehli ki mâsivâya nazar ede ve ikinci, sultanlar ki mal toplamayı göz 

önünde ve nizâmın dayanağı kıla. Onun için mal toplama, bir zamanda nizâm sebebi 

olmadı, belki karışıklık ve fitne ile kavga kargaşalığının sebebi oldu. Hünkâr 

hazretinden –gölgesi uzatılsın- Allah’a hamdolsun, gençliğinde ki gurûr vaktiydi 

bozahâneler ve meyhâneler yıkılıp bidat ehli sürülürdü, fesâd def edilirdi. Şimdiki 

zamanda ümerâyla ve ihtisâpla şirket olalı beyliğe alınır diye ümerâdan yecrî mâ 

yecrî (olan oluyor) ve hukkâmü’ş-şer‘/kadılar sumtün (sessizdir) ve fısk ve fesâdın 

yeri beylik diye yecrî mâ yecrî ve hukkâmü’ş-şer‘ sumtün ve ihtisâp beylik diye yecrî 

mâ yecrî ve hukkâmü’ş-şer‘ sumtün saltanatın yüce himmetine lâyık mıdır ki şer‘ 

muhdırlığı/müjdeciliği amel ola ve mal ihtimâli zannının bulunduğu şey üzere 

dedikodu duyulalı her keder ve garaz ehli diğeri hakkında iftirâya ve intikâma tahrîk 

edip her ırz ehli korkusundan müfsitlerle bitirişmeğe mübâşir fitne ve fesâd uyanık, 

reşâd ehli (hak yolda yürüyenler) mahcup. Allah’a hamdolsun çekilen fetih sancağı, 

geniş memlekette nimete şükür alâmeti ve halkın ferahlığına bolluk, rahatlık ve 

berekettir ve dine yardımdır. Ne sezâdır ki reâyâ riâyette olmaya, kıtlık ve daralmada 

ola ve Melik-i Allâm’ın kulları üstüne elemlerin ilâvesi o ki gümrükler üstüne yolunu 

şaşırmış kâfirler mal âmilleri kılınıp gariplere ve âlimlere saldırırlar ve alaylar 

ederler. Bozgunculuklar, âmiller üzere kâfir âmil, sayısız bozgunculukların alâsı, 

Müslümanın kâfirin altında horlanmasıdır. 

                                                
850  Yûnus, 10/42; Zuhruf, 43/40. 
851  Mâide, 5/99; Nûr, 24/54; ‘Ankebût, 29/18. 
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Üçüncü Kaziyye, bu ki içtihat ehli vakfın manası mülk mâlikten Hak 

sübhânehû’ya müntakil olmaktır. O hâlde vakfın yıkılması, Allah’tan mülkün 

gasbedilmesi olur. O mulkî ve yoldan çıkarıcı ki tımar kılıp asker çokluğu ve kuvveti 

diler, Allah’tan gasbedilen mülkte Allah’tan zafer (nusret minallâh) niyâzının akıl ve 

edepten hariç olmasını anlamaz meğer.  

Hüsamzâde, mektubunu şu arzu ve ümitle bitirmektedir: “Hünkâr hazretinin –

gölgesi uzatılsın- cihânı süsleyen görüşlerinden ve cana can katıcı insaflarından arzu 

edilir hakka dair nakledilene ki “Hak yücedir ve aşılmaz” iltifat buyuralar. Fakirler ki 

gönül aynaları, kazâ ve kaderi göstericidir yalvarırlar ki mülkün güzelliği adâlet 

süsüyle bezenilip âlem üzere merhamet gölgesini salalar. Ümit edilir bu duâ, Cebrâîl-

i Emîn’in âminine karîn ola”852. 

5) Murâdiye Medresesi’nin Arzını İçeren Tevkîin Cevâbında (Fâtih) 

Sultan Mehmed’e Yazılan Mektup 

Hüsamzâde, mektubuna Allah’ın o sultanın sağ elinden âlimlerin 

yüceliklerinin uğurunu ve sol elinden âlemlerin yardımlarının kolaylığını taşırmasını 

dilediği bir duayla başlamaktadır. 

Saltanatın pây-ı tahtına seher duâsı cevherlerini yayarak ve kahredici gücün 

ser-i tahtına nergisimsi samîmiyet çiçeklerini serperek ufak niyaz hediyesini deste 

deste hediye edip şunu arz etmektedir: “Hitâb-ı nevâziş-i yâd-ı fakîr gelip hakk-ı 

tezkâra şükür tekrar edâ olundu. Bütün dünyânın boyun eğdiği fermân, bazen tahyîr-i 

ihsân yüzünden fakîrin gönlünün tozunu silkme garantisini/kefâletini içeren mazmun 

ve bazen lemha-i naks-ı cihet cihetinden sıradan olan fakîrin gönül köşesini yıkmayı 

gerektiren yüksek tevkîi iltizâm delâletidir. Fakîrin gönlü, kanâat köşesinden başını 

akıl kulağı tarafına getirip şöyle der: 

 Afiyet olsun nimet sâhiplerine nimetleri 

 Ve miskin âşığa da yuttuğu şey 

ve fakîr için durum darlığından mecâl yoktur”. Hüsamzâde,  kendisinin gerçi fermân 

dâiresinde teslîm noktası olduğunu, fakat değerli kitabın “Allah yanında en üstün 

                                                
852  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 165-176. 
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olanınız, (günahlardan) en çok korunanınızdır” ayetine853 tutunduğunu ve “Şeref 

(üstünlük), öne geçenindir” meşhûr sünnetine/adetine sarıldığını, çünkü Telvîĥ’e olan 

Hâşiyesi’ne854 dair icmâ hücceti ve bir kıyâs türü olan burhânın855 olduğunu ve onun 

(hâşiye) üzerinde ondan (fakîrden) birtakım alametlerin bulunduğunu belirtmektedir. 

Sonra şöyle devam ederek mektubunu tamamlamaktadır: “Allah’a hamdolsun 

Hünkâr hazreti, -gölgesi uzatılsın- bu tâifenin izzetini ve medreselerin ayırt edici 

özelliklerinin meydana gelmesini artırmışlardır. Ortaya çıkıp gelişmesinde mükâfât 

ola ve açıkça bu ayırt edici özelliklerde “sizin izzetinizi tamamladım” nidâsı 

okunmuşken ve yüceltme ve şereflendirme kaftanıyla öğretmişken bunların 

boyunlarından kolye süsü nimetini eksiltmek hâşâ (aslâ). Re’fet-i mürüvvet 

cenâbından “söz, sözü çeker/laf lafı açar”in gereğince birkaç kelime hediyesi baş 

ağrıtmaya. “Güzel söz, ona çıkar”856. Çünkü samîmiyet halkası, dostların küpesidir, 

nimet kolyesi bilginlerin boyunlarının süsüdür, şükür süsü baş sedirde oturanların 

göğüslerinin kuşağıdır ve hakkın belindeki hizmet kemeri, hakkı tanıyanların işinin 

velinimetidir. Âlimlerin genelinin duâ hizmetleri olduğu gibi ihlâs yüzünden tenbîh 

dahi hizmetleridir. Muhakkak arzları, mazeretli ve bağışlanmıştır. Arz edilen o ki, 

zira bendelerin boyunları “Adem, Rabbinin buyruğuna karşı geldi de şaşırdı”857 

zinciriyle zincirlenmiş, peygamberlerin levhası, terbiye kütüphânesinde “Acıyanlara 

Rahmân merhamet eder” hadîs-i kudsîsinin858 nakşıyla tehzîb edilmiş ve yazılmış ve 

risâletin nefs-i nâtıkası ki “O, kendi arzusuna göre konuşmaz”859, şüphesiz o, 

“kendisine vahyedilen bir vahiydir”860, rahmet sıfatı, ümmete şefkat, hatırlatma 

gözünün ani bakışı ve aydınlatma yüzünün sızıntısıyla kelime-i câmia ile buyurdu: 

“Ümmetim için en çok endişe ettiğim husus, dünyâ sevgisi ve çiçeği/şaşaasıdır”861. 

Saltanatın ziyâde büyük tâcı, kıymetli feyiz mücevherleri ve kulluk cevherleri 

hitriyle  süslenmiştir kabz ve naks kehribarı ile değil. Kesinlikle maaş, feyiz ve 

                                                
853  Hucurât, 49/13. 
854  Burada Hüsamzâde, eseri Ĥâşiye ‘ale’t-Telvîĥ’i kastetmektedir. 
855  Mantıkta burhan, “yakîniyâttan olan öncüllerle kurulan bir kıyas türü”dür. Bir başka ifade ile, 

kendilerinden zorunlu kesin bilginin hasıl olduğu öncüllerden (yakîniyât) yapılan kıyastır. Yine 
burhan, doğruluğu devamlı olan, değişikliğe uğraması imkânsız bulunan ve kesin bilgi içeren bir 
delildir. Bkz. Bkz. Emiroğlu, Klasik Mantığa Giriş, s. 207-208. 

856  Fâtır, 35/10. 
857  Tâhâ, 20/121. 
858  İbnü’l-Mübârek, a.g.e., s. 165. 
859  Necm, 53/3. 
860  Necm, 53/4. 
861  İbn Ebî Şeybe, a.g.e., Kitâbü’z-Zühd, XIII, 241-242. 
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bolluk damlalarının en güzel sonuçlarıdır sağ elden âlimler üzere ve rahatlık 

eserleridir sol el âlemler üzere. Onun eli açıktır. “Hükümdarların sözü, sözün 

hükümdarlarıdır” cümlesinde kalp/aks sanatı, ne güzeldir. Mülk zenginliği nimetine 

şükür, Melik-i Allâm’ın katında mülk nimetinin zenginliğidir ki “güçlü Padişahın 

huzurunda doğruluk koltuklarında”862 bulunmaktadır. Sübhânehû ve teâlâ şöyle 

buyurdu: “And olsun Biz, Kur’ân’ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok 

mudur?”863”864. 

6) Kâtibin Azledilmesi Vaktinde Vezîre Yazılan Mektup 

Hüsamzâde, hakkı gösteren cevherinin duruluğunun güzel kokusu, bazen 

meleklerin cilvesinin ter damlası gibi akıcılık veren bazen de hûrilerin uzun saç 

zincirinin nüktesi gibi utanma nakşeden babacasına doğruluğu arz hediyesi kılıp şunu 

bildirmektedir: Büyük oğul, peder fakîrinin borçla sınanmasına şuûr varken nasıl 

ihsân tedâriki göstermez. Meğer izzet yurdundan acıma ve vefâ mahallesi uzak 

düşmüştür. Ne yazık ki düğümleme ve çözüm elinde olanın/nüfûzlunun cenâbından 

bu fakîre sürekli düğümleme oku/sehm-i akd pay olmuştur diye yerinip endişedeyken 

tamburda azletme gamının nağmesi arttı. Şimdi bu mudur töre dosttan ki karâra 

yakıp yıkıp bîkarâr kılıp bazen kuvvetlilik, zenginlik/dest-reslik yüzünden nâm-ı 

peder diye ve bazen çiğnenmişlik yolundan ok ve balta vura. Evet “sevgilinin 

vurması acı vermez”, fakat zulümle vîrân/yıkılan yaraşuğu vuranla hoştur. Neyleye 

gerçi makâm bağının çözülmesi dahi, düğümleme ve çözüm elinde olanın 

cenâbından kazanç payı okudur, gam değil ve bu vazîfede kimseden nasîbimiz az 

değil.  

Hüsamzâde, gönlünün gizlice ülkenin ziyâde büyük yârinin kulak memesi 

tarafına bir baş uzattığını ve büyüklerin ve küçüklerin yanında dünyanın bir karıncayı 

incitmeye değmeyeceğini söylediğini ifade etmektedir. Yine bu devlet yolunda çok 

iki yüzlü tilki bulunduğuna, fakat vefâlılık ve doğru söyleyiciliğin, herkesin işi 

olmadığına dikkat çekip öğüt veren Mevlâna’nın çölde kurt gibi kalmamak için 

                                                
862  Kamer, 54/55. 
863  Kamer, 54/17, 22, 32, 40. 
864  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 177-179. 
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kurtluk etmemek ve yol arkadaşlarını kırmamak gerektiğine dair anlamlı beytiyle 

mektubunu sona erdirmektedir865. 

7) Gazâ Seferi Dönüşü Vaktinde Bir Vezîre Yazılan Mektup 

Hüsamzâde, mektubun başında gazâ elbisesinin kaftanının süsünü, 

ukbâ/âhiret ve dünyâ nimetinin tesellîsini ve hûrinin gözünün bakışını güzel 

bulmakta, dervişlerin güzel sesli, falı uğurlu ve mutlu bir şekilde tegannî eden 

himmet kuşunu da uğurlu bulmaktadır.  

Müellifimiz, şikâyetin elinin dostun ani bakışının parıltısını 

kapmadığını/çekmediğini, maalesef vefâ mahallesinin, onun hânesinden uzak 

olduğunu belirtmekte ve gam tamburundaki nağmelerin artmasından sonra, 

kendisinin (fakîrin cânibinin) yâd olup sorma ve gönül almanın, kerem sâhibine 

yakışır âdet üzere yâd kılınmasını arzu etmektedir. Daha sonra da huzûrun değerinin 

kalp huzûru oranında olduğunu anladığını, ihtiyaçsızlık köşesinde “Allah, bana 

yeter”i866 okuyucu ve kanâat hazînesinde “Allah’ın rızâsı”nı867 arayıcı olduğunu, 

fakat kendisine borç hastalığından/derdinden kalpte çarpıntı ve gözde sarılık 

belirdiğini, canın hasta olduğunu, bedendeki sıhhatin fayda sağlamadığını 

belirtmektedir. 

İyâdetin (hastanın hatırını sorma) ibadet, hatta artış ve bereket noktası 

olduğunu dile getirdikten sonra hastanın yara bakım usûlünün tercîh edilmesinin, 

lâyık görülmesini dileyerek mektubunu tamamlamaktadır868. 

8) Hapsedilmiş Vezire Zarar Kasdı Vaktinde Bir Vezire Yazılan Mektup 

Hüsamzâde, dua açışı ve fâtiha duâsıyla açtıktan, övgü bitirişi ve bitiriş 

övgüsüyle bitirdikten, nisbetin boynunu sevgi ve vefâ kolyesiyle süsledikten, 

dostluğun göğsünü hava temizliğinin damgasıyla kuşandırdıktan ve kulak memesini 

doğruluk ve duruluk halkasıyla süsledikten sonra, arz hediyesi kılıp şunu 

bildirmektedir: Hz. Adem’in neşredilen tuğrası, “Adem Rabbinin emrine karşı geldi 

ve yanıldı”869 nişânesiyle unvanlanınca, fakat Allah’a hamdolsun ki Rahmân’ın 

                                                
865  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye s. 179-180.  
866  Tevbe, 9/129; Zümer, 39/38. 
867  Âl-i ‘İmrân, 3/162, 174; Hadîd, 57/27. 
868  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 180-181. 
869  Tâhâ, 20/121. 
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cezasıyla cezalandırılmamış, aksine bağışlama âkıbeti (sonu) ve “Sonra tövbe 

etti”nin870 âkıbeti olan (akıbetindeki) bağışlamayla bağışlanmıştır. “Çünkü O, çok 

bağışlayan ve çok merhamet edendir”871. Şüphesiz garâim-i cerâim çocuklara mevrûs 

(mîrâs) düşmüştür. “Öyleyse “hangi insan kusursuzdur ki?”. Bu durumda kuşkusuz 

ademoğullarından evlatların biriciğine ve mutlu olan (kâm sürücü, devlet ve ikbal 

sahibi) yüce başlıya yaraşan, Rahmân’ın ahlâkıyla ahlâklanmış olup merhamet tenzîli 

(Kur’ân)nin nişânelerinde kılınan “öfke(lerini)yi yutkunurlar, insanları affederler”872 

gizli seslenicisinin nidâsını dinlemek, “Gücü elde ettiğinde güzelce affet” sözünü göz 

önünde bulundurmak ve “Af, siyah ben gibidir, ancak sürçmelerin yanağında 

belirince güzeldir” anlamındaki beyte kulak vermektir. 

Müellifimiz, düşmüşten yanlışlık düştüğünü/vuku bulduğunu ve münasip 

düşenin yanılarak taşkınlık etme üzerine af rakamı çekilip kerîm/cömert gönül 

levhasında “insanları affederler”’in873 kaydedilmesi olduğunu, cömert gönle 

yürünmemesi gerektiğini, çünkü niyâz ruk‘asının/mektubunun şefâati içerdiğini ve 

hâşâ belki gâyenin, sülûk-ı terakkîye babacasına rehberlik/irşad olduğunu ifade 

etmektedir. Sonra da, yardım için onun celal yüzünden cemal yüzüne yönelmekte ve 

iyilik yurdunun makbûl ve şükre değer ve kötülük yurdunun hileli ve aldatmalı 

olduğunu belirttikten sonra şunları kaydetmektedir: “Kim bir canı yıkarsa Rabbin 

binâsını yıkar”874. “Ve Allah’tan daha doğru sözlü kim olabilir”875. Yüce Allah, şöyle 

buyurdu: “Kim birini haksız yere öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş 

gibidir”876. Özellikle âlimin ölümü, âlemin ölümü olunca gerisi cihanı süsleyen 

görüşe bağlıdır/kalmıştır.        

O, her zaman rüşt ile merhametin, yâr ve şefkat gözünün, pâyidâr olmasını 

dilediği bir duayla mektubunu sonlandırmaktadır877. 

 

  

                                                
870  En‘âm, 6/54. 
871  Yûsuf, 12/98. 
872  Âl-i ‘İmrân, 3/134. 
873  Âl-i ‘İmrân, 3/134. 
874  eŝ-Ŝe‘âlibî, et-Temŝŝŝŝîl ve’l-muĥĥĥĥâđđđđara, s. 24; es-Seyyid eş-Şerîf el-Cürcânî, et-Ta‘rîfât, s. 59. 
875  Nisâ, 4/122. 
876  Mâide, 5/32. 
877  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 209-210.  
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9) Tebrik Mektubu 

Hüsamzâde, mektubunu “seyitlik/hâkimiyet göğünün güneşi, mutluluk 

burçlarının dolunayı” lakaplarına sahip kişiye göndermiştir. Onun aydınlık 

görüşünün ışığı, devlet mührünün yüzüğüdür ve uzun ömrü, mahşer eteğinin 

işlemesidir. Duasında muhatabının fikir açan cemâl ve cihânı süsleyen görüşle 

aydınlanmasını dilemektedir.   

Selamdan sonra şunu bildirmektedir: Duânın yüzü, duyuların penceresinde 

gayp hazînesinden kendisine yönelip devletin vâridâtını beklerken yücelikler 

elbisesinin işlemesinin varlığı, geceler ile gündüzlerin süsü ve ihtiyaç çölünün 

susamışına hazmı kolay pınar olan o cenâba ikbâl incisi ve celâl cevherinin saçıldığı 

haberi kulağına erişmiştir. O nedenle gönül gelini, yükseklik kürsüsünde sevinç 

cevherleri nazm etmiştir/dizmiştir. Buna göre o zatın seyyitliği/başkanlığı kazandığı, 

kendisine haber verilince neşe ve sevinçle dolmuş, zamanın gözü, ancak onunla 

aydın olmuştur. Yine gönül gelini, atasözü çiçekleri nesretmiştir/saçmıştır. Buna göre 

emanet, ehline verilmiş ve kesinlikle zaman, ihsâna niyetlenmiştir. Ayrıca gönül, 

Hak azze sultânuhû dergâhına bol şükür edâ etmiştir. Öyle ki gönül bahçesinin 

fezâsında taze bir gül goncası açmış ve can meydanının havasında eğlence/sevinç 

rüzgarı esmiştir. 

Hüsamzâde, duasında ilkin, daima o cenâbın yüksekliğinin, nesr-i tâir (uçan 

kartal)in yuvasına kadar yükseltilmesini ve kıskananların vücût nakşının, “O (Allah), 

bozguncuları sevmez”in878 kudret eliyle mahvolmasını dilemektedir. Sonra da o zatın 

makâmının, benzerinden üstün ve kabûlünün, elden tutucu/yardımcı, izzetinin, 

pâyidâr ve yaşamının ebedî olmasını dileyerek mektubunu tamamlamaktadır879. 

10) Özlem Mektubu 

Hüsamzâde, mektubu “Cennetin barındığı hazret, cenâbı uğurlu olan, gök 

yüksekliğine ve Zuhâl mertebesine sâhip olan, hasleti övülmüş, menkıbesi seçilmiş, 

zamanın biriciği ve cihânın şehriyârı” lakaplarına sahip sultana göndermiştir. 

Duasında Allah’ın onun yüksekliğini dâim eylemesini ve bolluğunu artırmasını 

dilemektedir. 

                                                
878  Mâide, 5/64; Kasas, 28/77. 
879  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 211-212. 
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Şükür ve muhabbeti şerefli eşikte eda ettikten sonra şunu bildirmektedir: Akıl 

gelininin, inciler yağdıran kelimelerin faydalarıyla süslenmesinden ve ibâre türlerinin 

faydalarıyla cilâlanmasından gönül sâhası, gönül bağlayanların zülfü gibi karanlık ve 

perişandır ve “Rûhları talep eden, ölüm yolunu şaşırmış olsa, (onlara ulaşmak için) 

ayrılıktan başka yol bulamaz” anlamındaki beyit, durumu doğrulayıcıdır. Ayrılık 

ateşinin açıklanması ve özlem acısının vasfedilmesi, uzun ömürle lafızların 

çerçevesine gelmez ve yaprakların içine gömülmeyle ibârelerin alanına sığmaz.  

O, Hak sübhânehû yüksek divanından can damağında ayrılık acılığının, 

buluşma tatlılığına dönüşüp emellerin elinin, mutluluk eteğine erişmesini niyaz 

etmektedir.  

Hüsamzâde, o zatın sonsuz devlet ve sınırsız/engin izzetinin, her zaman 

rikâb-ı hümâyûna (padişahın maiyetine) arkadaş/dizgini bir olmasını, bazen zafer 

tahtına güzelce kurulmasını ve bazen de neşe bağına sevinçle salınmasını dilediği 

duayla mektubuna son vermektedir880. 

11) Özlem Mektubu 

Müellifimiz, mektubunu “Devlet ağaçlarının bahçesi, övgü çiçeklerinin 

ravzası, erdem kaynağı, menkıbenin toplandığı yer, mürüvvetin (mertliğin, 

cömertliğin) sayfası, fütüvvetin önsözü, fikir virdlerinin başlangıcı ve daha önce 

söylenmemiş zikirlerin süsü” lakaplarına sahip bir şahsa göndermiştir. Onu devlet 

ağaçları bahçesi ile övgü çiçekleri bahçesine benzeterek duasında onun Rahmân’a ait 

ikbâl meyveleri ve ilâhî ihsân nehirleriyle yeşermiş ve çiçek açmış olmasını 

dilemektedir. Sonra erdemliler, o zatı övseler de övmeseler de fark etmeyeceğini, 

çünkü gönlü dinlendiren yüzün, süsleyiciye ihtiyaç duymadığını ifade etmektedir. 

Dua ve övgüyü hizmet sâhasına arz edip şunu bildirmektedir: Ayrılığın yakıcı 

aşklarının ateşleri ve özlemlerin göreceği gelme (şefkat) sıcaklığı, cana can katıcı 

camâle, öyle bir konumdadır ki ucu sivri olan kalemin yazmasıyla ve hayâli coşturan 

gönlün anlatımıyla mümkün değildir. Dil, kaleme özlemin sırrını açıklayamaz. Yine 

gözeten (Allah), bilir ki kula (kendisini kastediyor) her lahzada cana yakın olan, o 

cenâbın dilde anılması ve gönülde hayâlidir ve her lemha (ani bakış)da kavuşma 

arzusuna meyli, mübtelânın sıhhate meylidir. Bu da, esîrin kurtuluşa, susamışın 
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soğuk, güzel ve tatlı suya, çıldırırcasına seven/perişan âşığın huzûr-ı ma’şûka, 

misâfirin vatana, dervişin mala ve sıkıntı gecesine tutulmuşun samîmiyet/dostluk 

sabahının doğuşuna meyli gibidir. Sonra müellif, gözün o zatın yüzünü gözlediğini, 

kulağın onun sözüne kulak verdiğini, kavuşma ümidi olmasa bir saat bile 

yaşayamayacağını ifade etmektedir. 

Hak sübhânehû cenâbından yaralı gönlün merhemi ve yaralı ciğerin devâsı 

durumundaki kavuşmayı elde etmenin gaybın gizlendiği yerden/pususundan 

kolay/mümkün olmasını arzu etmektedir. 

Müellif, yedi çark/gök, dört unsur üzerine oldukça o zatın korumasının da her 

zaman bu yedi ve dört üzerine olmasını dilediği duayla mektubunu 

noktalamaktadır881.   

12) Özlem Mektubu 

Hüsamzâde, mektubu “zamanın ulu padişahının cenâbı, yeryüzünün gurûru, 

en gururluların dayanağı, ekâbir (devlet ricâli)in uyacağı örnek, milletin berâyâsı 

(klasik devirde vergi veren halk)nın koruyucusu, ümmetin reâyâsı (vergi veren 

halk)nın gözeticisi, fütüvvet ve berraklığın en iyi kısmı, mürüvvet ve vefânın özü, 

fetihler bahçesinin çiçeği, rûhun gözbebeğinin ışığı, nüktelerin toplandığı yer ve 

zerâfetlerin kaynağı” lakaplarına sahip sultana göndermiştir. O, halkın dostu, 

bağışları güzel, cömertlikleri büyük ve ahlâkı değerli olandır. Duasında o zatın daima 

yüceltilmesini ve en güzel cömertliklerle en cömertlerin önüne geçirilmesini 

dilemektedir.   

Hoş kokuda ambere denk ve tatlılıkta şekere benzeyen övgüyü eşi 

bulunmayan cenâba arz edip şunu bildirmektedir: Ayrılığa katlanma sıkıntısı ve 

özlem zahmetini çekme hikâyesi, hesâba gelmeyen ve kitaba sığmayan bir sınırdadır. 

Eğer o cenâbın İsevî nefesleriyle yüklü sabâ rüzgarı, gönül fezâsına esmese ne 

hayatta son nefes ve ne geçimde parlaklık/şaşaa bulunur. 

Müellif, lütfunu esirgemeyenden, güzel bulunan, örtüsü misk kokulu hitâbın 

yani rûha tazelik veren varaka/kâğıt ve fetihler bahşeden müşerrefenin ki gerçekte 

insan gözünün sürmesi ve gönül ile canın şifâsıdır, anbean ulaşmasını ve böylece 
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soruş örneği ve okşama damlasının, hasta gönle merhem ve perişan hatıra can ciğer 

arkadaş olmasını ümit etmektedir. Ayrıca her zaman ihsânın şöhretinin, yeryüzünde 

meltemle dizgini bir olmasını arzulamaktadır. 

Mektubu o zatın devletinin kalıcılığının her zaman göğün temeli gibi sağlam 

olmasını dilediği duayla tamamlamaktadır882. 

13) Cevap Mektubu 

Hüsamzâde, mektubunu “adâlet bahçelerinin sevinci/neşesi ve övgünün 

kaynağı” lakaplarına sahip şahsa göndermiştir. Duasında o zatın cömertliğin kalıcılık 

kırbasına ve tazeliğin olgunluğuna yakın olmasını dilemektedir.  

Müellif, şükür ve muhabbeti yüksek eşiğe arz ettikten sonra zamanın 

felâketleriyle ve zulmeden olaylarla mübtelâ olup zehirli belâ yudumunu dehr 

elinden sürekli içtiğini ama ayrılığın şiddeti ve hicretin keskinliğinin, büyük 

sıkıntılara ilâve olup tâkati tâk kıldığını bildirmektedir. Yine felekten dert, belâ ve 

sıkıntının yeterli olmadığını ve o zatın ayrılık yüküne de lâyık olduğunu ifade 

etmektedir. Rahmet elçisi ve şefkat öncüsü erişip yakışıklı cemâlin tecellîsinin kolay 

olması için her an yüce Hak dergâhına niyâz eli yükselip ümit gözü bakarken o 

esnâda cömertlik varakası, değer verilen ve saygı ile yükseltilen sayfalar gibi ravza 

misâl gönül okşama fesleğenleriyle ve hatır sorma çiçekleriyle süslenip gelmiştir. 

Lafzının hoşluğundan, hattının güzelliğinden, terkîbinin akıcılığından ve te’lîfinin 

letâfetinden cana cilâ erişip gelmesine övgü susamı saçılmış ve duâ incisi 

yeğlenmiştir. Cevher, onun terbiye edilmiş lafzının ürünü ve amber, onun 

amberleşmiş hattının örneğidir.  

O, gönlün neşesi ve canın tesellîsinin, lütuf şarabıyla sürekli olmasını ümit 

etmektedir. 

Mektubunu o zatın gül gibi her zaman güleç ve güler yüzlü olmasını, 

düşmanının da menekşe gibi baş eğen/utangaç ve üzgün olmasını dilediği duayla 

sona erdirmektedir883. 

 

                                                
882  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 218-219. 
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14) Özlem Mektubu 

Hüsamzâde, mektubunu “seyyitliğin güneşi, mutluluğun mehtâbı, günlerin 

seçkini, halkın beğenilmişi, geçmişlerin yollarını tutan, şeref makâmlarının sâhibi, 

cömertlik ve vefâkârlık madeni, mübârek yıldızların ve safânın iniş yeri” lakaplarına 

sahip kişiye göndermiştir. Sanatkârlar, ona serdefter/en başta bulunan derler. 

Duasında o zatın ahirette ve dünyâda yücelikle yükselmesini dilemektedir. 

Yakışı ve karışıklığı/perişanlığı sınırsız övgü ve sayısız duâyla eşsizin/eşi 

menendi bulunmayanın dergâhına gönderdikten sonra şunu bildirmektedir: 

Kendisinden (bu dost canibinden) sorulursa ayrılık ateşinin sıkıntıları, hicret 

heyecânının hücûmu, ızdırâbın verdiği yaban(cı)lık ve gurbet darbesi nedeniyle gece 

gündüz titreyici ve belâ görmüş göz, her zaman ağlayıcı olup bazen ayrılığın 

derinliği içinde gark olmuş ve bazen şaşkınlık ateşi ortasında yanıp tutuşmuştur. 

Seven için, ayrılık günü mahşer günüdür, zira onun her organı, bir derde tanıktır. 

Özellikle zamanla unutma köşesinde terk edip hatır sormayla teşrîh ve gönül 

arzusuyla tervîh kılınmadığından/rahatlatılmadığından erişen elem, beyânının 

zirvesine vehmin ulaşamayacağı ve vasfının ayak izini düşünce öncüsünün 

göremeyeceği sınırdadır. 

Müellifimiz, dostu kalem damlasını kendisinden esirgediği için ıslak 

mektuptan hiç olmazsa kuru selâm getirmesini istemektedir. Ona göre perişan gönle 

ince görüşlü akıldan “Belâ ve dostluk/ihsan, ikizdir” nağmesi olmasaydı ve “Her 

zorluktan bir çıkış yolu vardır (her derinliğin bir kıyısı vardır)” ezgileri erişmeseydi 

ne bâkilik kenarında şafak görünürdü ne de dîvânede son nefes kalırdı.   

O, bundan sonra kalem damlasının ve güzel lütuf/kerem kokusunun 

esirgenmemesini ve bunun gamlı gönle felâketlerden sığınak olup ağlayan göze nur 

ve inleyen gönle sevinç olmasını ümit etmektedir.  

Her zaman yüksek bahtın yâr ve devletin gözünün, uyanık olmasını, o zatın 

makamının Firdevs nimeti gibi zevâlsiz ve ömrünün feleklerin müddeti gibi hadsiz 

olmasını dilediği duayla mektubunu sonlandırmaktadır884. 
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15) Özlem Mektubu 

Hüsamzâde, mektubunu “Devletin semâsı, yükseklik zuhali, sîret (ahlâk)in 

mührü, çehre güneşi, cömertlik madeni, övgünün kaynağı, şevket yüceliklerine 

yükselen, haşmet mevâlîsi (âlimler)nin yanında olan ve milletin reâyâsını gözeten” 

lakaplarına sahip şahsa göndermiştir. Muhatabını devletin semasına benzeterek 

duasında sürekli salâh/barış ve doğruluk kutbunda dönmesini ve felâh/kurtuluş 

burcunda seyretmesini dilemektedir.  

Hizmet ve selamlamayı hizmet sâhasına arz edip “Gereği gibi seni övmekten 

âcizim”885 utanma peçesiyle ve “Bir işe gücün yetmediğinde onu bırak ve 

yapabileceğin bir işe geç” şaşırma örtüsüyle övgü ve duâyı yerine getirdikten sonra 

şunu bildirmektedir: Bu özlem ateşinden susamış ve ayrılık okundan hastalanmış 

cânibinden sorulsa yakışıklı çehreden ayrı düşeli ne gönülde sevinç eğilimi ne de 

hatırda lezzet iltifâtı var. Onun ayrılığını açıklamada bir göz ve yüz yaş, bir can ve 

yüz âh yeterli gelse gerektir. Canda karâr ve rahat neden ola ki yaratılış çamuru ki 

fıtrat fabrikasında o cenâbın sevgisinin arzusuyla yoğrulmuş olup nefeslerinin güzel 

kokusuyla doldurulmuşken vaktiyle ayrılık bâdesine düşe tâkati nasıl tâk düşmeye ve 

mecâl/güç nasıl muhâl/imkânsız olmaya. Hüsamzâde, durumun uzun uzun 

anlatılmasının, bıkkınlık vermemesi için örnek olarak beyitlerle yetinmiştir. Buna 

göre her gece onun inilti ve feryadı, o zatın ayrılık derdinden kaynaklanmıştır, zira 

onun himmet ayağı, feleğin üzerindedir. 

Hüsamzâde, sözün sedası/âhengi, sona erince o zatın kendisine ait olmasını 

istediği her şeyin ona ait olmasını dilediği duayla mektubunu noktalamaktadır886. 

er-Risâletü’ş-şevķıyye’deki her mektubun ayrı bir değeri bulunmakla birlikte 

bunlardan bazılarının değeri çok daha fazladır. Mesela Arapça münşeâtta 

Hüsamzâde’nin Fâtih Sultan Mehmed döneminin ünlü veziri Mahmud Paşa’ya 

yazdığı 9 numaralı mektup, Osmanlı sultanından Mısır sultanına gönderilen 29 

numaralı mektup, Farsça münşeâtta müellifin Fâtih’e yazdığı 15 ve 16 numaralı 

mektuplar ve Sultan II. Bayezid’e yazdığı 20 numaralı mektup ve Türkçe münşeâtta 

da yine onun Fâtih’e yazdığı 4 ve 5 numaralı mektuplar dikkati çekmektedir. Çünkü 

                                                
885  et-Tirmiźî, Sünen, Kitâbü’d-De‘avât 45, V, 524. 
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sözkonusu mektuplarda isimleri geçen bu kişiler, Osmanlı’nın imparatorluk hâline 

gelmeye başladığı XV. yüzyılın ikinci yarısında tarihin yönünü değiştiren çok önemli 

kişilerdir. Bunların dışında yine değişik vesilelerle isim belirtilmeden dönemin vezir, 

emir, kadı gibi üst seviyedeki devlet adamlarına müellif tarafından yazılmış 

mektuplar da çeşitli yönlerden o döneme ışık tutacak niteliktedir ve büyük değere 

sahiptir.  

a. Türkçe Risâle-i şevķķķķıyye’de Maķķķķâle-i Nuśśśśĥĥĥĥiyye (Öğüt Makâlesi) 

Giriş: Bahar Sözüne Dair 

Hüsamzâde baharı birbirinden güzel sözlerle tasvir etmektedir. Buna göre 

sabah vakti berraklığı, öyle güzel dem (zaman)dir ki onda ilâhî hazine bahşolur. 

Hazinelere rûhlar taliptir ve onları açan anahtar sabah duâsıdır. İzzetli can, kutsar ve 

birler, devletli dil, tesbîh ve temcîd okur. Öyle bir dil ki gafleti tutukluk vermez, 

Rabbine hamd ve şükürde bulunur. Sonra hafif esen hoş sabâ ki dem (nefes)dir hasta 

gönlün şifâsı, gönlün elçisi ve rûhun habercisidir, dîvâne âşıklara canını vericidir. Bu 

cân-ı âlem ve âlem-i cân (ruhlar âlemi) ki düzenlenmiş türlü türlü hediyeler, 

bezenmiş sağlı sollu turfandalar. Bazen kakül ve bazen sümbül bitirilmiş, bazen 

nergis çiçeği getirilmiş, bazen gül götürülmüş, bazen yasemin kutusu üstübeç 

kılınmış, bazen gelincik hokkası demir tozu kılınmış. Kurulmuş gül için bağda Kâvûs 

tahtı, derilmiş menekşeyle türlü türlü tavus nakşı. Gelincik parlaklığından çimen 

parlak, fesleğenler perçeminden yer, kokulandırılmış. Kumru sesi ve bülbül avazı 

öyle hoştur ki âşıklara söz, saz ve gürültü salar. Ağaçlar raksa girmişler, coşkun 

saçmışlar çiçekler, cübbeleri yırtmışlar. Çam fıstığı ağacı baş salıp hayranlık eyler, 

selvi çınar raks eyler. Su coşup şu kadar feryâd eder ki bend ve zincire çeker âh, bilip 

ne çektiğini bülbül belâdan, gülün kan derlemiş benzi hayâdan887. 

Rûh Kuşunun Kutsal Vatanın Aslı Olan Bahar Mevsimini Hatırlama 

Nağmesi ve Onun Ten Kafesinde Nefsin Ünsiyetinden Sıkılma Ötüşüne Dair 

Ruh, asl-ı vatan hâlinden huzûrunu, yüce cemâlin yuvasında Cebrâil kuşunun 

olduğunu, düşüp bağlı ten kafesinde birlikte oturup kalkan nefs kargasının olduğunu 

anıp gamlı gönülle, iç yangınıyla söze başlıyor. Buna göre ne yazık ki o, şeytanın 

hilesine nişâne (hedef) olmuş, Firdevs cennetini çöle salmış, huriler süslemesini 
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isterken zînetinden, ederken Tûbâ temennî yüksekliğinden, sözü bal gibi tatlıyken, 

kısmeti uğurlu ve şeker yağdırıcıyken baharı dikene, gülü toza vermiş, ilacı zehire, 

devâyı derde vermiş, düşüp bendine bir nefs-i Zengîye kul olmuştur. Onun yüzü ekşi, 

sözü acı, işi kötü gul yabanidir. Yılan gibi dilinden ağu yağar, şerre rehber karı gibi 

sağu sağar/ağıt yakar. Büyücü nefsten sakınmak gerekir. Ne güzel söylemişler: 

Yavuz tıflın huyunu dâye (dadı)den sor, yavuz hem-sâyeyi/komşuyu hem-sâyeden 

sor. O, yakıp gayret ateşiyle vurur eli başa, bazen başı taşa, karar toprağı kanı kanı 

yaşa, neyleyim, nereye varam diye. Anbean yaş dökerdi, kan yutardı (pek çok sıkıntı 

çekerdi), der idi gözüm yaşından başka arkadaşım yok, ciğer başından/yarasından 

başka merhemim yok, benim bir köşede azıksız, dostsuz, garip, hasta, dermansız ve 

gönlü yaralı, kaldım kara gönül gibi karanlık ve sert, yavuz/kötü yoldaş gibi kötü 

hâlli ve toz içinde. Sonra da itâb/azarlama oklarına kendini hedef kılıp der idi yakışır 

mı ki nefsin hevâsıyla hoş baş olasın, dalıp endîşe/düşünce denizine keyfine buyruk 

yoldaş olasın, nice uymak bu Zengî’ye888. 

Gamlı Ruhun Uzak Görüşlü Akılla İstişâresi ve Aklın Nefse Nasihatle 

Rûhun İşini Yönetmesi 

Ne zaman ki gayret ayağı can başını bastı ve hayret eli ruh yayını yastı 

(yayının kirişini gevşetti), ruh uzak fikirli ve öğretici akılla meşveret etti ve ondan 

azmedip kendi tarafına gelmesini ve el birliği yapmalarını, elini tutmasını ve işin 

bitmesi için tedbir etmelerini istedi . Akıl şöyle dedi: Cemâlinden gönüller şen olsun, 

kemâlinden yavuz gözler/değen gözler kem olsun. Ey âlemi süsleyen mehtâb, budur 

iyi görüşlü düşünce, bu iş, şiddetle sonuçlanacak gibi değil. Tabiat çaresi (ilacı), 

yardımcısıdır. Kuvâ vehm hevâ, sağ ve soldan eşküncisidir, doymazlık onun yayası 

ve hırs müsellemidir, gazap çeri başı ve şehvet beylerbeyisidir, cimrilik dostu, 

tükenmez arzu kafadarı, büyüklenme ve kendini beğenmişlik işi ve çapulculuk ve 

yağmalama sanatı, başında yazılı kara gün, her gün büyüyle bambaşka, alnında kara 

tâlih, bayrağında “arzusunu tanrı edindi”889. Kesinlikle gerek ki lütufla Yaratıcının 

öğüdünü okuyalım, ola ki acele etmeden ve dikkatli davranarak dikenliği bahçe 

yapalım. Yavuz/kötü, iyilikle çok iyidir, yavuz dahi demiş iyilik iyidir. Ola kim 

iyilikle basalım, söyleyelim. İnce akıl, yol kesti ve şöyle dedi: Ne yoldur ki baharın 

                                                
888  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 184-186. 
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parıltısıyla ah vah ve hevâyla kandırılasın, bu otlakta hayvânî lezzetle aldatılasın. 

Satasın çeng ve neye şöhret ve nâmı, geçesin uykuyla, seçmeyesin sabah ve akşamı. 

Seyir ve gezinti yerinken kutsiyet bahçesi, çerçöpe haşa ki olsun ünsiyet. Bu düzgün 

(düzenli hâl) bozgunu yakındır, gaflet uykusundan uyan. Ömür gibi bir demdir, âhir 

(nihâyet, neticede) bin yıl tut onu sen. Önce tat tadarsın çok güzel, sonra gam yiyen 

olursun çok üzücü. Bu ömür ve kol kuvvetine inanma, yele aldanma ve suya 

dayanma. Yiğitlik, çünkü delilikten bir budaktır, fikirsiz olan iş, haktan ıraktır. Cihân 

endîşesidir kuru sevdâ, nedir sevdâya hâsıl gürültü ve kavga, budur oyunu cihânın 

tâze tâze, oyun öğretse olmaz hokkabâza, kimin boğazına döktü bir dem âbı ki 

doldurmadı ağzında toprağı, ne verdi/gülü açtı ki âhir sarartmadı, ne insanı besledi ki 

vermedi dert. Melek gibidir dünya, fakat şeytan, gece gündüz yolunu kesmek için 

hile yapar. Bu sofradan yiyecek sanma şekerdir. Hep gönül derdi ve ciğer kanıdır. Ne 

cana verdi bir soğuk su şerbeti, ki içirmedi bin usanç ve sıkıntı zehirini, ne vücûda 

sundu/uzattı bir lokma nevâle ki ona yüz renc/zahmet havâle etmedi. Gel o saray için 

sevinme ki vîrân eyler günlerin geçmesi, var olma şu mâteme sevinçli ve şen ki 

tutmuştur eteğini mâtem eli. Gerekmez o evin zahmet ve sıkıntısı ki tez olur 

binâsının yok oluşu. Nedir bir mala bu denli hırs ve hürmet ki olmaz bir nefes 

ömrüne kıymet. Bilirsin ömür ve vaktin ivişini/hızlı geçtiğini, ecel hücûmunun 

kafada duruşunu, yürüyüşünü. Geliş, gidiş, dönüş, konuş hebâdır/boşunadır, cihân 

ehli, cihân gibi vefâsızdır. Bilen örter hakkı kin ve hasetten, aşar bilmezlerin kendi 

yaralaması hadden. Gösterir ellere zulüm ve küstahlık eli, koş, uzaklaş. Alırlar el 

tutacak yerde ayağı, uluları bunların beylerdir bayağı. İşleri, güçsüzleri incitmek, 

likâsıyla bahşişini umanı isteksiz kılmak. Ölümü yeğ görür çıplak olan aç, el 

açmaktan cimriye hor ve muhtaç. Ve güçleri, Hak mensûbuna kapı kapamak, kendi 

mensûbuna kapı açmak. Açık tut kapını bir gün kapatırlar, ne kadar bağrına bassan 

kaparlar. Ne iştir kilimi suya salmak (işi oluruna bırakmak), el suyundan yüz yuyup 

yüz suyundan/namus, şeref ve itibardan el yumak/vazgeçmek. Önlerinde altın elli 

olan el üstünde, artlarında hünerli ve yoksul el altında. Onun için tecrübe edenler 

bölük bölük dediler ki “hükümdârların vefâsı yoktur”. Kesin olarak bil ki bunlardan 

nakd ü belâ vazîfedir ve gam kanıdır bunlar için kadayıf. Bel bağla/önem ver 

kulluklarına/hizmetçiliklerine ki eksilmeye kadayıfla vazîfeler. Nice düzdüm incileri 

hüner çeşitlerinden, ki gül, güzellik nüshası alırdı yapraklarından. Sözümün incileri 



 267 

olduğu için altundan boş, nice pâkise düştü gözden kulaktan uş/şimdi. Ne var/şaşılır 

mı yanımda görmezsem söz ehlini, kanatlıdır uçar bunlar söz, ehlin. Hüner inci, can 

denizdir, akıl dalgıç, ele gayretle girer özel cevher. Bunlardan yüz çevirmektir iyisi. 

İyi yuttun ciğerden kanlar tolusu (kadehi). Dilersin çöreğin ola yuvarlak ay. Bu 

harmandan ne tane gözle/bekle ne saman çöpü. Ulûfeciye bırak dünya harmanını ver 

talakı, çünkü fânidir bırak bu kemer ve kemer altını. Erin/kişinin dünyâda adıdır 

kalanı, kalanın gerçek olmuştur yalanı. Bilirim dertli ve pür belâsın, cihân 

debdebesine mübtelâsın, mecâzî lezzeti bin gayretle bulursun, hakîkî izzeti boşuna 

umarsın. Ey dost insan kalıbı meclisi düzülmedi (düzelmedi, intizama girmedi), onun 

için ki hayvânî güçlere otlak ola ve bu insan kalbi çadırının kurulduğu yer kurulmadı, 

onun için ki alçak tabiatlara dinlenme yeri ola. İdeal yola dönmeyi elden bırakma ve 

çöllerde şaşırıp kalanlar gibi olma, haberin olsun bu, Yaratıcıya ait iş ve ilâhî 

terbiyedir, evet değersiz balçıktır, fakat ne balçıktır ki bu balçığa beyhûde değene 

uğurlu ve güvenilirdir izzet sâhibinin hoş sözünün nazarlığıyla ki “Adem’in balçığını 

ellerimle kırk sabah mayalandırdım”890 ve hoş kokulu balçık, can gülüyle beraber 

oturan arkadaştır ve can cevheri, celâl ile cemâl arasında kimyâ misâl yaratılmıştır. 

Ve izzetlendirilmiş, korunmuştur (balçık) izzet sâhibinin hoş sözünün şimşek 

parıltısıyla ki “Ona rûhumdan üfledim”891. Nihâyet şöyle denmiştir: “O (rûh), “ol”892 

emrinin zilleti altına girmemiştir”. Cemâlinden güneş düşmüş zevâle, kemâli bedri 

döndürmüş hilâle. 

Muhakkak ey nefs-i emmâre Allah, melekler âleminden gönderip balçık 

kulübesinde senin gibi taş mizaçlı, rengi karaboya, hızlı, sert huylu ve ağzında kötü 

söz, şaşkın ve gözde karanlık, zengî ve süflî çirkin onun gibi benzersiz ve kemâlle 

dolu cemâle tezvîc ede de şükrünü kılmayasın ve kadrini bilmeyesin ve izzetini 

anlamayasın, yâre yarar iş işlemeyesin “Onlar (eşleri), [onların (erkeklerin)] 

örtüsüdür”i893 işitesin, “Onlarla istişâre edin, onlara muhâlefet edin”i894 işitmeyesin, 

işin sonunu düşünmeyesin, ne gerekse (olur olmaz şeyler) işleyesin, önü sonu/önceyi 

sonrayı sanmayasın/düşünmeyesin, en azından ateşe yanmaktan ise duman yeğrek 

demeyesin, fırsat zamanını ganîmet saymayasın. Gel nâz ehlinden el çek, niyâzsız ol, 
                                                
890  el-Ğazzâlî, İĥĥĥĥyâü ‘ulûmi’d-dîn, IV, 344. 
891  Hicr, 15/29; Sâd, 38/72. 
892  Bakara, 2/117. 
893  Bakara, 2/187. 
894  el-Beyhaķî, el-Meĥĥĥĥâsin ve’l-mesâvi, s. 79. 
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kanâat hazînesiyle yüce başlı ol. İşte asıl merâm, cennet ve esenlik yurdudur, son söz 

budur895. 

Vehmin Akılla Nefs Tarafından Çekişmesi ve Aklın Ona Rûh Tarafından 

Cevâbı 

İnce görüşlü akıldan en iyi söz ve karanlık nefsten renkli/süslü söz denildi, 

işitildi ve bu arada sivri uçlu/keskin ve fitneci vehm, yardımcılarıyla kavga ve 

kötülük için çirkin bozgunculuğunu ifşâ etti, acele yürüdü, telaşla koştu, saldırdı, 

sapıttı, savurdu, eğlendi/oyalandı, bekledi, yoruldu, dinlendi ki ömrü bâde/rüzgara 

verme (ömrü yitirme, elden çıkarma) diye çölü dünyâ gösterir inşâ eder ki, cihânın 

dirliğin (yaşamına) bir dem demişler, yaraşmaz bir deme bin gam demişler. Bazen 

döndürür çölü bâd/rüzgar ile sıdk ve safâ gösterir inşâ eder ki, cihâna cümle ger bir 

dem demişler, dem-i sıdka iki âlem demişler. İki yüzlü vehm, büyü hilesiyle bazen 

mıha vurur, bazen nâle (nâle vurmak: inlemek), bazen nazla yüze güler, bazen matem 

ve feryatla inler, vakitli vakitsiz hasta kalbe iş gücü karmakarışık gösterir, bazen kalb 

edip (tersine çevirip) karmakarışığı iş güç gösterir. Uzak görüşlü ve işi doğru olan 

akıl, iki yüzlü vehme şöyle cevap verdi: Ey devr gibi donu/elbisesi iki renkli, nefsi 

buldun gözükür bazen Rûmî bazen Zengî. Onun için iki yüzlü oldun pergel gibi 

bazen idbâr/tâlihsizlik çizersin, bazen ikbâl/tâlih. Daha ne kadar hayfla/haksızlıkla 

zulmedersin, sonunu düşünmeyip sevinirsin, sonunu yoksul, önünü zengin 

gösterirsin. Satarsın arpa, buğday gösterirsin. Çünkü bir buğdaydan erdi âdeme vay, 

cenneti eyleye mi bunca buğday. Kılınca özünü hırs ve hevâ kul, geç bu 

bulanıklıktan berraklık bul896. 

Nefsin Akla İcâbeti İle Hakk’ın –O’nu Tesbîh Ederim- Dergâhna Dönme 

Niyâzı Arasında 

Nefs, bazen daralıp, içi sıkılıp gölgesiyle eder savaşı, bazen boynunu eğip 

kılar kılıncı(tevazu gösterir) ve sevişi, nihâyet baş üstüne diyerek dedi ki nice nükte 

okuyla harb edersin, nice yerme taşıyla vurursun. Azarlama, aştıkça hadden cenge 

döner, katı oldukça balçık, taşa döner. Ne var/şaşılır mı eğer yara vursa yâr yâre, 

değil böyle ki ede pâre pâre. İçime dert, derdime devâsın. Tenime can ve canıma 

                                                
895  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 186-193. 
896  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 194-195. 
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belâsın. Çok ettim cürüm hani af şâhı, eskiden beri var olan usûldür/âdettir Âdem 

günahı. Küçükler işi, cürüm ile hatadır, ulu yolluların/yüksek derecelilerin affı 

atâ/ihsândır. Geçmiş için Hak –O’nu tesbîh ederim- dergâhına bağışlanma ve özür 

dileyerek şunu söyleyicidir: Ey Allahım garip, hor ve inleyenim, şerrimden 

(kötülüğümden) işim ile utangacım. Gecem ümitsiz sabahından karadır, 

günüm/gündüzüm hasret dününden/gecesinden pür-belâdır. Hata kuldan, atâ/ihsân 

sultandan olsun, atıyye ehlisin, lütuf senden olsun897. 

Nefsin Rûha İtâati, Ondan Özür Dilemesi ve Nefsten Dikkafalılık 

Haltının Karışmasına Dair 

Sözün özü lâubâli nefs, rûhla anlaşıp tenezzül ederek/alçalarak ve kendini hor 

görerek şöyle der idi: Servi boylu, tozundan tâze yüzlüler yeni olsun, günün, günden 

güne daha zarîf olsun, başıma taç ve tacıma cevhersin, gönülde aynasın, gözde 

nazarsın. Ulular/çok büyükler küçük suçunu yüze vurmaz. Küstahlığıma sebep ne 

lütfun, kesmem ümîdimi o sebepten, Allah rızası için bir şey ver, eşiğindir ey dost, 

affeyle edepsiz dilenciden. Her ne dersin bana anca (o kadar, öyle) hezârem. Kötülük 

ve kavgam elinde utangacım. Ne harfim ki tapuna (zatına, makamına, hizmetine) 

yakışmaz, kalem çek ki kulun işi hatadır.  

Bilcümle zaman zaman nefse tevfîk/muvaffakiyet arkadaş olup emmârelik 

donunu/giysisini çıkarıp levvâme ve mutmainnelik hullesini ve hil‘atini/kaftanını 

giyip ilâhî fetihler yakınlık ve samîmiyet buldu, “Ey güven içerisinde olan nefs! 

Rabbine dön, sen O’ndan, O da senden hoşnut olarak!”898 değerli hitâbını işitti. Rûh 

cihân şâhı, fetihlerin yolunu bulup akla sana rahmet koluna kuvvet, ne güzel lütuf ve 

mürüvvet deyip dışı iffetli ve içi aydınlık oldu. Şaşkınlık çölünden ve özlem 

yıkıntısından kurtuldu. Yoğunluğun sebebiyet verdiği gönül darlığı açıldı. Vatandan 

çıkmak/ayrılmak için letâfetin parlaklığı göründü. Hak düşüncesine gönlü kırık için 

anahtar düzüldü ve sevgiliye kavuşmaya canı sıkkın olan için rahatlık ve neşe 

göründü. 

Ancak nefs, vakitli vakitsiz cibilliyetinden emmârelik eski kilimini sırtına alıp 

yorganından dışarı ayağını uzatırdı. Havâssı/duyuları vehm ve tab‘/tabîat ve 

                                                
897  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 195-196. 
898  Fecr, 89/27-28. 
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kuvâ/kuvvetler a‘vânıyla/yardımcılarıyla mesken tutunca koşuşurdu, Hakk’ın yoluna 

sed yapılırdı899. 

Rûhun Nefsin Fitnesini Kaldırmak İçin İlhâmın Eteğine Yapışması ve 

Rûhun İlhâmın Haberini Kelime-i Tevhîd Sultânının Cenâbına Göndermesine 

Dair 

Can cihân şâhı, bu nefs seddini burmak için ilhâmın eteğini tutup şöyle dedi: 

Ey uğurlu elçi “Allah seni korusun” ve ey hayat habercisi “Allah sana uzun ömür 

versin”, ey gözler cilâsı ayak toprağının ve ey gönüller safâsı temiz yerin, ey göz 

nûrunu toplama mumu, içi temiz olanların gönlü gibi âlemde seçkin, safâ ağzıyla 

gözü öpülmüş, vefâ eliyle sırtı sıvazlanmış, okşanmış, can damağına lezzet var 

dilinden, gönül sarayına koku var dem (soluk)inden, gönlün/kalbin ilk görünen ay 

parçasından ince görendir. İşin, sürekli dîni idrâktir. Mutluluğun bekçisisin, inâyetin 

arkadaşısın, kelime-i tevhîd sultanının askerinin serdârısın, ünsiyet ve tefrîd 

meclisinin gönül çeken buhurdanına sahipsin, haberi müjdeleyensin, merâmı 

kolaylaştıransın, gam gideren elçi, kalbe ferahlık veren Hızır ol. Güvenlik tartısını 

ayarlayan, yıkık insan mülkünü onaran kelime-i tevhîd sultanı yüksek divânına sefer 

kıl, kelime-i temcîd hakanı dergâhına geç, güneşe zerre hâlinden haber kıl, yine 

aceleyle eriştir haber ki şâyet bulmayasın benden eser. Esirgeme inciyi 

cevherîden/kuyumcudan, gizleme Zühre güzelliğini Müşterî’den, de ben bendesinden 

ki benim canım benim canım fedâdır. İzine yüz sür yüzümden bin bin (binlerce, türlü 

türlü) eyle hizmeti, yoluna can ver gönülden bin bin eriştir haber, nefs elinden 

hikâyetlerim, kara bahtımdan şikâyetlerim, kayırsın kulunu rahmi/acıması yüzünden, 

kılsın iltifât lütfu yolundan. Umarım hâssa-i hasâilinden inâyetler, şîme-i şemâilinden 

himâyetler. Ola kim/belki Hızır gibi erişip vîrâneyi mamûr kıla derhâl, gamlı gönül 

kan içindeyken açıla gonca gibi.  

Hemen hayat verici elçi, ermedi, dinlenmedi, seyri yol keserdi (yol alırdı) 

sabâ rüzgarına, tevhîd otağı ve temcîd nâmûsgâhı bârgâhına erişip şeker döktü 

mükerrer. Dedi ki melek kölen, felek fermanını kabul edici. Cihânın elinden tutansın, 

can esîrin. Ey âlem-i cân ve cân-ı âlem ki hoştur ayağında Âdem ailesi. Can cihân 

şâhı, uğurlu ruh (satranç taşı)la oyunu fil ve ata düşmüş, vezîri eğri giden nefs evinde 

                                                
899  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 196-198. 
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mata düşmüş. Nola yalnız garîbi yâd edesin, bu dîvâne hüzünlüyü şâd edesin, kerem 

göster ki kerem sultanısın, kadem kıl rence ki rence kademsin. Dağı kılca komaz 

nefsin dumanı tozu, nice çeksin kıl kadar can dağ kadar derdi. Gerek ki garip üstüne 

rahmet suyunu saçasın, şefkat gölgesini salıp gamlı gönlünü açasın. Kudsiyân 

(melekler) içine düşmüş gayretle bu mana. Yazık ki kala mahpus Hind u Zengi 

elinde nûr-i Rûmî. Hoş kokulu ki beklemekle can, zehirli gam içerdi tâze tâze, gece 

gündüz rûzgâr ölçerdi tane tane. Sürekli yol gözlemek gönlü karartır/yese düşürür, 

kısaltır ömrü ve benzi sarardır. Beklemek âfet olsa da ey dost sonu kavuşma olunca 

rahattır ey dost. Ne hoştur beklemek arkasından yâri, ümîde eriştire ümitvârı900. 

Kelime-i Tevhîd Sultânının Nefs Hükümdârlığına Saldırısına Dair 

Can emîrinin yardımcısı, rûhun imdâdına yetişen, cihânın hakanı, kelime-i 

tevhîd sultanı, tefrîd kahramanı, şevket ve satvet ile binlerce saldırıp geri çekilme ve 

savlet ile ki kılıcından ürker aslan, okundan korkar uçan kartal, gelişinin uğuruyla ve 

hücûm tümeniyle yöneldi ki mızrağı vurarak nefsin karanlığını götüre, can emîrine 

sevinç ve gönül rahatlığı getire, sancağı fetihle zafer makâmına dike. Hemen tutsa 

toprağı altın eyler, elini taşa sunsa/uzatsa cevher eyler. Bu esnâda râh-ı hâftan 

nevrûz-ı Acem belirdi, kalbin kâf dağına fethin altın süslü sancağı göründü, 

kutsallığın hoş sesli davulundan nevrûz-ı Arab nevbeti vuruldu, nefs devleti yöneldi, 

can cihân şâhının devleti erişdi, kuvvetler can melikine dönüp Allah Allah gülbângı 

çekildi, Rûm hükümdârlığında Zengî nefs cündile (askeriyle) kahramana döndü, putu 

kırılmış, ayağı bağlı/bir yerden ayrılamayan kaygılı ummâle döndü, can cihân şâhı, 

içki içme edâsıyla ve neşe nazıyla zâhir ve bâtın âlemini istîlâ edip gönül halvet 

sarayında dâimâ, sır gül demeti dest ber dest, kelime-i tevhîd sultanıyla art ardına, 

nevây-ı uşşâkla güzel sesli. Nefsten kurtuluş tevhîd seferiyle, nefse gazâ tevhîd 

hançeriyle, hevâ ordusunun hezîmeti tevhîd askeriyle, gönlün fetih yardımı tevhîd 

zaferiyle, hayret denizinde rûh gemisi tevhîd demiriyle, canın lezzeti tevhîd 

şekeriyle, gizli şirkin akşamının kaybolması tevhîd seheriyle, “veya daha yakına”901 

makâmından geçme tevhîd rehberiyle, gönül derûnunun kimyâsını kavrama tevhîd 

cevheriyle, yücelik ve makâm tevhîd eseriyle, ebedî mutluluk tevhîd nazarıyla, gönül 

ışığı tevhîd ayıyla. Çünkü kelime-i tevhîd sultanı yardımıyla can cihân şâhı mülk-i 

                                                
900  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 198-201. 
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tab‘ u nefsi ve kuvâ-yı teshîri eyitti, oldu uğurlu yıldız, mübârek çehre ve parlak 

gözbebeği, yüzünde doğan mutluluk ışıkları, özünde parlayan seyyitlik eserleri, 

bazen teçhizat ve levazım ve nimet ziyâfetiyle içtikçe içerek, bazen musîbet gamının 

sebebiyet verdiği ayrılıkla çok coşkun, bazen kükreme, gürültü ve nasip, bazen 

çığıltı, inilti ve teselli, aşk davulu çalındı bu sedayla. Bütün akıl ehli bilir zâhironu 

(besbelli onu), ki misk kokusu ve aşk olmaz gizli. Her ne kadar âşıkın hâlleri gizli 

olsa da aşk ve muhabbet, perde yırtıcıdır. Aşk derdi âşikâr olunca, dalkavukluğun 

tedâvisi faydalı olmaz. İçinde âşıkın sabır ile korku, avuçta yeldir kalburda su, 

dermandayım aşk derdi ve belâsıyla, geri verirsem bu derdi nâmerdim cihân 

dermânına. Ferâgat uyudu, kavga uyandı, özlem davulu vuruldu bu sedayla ki bin yıl 

çekerse aşk gamından garâmeti, yok gönlümün bu mihnete bir dem 

nedâmeti/pişmanlığı, olsun selâmet ehline bizden selâm ki, teslîm ettiler bize 

melâmet/ayıplama, kınama mülkünü, sevdâ alâmetleri sebebini âşık anlaya, allâme-i 

cihân ne bilir o alâmeti.  

Çünkü gönül halvet sarayı ki Hakk’ın dışındakilerden arındı, doğruluk 

tütsüsüyle ve sevgi süsüyle bezendi. Ünsiyet iniltisinin neyi vuruldu, ondan beri ki 

saldı gözüme hayâli dost, aldı karârı candan ve tenden mecâli dost, ayrılık celâlinin 

kahrıyla yarıldı Tûr-ı cân, sabr ola mı kılınca tecellî dostun cemâli, sâkî getir şarâbı 

ve boz akıl düzgününü, ya raht-ı cân (can eşyası) sığa bir eve ya dostun hayâli.  

 Gönül meclisinde aşk sazından âvâzeler köşelerde duyuldukça duyuldu ve 

ilhâm sâkisinden sırr-ı ledünnî şarabı içildikçe içildi. Felekler, bu saz avazına rakkâs, 

melekler şevki denizinde dalgıç, can sözünü aşk sazına kıldı demsâz, yükseltti 

himmet perdesinde ses ki, destân olalı âleme dîdârı âyeti, nesh oldu hûr kıssası, 

cennet hikâyeti, lafızlara var son ve had yok cemâline, kim ede sonluyla beyân 

sonsuzu, gerçi nişânsızdır aşk âlemi, okyanusu damla saymaz aşk şebnemi. Ararsan 

zerre zerre kâinâtı, bulursun aşkı her zâtın sıfâtı, şarâbı keyfinden cümle sarhoş, 

gönül ve cân şaşkın, akıl hayran, zemin bir yudumdan sarhoş, ki düşmüş yüz sürer 

ayaklara alçak, ebediyen âfiyet olsun o cana bu mana ki içer denizleri der  “Rabbi 

zidnî”902. 

                                                
902  Tâhâ, 20/114. er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 201-206. 
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Kelime-i Tevhîd Sultânının Hazret-i Vücûdun (Varlığın) Gayret 

Yolundan Hazret-i Vâcibü’l-vücûda (Varlığı Zorunlu Olana) Yönelmesine, Rûh 

Hükümdarlığına Yokluk/Fenâ Ulaşmasına ve “Ancak İhtişamlı ve Cömert Olan 

Rabbinin Kendisi Bâkî Kalacaktır”903 Yüce Hitâbıyla Bekâ Bulmaya Dair 

Can, bu aşk içkisinin işvesinde ve özlem neşesinin nazında tevhîd sultanının 

elinden ledünnî sırlar kadehini içerken gizlice işâret edildi ki varlık sebepleri, kavga 

ve gam doludur, ferâgat menzili yokluk mülküdür, cân besleyen, iç açan elçi, şeker 

saçıcı mükerrer, yani ilhâm gelip tevhîd sultanı remzini beyân etti, canı yanında ki 

pek de gurûr etme safâ ile, gider kendini beğenmişliği aldatılma vefâ ile. Gerçi işlerin 

tuz lezzetidir, geçince hadden çok âfetidir, dururken bunca kemâlât davâsı, tecellî 

kıla mı hak nûru heyhât, kişiye kendini beğenmek doğru ve yerinde değil ki göz 

yarası (nazar) vurur gönüllere key/dağlama, ikilik bu yolun olmaz revâsı, ya 

vücûdun/varlığın hazzı ya Hakk’ın rızâsı, gidilmez bu yola varlığından geçmeyince, 

bu iş güç ve düşünceden el çekip bu yurttan göçmeyince, hevâ âha âhenk olmayınca, 

felek aynası ondan renk almayınca, belâ kâr ve cefâ yâr olmayınca, ciğer baş ve gözü 

yaş olmayınca, sakın sakın ki sıvanmaz o sıva bu balçıkla. Nice yapmak ki yıkmak 

getirir, nice yıkmak ki yapmak getirir. Taalluk berkidip bî-hâsıl oldun (ilişkiyi 

sağlamlaştırıp sonsuz oldun), çünkü kestin bendi bağı vâsıl oldun/kavuştun. Bu 

menzil ki yolu kem, yolu dert ve gam doludur. Irak ise ne var iki adımdır. Bas, birini 

nefse, birini cana kıl kısmet, budur tevhîde serhat/sınır sana nisbet. İlâhî benim o 

solgun yaprak, ki her yelden olur başına toprak. Fakir, dertli, hor ve gamlı, hakîr, 

hüzünlü, inleyen ve miskin kamu bağlıya sendendir sermâye, kolaylaştır bize 

muvaffakiyet ve itâati. Koma îmânda korku, canda kaygı. İlâhî, hırsım ağzını aç 

kılma. Ganîsin ver ki muhtaç kılma, bağışından bulur âlem kısmet. Beni her kapıya 

kılma havâle. Yâ Rab muhib/seven gönüldeki sevgi ve vefâ hakkı, subh-ı sabâ 

demindeki doğruluk ve safâ hakkı, günâhkârların kıldığı dert ile âh için, muhlislerin 

ettiği riyâsız amel hakkı, Zâtın nûrunun parıltısının cemâlinin cömertliği için, Cenâb-

ı Kibriyâ’nın ihtişâmının izzet ve celâli hakkı, cevr ü cefâ için ki çeker evliyânın 

canı, hem nebilere eren/isabet eden en çetin belâ hakkı904. 

                                                
903  Rahmân, 55/27. 
904  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 206-209. 
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İçeriğini sunduğumuz bu öğüt makâlesinde temelde insanı insan yapan nefs 

ile ruha, bu ikisi arasındaki mücadelelere, aklın arabuluculuğuna yer verilmektedir. 

Bu arada nefs ile ruh arasındaki ilişkilerde vehmin ve ilhâmın rolüne ve son olarak 

da kelime-i tevhid sultanının bu mücadelede ağırlığını ortaya koymasına ve meseleyi 

sonuca bağlamasına temas edilmektedir. Kısacası kişiye doğrudan nasihatte 

bulunulmamakta, onun sözü geçen vazgeçilmez unsurları (yönleri) muşahhas hâle 

getirilerek ve konuşturularak hem kendisini daha iyi ve daha somut bir şekilde 

tanıması hem de nasihatlerin boşa gitmemesi ve sözde kalmaması amaçlanmaktadır. 

Çünkü kendi içinde bu tür ilişkilerin yaşandığını kavrayan insan hayata daha farklı 

bakacak, yapılan uyarıları dikkate alarak davranışlarına çeki düzen verecek ve 

hayatını düzene sokacaktır. Öğüt makâlesinin bu şekilde sunulmasının gayesi bu olsa 

gerek.   

III. DİL VE ÜSLÛP 

A. Dil 

er-Risâletü’ş-şevķıyye’nin Arapça, Farsça ve Türkçe bölümlerinde kullanılan 

dilden söz etmeden önce Anadolu coğrafyası üzerinde yazılmış münşeât 

mecmualarının dili üzerinde kısaca durmak istiyoruz.  

Münşeat türünde yazılmış eserlerin dili, seci905 ve alliterasyonlarla yüklü, 

zaman zaman söz oyunlarına yer veren, Türkçe sözcüklerin hemen hiç yer almadığı, 

son derece ağır bir dildir. Gerçekten münşeat türündeki eserlerin en önemli özelliği, 

dillerinin oldukça sanatlı olmasıdır. Nitekim Tâhirü’l-Mevlevî’nin münşîyi 

tanımlarken kullandığı “Eskiden gayet iyi nesir yazan manasına kullanılır bir tâbir 

idi. Kâtib, muharrir, yazıcı kelimeleri, münşî lafzındaki kudreti ifade edemezdi”906 ve 

                                                
905  Tâhirü’l-Mevlevî’nin Cevdet Paşa’dan naklettiği ifadeye göre mensûr/nesirsel söz, mürsel ve 

müsecca kısımlarına ayrılır ve herbirinin kullanım yeri başkadır. Geçmiş edipler, resmî münşeâtta 
tersîle bağlı kalırlar ve özel mektuplaşmalarda tescî‘ yoluna giderlerdi. Sonraları kalem kâtipleri 
arasında tescî‘ yolu iltizâm ve bedî‘î sanatlar ile çok uğraşılmakla sözün kendi öz güzelliği 
konumunda olan fesâhat ve belâgat aradan kaybolmuşdu. Bkz. Tâhirü’l-Mevlevî, Edebiyat 
Lügatı, haz. Kemâl Edib Kürkçüoğlu, Enderun Kitabevi, İstanbul 1973, s. 116. Yine Tâhiru’l-
Mevlevî, kitabının bir başka yerinde de şu ifadelere yer vermektedir: “Türk nesri, eski zamanlarda 
seci‘ gibi külfetlere düşülmeksizin tabiî ve sâde yazılırmış. Bu, Orhon âbidelerindeki yazılardan 
anlaşıldığı gibi 14. asra kadar yazılan mensûr kitapların satırlarında da görülüyor. 15. asırda 
yetişen Sinan Paşa, Acem nesrini takliden kaleme aldığı Tazarru‘nâme’sinin her fikrasını 
müsecca‘ olarak yazmış, ondan sonra eli kalem tutabilenleri, mutlaka seci‘li yazmak merakı 
sarmıştır”. Bkz. Tâhirü’l-Mevlevî, a.g.e., s. 132.   

906  Tâhirü’l-Mevlevî, a.g.e., s. 107 
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münşeâtı tarif ederken kullandığı “Münşîlerin yazdıkları tumturaklı nesir ve bunların 

topluca bulunduğu mecmua veya kitab”907 sözleri de bu temel özelliği gözler önüne 

sermektedir. 

Bu özelliğiyle münşeat, tıpkı şiirde olduğu gibi duygu ve düşünceleri, en 

ahenkli, en olgun ses yapısıyla anlatan bir tür olmuştur. Ama inşanın, sadece belirli 

yer ve durumlarda yazılması, özellikle örnek alındığı kaynaklardaki biçiminin büyük 

ölçüde korunması, sanatçılara geniş bir kullanım alanı tanımamıştır. Bu nedenle de 

inşa, belirli yapısını hep korumuş, büyük farklılıklar göstermemiştir. 

Edebiyat araştırmacıları, eski Türk edebiyatı şiirini genel olarak Kuruluş 

devri, Geçiş devri, Klasik devir, Sebk-i Hindî akımı, Yerlileşme devri gibi bölümlere 

ayırarak incelerler, ama Eski Türk edebiyatı nesri için böyle bir sınıflama oldukça 

güçtür. Çünkü XV. yüzyılda görülen ilk inşa örnekleriyle diğer yüzyıllarda görülen 

inşâ örnekleri arasında gerek konu gerekse dil ve anlatım özellikleri bakımından çok 

büyük farklar bulunmamaktadır. Bunun önemli nedenlerinden biri de, münşeat 

mecmualarının büyük bir kısmının el kitabı gibi kullanılmasıdır. Yani birçok münşî 

veya kâtip, daha önce yazılmış münşeat mecmualarındaki ifadeleri, çoğu kez bazı 

kişi ve yer adlarını değiştirerek aynen kullanmıştır908. Nitekim Orhan Şaik Gökyay’ın 

gözlemleri de bunu doğrular niteliktedir. O, bu durumu şöle ifade etmektedir: 

“Benim İstanbul kitaplıklarında bu konu için bakıp incelediğim yetmiş kadar 

“Münşeat” içinde çoğu dil ve üslup bakımından, neredeyse birbirinin örneği 

sayılabilecek niteliktedir ve birini ötekinden ayırt edebilecek belirli bir özellik 

göstermemektedir”909.  

er-Risâletü’ş-şevķıyye, Arap, Fars ve Türk edebiyatının sanat ağırlıklı süslü 

anlatımı haiz nesrinin bir örneğidir. Bu eserde konuyla ilgili şiirlerle metin daha 

güçlü hâle getirilmiştir.  

Arapça münşeât bölümünde kullanılan dil, son derece süslü ve sanatlıdır. 

Tasvirî bir anlatım tarzı vardır ve bu da kelime hazinesinin zenginleşmesine katkıda 

bulunmuştur. Öte yandan Türkçe’nin Arapça’ya etkisi hiç görülmezken Farsça, 

tesirini sadece mektupların içine bol miktarda yayılan Farsça şiirlerle göstermiştir. 

                                                
907  Tâhirü’l-Mevlevî, a.g.e., s. 107. 
908  Derdiyok, “Osmanlı Devrinde Mektup Yazma Geleneği”, s. 278-279. 
909  Gökyay, “Tanzimat Dönemine Değin Mektup”, s. 18. 
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Farsça münşeât bölümünde dil, yine süslü ve sanatlıdır. Diller arası etkileşime 

bakıldığında Türkçe’nin tesiri hiç görülmezken Arapça ağırlığını hissettirmektedir. 

Farça cümlelerde özellikle isim ve edat tarzında birçok Arapça kökenli sözcük 

dikkati çekmektedir. Yine metinlerde tabii olarak Arapça ayet, hadis, mesel ve 

hikmetli sözlere, kısmen de şiirlere yer verilmektedir. 

Türkçe münşeât bölümünde de dil, diğer iki bölümde olduğu gibi sanatlı 

nesrin özelliklerini taşımaktadır. Bu bölümde mektuplarda Arapça ve Farsça, 

Türkçe’ye tesir etmede adeta yarış hâlindedir. Arapça’nın Türkçe’ye etkisi en başta 

kullanılan Arapça kökenli sözcüklerin bir hayli fazla olmasında görülmektedir. Yine 

Arapça olan ayet, hadis (hadisler kısmen Türkçe olarak da geçmektedir), şiir, mesel 

ve hikmetli sözlere Türkçe mektuplarda sık sık başvurulmaktadır. Farsça’nın tesiri 

ise, ilk olarak mektupların başlıklarında görülmektedir. Sonra metin içine 

serpiştirilen Farsça şiirlerin bolluğu dikkati çekmektedir. Yine Farsça isim ve sıfat 

tamlamaları da baştan sona hakimdir. Buna karşılık maķâle-i nuĥĥiyyede Arapça ve 

Farsça’nın Türçe’ye tesiri mektuplarda olduğunun aksine daha azdır. Burada istişhâd 

edilen şiirler tamamen Türkçe’dir. Kullanılan sözcükler büyük oranda eski Anadolu 

Türkçesi’nden izler taşır. Bununla birlikte Arapça ve Farsça’nın tesiri burada da 

yabana atılamaz. Mesela en başta bütün konu başlıkları Farsça’dır. Yine 

azımsanamayacak miktarda Arapça cümleler de kullanılmaktadır. 

Farsça’nın Türkçe’ye tesirlerinden biri de, Farsça kökenli sözcüklerin sonuna 

Türkçe yardımcı fiil getirilerek yeni fiillerin elde edilmesidir. Örneğin maķâle-i 

nuśĥiyyede  q3���* �a` +6B5O6# �* VX 5GÊ (Güzer kıl bu küdûretden safâ bul) mısrâında910 

Farsça 5GÊ (geçiş anlamındaır ya da geçmek anlamındaki ÊñxG ’in hâl köküdür ve geç 

anlamındadır)’in sonuna Türkçe yardımcı fiil “kılmak” getirilmiş ve bir bakıma da 

Farsça’daki Ê +UN# 5G  (geçmek) Türkçe’ye çevrilmiştir.    

Özellikle maķâle-i nuśĥiyyede ve kısmen de Türkçe mektuplarda geçen ve 

günümüzde artık kullanılmayan Türkçe kökenli sözcüklerin burada sunulmasının o 

dönem metinlerini anlamada çok büyük bir yarar sağlayacağı su götürmez bir 

gerçektir. Ayrıca bu, Türkçe’nin söz varlığını tespite de katkıda bulunacaktır. 

                                                
910  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 195. 
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1. Türkçe Münşeâtta Geçen Bazı Arkaik Kelime ve Deyimler 

Konuşulan ve yazılan dilde, kullanımdan düşmüş olan eski söz ve deyime 

arkaizm denir. Arkaik ise, arkaizmle ilgili, eskimiş (söz veya eser) demektir911. 

Türkçe mektuplarda geçen arkaik kelimeler, görülebildiği kadarıyla 

şunlardır912: 

Ancılayın (���	): Onun gibi.  

" «2� �!:SA�Y �3��X �7#"���*����B ��O�U��&�B "5U ©�W� O $!�Y !A4 CbU !�:�; QD:A�B g'È�"   

(kemâ ķâle Ĥabîbü’llâh “tehâdev teĥâbbû” ancılayın tenbîh-i Ǿayb dahi 

sebeb-i ĥubb ü ünsdür)913  

Birle (������): İle 

" ...D��NS* ¤tN�B O îN9B �['b O..." 

(…ve ħil‘at-i tekrîm ü teşrîf birle…)914 

Bular (�����): Bunlar. 

 ..."*+6�*�X5 ��N���"...   

(…bularuñ riķâbından…)915 

Daħħħħı ( !"): Dahi, de.  

..."5U ©�W� O $!�Y !A4 CbU !�:�; QD:A�B "  

 (…tenbįh-i Ǿayb daħı sebeb-i ĥubb ü ünsdür)916 

                                                
911  Türkçe Sözlük, haz. Hasan Eren, Nevzat Gözaydın ve diğerleri, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara 

1988, I, 86; Örnekleriyle Türkçe Sözlük, I, 144.  
912 Listede geçen kelime ve deyimlerin anlamları, şu iki kaynaktan yararlanılanarak verilmiştir: Cem 

Dilçin, Yeni Tarama Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara 1983; Şeyhî-i Germiyânî, Şeyhî 
ve Husrev ü Şîrin’i İnceleme-Metin, haz. Faruk K. Timurtaş, İstanbul Üniv. Yay., İstanbul 1980, 
inceleme bölümü, s. 199-218.   

913  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 169. 
914  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 178. 
915  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 178. 
916  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 169. 
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Nice ki (�# ��): Nasıl ki. 

"5U �©��W� O �!�Y !A4 Dt6M D# DÈ Ù[t "  

(ya‘nį nice ki hediyye sebeb-i ĥubb ü ünsdür)917 

Nite (�$%): Nasıl. 

..."�1N"=# +�=Y� �5�6B D"� 0#5�O 5�[x D���t�U �,"*� (�jv- 56¿"  

(… peder faķîrünüñ ibtilâ-i deynine şu‘ûr varken nite tedârik-i iĥsân 

göstermez)918 

İmdi (&'(	): Şimdi. 

"D# +6"4OU s�N�B 5�6Q1��* >61�"...  

(imdi bu mıdur töre dostdan ki...)919 

Ol ()*	): O. 

"...D9�O� ��4 D��N1�# z�N- N4 O ..."  

 (… ve ser-firâz-ı kâmrâna sezâ ol ki…)920 

Maķâle-i nuśĥiyyede geçen bazı arkaik kelime ve deyimler de şu şekilde 

sıralanabilir: 

Aġu (�+,): Zehir.  

" 0�'St C9:* +�6�Q�QU ��� kN���t"...  

 (yılan bigi dilinden aġu yaġar…)921 

Aña (�#	): Ona. 

                                                
917  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 169. 
918  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 179. 
919  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 179. 
920  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 209.  
921  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 184. 
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"D���Y D#� >6��  ¨�5 z�t D#"  

(Ki yüz renc itmedi aña ĥavāle)922 

Anı (-	): Onu. 

"Vt (:* Nb� 561U N* C9:* N7;04 Ï� ��n "  

(ǾÖmr bigi bir demdür āħir biñ yıl tut anı sen)923 

Anuñ (ò��): Onun. 

" ...D���1 × 3�� S!:Q# ò��"...  

(…anuñ gibi cemāl-i bį miŝāle…)924 

Anuññññçün (.�/0%	): Onun için. 

..."�6�O� ��z�t C9t� +�Ø9�� "...  

(…anuñçün iki yüzlü olduñ…)925 

Arġun ( 1	.�+� ): Yorgun. 

">6�'ÊQU >6����5�� k>Q6��'ÊW� O >6�'Ê��"  

(…eglendi ve öñlendi, arġundı diñlendi…)926 

Artuk (23�	): Başka, gayri, mâada. 

"��t %ÖN1 mB5� +6�x�* NÎ^"  

(Ciger başından artuk merhemüm yok)927 

Assı ( 4	): Yarar, çıkar, kazanç, kâr 

                                                
922  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 189.  
923  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 188.  
924  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 193. 
925  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 194. 
926  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 194.  
927  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 185.  
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"� O C��|�* 5�O D'�t��O�6�1 D�C`� D'B�5�61 D "  

 (ne müdāvāyla var basġı vü ne müdārātla assı)928 

Ayak almak, ayaġın almak (  5��6	  2�7	 ): Çelme takıp yere sermek, aleyhinde 

bulunarak saygınlıktan, güçten düşürmek. 

"N��NW��� q3�� móOU sUNt C��t�"  

 (alurlar el dutacak yirde ayaġı…)929 

Ayak basmak ( 8�� 26�	29 ): Gelmek; azmetmek. 

"Õ�U� j* q3�� ON* V�# ¼�* mt��"  

(Ayak bas gel berü el bir idelüm)930 

Baş (:��): Yara. 

"��t %ÖN1 mB5� +6�x�* NÎ^"  

 (Ciger başından artuk merhemüm yok)931 

Bay (&��): Zengin. 

"045N"=# >�* 0ÊO� qV�=� 0#�`"  

(Soñın yoħsul öñin bay gösterürsin)932 

Bayaġı ( +��): Eski, önceki; mutâd, normal, âdet üzere olan; eskisi gibi. 

..."C��:* 5�UN�'Î�* �5,* >5E��O� "...   

(…uluları bularuñ beglerdür bayaġı…)933 

                                                
928  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 185.  
929  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 190.  
930  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 187. 
931  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 185. 
932  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 195.  
933  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 190. 
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Berkitmek ( '#��;( ): Sağlamlaştırmak, pekitmek. 

"�6�O� V`�Y × d6#N* m'[B"  

(TaǾalluķ berkidüp bį-ĥāśıl olduñ)934 

Bil baġlamak ( �<� =�29 ): Hürmetkâr vaziyet almak, saygılı tavır takınmak. 

"¤t�±O D'at�eX D:7'=#� %# D�N'v'Z'X D'�* V*"  

(bil baġla kulluklarına kim eksilmeye ķaŧāyıfla vežāyif)935 

Bigi ( 0�): Gibi. 

"s6t�Ê s6i�; C9* �:a`� 3U"  

  (Dil-i aśfiyā bigi Ǿālemde güzįde)936 

Bilü (���): Bilgi, ilim, irfan, idrak, malumat. 

"04 g* (t5�* d�N�t qVQX sU�W'S*"  

  (Bilüde kıl yarup bārįk-bįnsin)937 

Çeribaşı ( �� &�>): Komutan, serdar. 

..."5U C=Î* N'9* ��&x O C�* >NË !y� "...  

(…ġażab çeribaşı ve şehvet beglerbegisidür…) 938 

Delim (?�"): Çok, pek, fazla, ziyade. 

"�'"n C^� +6��1z µ��U %:�U"  

                                                
934  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 207.  
935  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 190.  
936  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 198.  
937  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 187.  
938  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 187. 
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 (Delim datmış zamāndan acı tatlu)939 

Dirlik (;��"): Hayat, yaşayış. 

"N'�1U <U N* 09�5U (��&^"  

(Cihānuñ dirligin bir dem dimişler)940 

Dügün, dögün (�.�@A"):Döğünme, yas, matem. 

"<$Nb O U�x D���WÊU 3�x DiO� 5�O"  

 (Var olma şol dügüne şād u ħurrem)941 

Dümük (;("): Akıl, fikir, düşünce. 

"DP�:7ØWÊ +6�BN�t �* ô9Ë q3�� +�6q9�1�U �*"  

(Bu dümükden el çeküp bu yurtdan göçmeyince)942 

Dün (."): Gece. 

"5U,* N¿ +6��U �N=Y %�#"  

(Günüm ĥasret düninden pür-belādur)943 

Dün gün (B@A C.D"): Gece gündüz. 

"�^ �^ >UN�Øq�W� 5�ÊzO5 �0WÊ q+�U"  

 (Dün gün rūzgār ölçerdi cev cev)944 

Düzetmek ( EF"; ): Tanzim etmek, nizama ve âhenge koymak. 

..."�&aÁ ��5U ��5U µ�zU "...  

                                                
939  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 186. 
940  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 194. 
941  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 189. 
942  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 207. 
943  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 196. 
944  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 201. 
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(…düzetmiş dürlü dürlü tuĥfeĥā…)945 

Düzgün (B#F"): Nizamlı, düzenli hâl, tertibat. 

"0tO� +6�4�vt� �'a� 56�:vt Ù�z�* 0#zU �* "  

(bu düzgün bozġunı yaķındur ġaflet uykusından uyan)946 

Eglenmek ( G�A�	;9 ): Oyalanmak. 

">6�'ÊQU >6����5�� k>Q6��'ÊW� O >6�'Ê��"  

(…eglendi ve öñlendi, arġundı diñlendi…)947 

El bir itmek ( H� C)�	;E
	 ): Elbirliği yapmak. 

"Õ�U� j* q3�� ON* V�# ¼�* mt�� "  

(Ayak bas gel berü el bir idelüm)948 

El dutmak ( E�I )�	2 ): Yardım etmek. 

"Õ�U� j*6B ��15�O ��* µt� ��n Õ�� "  

 (Elüm tut iş başa varmaġa tedbįr idelüm)949 

El yumak (2J )	): El çekmek, vazgeçmek. 

"...mÛ 3� +6�t�` z�t �!�:�t z�t +6�t��̀  3��..."  

(…el suyından yüz yuyup yüz suyından el yumak…)950 

Ele girmek ( ����	 HA;( ): Ele geçmek, elde edilmek, yakalanmak. 

"	�b NM�Ê 5jÊ D'tQ6&�̂  D����"  

                                                
945  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 182. 
946  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 188. 
947  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 194. 
948  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 187. 
949  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 187. 
950  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 190. 
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(Ele cehd ile girer gevher-i ħāś)951 

Em (K	): İlaç, deva, çare. 

"<U5SO s�U5U ê�OU D$7�4 CQ1��"  

 (Emi semme devāyı derde virdüm)  õö÷  

Eññññü yaññññu (�A�6 �@A�	): Şaşırmış, şaşkın. 

"O�Ê�t �WÊ�� kC^,# �'"t s6���� "  

(ve ağzından yatlu keleci, eñü yañu) 953 

Ergirmek, irgürmek (;(�#�	): Ulaştırmak, eriştirmek. 

"6:1�>5�O6:1� sN#5� s"  

(Ümįde ergire ümmįd-vārı)954 

Eşkünci ( LG0�	 ): Atla sefere katılan bir sınıf timar sahibi. 

..."5U C=P�9x� +6��` O ��` ��M %MO >�X "  

(…ķuvā vehm hevā saġ u soldan eşküncisidür…)955 

Eyin, egin (B6	): Sırt, arka. 

"5�9* D"t� +5O� D�:�t� DÊ"  

 (geh eyinine uran ite beñzer)956  

Eylük (;�6	): İyilik. 

"5U�t� ('t� µ1U Cb�U z�t "  

                                                
951  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 191. 
952  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 184. 
953  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 193. 
954  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 201. 
955  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 187. 
956  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 184-185. 
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(Yavuz daħı dimiş eylük eyüdür) 957  

Eyü yatlu (��$6 �6	): İyi kötü. 

"�'"t �t� +6��&^ µ15�# +�&^"  

 (Cihān görmiş cihāndan eyü yatlu)958  

 

Gey ( A):Uygun, layık, muvafık, doğru, yerinde. 

"CÊ VÊU (1NWÊ +z6�# Dt C�#"  

(Kişiye kendüzin görmek degül gey)959 

Gönilmek (;9C��%�@A): Gitmek, yönelmek, doğrulmak, teveccüh etmek, yüzünü 

döndürmek. 

...">6q'S��WÊ �©�a� Q��OU"...  

(…devlet-i nefs gönildi…)960 

Gözgü (�#F�#): Ayna. 

"4Np� sUz�# 04�#z�# s6'#�#0"  

(Göñülde gözgüsin gözde naźarsın) 961  

Gün (B#): Gündüz. 

"5U,* N¿ +6��U �N=Y %�#"  

(Günüm ĥasret düninden pür-belādur)962 

İçre (M�>	): İçinde. 

                                                
957  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 188. 
958  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 186. 
959  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 207. 
960  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 202. 
961  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 197. 
962  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 196. 
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"Ù[1 �* D'Bj� µÌU sNË� +�:46X"  

(ķudsiyān içre düşmiş ġayretle bu maǾnį)963 

İley (N	): Huzur, ön, kat, yan. 

..." s6S�:��Q� Q+�^ +�:* >6'QX Ï�15 6:Y�B Q+�e'4"...  

(…sulŧān-ı tevĥįd remzini kıldı beyān cānı ileyinde…)964 

İş başa varmak ( (�	* ��� O6	2 ):İş bitmek, sona ermek, sonuçlanmak. 

"Õ�U� j*6B ��15�O ��* µt� ��n Õ�� "  

 (Elüm tut iş başa varmaġa tedbįr idelüm)965 

İviş (:�6	): Acele, şitap. 

"Ù:x�t� ("XO O N7; 04N'*"  

 (Bilürsin ‘ömr ü vaķtüñ ivişini)966 

ĶĶĶĶamu (�9�): Bütün, hep, her; hepsi, herkes. 

"�;�y* 56�6�4 Dt�'�* �7X"  

(Ķamu baġluya sendendür biżāǾat)967 

Kan derlemek ( 7��" .��; ): Kan ter içinde kalmak. 

"µQi5�U +�X ('Ê+U�:Y >�Î* "  

(Gülüñ ķan derlemiş beñzi ĥayādan)968 

Kan yudmak ( "�6 .��2( ): Pek çok sıkıntı, ıstırap çekmek. 

                                                
963  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 201. 
964  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 207. 
965  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 187. 
966  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 190. 
967  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 208. 
968  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 183. 
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">U5�U�t +�X >UN#OU µt <U�1U"  

 (Demādem yaş dökerdi ķan yudardı)969 

Kanı (-��): Hani, nerede. 

"CM�x �a; Ï�X <N^ <6B� ��Ë"  

(Çok itdüm cürm kanı Ǿafv-ı şāhį)970 

Kapu yapmak ( �P�� 29Q6 ):  Kapıyı kapamak. 

"N�Nðt 0#N* C9¿�X ��n mË�"  

 (Açuķ tut kapuñı bir gün yaparlar)971 

Karañu (�#	��): Karanlık. 

"UN4 O �#�NX Ð# V#�# �NX"  

 (Kara göñül gibi karañu vü serd)972 

ĶĶĶĶatıraħ (ħ (ħ (ħ (R�3��)))): Daha katı. 

"CÜNB�X +U5�61 O ò�4"  

(Seng ü mederden ķatıraħ mı)973 

Keleci ( ST#): Söz, laf, lakırdı. 

..."OC^,# �'"t s6���� "...  

(…ve ağzından yatlu keleci…)974 

Kendüzi (F'G#): Kendisi, zatı, şahsı, nefsi. 

                                                
969  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 185. 
970  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 196. 
971  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 190. 
972  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 186. 
973  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 188. 
974  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 193. 
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Kendüzin görmek ( ;��(�@A .F'��G#): Kendini beğenmek, gururlanmak, 

kibirlenmek. 

"NWÊ +z6�# Dt C�#CÊ VÊU (1"  

(Kişiye kendüzin görmek degül gey)975 

Kılınç itmek, eylemek ( U�G
�
�;9�6	 V;9$6	 ): Çok tevazu göstermek. 

..."C�tS��4 O CP��Q'QX NW':X �!WÊ�� �0S�t��* s�Ê "...  

(…gāh boynın egüp kılur kılıncı ve sevişi…)976 

Kıvanmak (2���W	�
�): Sevinmek, güvenmek, övünmek, haz duymak, 

heveslenmek. 

 ..."�5�Ø�̀  �Nðn ���* �����QX ������QX"...  

(…kıvanu kıvanu başa toprak saçarak…)977 

Kiçi ( /#): Küçük. 

"�15O� sz�t 0Ë�4 CØ# N���O�"  

(Ulular kiçi suçın yüze urmaz)978 

ĶĶĶĶocınmak ( GL�29 ): Korkmak, çekinmek. 

..."�n N=� N�:PX +6�jB Nt"...  

(…tįrinden ķocınur nesr-i ŧāyir…)979 

Kösilmek (;9�
��@#): Uzanmak, ayağını uzatmak. 

...">UNW'Q4�W# s�N�n +6�S���5�t ô�� D��#�"...  

                                                
975  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 207. 
976  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 195. 
977  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 185. 
978  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 197. 
979  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 202. 
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(…eginine alup yorġanından taşra kösilürdi…)980 

Ne denlü (��#" �%): Ne kadar, nasıl. 

"N�NðX (|* D#N�* �'#U D�"  

( Ne deñlü baġruña bassañ ķaparlar)981  

Ne kim (?0%): Neyi, her ne; ne kadar. 

"<5��M DÈ� �Î* (45U %9�"  

 (Ne kim dirseñ baña anca hezārem)982 

Niçe (�/%): Nasıl, ne kadar, çok, birçok, hayli. 

"0Q4�5�U� dNª D'�:Q��n D�[�n DØ�"  

(Niçe taǾne taşıyla đarb idersin)983 

Niçe bir ( /%�� � ): Ne vakte kadar, daha ne kadar. 

"04N'X U�U c D'a:Y N* DØ�"  

(Niçe bir ĥayfla bį-dād kılarsın)984 

 

Niçeme ( %�9/ ): Her ne kadar, ise de. 

"D'v�; >,* O U5U <� s6��15U D7Ø:�"  

(Niçeme dermāndeem derd ü belā-yı Ǿışķla)985 

Nire (MH%): Nereye. 

                                                
980  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 198. 
981  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 190. 
982  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 197. 
983  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 195. 
984  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 195. 
985  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 205. 
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" <5�O sj� %:':��tU "  

(neyleyim nire varam diyü…)986 

Od ( 	"* ): Ateş. 

"D'tUO� �j� ôWv�t"  

(yakup ġayret odıyla)987 

Oda yanmak (29G6 	"*	): Ateşe yanmak. 

 

"�N9t UOU D=:�6v7�t �UO�"  

(Oda yanmakdan ise dūd yigrek)988  

Öñ (X*	): Önce, mukaddem, evvel. 

"0=r� �* 04N"n  Ùx�Ë �O�..."  

(Öñ çāşnį tatarsın bū’l-ĥasen…)989 

Öññññlenmek ( G��A@	;9 ): Beklemek. 

">6�'ÊQU >6����5�� k>Q6��'ÊW� O >6�'Ê��"  

(…eglendi ve öñlendi, arġundı diñlendi…)990 

Özge (�#F	): Başka, gayri.  

"��t %16Ö D#z� +6�x�t <z�# "  

(Gözüm yaşından özge hem-demüm yok)991 

                                                
986  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 185. 
987  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 185. 
988  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 193. 
989  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 188. 
990  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 194. 
991  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 185. 
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Saġu (�@+�4): Ölünün iyiliklerini duyuran ağıt, mersiye.   

Saġu saġmak ( �@+�4 +�429 ): Ölünün iyiliklerini acıyla sayıp dökmek. 

"N���` �W��` C9:* >5�X §M5 s$Nxk "...  

 (şerre rehber karı bigi saġu saġar...)992 

Segirtmek ( E�0��; ): Koşmak. 

..."t k>U�N�ð�t O >UNWÎ�t O >Q6'St>6BN9�4 O >6B5�"...   

(…yildi ve yügürdi ve yopurdı, yurtdı ve segirtdi…)993 

Sınmış (O9G4): Kırılmış. 

..."�'��* C�t� µ7��Q̀  CB��¿ "...  

(…putı sınmış ayaġı baġlu…)994  

Şol ()��): Şu. 

"U�tN- �'#U 3�x ô�O� s6t5�x �`"  

(Su şûrîde olup şol deñlü feryâd)995 

Tapu (�QI): Huzur, nezd, makam, kat; zât, zât-ı âlî, hazret. 

"5U��4 �� �#�ðn %# %W-N�Y D�"  

(Ne ĥarfüm kim tapuña nā-sezādur)996 

Tarıġmak ( <6���I29 ):Daralmak, içi sıkılmak, müteessir olmak. 

"Cx��` 56t� D':=Î'Ê �!��tSN�n s�Ê ©qa��"...  

                                                
992  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 184. 
993  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 194. 
994  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 202. 
995  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 183. 
996  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 197. 
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(Nefs gāh tarıġub gölgesiyle ider savaşı…)997 

Taşra (M���I): Dışarı. 

...">UNW'Q4�W# s�N�n +6�S���5�t ô�� D��#�"...  

(…eginine alup yorġanından taşra kösilürdi…)998 

Ulu yollu (����6 ��*	): Yolda büyük, yüksek dereceli. 

"O �a; �N��'��t ��O�5U�e; "  

(Ulu yollularuñ Ǿafv u Ǿatādur)999 

Uş (:*	): İşte, şimdi. 

"s� �:x� >6��X {Nx >�Ö �O� D# "  

(Ki uş hümā-yı şeref ķondı āşyānumuza)1000 

Yasavul ()*�86): Koruyucu, muhafız. 

"3O�|t W3OO�` O �5��t k3O�eB �4U sN�'Q�� 5N"=#"  

  (Gösterür illere dest-i teŧāvül, yurt u savul u yasavul…)1001 

Yasmak ( 8629 ): Yayın kirişini gevşetmek. 

">6|t Ù:�t +�O5 �jY �4U O"  

 (ve dest-i ĥayret revān yayını yasdı …)1002 

Yaşurmak ( (��62 ): Gizlemek, saklamak, örtmek. 

"+6tN"�1 0�=Y sNMz D1N�t"  

                                                
997  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 195. 
998  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 198. 
999  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 196. 
1000  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 198. 
1001  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 190. 
1002  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 186. 
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(Yaşurma Zühre ĥüsnin Müşterįden)1003 

Yavuz (F�6): Kötü, fena. 

"UNÊN¿ O 3�Y6* g'x6��t z���t"  

 (Yavuz yoldaşlayın bed-ĥāl ü pür-gerd)1004 

Yavuz göz (F�A FD��6): Kem nazar, değen göz. 

"+�=�O� %# N�z�Ê z���t +69��7# "  

(Kemālüñden yavuz gözler kem olsun)1005  

Yig (Y6):Daha iyi, üstün, efdal, yeğ; kuvvetli, baskın. 

"´� �0��O� >5�; 55�# òt C1��W�"  

 (Ölümü yig görür Ǿārį olan ac)1006 

Yigrek (X�06): Daha üstün, müreccah, efdal, daha iyi. 

"�N9t UOU D=:�6v7�t �UO�"  

(Oda yanmakdan ise dūd yigrek)1007   

Yigrenci ( ��06): İğrenç, pis, murdar. 

"5�9* D":* %'9x CÈN9t N* DÊ"  

 (geh bir yigrenci şeklüm bite beñzer …) 1008 

Yilmek (;9�6): Koşmak, acele gitmek, yürümek. 

...">6BN9�4 O >6B5�t k>U�N�ð�t O >UNWÎ�t O >Q6'St"...  

                                                
1003  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 199. 
1004  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 186. 
1005  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 187. 
1006  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 190. 
1007  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 193. 
1008  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 184. 
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(…yildi ve yügürdi ve yopurdı, yurtdı ve segirtdi…)1009  

Yiyni (Z��6): Hafif, ağır olmayan. 

..."+�UNp� Dt�7��Q'�̀  O D�t�7��R'�̀  CS��:St O"...  

(…ve yiyni sallanmaya ve salınmaya nažardan…)1010 

Yol kesmek ( # )�6;9[ ): Yol almak, önüne geçmek, önüne çıkmak. 

"Dt�A` U�* >UN=# 3�t >j4"  

(Seyri yol keserdi bād-ı śabāya)1011 

Yol urmak ( �(�*	 )�65 ): Yol kesmek. 

"�t5 N'X D��15O� (��t 0# ��U"  

 (Dün ü gūn yoluñ urmaġa ķılur rįv)1012    

Yopurmak ( �DQD6(2 ): Telaşla koşmak, durmadan seğirtmek. 

...">6BN9�4 O >6B5�t k>U�N�ð�t O >UNWÎ�t O >Q6'St"...  

(…yildi ve yügürdi ve yopurdı, yurtdı ve segirtdi…)1013  

Yort (yurt) savul ()**�4 \��D6):Koş, çekil, uzaklaş, savul. 

"3O�|t W3OO�` O �5��t k3O�eB �4U sN�'Q�� 5N"=#"  

  (Gösterür illere dest-i teŧāvül, yurt u savul u yasavul…)1014 

Yortmak/yurtmak ( E��62 ): Koşmak, sürekli yol yürümek, sefer etmek. 

...">6BN9�4 O >6B5�t k>U�N�ð�t O >UNWÎ�t O >Q6'St"... 

                                                
1009  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 194. 
1010  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 192. 
1011  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 200. 
1012  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 189. 
1013  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 194. 
1014  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 190. 
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(…yildi ve yügürdi ve yopurdı, yurtdı ve segirtdi…)1015 

Yügrişmek ( ]��^D6; ): Koşuşmak. 

...">UN�xSNÎ�t DP�:�'tQ� D'���;� "...  

(…aǾvānla ileyince yügrişürdi…)1016  

Yügürmek ( �@̂ D6;( ): Koşmak, acele gitmek. 

...">6BN9�4 O >6B5�t k>U�N�ð�t O >UNWÎ�t O >Q6'St"... 

(…yildi ve yügürdi ve yopurdı, yurtdı ve segirtdi…)1017 

Yüriş (O6��6): Yürüyüş. 

"Ù�t5�t Ù:x5�n sU�aX V^� <�PM"  

 (Hücūm-ı ecel kafada turuşını yürişini)1018 

Yüz suyı (_�4 F�6): Ar, hicap, hayâ, namus, şeref, haysiyet, itibar. 

"mÛ 3� +6�t�` z�t �!�:�t z�t +6�t��̀  3��"  

  (…el suyından yüz yuyup yüz suyından el yumak…)1019 

2. Türkçe Münşeâtta Birleşik Fiiller 

Türkçe mektuplarda Arapça ve Farsça sözcüklere Türkçe yardımcı fiillerin 

eklenmesiyle yapılmış birçok birleşik fiil tespit edilmiştir. 

 Olmak yardımcı fiiliyle elde edilmiş birleşik fiiller şunlardır: ‘Âciz olmak, 

ârâste olmak, ‘arż olunmak, bîdâr olmak, dest-gîr olunmak, dil-guşâ olmak, dirîğ 

olunmak, edâ olunmak, giryân olmak, hem-dem olmak, hem-‘inân olmak, ĥiśśe 

olmak, iķdâm olunmak, iktifâ olunmak, i‘lâm olunmak, inhâ olunmak, ķâśır olmak, 

ķat‘ olunmak, lâ büd olmak, lerzân olmak, maĥv olmak, mâlâmâl olmak, ma‘rûż 

                                                
1015  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 194. 
1016  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 198. 
1017  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 194. 
1018  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 190. 
1019  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 190. 
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olunmak, men‘ olunmak, mu‘aŧŧır olmak, mubaħħir olmak, muĥâl olmak, mu‘în 

olmak, mužlim ve perîşân olmak, mübeddel olmak, mübtelâ olmak, mücâzât olmak, 

müdâm olmak, müftaĥ olmak, müheyyâ ve müyesser olmak, mümkin olmak, 

müteveccih olmak, müstecâb olmak, müteżammin olmak, müyesser olmak, 

müzeyyen olmak, naķlolunmak, niŝâr olunmak, pâyidâr olmak, revâne olmak, rûzî 

olmak, ŝebt olunmak, sirişte olmak, şart olmak, şürû‘ olunmak, taśdî‘ olmak, tertîb 

olmak, vârid olmak, yâr olmak, zîbâ olmak. 

Kılmak yardımcı fiiliyle elde edilmiş birleşik fiiller şunlardır: ‘Arż kılınmak, 

‘Arża kılmak, derħâst kılmak, erzânî kılınmak, güźer kılmak, îŝâr kılınmak, merfû‘ 

kılınmak, mu‘abbâ kılınmak, muśaffâ kılınmak, münevver kılmak, naķś kılmak, 

tervîĥ kılınmak, teşrîĥ kılınmak, ‘urâża kılmak, yâd kılınmak. 

Etmek yardımcı fiiliyle elde edilmiş birleşik fiiller şunlardır: ‘Addetmek, 

âğâz etmek, ‘arż etmek, çâker-nevâzluk etmek, dilcûyluk etmek, edâ etmek, iħtiyâr 

etmek, inşâ etmek, mezîd etmek, nažmetmek, neŝretmek, nûş etmek, nüfûz etmek, 

ref‘ etmek, tenessüm etmek, terk etmek. 

Eylemek yardımcı fiiliyle elde edilmiş birleşik fiil ise şudur: Âsûde ve 

müreffeh eylemek. 

Yine Arapça ve Farsça sözcüklerin de içinde yer aldığı deyim hâlindeki 

birleşik fiiller de şunlardır: ‘Arża varmak, cüdâ düşmek, dûr düşmek, ĥayyiz-i ibârâta 

sığmamak, ĥesaba gelmemek ve kitaba sığmamak, ħoş gelmek, mevrûŝ düşmek, 

niŧâķ-ı elfâža gelmemek, raķam-ı ‘afv çekilmek, sâye-i râfet salmak, ta‘biye bulmak. 

Maķâle-i nuśĥiyyede de Arapça ve Farsça sözcüklere Türkçe yardımcı 

fiillerin eklenmesiyle yapılmış birçok birleşik fiil tespit edilmiştir. 

Olmak yardımcı fiiliyle elde edilmiş birleşik fiiller şunlardır: Baħşolmak, bî-

ĥâśıl olmak, ħoş baş olmak, ħürrem olmak, kem olmak, memkûr olmak, müfîd 

olmak, müstevlî olmak, müteveccih olmak, nesħ olmak, nişâne olmak, nûş olmak, 

pârsâ olmak, refîķ olmak, remzolmak, rûşenâ olmak, ser-firâz olmak, şâd ü ħürrem 

olmak, şûrîde olmak, ter olmak, vâśıl olmak, zebûn olmak. 

Kılmak yardımcı fiiliyle elde edilmiş birleşik fiiller şunlardır: Âzâr kılmak, 

beyân kılmak, bîdâd kılmak, bîzâr kılmak, demsâz kılmak, fâş kılmak, güźer kılmak, 
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ħaber kılmak, ĥavâle kılmak, hedef kılmak, ķadem kılmak, kâr kılmak, ma‘mûr 

kılmak, meşveret kılmak, muĥtâc kılmak, müyesser kılmak, nevâziş kılmak, sefer 

kılmak, şükrünü kılmak, taķdîs ü tevĥîd kılmak, tecellî kılmak, teslîm kılmak. Ayrıca 

Türkçe aç sözcüğüyle kılmak yardımcı fiilinin bir araya gelmesiyle de aç kılmak 

birleşik fiili türetilmiştir. 

Etmek yardımcı fiiliyle elde edilmiş birleşik fiiller şunlardır: Âşikâr etmek, 

bülend etmek, cürm etmek, çâk etmek, đarb etmek, feryâd etmek, gurûr etmek,  

ĥamd ü şükr ü minnet etmek, ĥarb etmek, ĥavâle etmek, inşâ etmek, ķalb etmek, 

müşk-bâr etmek, nûş etmek, pâre pâre etmek, resmetmek, ser-âğâz etmek, şâd etmek, 

tedbîr etmek, tezvîc etmek, yâd etmek. 

Eylemek yardımcı fiiliyle elde edilmiş birleşik fiiller ise şunlardır: ‘Afv 

eylemek, dest-efşânlığ eylemek, dirîğ eylemek, gevher eylemek, hayranlığ eylemek, 

vîrân eylemek, zer eylemek. 

Yine Arapça ve Farsça sözcüklerin de içinde yer aldığı deyim hâlindeki 

birleşik fiiller de şunlardır: cevâb vermek, dem urmak, ganîmet saymak, gülbâng-i 

Allah Allah çekilmek, ħaber eriştirmek, ĥarf urmak, ‘izzetini anlamak, ķadrini 

bilmek, ķalem çekmek, kilîmi suya salmak, mağrûr kalmak, mülâbese ve muvânese 

bulmak, nâle göstermek, nâle urmak, necât bulmak, ni‘met dutmak, ömrü bâde 

vermek, kerem göstermek, śafâ bulmak, sâye-i râfet salmak, ta‘alluk berkitmek,          

B. Üslûp 

er-Risâletü’ş-şevķıyye’de anlatımdaki tekdüzeliği ortadan kaldırmak ve ifade 

tarzını güçlendirmek amacıyla sık sık ayetlere, hadislere, şiirlere, atasözlerine ve 

hikmetli sözlere yer verildiği dikkati çekmektedir. 

er-Risâletü’ş-şevķıyye’de belâgatın baştan sona hakim olduğu söylenebilir. 

Zira belâgatı belâgat yapan şu nitelikler, bu eserde mevcuttur: Söylenecek lafızların 

seçilmesi, bunların doğru ve güzel bir şekilde terkîbi, güzel bir başlayış ve bitirişle 

birlikte muhataplara uygun düşecek bir üslubun seçilmesi. Osmanlı döneminde er-

Risâletü’ş-şevķıyye’nin büyülü lafızları ve anlamlarıyla bazı bilginleri tesiri altında 

bıraktığı tarihi bir olgudur. Şimdi öncelikle, mektuplarda şâhit getirilen unsurları ve 

diğer konuları tezin çerçevesini aşmayacak şekilde Arapça, Farsça ve Türkçe 

münşeâttan  örneklerle ele almaya çalışacağız. 
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1. Mektuplarda İstişhâd Unsurları 

İstişhâd kelimesi, “şhd” kökünden istif‘âl babında bir mastardır. Bu kök, 

sülâsinin dördüncü babından geldiğinde “hazır olmak, gelmek”, ‘alâ [C��';] cer 

harfiyle veya beşinci babdan geldiğinde “kesin haber vermek, tanıklık etmek” 

anlamlarındadır. Bu kökle ilgili eş-şehâde [�U�&���], “bir şeyin hakikatine muttali olup, 

onu kesin olarak bilmek”, “gelip görmek”, “bir şeyi gördüğü veya bildiği şekilde 

haber verme, tanıklık yapma” ve aynı kökten gelen eş-şâhid [ 6M�����] kelimesi de 

“hazır, gelen”, “tanık” ve “dil” anlamalarındadır. İstişhâd mastarının fiili ise, 

doğrudan mefûlünü aldığında “bir kimsenin şahitliğini istemek”, bâ [d] cer harfiyle 

kullanıldığında da “şahilik hususunda birinin yardımını istemek” anlamına gelir1020. 

Kısacası istişhâd, “şehâdet”ten, “şâhit getirmek, şâhit göstermek” demektir1021.  

İstişhâd, terim olarak da edebî bir fikrin sağlamlığını veya bir kelimenin 

manasını ispat etmek için, değerli eserlerden örnek gösterme; şâhit tutmak; bir 

hususu ispatlamak için ayet, hadis, muteber şiir veya atasözü ile delil getirmektir1022.  

a. Âyetler 

Kur’ân’ın dili, nesir edebiyatının örnek kabul ettiği bir dildir. Bu edebiyat, 

Kur’ân ve hadisten, dilin yanı sıra konu ve muhteva bakımından da yararlanmıştır. 

Hangi sahada olursa olsun nesir ile yazılmış bir eserde, ayetlere ve hadislere 

rastlanması, bu sebeptendir 1023. Şiir olmayan sözün başında, Allah’ın sözü Kur’ân 

gelir. O, en fasîh ve en belîğ sözdür1024. Hem Kur’ân’la hem de onun mütevâtir, ahad 

ve şâz bütün kırâatleri ile istişhâd edilmesi hususunda nahivciler ve lûgatçılar 

arasında ittifak vardır1025. 

er-Risâletü’ş-şevķıyye’de Arapça mektupların bulunduğu bölümde 

görülebildiği kadarıyla 80’e yakın ayet ya da ayetin belli bir kısmıyla istişhad 
                                                
1020  Mehmet Reşit Özbalıkçı, Kur’ân ve Hadîs’in Arap Gramerindeki Rolü, Yeni Akademi Yay., 

İzmir 2006, s. 41. 
1021  Durmuş, Arap Dili ve Belâğatıyla İlgili İncelemeler, s. 291. 
1022  Nusrettin Bolelli, Belâgat (Beyân-Me‘ânî-Bedî‘ İlimleri) Arap Edebiyatı, Marmara Üniv. 

İlahiyat Fak. Vakfı Yay., İstanbul 2001, s. 31. 
1023  Furat, Arap Edebiyatı Tarihi, s. 167. 
1024  Durmuş, a.g.e., s. 293. 
1025  Özbalıkçı, Kur’ân ve Hadîs’in Arap Gramerindeki Rolü, s. 302. Yine Kur’ân ve kırâatleri ile 

istişhâd konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Özbalıkçı, a.g.e., s. 65-198. 
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edilmiştir. Hiçbir ayetin bulunmadığı Arapça mektuplar, 5, 11, 13, 17, 21 ve 27. 

mektuplardır. Arapça mektuplar içinde ayetlere en çok yer verilen ise, 29. mektuptur. 

Bu mektubun dışında ayetlerin sık zikredildiği mektuplar ise, 9, 15, 23, 18 ve 12. 

mektuplardır. Buna karşılık sadece bir ayetin zikredildiği mektuplar ise, 1, 3, 8, 10, 

16, 26 ve 28. mektuplardır. 

Farsça münşeât bölümünde ise görülebildiği kadarıyla 24 ayetle (24 kez 

ayetle) istişhad edilmiştir. Farsça mektuplardan 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14 ve 18. 

mektuplarda hiç ayete rastlanmamıştır. Farsça mektuplar içinde ayetlere en çok yer 

verilen, 8. mektuptur ve onu 16 ve 17. mektuplar izlemiştir. Buna mukabil sadece bir 

ayetin zikredildiği mektuplar ise, 1, 6, 9, 13, 19 ve 20. mektuplardır. 

Türkçe münşeât bölümünde ise 44 ayetle (44 kez ayetle) istişhad edilmiştir. 

Hiçbir ayete rastlanmayan Türkçe mektuplar, 1, 2, 6, 12, 14 ve 15. mektuplardır. En 

çok ayetin bulunduğu mektup (22 kez), 4. mektuptur. Bu oran, Türkçe mektuplarda 

bulunan ayetlerin tam yarısını teşkil etmektedir.  Onu 5 ve 8. mektuplar takip 

etmiştir. Bu ikisinde de toplam 15 (kez) ayetle istişhad edilmiştir. Bir ayetle istişhad 

edilenler, 3, 9, 10, 11 ve 13. mektuplarken iki ayetle istişhad edilen Türkçe mektup, 

7. mektuptur. 

Türkçe münşeâtın içinde yer alan maķâle-i nuśĥiyyede ise 12 kez ayete 

başvurulmuştur. 

Şimdi ayetlerle nasıl istişhad edildiğini örneklerle açıklamak istiyoruz. 

Arapça münşeat bölümünde 1 numaralı özlem mektubunda ayet, şu şekilde 

geçmektedir: 

..."    �w� _Q- ��1 R+�  �����OK                ��1�O k_Q"�;���� T����7Q'�#  ���6Qa�� ��1 �N���*�  W\�[�A�4 QsQ6�[�* �0Q1 �s�6�7�t �N���Aq���O �<�,qX�  ���N�P�x �0Q1 S��5

_Q"�X�NW-�O _Q"�|W� �¼�|X ���|�v��"... 1026  

(…“eğer yeryüzünde bulunan bütün ağaçlar kalem, denizler de mürekkep olsa 

ve bunlar bittikten sonra yedi misli deniz daha olsa da yazsalar”, gönül yanıklığımın 

sözleri bitmez, keder ve ayrılık hikâyelerim eksilmez…) 

Burada Lokman suresi 27. ayetle istişhad edilmiştir. Ayetin tamamı, 

                                                
1026  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 36. 
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         q���O �<�,qX�  ���N�P�x �0Q1 S��5�w� _Q- ��1 R+�  �����OK   T�%:�Q9�Y ���tS��; �2� R+S/ «2� ����7Q'�# ���6Qa�� ��1 �N���*�  W\�[�A�4 QsQ6�[�* �0Q1 �s�6�7�t �N���A  

şeklindedir. Ayette ����7Q'�#’tan sonra «2� lafzı gelmesine rağmen mektup metninde onun 

yerine bağlama uygun düşecek şekilde  _Q"�;����� (gönül yanıklığım) getirilmiştir. Çünkü 

ayetin öncesinde kalemin özlemi ve içinde bulunulan durumu ifadede yetersiz kaldığı 

belirtilmiştir. 

Buna benzer bir kullanım da, 6 numaralı tebrik mektubunda görülmektedir: 

..."      �'�; _S�q��t�O �D�� ��;�6�t �!Q�Wi� R+�  C�&���t           �s�6���Q;�OK ld�N��� Q\�����Qb ������ SNQn��f� �D�̂ �O ��&l̂ ���1 k��t����[���O ��t��6���� _Q- QD�:

��5��A�Y�O ��Y��NQ���� �5�6�|�� QDS*  �¢�x���B �N�A�b �N�:�b  �D�=��� «����R��� «����q��  �0�:�*�O k��t��e�[��  T�¢QB��a�1"... 1027  

(…bildirilir ki dost (muhib), gönlün yüzünü hediyelerin “anahtarları ancak 

katında” bulunan Rabbin hazînesine doğru çevirerek sabahları ve akşamları onun için 

duâ ediyor ve onu övüyor ve bu övgü esnâsında mutluluk ve neşe bakımından gönlün 

kuşandığı en iyi haber ve gıpta ve sevinç yönünden rûhun arındığı en güzel söz, 

onunla ünsiyet etti…) 

Burada En‘âm suresi 59. ayetle istişhad edilmiştir. Ayetin tamamı, 

     S!�:��q�� �¢QB��a�1 �s�6��Q;�OK�E  S/ ��&�7�'�[�t RE          �X�5�O �0Q1 W°Wv�=�B ��1�O SN���Aq���O lN�Aq�� _Q- ��1 �%�'�[�t�O ���M  S/ �\RE  �O ��&�7�'�[�t �E      Q����7W'W± _�Q- �\�A�Y 

�O S��5��q���E�O �!qn�5 �ES/ �©S*��t RET�gSA�1 �d��"Q# _Q-  

 şeklindedir. Ayette �¢QB��a�1’ten sonra S!�:���� gelmesine karşın onun yerine ��t��e�[�� (hediyeler) 

getirilmiştir. Zira mektup, tebrik içeriklidir. 

10 numaralı tebrik mektubunda ayet, şöyle geçmektedir: 

..."T������t �0�1 QD:QB�h�t «2� WV�y�- �(Q���K�O kCR'�[Wi��O �!:QX�N�� S0�:�Y�6Qv�� Q\�:Q'�7�[���O Q\�:Q7q'Q[�� SVQ���y�a�� �0Q1 �_QBOW �O 1028"...  

(…ve ilmî ve pratik erdemlerden Rakîb ve Muallâ okları verilen kimseye ki 

“bu, Allah’ın dilediğine verdiği bir lütfudur”…)1029 

Burada Hadîd suresi 21. ayetle istişhad edilmiştir. Ayetin tamamı, 

                                                
1027  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 52. 
1028  Bu ayetin geçtiği diğer sureler ise, Mâide suresi, 5/54 ve Cuma suresi, 62/4’tür. 
1029  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 63. 
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 K          ���6Q;W  S��5�w��O «���7�=�� S��N�[�# ��&�ª�N�; �\���̂ �O �%W9l*�5 �0Q1 ���NQa���1 C��S/ ��WvS*��4         QD:QB�h�t «2� WV�y�- �(Q��� QDQ'�4�5�O «2�S* �����1� �0tQGR'Q� 

TS%:Qp�[q�� SV�y�aq�� OW� �2��O ������t �0�1 

 şeklindedir. Ayetin ilgili kısmı, hiçbir değişikliğe gidilmeden aynen alınmıştır. Zikri 

geçen ayete, öncesinde mektubun yazıldığı kişinin ilmî ve pratik erdemlerden Rakîb 

ve Muallâ okları verilen biri olduğundan bahsedildiği için yer verilmiştir. Adeta bu 

ayet, mektubun gönderildiği şahısla ilgili düşünceleri destekleyici mahiyettedir. 

9 numaralı ihtiyaç arzına dair Arapça mektupta istişhâd edilen ayet, cümleyle 

kaynaşmış durumdadır. Bu cümle şöyledir: 

Q���6Wr� �0Q1 T�!l:Re�� �%Q'�9q�� �6�[�|�t QD�:��S/K ²FQ6�Y�O�  Q��E��7�# W\�vtQ6�Y �_QM�O1030...  

(O, biriciğin olgunluklar bahçesidir ki kervancı başlarından gelen “hoş söz, 

ancak ona yükselir”) 

Burada Fâtır suresi 10. ayet şâhid getirilmiştir. Ayetin tamamı şu şekildedir: 

                 �� Q���Çl:�=�� �+O�NW9�7�t �0tQGR���O �D�[�-�N�t �¢Q���|�� WV�7�[q���O �!l:Re�� �%Q'�9q�� �6�[�|�t QD�:��S/ ��[:Q7�̂  W���Q[q�� QDR'Q'�- ����Q[q�� �6tSN�t �+��# �0�1K  �d��G�; �%�&

T�5��A�t ���M �(QÇ��OW  �Nq9�1�O �6tQ6�x  

Görüldüğü gibi ayetin tamamı değil de sadece ilgili yeri aynen alınmıştır. 

12 numaralı şikayet içerikli Arapça mektupta  

T�%:Q'�; �%:Q9�Y q+�6�� �0Q1K �¼�b �d����̂  TC��«S/ _S����Y�O _���*K ���ª�N�[�-�%:Qp�; �mW'�b�O k�%:«=�̂  �V�y�aS* k1031...  

(Bundan dolayı ben, “derdimi ve üzüntümü” “her işinde hikmet olan ve her şeyi 

bilen Allah katından” çok büyük bir lütuf ve çok yüce bir ahlâk bahşedilen cenâba 

arz ettim) 

cümlesinde ayetlerin ilgili kısımları alınarak mektuptaki cümlenin doğal akışına 

uyarlanmıştır. Aslında    TC���«S/ _�S����Y�O _����*K, Yûsuf suresi 86. ayette şu şekilde yer 

almaktadır: 

  ��1 QDR'�� �0Q1 �%�'�;� �O QDR'�� C��S/ _S����Y�O _���* �W9�x�  ��7��S/ �3��XK�ET�+��7�'�[�B   

                                                
1030  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 61. 
1031  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 70. 
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Yine q+�6�� �0Q1KT�%:Q'�; �%:Q9�Y  de, Neml suresi 6. ayette şöyle bulunmaktadır: 

 T�%:Q'�; �%:Q9�Y q+�6�� �0Q1 �+��NWvq�� CRv�'�"�� �(��S/�OK  

Farsça münşeât bölümünde 4 numaralı cevap mektubunda alınan mektubun 

kişi üzerinde meydana getirdiği etki ayetlerin de kullanıldığı şu cümlelerde bariz bir 

şekilde görülmektedir: 

   s6tU DQ# DÎ�� z�                D�AM�1 D-N�1 +� Np� z� k6x {�`�1  TQ+����q�� �0Q1 �s����:�; ���y�:�*��OK Q�a|* s6tU NPM � 

�-�t  T��jQ|�* �6�B�5��-K1032...  

(Ayrılık görmüş göz, “ve üzüntüden gözlerine ak düştü” niteliğiyle 

nitelendikten sonra o müşerrefeye bakmaktan “ve hemen gözleri açıldı” bağışını 

buldu). 

1 numaralı Farsça özlem mektubunda özlem nedeniyle yaşanan sıkıntıları 

doğrulamak amacıyla da  

         �:�; ���:�*��O T��A�:�x �³q �N��  �V�[�"�x�K k>�  q3��Y S��6|Q1 D|v��           +OUNÊ  >�a^ z� k+�15U × !:4� U�tN- 6�Ø*�B ø�6� k�F���

+�UNÊ1033...  

cümleleri içinde Meryem suresinin 4. ayeti olan     T��A�:��x �³q �N��� �V�[�"��x�K ile istişhâd 

edilmiştir. Ayetin tamamı, 

 �:�x �³q �N�� �V�[�"�x��O _l�Q1 �%qp�[q�� �0�M�O _l�S/ ld�5 �3��XKT�É:Qv�x ld�5 �(Q���;�6S* �0W#�  �%���O ��A  

 “Şöyle demişti: “Ey Rabbim, kuşkusuz kemiklerim zayıfladı, saçlarım iyice ağardı. 

Ey Rabbim, Sana yalvarmamdan dolayı hiçbir zaman mutsuz olmadım” 

şeklindedir.   Sonra da cümlenin akışına ve secili ifadeye uygun düşmesi için   ���:��*��O

�F����:�; cümlesi getirilmiştir. Bu cümle, aslında Yûsuf suresi 84. ayette 

  T�%:Qp�# ���&�- Q+����q�� �0Q1 �s����:�; ���y�:�*��O �¤�4��t C�'�; ��a�4�  ��t �3��X�O �%�&���; CR����B�OK  

                                                
1032  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 123. 
1033  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 115. 
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“Onlardan yüz çevirdi: “Vah, Yusuf” dedi ve üzüntüden gözlerini kaybetti. İçi 

kederle doldu.” şeklindedir. Sözkonusu ayetin ilgili yeri olan �s����:�; ���y�:�*��O’nun hem fiili 

hem de fâilinden sonraki zamiri, mektupta değişime maruz kalmıştır.    

17 numaralı Farsça teselli mektubunda  

=v��O 6:1��6�t� 6t6*  T�!="¸ �E W��:�Y �0Q1K �z5 D# 0�i� O� s�Ê5U z� �1034...  

(Nimetler sâhibi (Allah)nden kesinlikle umulur ki rızık, “umulmadık yerden” açığa 

çıkar) 

cümlesinde T   �!�=���"���t �E W����:�Y �0��Q1K �z5 Talâk suresi 3. ayetin baş tarafını 

çağrıştırmaktadır. Ayetin tamamı şöyledir: 

 W��:�Y �0Q1 �DqX�z�N�t�OK�E C�'�; qVR#���"�t �0�1�O �!«=�"���t «2� R+S/ �D�A�=�Y ���&�- �2� �V�[�̂  �6�X QsSN�1�  WíQ���* �2�T��5�6�X £��_�x �VW9Q�   

Ayetteki  ���z�N��t muzâri fiilinin yerine mektupta ��zS5 kelimesi kullanılmış yani lafızda 

değişiklik yapılarak Kur’ânî düşünce aktarılmıştır. 

Yine aynı mektupta muhatabı teselli etmek üzere hem Yûsuf suresi 87. ayet 

T«2� S��O�5 �0Q1 ���=�Ç�:�B �EK “Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin” hem de Bakara suresi 216. 

ayet �  C�=�;K T�%�W9�� �N�:�b ���M�O ��Ç�:�x ���M�Nq9�B q+  “Nice hoşlanmadığınız şeyler vardır ki sizin için 

daha yararlıdır” istişhâd unsurudur. 

Türkçe münşeât bölümünde 8 numaradaki “hapsedilmiş vezire zarar kasdı 

sırasında bir vezire yazıldı” anlamındaki başlığı içeren mektubun sonlarında 

hapsedilmiş vezirin afedilmesi ve zarara uğramaması için şu ifade kullanılmıştır: 

... C����[�B �3��X :                     5 CQX���* k S%�����[�� �����1 S%Q���[�� �����1 �+��# ���S/ ��7�:Q4 k T��[:Q7�̂  �³����� �V�"�X ��7�����9�-K  T��=qa�� �V�"�X �0�1K�O >

5U 
��1 Dt�5� +�&^1035.  

Burada istişhâda konu olan hem T��=qa�� �V�"�X �0�1K hem de   T���[:Q7�̂  �³������ �V�"�X ��7�����9�-K, aslında 

Mâide suresi 32. ayette yer almaktadır. Ayetin tamamı şöyledir: 

                                                
1034  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 151. 
1035  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 210. 
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       ���  �V:Q���N�4S/ _S��* C�'�; ����A�"�# �(Q��� SV�̂ �  �0Q1K                 �0��1�O ���[:Q7�̂  �³����� �V�"�X ��7�����9�- S��5��q�� _Q- �U��=�- �O�  �©qa�� SN�:��S* ��=qa�� �V�"�X �0�1 �D

 _Q- �(Q��� �6�[�* �%�&��Q1 ��jQ��# R+S/ �%W� Q����l:�Aq��S* ���W'�4�5 �%�&�B����̂  �6�v���O ��[:Q7�̂  �³����� ��:�Y�  ��7�����9�- ��M��:�Y� T�+�W-SN�=�7�� S��5��q��  

“Bundan dolayı Biz İsrail oğullarına da şunu yazdık: Kim bir cana kıymamış ya da 

yeryüzünde bozgunculuk yapmamış birisini haksız yere öldürürse, sanki bütün 

insanları öldürmüş gibidir. Kim de bir canı kurtarırsa, o da, sanki bütün insanları 

kurtarmış gibidir. Elçilerimiz onlara bu tür apaçık deliller getirdiler. Sonra, yine de 

onlardan birçoğu bunun ardından da yeryüzünde aşırılıklarını sürdürdüler”. 

Burada ayetin tamamı değil de sadece konuyla ilgili yerleri şâhit getirilmiş ve 

ardından da âlimin ölümünün âlemin ölümü olacağı vurgulanarak af talep edilmiştir. 

Türkçe münşeât içinde yer alan maķâle-i nuśĥiyyede ise  

                     ��Y�"- !:# ñ['b O 04 D'Y (� D$�Ç7e1 O D1��� ïNvË 0��n m� s5�1� ô�O� m:-5 m:-�B D=a� +�1z +�1z D'7��*

 D=�*,�1 D�:?�>6���* D=���1 O1036  

cümlelerinin hemen ardından gelen 

W\��QÇ�7qe�7q�� �©qa���� ��&�"�t�  ��tK îN# d�ebk>6"x�  T�\�:Qª�N�1 �\�:Qª��5 Q(l*�5 C��S/ _Q[Ŝ �5�   

 cümlesinde de konuyla yakından ilgili ayetlerle istişhâd edilmiştir. Fecr suresinin 27 

ve 28. ayetlerinin meâli, şöyledir: “Ey güven içerisinde olan nefs! Rabbine dön, sen 

O’ndan, O da senden hoşnut olarak”.      

b. Hadisler 

Hadislerle istişhadın caiz olup olmaması hususu tartışmalıdır. Birinci görüşe 

göre hadisler Hz. Peygamber’den işitildiği lafızları ile nakledilmediği, sadece 

anlamları ile rivayet edildiği, lafızları ravilere ait olduğu ve Basra ile Kûfe dil 

ekollerine mensup hiçbir eski dilci hadisle istişhâd etmediği için onlarla istişhâd caiz 

değildir. İkinci görüşe göre ise hadislerin lafızlarının değiştirilmemiş olması galip 

zandır ve galip zan, hem din hem de dil meselelerinde kafi delildir ve bu nedenle de 

hadislerle istişhad câizdir. Gerçekte kısa hadislerin, Hz. Peygamber’in fesahatını 

ifade eden hadislerin, onun özlü sözleri (cevâmi‘u’l-kelim) ve darb-ı mesellerinin 

                                                
1036  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 197. 
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hem lafız hem de anlamca ona ait olması; buna karşılık birkaç rivayeti ve varyantı 

olan hadislerin ve uzun hadislerin manen nakledilerek, lafızlarının râvilerce 

değiştirilmiş olması daha makul görünmektedir1037.   

Hüsamzâde’nin mektuplarında Hz. Peygamber’in hadislerine de yer yer 

rastlanmaktadır. 

er-Risâletü’ş-şevķıyye’de Arapça münşeât bölümünde görülebildiği kadarıyla 

biri beyit içinde olmak üzere 3 hadisle, Farsça münşeât bölümünde mesel olarak da 

kullanılan tek hadisle, Türkçe münşeât bölümünde 19 hadisle ve maķâle-i 

nuśĥiyyede de sadece 2 hadisle istişhâd edilmiştir. Türkçe mektuplardan da 4 

numaradaki Fâtih’e sunulan nasihat mektubunda 16 hadis birden zikredilmiştir. Bu 

da, eserdeki hadislerin yarısı anlamına gelmektedir. Bu bölümlerin dışında 

mukaddimede de 8 hadise rastlanmıştır. 

Arapça münşeât bölümünde Mısır sultanına gönderilen 29 numaralı mektupta 

               �(Q��� RVQ± �îQ6�t q+�  k TS3��̀ Â��O lO�6����K _Q- QDS*��* �0Q1 W3��1q��i��O k TS3��[�"�7q�� SjSA�9��K �0Q1 W3O�h�=�i��O       C��'�; _Q����[�� Sd������� 

                    �D���S/ kW3���1Â� �@Qe�v���t�O k W3��̂ Â� �_S&�"���t q+�  C��S/ kS3��=q'�=���# S5�6�9�� S0�; ��:Q-��̀  Q��U���i� �3�E�z �_Qv�A�t�O kS3��AqX«¬��O l�Q[��S* �gQ|Q'�ÆWi�

"Sd�W'Wv�� �!�'�v�1  "S3����Y�w� W3l����1�O1038.  

(Bundan dolayı “sabah akşam” “büyük ve yüce olan (Allah)”dan dilenir ve onun 

kapısından umulur ki o yüce cenâbın gölgesini izzet ve ikbâlle muhlislerin üzerinde 

dâim eylesin ve sevgi soğuk suyunu yumuşak şarap gibi bulanıklıktan arınmış olarak 

ecel(belirli süre)ler sona erinceye ve ümitler kesilinceye kadar kalıcı kılsın. Şüphesiz 

O, “gönülleri ters çeviren” ve hâlleri değiştirendir). 

cümlesinin sonunda hadis olarak "Sd�W'Wv�� �!�'�v�1"  görülmektedir. Bu, aslında  

"3�vt +�# %'4O D:'; 2� C'` 2� 3�45" :�'v�1O ESd�'v�� S!"" 

hadisinin belli bir kısmıdır. 

Farsça münşeât bölümünde 19 numaralı istid‘ânâmede 

                                                
1037  Durmuş, Arap Dili ve Belâğatıyla İlgili İncelemeler, s. 293-295. Hadislerle istişhad konusunda 

ayrıntılı bilgi için bkz. Özbalıkçı, Kur’ân ve Hadîs’in Arap Gramerindeki Rolü, s. 201-299. 
1038  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 110. 
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   DÁ�- ¢"- z� 6[*�    D��b %"b O k�;U �        D16|* +��^ D'='4 (tNÁ z� !� O k��� �        D�'�'� g9=B O k T�ÉA�Y ��&�a���xK �6�v�� � 

D�qa��* +�O5�" �ÉA�Y �U�U���B  �ÉAQ� �5�z"1039  

(Duâ açışıyla açtıktan, övgü bitirişiyle bitirdikten, “ona tutulmuştur, sevgisi bağrını 

yakmıştır” çarpmasıyla kalp zincirini harekete geçirdikten, rûhun gürültüsünü “arada 

bir ziyâret et ki sevgin artsın” menekşesiyle yatıştırdıktan sonra) 

cümlesinde aynı zamanda mesel olarak da kullanılan "���ÉA�Y �U�U�����B  ���ÉAQ� �5�z"  hadisi 

kaydedilmiştir.  

Türkçe münşeât bölümünde Fâtih Sultan Mehmed’e yazılan 4 numaralı 

mektupta  

 S���6�|Q� 5U µ�tN-� U�|v1 D# 2� \-N[1 �5�U D'=a� >��M Q�a��à SÏ��� QD�̂ �O" ����W#�{�N�;W  q+�  ���A�A�Y���- �É:Qa�Æ�1 ������#"1040  

cümlesinde ikinci vechin nefsin hevâsına karşı çıkmakla olduğu ifade edildikten 

sonra marifetullâh (Allah’ı tanımak)la kastedilenin yaratış olduğu " ���A�A�Y���- �É:Qa�Æ�1 ������# ����W#

�{�N���;W  q+� "  (Gizli bir hazineydim, tanınmak istedim) hadisi şâhit getirilerek 

vurgulanmıştır. Bu hadisin sıhhat derecesi tartışmalıdır ve daha ziyade tasavvuf 

çevrelerinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.    

c. Şiirler 

İstişhad açısından şairlerin tabakaları dörttür. Bunlar İmruülkays ve el-A‘şâ 

gibi İslâm öncesi dönem şairleri olan Câhiliyyûn/Câhiliye şairleri, Lebîd ve Ĥassân 

b. Ŝâbit gibi hem İslâm’dan önce hem de İslâm devrinde yaşamış olan 

muhadramûn/muhadram şairler, Cerîr ve el-Farazdaķ gibi mütekaddimûn (eski 

şairler) de denen İslâm’ın ilk devrinde yaşamış olan İslâmiyyûn/İslâm şairleri ve 

Beşşâr, Ebû Temmâm, Ebû Nüvâs ve el-Mütenebbî gibi muhdesûn (yeniler) da denen 

bir öncekilerden sonra gelen ve zamanımıza kadar devam eden müvelledûn/yeni 

şairlerdir. Edebî ilimleden lugat, sarf ve nahivde dördüncü tabakanın dışında ilk üç 

tabakanın şairlerinin şiirleriyle istişhâd edilirken belâgat ilimleri durumundaki 

me‘ânî, beyân ve bedî‘de ise ilk üç tabakaya ait şairlerin şiirleri ile istişhâd câiz 

                                                
1039  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 153. 
1040  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 169. 
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olduğu gibi müvelled, muhdes ve müteahhirlerin, hatta Arap olmayanların şiirleri ile 

de istişhâd câizdir. Çünkü bunlar, mana ve akılla ilgili ilim ve fenlerdir. Bunlarda 

eski ile yeni, Arap olanla olmayan arasında fark yoktur. Bu nedenle belâgatta 

müvelledlerden Ebû Temmâm, el-Buĥtürî ve el-Mütenebbî gibi şairlerin şiirleri ile 

bol miktarda istişhâd edilmiştir1041. 

er-Risâletü’ş-şevķıyye’de Arap şâirlerinin ve Arapça şiir yazan diğer 

milletlerden şâirlerin şiirleriyle istişhâd edilmektedir. el-Mütenebbî’nin 

mukaddimede 1 beyti, Arapça münşeât bölümünde 2 beyti ve 2 mısrâı ve Türkçe 

münşeât bölümünde de iki ayrı mısrâının belli kısımları ile istişhâd edilmiştir. Ebû 

Temmâm’ın Arapça münşeât bölümünde 2 beyti, Farsça münşeât bölümünde 

meselleşmiş bir mısrâı ve Türkçe münşeât bölümünde daha önce Arapça bölümünde 

de yer alıp burada tekrar başvurulan 1 beyti vardır. İbnü’l-Fârıż’ın matlau’l-hadîste 1 

beyti ve Arapça münşeât bölümünde 2 beyti vardır. Ebû Nüvâs’ın mukaddimede 

mısrâının belli bir kısmı, Arapça münşeât bölümünde 1 beyti, Beşşâr b. Bürd’ün 

mukaddimede 1 beyti ve Farsça münşeât bölümünde 1 mısrâı görülmektedir. Ebû 

İsĥâķ eś-Śâbî’nin Arapça münşeât bölümünde 2 beyti, Ebû Firâs’ın Arapça münşeât 

bölümünde 2 beyti, İbnü’r-Rûmî’nin mukaddimede 1 beyti, İbn Ŧabâŧabâ el-

‘Alevî’nin Arapça münşeât bölümünde 1 beyti, Di‘bil’in Arapça münşeât bölümünde 

1 beyti, İbn Zeydûn’un Arapça münşeât bölümünde 1 beyti, el-Bâħurzî’nin Arapça 

münşeât bölümünde 1 beyti, ‘Amr b. el-İŧnâbe’nin Arapça münşeât bölümünde 1 

beyti (bu bölümde bir daha geçiyor), el-Buĥturî’nin mukaddimede meselleşmiş bir 

mısrâı (bu Arapça bölümünde de geçiyor) ve Arapça münşeât bölümünde de 1 

mısrâı, et-Teftâzânî’nin Farsça münşeât bölümünde 2 beyti, Lebîd b. Rebî‘a’nın 

mukaddimede 1 beyti, İbn Bâbek’in mukaddimede mısrâının belli bir kısmı, 

Bedî‘uzzemân el-Hemedânî’nin matla‘u’l-hadîste 1 beyti, el-Mütelemmis’in 

mukaddimede bir beytinin önemli bir kısmı, Lüceym b. Śa‘b’ın mukaddimede 

meselleşmiş bir mısrâı, yine Ebû Aħzem eŧ-Ŧâî’nin mukaddimede meselleşmiş bir 

mısrâı, Ebü’l-Fetĥ el-Büstî’nin Arapça münşeât bölümünde 1 beyti, ‘Amr b. 

Ma‘dîkerib’in Türkçe münşeât bölümünde 1 beyti, Ĥâfıž’ın Farsça münşeât 

bölümünde 1 beyti, Ĥassân b. Ŝâbit’in Türkçe münşeât bölümünde meselleşmiş bir 

mısrâı, en-Nâbiğatü’ź-Źübyânî’nin Arapça münşeât bölümünde meselleşmiş bir 

                                                
1041  Durmuş, Arap Dili ve Belâğatıyla İlgili İncelemeler, s. 291-293. 
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mısrâı, Küŝeyyir’in Arapça münşeât bölümünde meselleşmiş bir mısrâı, ‘Abdüķays 

b. Ħufâf’ın Arapça münşeât bölümünde meselleşmiş bir mısrâı, Ebû Ya‘ķûb el-

Ħuzeymî’nin Arapça münşeât bölümünde 1 mısrâı, Muĥammed b. Sa‘îd’in Arapça 

münşeât bölümünde 1 mısrâı, Züheyr b. Ebî Sülmâ’nın Arapça münşeât bölümünde 

bir mısrâının belli bir kısmı, el-‘Abbâs b. el-Aĥnef’in bir mısrâının belli bir kısmı, 

Sa‘dî’nin Farsça münşeât bölümünde 1 mısrâı, Śâliĥ b. ‘Abdilķuddûs’ün meselleşmiş 

bir mısrâı ve Nuśayb b. ‘Adî er-Riķâ‘ın bir mısrâının belli bir kısmı istişhâda konu 

olmuştur. 

Arapça şiirleriyle ya da onun belli bir kısmıyla istişhâd edilen bu şairlerden 

el-Mütelemmis, en-Nâbiğatü’ź-Źübyânî, Züheyr b. Ebî Sülmâ, ‘Amr b. el-İŧnâbe, 

Lüceym b. Śa‘b, Ebû Aħzem eŧ-Ŧâî ve ‘Abdüķays b. Ħufâf Câhiliye şairleri, ‘Amr b. 

Ma‘dîkerib, Lebîd b. Rebî‘a ve Ĥassân b. Ŝâbit muhadram şairler, Nuśayb b. ‘Adî er-

Riķâ, Küŝeyyir ve Śâliĥ b. ‘Abdilķuddûs İslâmî şâirler ve Beşşâr b. Bürd, el-‘Abbâs 

b. el-Aĥnef, Ebû Nüvâs, Ebû Ya‘ķûb el-Ħuzeymî, Ebû Temmâm, Di‘bil, İbnü’r-

Rûmî, el-Buĥturî, İbn Ŧabâŧabâ el-‘Alevî, el-Mütenebbî, Ebû Firâs, Ebû İsĥâķ eś-

Śâbî, Bedî‘u’z-zemân el-Hemedânî, Ebü’l-Fetĥ el-Büstî, İbn Bâbek, İbn Zeydûn, 

İbnü’l-Fârıż, Sa‘dî, Ĥâfıž ve et-Teftâzânî de müvelledûn/yeni şairler kategorisine 

dahil edilebilir. 

er-Risâletü’ş-şevķıyye’de çok sayıda Fars şairinin veya Farsça şiir yazan diğer 

milletlerden şâirlerin şiiriyle istişhâd edilmektedir. Onların başında Kemâlüddîn 

Mes‘ûd-ı Ħucendî gelmektedir. Münşeâttan önceki bölümlerde onun 4 beytine ve 2 

de mısrâına, Arapça münşeât bölümünde 31 beyit ve 2 mısrâına, Farsça münşeât 

bölümünde 10 beyit ve daha önce de geçen ve burada tekrar başvurulan 5 beytine ve 

ilk defa geçen 1 mısrâına, Türkçe münşeât bölümünde ise 7 beytine başvurulmuştur. 

Münşeâttan önceki bölümlerde Ĥâfıž’ın 2 beytine, Arapça münşeât bölümünde 

sadece 1 beytine, Farsça münşeât bölümünde 5 beyit, 3 mısrâ ve 1 de mısrâının belli 

bir kısmına ve Türkçe münşeât bölümünde de 8 beytine ve de daha önce Farsça 

münşeâtta yer alıp burada tekrarlanan 1 beytine yer verilmiştir. Žahîr-i Fâryâbî’nin 

münşeâttan önceki matla‘u’l-hadîs bölümünde 1 beyti, Arapça münşeât bölümünde 6 

beyti, Farsça münşeât bölümünde daha önce Arapça münşeâtta da geçen 2 beyti ve 

Türkçe münşeât bölümünde de 5 beyti ile istişhâd edilmiştir. Selmân-ı Sâvecî’nin 

Arapça münşeât bölümünde 4 beytinden, Farsça münşeât bölümünde 3 beytinden ve 
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yine tekrarlanan 1 beytinden ve Türkçe münşeât bölümünde de 3 beyit ve 1 

mısrâından yararlanılmıştır. Sa‘dî’nin mukaddimede 1 beyti, Farsça münşeât 

bölümünde 4 beyti, 1 tane yine aynı bölümde tekrar başvurulan beyti, 1 mısrâının 

belli bir kısmı ve Türkçe münşeât bölümünde de 1 beyti, istişhâda konu olmuştur. 

‘Ubeyd-i Zâkânî’nin Farsça münşeât bölümünde 2 beyti ve Türkçe münşeât 

bölümünde de 3 beyti ve daha önce Farsça bölümünde yer alıp da tekrar başvurulan 1 

beyti istişhâda konu olmuştur. Nižâmî-i Gencevî’nin sadece münşeâttan önceki 

bölümlerde 6 beytiyle istişhâd edilmiştir. Ebû Sa‘îd-i Ebü’l-Ħayr’ın Farsça münşeât 

bölümünde 2 beyti ve yine bu bölümde daha önce geçip tekrar başvurulan 1 beyti ile 

Türkçe münşeât bölümünde 2 beyti görülmektedir. Enverî’nin Farsça münşeât 

bölümünde 1 beyti ve Türkçe münşeât bölümünde 3 beyti, Felekî’nin mukaddimede 

1 beyti, Farsça münşeât bölümünde tekrar ele alınan 1 beyti ve Türkçe münşeât 

bölümünde 1 beyti, Firdevsî’nin mukaddimede geçen 1 beyti ve Türkçe münşeât 

bölümünde 2 beyti (biri mükerrerdir), Ķâsım-ı Envâr’ın Türkçe münşeât bölümünde 

2 beyti, Mevlânâ’nın sözkonusu bölümde 2 beyti ve son olarak da Mucîruddîn-i 

Beyleķânî’nin yine aynı bölümde 1 beyti dikkati çekmektedir. 

er-Risâletü’ş-şevķıyye’de maķâle-i nuśĥiyyedeki Türkçe şiirler ise, meşhur 

Harnâme sâhibi Şeyħî-i Germiyânî’nin Hüsrev ü Şîrîn’i ile Divanından alınmıştır. 

Tabiî ki şiirlerin çok büyük bir kısmı, Hüsrev ü Şîrîn’dendir. Bu öğüt makâlesinde 

görülebildiği kadarıyla Şeyħî’nin 144 beytine ve 14 mısrâına yer verildiği gibi, 

bunun dışında pek çok düz cümle içinde yine onun beyitlerinden belli kesitlere ya 

doğrudan ya da dolaylı olarak yer verilmiştir. Burada hemen hemen her mensur 

cümlede Şeyħî’nin beyitleri adeta define gibi durmaktadır. Şimdi mektuplarda ve 

maķâle-i nuśĥiyyede şiirlerle nasıl istişhâd edildiğini örneklerle açıklamak istiyoruz.         

Arapça münşeâtta 1 numaralı mektupta talep bölümünün sonundaki  

C�aq������O Q\�'�̀ ���� Q\��̂ �O S5��GQ; �0Q1 k>��q'�A���O Q��N�=�r� S<�,�± ���6�̀  �@�-�N�t q+�  C����[�B �2� W3���4� �O1042 

(Allah’tan dilerim ki kavuşma ve yakınlığın yanağındaki sakal çizgisinden özlem ve 

dert karanlığının zülfünü kaldırsın) 

cümlesinin hemen akabinde isteği pekiştirici mahiyette Kemâl-i Ħucendî’nin 

                                                
1042  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 36. 
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�5 s5�Ø:* S01 �d5 �t +�45 3U QU�N1 �*1043  

Ben bîçâreyi gönlün murâdına eriştir yâ Rab 

mısrâıyla istişhâd edilmiştir           

Arapça münşeât bölümünde 5 numaralı mektupta mektubun gönderildiği kişi, 

         QsQU���̂  Q+��6�:�1 _Q- ���y�#�5�O k�¢Q1���R'��  �NQ±������� ���NQ-����� �D�'Qª����-  ���6�M��x�O k��S5�������O W��6QÇq-�w� Q\�:Q4�6Wv�� QD«=qa�� SVQ���y�aS* ���6S&�x

�Y�5�O k�¢Q1���Re�� W3��1Â���S5��4O �5��4 RVW# ���7�[�- QDQ���7�[�� ����6�:�* ���A1044   

(Mukaddes nefsinin erdemlerini kalpler ve el ve ayaklar tasdîk etti, bol miktardaki 

büyük nimetlerini parlak bakışlar gördü, onun cömertlik sâhasında bakışlarını 

çeviren ümitler koştu, onun ihsân çölü genişledi ve herkesi (gece ve gündüz 

gidenlerin hepsini) kapsadı) 

cümleleriyle övüldükten sonra Ebû Temmâm’ın 

�DW'QY��4  �NSAq���O �{O�N�[�7q�� �D�"�PW'�-1045 �D�"�:�B�  _QY������� lF�  �0Q1 �N���Aq�� ���M  

Ona hangi yönden gelirsen gel o denizdir 

Onun engin yeri marûf ve ihsân onun kıyısıdır 

beytiyle istişhâd edilerek övgü pekiştirilmiştir. 

Arapça münşeâtta 8 numaralı özlem mektubunda 

          ��AqX«¬� �5��M�z�  ���N�M�z� ��&Q̀ �W'�b S%:«=��S*�O kS3��yq-«¬� ����tS5 ���N�y�b� ��&Q���a�̀  S0�:�[S* �\�:Q��B        �2� �D�|��b �0��1 Q��N�y��S* kS3

       Rv���� Q��jQ|�A���O kQ��U�RX���� Q\�t«SO�N���O Q\�:«=��«¬� SVQ���y�a���O kQ\�:Q4�6Wv�� S©qa����*Q��U�      �U��[�=����O kQ\�:Q9�'�i� Q��E��7�9���O kQ\�:Q9Q'�i� Q���9�'�i��O k Q��

 Q���t��6Q?��O kQ\�:Q'�[�� S&�A��      S5���&W± S5O�N��1 �0�; QDQB�6�7���1  ����y�- RV�̂  kQ\�:S��=�� Q���t���Q[���O kQ\�:Q'��� Q���U��:l=���O kQ\�:Qª�N�� Q���1��N�9���O kQ\�:

S<��M�O�w��O  C�PQr� k�<��6qX�  QDQ"�Y�6Q1  Q+��6�:�1 Q��W'�4 �0�; R3�z�O kS<��&q-w�1046k  

(Berrak kaynağıyla ihsân bahçelerinin yeşerdiği ve temiz (samimi) 

meltemiyle ikbâl çiçeklerinin açtığı selâm, o hazrete armağan edilip edâ edilir ki 

                                                
1043  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 36. 
1044  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 47. 
1045  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 48. 
1046  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 56. 
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Allah, ona kutsal nefsi, insanlık erdemlerini, parlak düşünceyi, iyiyi kötüden ayırt 

eden (eleştirici) basireti, hükümdâr melekelerini, melek olgunluklarını, yüksek 

mutlulukları, güzel rehberlikleri, hoşlanılan cömertlikleri, apaçık seyyitlikleri ve 

yüce lütufları bahşetti. Onun övgü fezâsı, parlak anlayış yıldızlarının (meridyenden) 

geçişinden karşılaştırılamayacak kadar büyük oldu ve aklın ve vehimlerin ayakları, 

onu övme alanına girmekten kaydı) 

düz cümlelerinde muhatabın birbirinden güzel meziyetleri sıralanmış, ama 

anlayışların, aklın ve vehimlerin onu övmekte yetersiz kaldığı ifade edildikten sonra 

bu düşüncenin doğruluğuna Ebü’l-Fetĥ el-Büstî’nin şu beyti şâhit getirilmiştir: 

�D�|Q���|�b FSNqe�7q�� �¤Q̀ ���q�� ��S5�6�t �E  ��a�̀ �O ��1 �VW# _Q- ��vS*��4 �(�t q+S/�O  

Çok öven niteleyici, onun özelliklerini kavrayamaz 

Nitelediği her şeyde üstün gelse de 

Yine aynı mektupta içinde bulunulan durum, 

...            Q��N�P�y��O Q\�X�NWr� Q��6Qx�O kQ��NQr��O Q\�7���� �0Q1 �0St��;W �O _S���;W  ��1 R+�  kC�&���t �s�6�[�*�O k        Q\��;��R'���O kQD�o��6�"�� Q
��Nq-S/�O kQDo����"�� Q
�N�-�O 

 Q\�vQ'qvWi� Q\�X�NWr��O k��&Wa:Q;��y�B kQ\�7Q��hWi���&�B��N�-�z Q��6Q;��|�� S�W'�y���O k��&�B��N�e�X Q\'Q���=�� S��1�6���O k�&Wa:Q���9�B1047k  

(Ve şimdi bildirilir ki çektiğim ve bizzat gördüğüm gam ve susuzluk, ağır yangın ve 

yürek darlığı, aşırı tutku ve çılgına dönme, katlandıkça elem veren gönül acısı, 

sıkıntıları perişan eden yanıklık, damlaları sel olan gözyaşları ve iniltileri yükselen 

kaburga kemikleri) 

sözleriyle ifade edildikten sonra Ebû İsĥâķ eś-Śâbî’nin şu beyitleriyle hâlet-i rûhiye 

adeta kanıtlanmıştır: 

S��:�; S³q��9q�� _Q- ��1 SVq�Q1 �0Q7�-�!W9�=�B �_  _Q"�1��6�1�O >�N�̂  q�S/ _Q[�1�U �D�*����B  

�d�N�x�  ����W# _QB�N�A�; �0Q1 �<�  _S��Wa�̂  ���'�A�4�   SN�7�Æq��S*�  FS5�U�  ��1 «2����-  

Gözyaşım, aktığında şarabımla benzeşti 

Zira gözüm, kadehdekinin benzerinden döküyor 

                                                
1047  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 57. 
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Vallahi bilmiyorum şarap mı akıttı göz kapaklarım 

Yoksa gözyaşımdan mı içiyordum 

Farsça münşeât bölümünde 3 numaralı şikâyet mektubunda muhataba önce 

  D"=b 0t� D# <N# +�# +� z� �4�O5 DË�D"x��*  �N��1z � U5O��:� U�t  D"=�9x O k�  D�tO�z 5U �5 +�N�PM �  +�:=�� 

U5�GÎ*1048.  

(O cömertlik madeninden ne revâdır ki zamanın bu hastasını bir mektupla 

hatırlamadı ve ayrılıktan kırılmışı unutulma köşesinde terk etti) 

düz cümleleriyle sitemde bulunulmuş, ardından da yine Kemâl-i Ħucendî’nin 

�5 ê��x� 6t§* O �-5 �5 ê�-O × 6t�Î* 5�t 

Yâr vefâsızlığı seçti 

Gitti de tanışıklığı kesti 

beyti şâhit getirilerek dostun arayıp sormamasından yakınılmıştır.  

Farsça münşeâtta 5 numaralı şevknâmede 

O s6tU �                       D�# ���45�ÊzO5 S%� >��5�O �5�t S%� DË k U��� 6���B %# k���B� +�5�� O k���x� +�P:M �t�� z� s6tU 615 

È� �X5�a1U�7�� �v-�N1 k6:1�1049.  

(Özlemler heyecanının ve istekler kıpırdamasının son sınırından dolayı iltihaplanmış 

(iltihap görmüş) göz, az uyuyabilir. Zamanın gamının ötesinde yârin gamı nedir ki? 

Ayrılık sona erdi, (yâr) murâfakat (yoldaşlık, beraber bulunma) etmedi) 

cümlelerinin hemen ardından Kemâl-i Ħucendî’nin 

%�9* �6^ �6^ �&7� DÖ  D$|� O %� �^��5 ê�6^ 1050  

Bütün gamları ayrı ayrı çekerim 

Meğerki ayrılık gamı ve tasası olmasın 

                                                
1048  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 121. 
1049  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 126. 
1050  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 126. 
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beyti kaydedilerek özlem duygusu daha da kuvvetli aksettirilmiştir.  

Türkçe münşeât bölümünde 6 numaralı mektup, vezîrin kâtib azlinden 

vazgeçmesi için Mevlânâ’nın öğüt dolu şu beytiyle sonlandırılmıştır: 

�5 +�MNÖ +�ÈN1 CÊNÊ 091  Ï�  �N�` 5U ùNÊ +�Ë �B D#1051  

Kurtluk etme ve yol arkadaşlarını kırma ki 

Çölde kurt gibi kalmayasın (yaşamayasın) 

Türkçe münşeâtta 8 numaralı mektupta dönemin vezirine hitâben ihtiyaçsızlık 

köşesinde “Allah, bana yeter”in okunduğu ve kanâat hazînesinde “Allah’ın rızâsı”nın 

arandığı ifade edildikten sonra 

:�O+�XNt sU s6tU O +�vab s6�U +6�tU ��U sjv- �* (W'*� >U5�1052.  

(fakat bu fakîre borç hastalığından (derdinden) kalpte çarpıntı ve gözde sarılık 

belirdi) 

düz cümleleriyle içinde bulunulan sıkıntılı durum ortaya konmuş, ardından da 

Şeyhî’nin 

s6t�- D� ��` C#6�6* 5U D"=b +�^  

mısrâıyla borç sıkıntısının sebebiyet verdiği psikolojik durum daha da etkili bir 

şekilde ifade edilmiştir.  

Türkçe münşeâtta 11 numaralı mektupta  

                   D"'`O >Oz5� s6� NM O k5U .�:b sUNn�b O >N#� s6�U  (*��^ 3O� ©��1 sU Dpr NM Dt s6�* �*  D# 0Q7�:�&Wi�  �%Q'�;

           Dt k5U C':1 D"�` (� C'"A1  C':1                   D�t kDX���[1  5�yY (� D"ax� mx�;  Dt kD�Ez (� D��B  Dt kD`,b �j4�

D4��t� ¢A` �'n ("*N# !x  5�"-NÊ Dt kD��1 (�tO5U  Dt kD�nO �N-�=11053k  

(Gözeten (Allah), bilir ki bu kula her lahzada cana yakın olan, o cenâbın dilde 

anılması ve gönülde hayâlidir ve her lemha(ani bakış)da kavuşma arzusuna meyli 

mübtelânın sıhhate meylidir. Ya esîrin kurtuluşa ya susamışın soğuk, güzel ve tatlı 
                                                
1051  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 180. 
1052  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 181. 
1053  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 216. 
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suya ya çıldırırcasına seven(perişan) âşığın huzûr-ı ma’şûka ya misâfirin vatana ya 

dervişin mala ya sıkıntı gecesine tutulmuşun samîmiyet(dostluk) sabahının 

doğuşuna) 

cümlelerinin ardından Mevlânâ’nın şu pek anlamlı beytiyle istişhâd edilerek özlem 

ortaya konmuştur: 

%�Ë U5�U CÖ %�Ë �NB 5�6tU  ��Ê U5�U CÖ ��Ê �NB 5�"aÊ  

Göz, senin yüzünü gözler 

Kulak, senin sözüne kulak verir 

Maķâle-i nuśĥiyyede baştan sona Şeyhî’nin öğüt içerikli şiirlerine 

başvurulmaktadır. Şimdi örnek olarak ondan bir demet sunalım: 

Ï,X 56tU� sU�:�U �5�  Ï,t 56�iO� (ËN# (�,X  

04,* N¿ O 6�1U5U +ON'*  �0Q4,"A1 D�:�tE� +�&^  

04N���* D�6&^ (* CBG� >z�Ò  �; Cv:vY�0Q4�N�1O� +�Ît�5 CB1054  

Erüñ dünyāda adıdur ķalanı Ķalanuñ gerçek olmışdur yalanı 

Bilürven derd-mend ü pür-belāsın Cihān ālāyişine mübtelāsın 

Mecāzį leźźeti biñ cehdle bulursın Ĥaķįķį Ǿizzeti rāygān umarsın 

Bu beyitlerle dünyanın fâni olduğu, kişinin dertli ve cihan süsüne, debdebesine 

düşkün olduğu, mecâzi lezzeti lezzeti bin gayretle bulduğu ve gerçek izzeti boşuna 

umduğu vurgulanmıştır. Yine bu düşünceyi yansıtan bir başka beyit de şudur: 

N'�1U <U N* 09�5U (��&^  N'�1U %� (* D1U N* �ÌNt1055  

Cihānuñ dirligin bir dem dimişler Yaraşmaz bir deme biñ ġam dimişler 

Burada da görüldüğü gibi dünya hayatının bir dem (an) olduğu ve bir deme bin 

gamın yaraşmayacağı ifade edilmiştir. 

                                                
1054  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 191. 
1055  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 194. 
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Arapça, Farsça ve Türkçe münşeât bölümlerinde tekrar tekrar başvurulan 

Farsça beyitlere gelince mukaddimede yer alan Kemâl-i Ħucendî’ye ait 

D��bO5�U z 3U�6:1� U5�U �OU �ae�   6:1� U5�U  �a��� 5�U +� z� C`�b  º*Nx  

Gönül, senin lütuf eczânenden ilaç umar 

O şifâhâneden husûsi bir şerbet umar 

beyti1056, 15 numaralı1057 ve 20 numaralı1058 Farsça mektuplarda, yine mukaddimede 

bulunan Felekî-i Şîrvânî’ye ait 

5�U z� N¿ Vv; +�MU µatNx O d�b ¤e� z  %x z� N¿ �O5 <��1 µa:e� m'b !:n z  

Onun güzel ve onurlu lütfuyla aklın ağzı, inciyle doludur 

Onun hoş ahlâkının güzel kokusuyla rûhun burnu, kokuyla doludur 

beyti1059, 7 numaralı Farsça mektupta1060, 10 numaralı Arapça mektupta yer alan 

Kemâl-i Ħucendî’ye ait 

DaÁ��x�6� �4U 5U �Ë ���[1 mtE   61� µ:¿ �;U O >5��* 5�z mx�;  

Elde maşûka layık armağan olmayınca 

İnleyen âşık, inilti ve duâyla huzûra geldi 

beyti1061 18 numaralı Farsça mektupta1062, 14 numaralı Arapça mektupta1063 yer alan 

Žahîr-i Fâryâbî’ye ait 

6�# ��a"�� �ae� �5�� 0� ©a� C9t  DX,;�6t��Î* 5�ÊzO5 Np�   

Senin lütfun, bana bir nefes bağışlarsa 

Zamanın bakış ilgisini açar 

                                                
1056  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 14. 
1057  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 143. 
1058  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 157. 
1059  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 21. 
1060  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 130. 
1061  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 64. 
1062  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 152. 
1063  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 75. 
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beyti 18 numaralı Farsça mektupta1064, 24 numaralı Arapça mektupta1065 yer alan 

Žahîr-i Fâryâbî’ye ait 

3�-  �5 6:1� �B DÊ5U N*   �^ s61� ��"�<��q���- ���A�̀ � "  

Senin dergâhında ümit falı 

“İsâbet ettin devâm et”ten başka şekilde gelmemiştir 

 beyti 16 numaralı Farsça mektupta1066, 1 numaralı Farsça mektupta1067 yer alan 

Ĥâfıž-ı Şîrâzî’ye ait 

z�* 6t� 5U +��B D"=b 3U 5U D# � 5U  z�* 6t� 5U +�O5 sUN1 0B N* D# �:*  

Gel, yaralı gönülde güç tekrar ortaya çıkar 

Gel, ölü vücuda ruh tekrar girer 

beyti 3 numaralı Türkçe mektupta1068, 4 numaralı Farsça mektupta1069 nispetsiz 

olarak yer alan  

67P�1 (=1 �Ë �Zebs6�b z� ���M   �pa�DtNÊ z� 6v[�1 5U �Ë �<�7�   

Senin hattın, havanın gülmesinden donmuş misk gibidir 

Senin lafzın, bulutun ağlamasından katılaşmış inci gibidir 

beyti 3 numaralı Türkçe mektupta1070, 15 numaralı Farsça mektupta1071 yer alan 

Selmân-ı Sâvecî’ye ait 

�5 6:1� >O5 s5 +�1NY (t5�B !x 5U  >§M5 6x�A� µt�5 N"b� C�ON- �^  

Mahrûmiyetin karanlık gecesinde umuda rehberlik vardır 

Onun görüş yıldızının aydınlığından başka bir rehber yoktur 

                                                
1064  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 153. 
1065  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 96. 
1066  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 148. 
1067  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 114. 
1068  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 164. 
1069  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 122. 
1070  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 164. 
1071  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 144. 
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beyti 16 numaralı Farsça mektupta1072, 16 numaralı Farsça mektupta1073 yer alan 

Sa‘dî-i Şîrâzî’ye ait 

ò�Ó N¿ �=e:8 N� 3��1 �:�U  C'Y�4 6�"-NÊ D# +�-5�; sU��4�  

Dünya timsahla dolu okyanusa benzer 

Gönlü rahat ârifler, bir sâhil tuttular 

beyti 19 numaralı Farsça mektupta1074, 16 numaralı Farsça mektupta1075 yer alan 

‘Ubeyd-i Zâkânî’ye ait 

<�OU N* ��:; U�* O ³�:X × �N7; U�*  5�6t�¿ �M�^ U�* O +�N1�# �"~ U�*  

Ömrün kıyassız, yaşamın dâimî olsun 

Bahtın açık, makâmın pâyidâr olsun 

beyti 1 numaralı Türkçe mektupta1076, 5 numaralı Arapça mektupta1077 yer alan 

Kemâl-i Ħucendî’ye ait 

�Hz�N"4OU �1 z� D# N4 >� s61 5U +�   �"16b +�"4� N* +�^ D# ©* Ï�NÊ 0t�  

Ey baş, o kapıya sıkıntı verme, çünkü bizden dosta 

Bu, canın hizmetin eşiğinde olma ağırlığı yeterli 

beyti 18 numaralı Farsça mektupta1078, 17 numaralı Farsça mektupta1079 Ebû Sa‘îd-i 

Ebü’l-Ħayr’a ait  

D4�# U��� C1 N¿�³�M z �MN4   U��� N¿ U�* +�Î�N4 D# D4�# NM  

Kafatasları, hevesten meyle dolmaz 

Devrilen (baş aşağı olan) hiçbir kâse dolu olmaz 

                                                
1072  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 147. 
1073  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 145. 
1074  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 155. 
1075  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 148. 
1076  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 160. 
1077  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 49. 
1078  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 152. 
1079  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 150. 
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beyti 19 numaralı Farsça mektupta1080, 17 numaralı Farsça mektupta1081 Kemâl-i 

Ħucendî’ye ait 

3�7# 3U z� dON* Õ�; DÖ >�&"4OU  �N"4OU >�N4 ��'b ñx�U 6t�* ��¿  

Kemâl, gönülden dünyanın bütün dostlarını at/süpür 

Dostun halvet sarayını temiz tutmak gerekir 

 beyti 19 numaralı Farsça mektupta1082, 4 numaralı Türkçe mektupta1083 Firdevsî’ye 

ait 

ú* +�&1 UO+�&Q# Uú*   +�&^ Uzj� >5�1 S5�zÍ*  

Büyüklerin ve küçüklerin yanında 

Dünya bir karıncayı incitmeye değmez 

beyti 6 numaralı Türkçe mektupta1084 tekrar istişhâda konu olmuştur. 

Arapça, Farsça ve Türkçe münşeât bölümlerinde tekrar tekrar başvurulan 

Arapça beyitlere gelince 14 numaralı Arapça mektupta yer alan1085 ‘Amr b. el-

İŧnâbe’ye ait 

���x��̂ �O  �������̂  ���S/ ��&�� W3�WX�   _Q̧ SN�"�=�B �O�  FQ6�7���B  Q(����9�1  

Kalkıp da galeyâna geldiğinde ona (nefsime) derim 

Sebât et ki övülesin veya müsterîh olasın 

beyti 17 numaralı Arapça mektupta1086, 18 numaralı Arapça mektupta1087 Ebû 

Temmâm’a ait 

�6SP�t �%�� Q\�:S��i� �U��B�N�1 �5��Y ����  ,:Q��U S³�Wa���� C�'�; ����NQa�� RES/  

Rûhları talep eden, ölüm yolunu şaşırmış olsa 

                                                
1080  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 154. 
1081  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 151. 
1082  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 155. 
1083  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 167. 
1084  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 180. 
1085  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 74. 
1086  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 82. 
1087  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 84. 
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(Onlara ulaşmak için) ayrılıktan başka delîl bulamaz 

 beyti 10 numaralı Türkçe mektupta1088, 27 numaralı Arapça mektuptaki1089 

���W'�t Qä:QyWi� S5�6�A���# (W���7�̂  ���Wa�t l_Q#RG�� Q(�=Qi��# (Wvq'�b�O  

Senin cemâlin/güzelliğin, ışık veren dolunay gibi parlıyor 

Ve senin ahlâkın, hoş kokulu misk gibi yayılıyor 

 beyti de 4 numaralı Türkçe mektupta1090 yeniden yer almıştır.  

d. Meseller ve Hikmetli Sözler 

Arapça’da mesel (çoğulu emsâl) “benzemek, benzeri olmak” manasındaki 

müsûl kökünden türemiş bir sıfat olup “benzeyen” demektir. Misl ve mesîl de aynı 

anlamda kullanılır. Mesel ayrıca “sıfat, vasıf, söz, ibret ve kıssa” manalarına gelir1091. 

Bir meseli diğer söz çeşitlerinden ayıran temel vasıflar lafzının kısa, anlamının 

doğru, aynı zamanda yaygın ve anonim olması, formunun da değişmez, klişe söz 

niteliğinde bulunmasıdır. Meselin bu temel unsurlar dikkate alınarak yapılacak 

tanımı şöyle olabilir: Mesel, atalardan gelen ve onarın yüzyıllar içindeki deneyim ve 

gözlemlerine dayalı düşüncelerini değişmez kalıp ve klişeleşmiş özlü sözlerle öğüt 

ve hüküm içerecek biçimde yansıtan, lafzı ve anlamı beğenilerek nesilden nesile 

aktarılan, çoğunlukla aslî durumuna benzeyen hâlleri açıklamak ve örneklemek 

amacıyla kullanılan anonim mahiyetteki özdeyiştir. Ancak bu unsurların bir kısmını 

kendinde toplayan ve bazı emsâl kitaplarında mesel ya da mesel gibi kabul edilerek 

yer verilen birçok türe de rastlanmaktadır. Bunlar hikmet (vecîze, kelâm-ı kibâr), 

deyim, mükennâ, mübennâ, tağlib tesniyesi, “ef‘alü min…” formu ve benzerleridir. 

Türkçe’de vecîze (özdeyiş, özlü söz) ve kelâm-ı kibâr diye adlandırılan hikmetle 

mesel arasında şu farklar belirlenmiştir: Hikmet çoğunlukla öğüt ve ders vermek 

amacıyla peygamber, filozof, düşünür, şair, edip, hatip, âlim gibi seçkin zümreye 

mensup bir kişi tarafından söylenmiş olan, bir hayat tecrübesini dile getiren özlü 

sözdür; meselin ayırıcı niteliği ise belli bir kaynaktan çıkmış olmakla birlikte 

zamanla yaygınlaşıp halka mal olarak anonim hâle gelmesidir. Bu sebeple hikmet 

                                                
1088  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 214. 
1089  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 103. 
1090  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 122. 
1091  İbn Manžûr, Lisânü’l-‘Arab, “mŝl”, XI, 610-611.  
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mesel kadar yaygın değildir ve aslında mesel hikmetin yaygınlık kazanarak 

anonimleşmiş şeklidir. Hikmet daima doğru görüş içerirken mesel içermeyebilir; 

hikmetin esası mana doğruluğu, meselin esası teşbihtir. Mesel daima veciz olurken 

hikmet olmayabilir. Meselde amaç kanıt olarak söylenmesi, hikmetin amacı ise öğüt 

ve irşaddır1092.     

Şehirli Araplar için II. (VIII.) yüzyılın yarısına, bedevî Araplar için IV. (X.) 

yüzyılın sonuna kadar uzanan ve cahiliye devrinden itibaren başlayan dönem ihticâc 

(istişhâd) dönemi olarak kabul edilmiş, bu asırlarda ortaya çıkan meseller kadîm 

meseller diye nitelendirilmiştir. Bu yüzyıllarda Araplar melezleşmediği, bu sebeple 

dilleri bozulmadığı için onların şiirleri ve meselleri kelimelerin anlam ve yapıları ile 

gramer kurallarını belirlemede şâhid olarak görülmüştür. Bundan sonra söylenen 

meseller dili bozulmuş melez Araplar’ın (müvelledûn) ürünü şeklinde 

görüldüğünden şâhid olarak kullanılmamıştır. Arabî mesel-müvelled mesel ayrımını 

ilk yapan müellif Hamza el-İsfahânî (ö. 360/971’den önce) olmuştur. Cemheratü’l-

emŝâl ve Mecma‘u’l-emŝâl’de de yer verilen müvelled meseller garîb kelimelerin 

bulunmaması, ibarelerinin yalın olması, seci, izdivaç, tıbâk ve mukâbele gibi lafzî 

sanatlar içermesiyle kadîm mesellerden ayrılır.  

Edebî yönden meseller teşbih, istiâre, kinâye ve hakikat gibi beyan şekilleri; 

seci, cinas, tıbâk, mukâbele ve izdivaç gibi lafzî sanat nevileri içermeleri dolayısıyla 

sanatlı nesir türü sayılır. Soyut fikirleri somut örnek ve benzetmeyle reddedilmez bir 

gerçek hâlinde sunarak onların zihinlerde yerleşmesini sağlar. Etkileme, ikna etme, 

nesilleri iyiye ve güzele yönlendirmedeki inkâr edilemez rolleri sebebiyle başta 

Kur’ân olmak üzere kutsal kitaplarda, peygamberlerin öğüt ve dualarında bolca 

mevcuttur. Hz. Peygamber’in “cevâmiu’l-kelim” türü hadisleri içinde mesel olanların 

sayısı az değildir. Hatipler ve sanatlı nesir yazarları kanıtlama ögesi olarak mesele 

sıkça başvururlar1093.   

Şimdi er-Risâletü’ş-şevķıyye’de önemli bir yer tutan mesellerle nasıl istişhad 

edildiğini bazı örneklerle izah etmek istiyoruz. 

                                                
1092  İsmail Durmuş, “Mesel” mad., DİA, Ankara 2004, XXIX, 293. 
1093  Durmuş, “Mesel” mad., XXIX, 295-296. 
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Örneğin Arapça münşeât bölümünde 19 numaralı terbiye isteğine dair 

mektupta başa gelen dehrin musibetlerine aldırış edilmeden çalışıldığı ve gayret sarf 

edildiği, ancak bahtsızlığın peşi bırakmadığı ifade edildikten sonra  

 ...     Q- ��YO�Nqe�1 W���"�[�� «��E�h�M �D�'�[�̂  C�"�Y              Q\��7qe�'Q� ��*SN�y�1 Q���7Q'Wi� S!q#�5 Q°�v�=�1 _Q-�O kS0�:�A�� S0�; ��W-�N�1 �N�:�� kQ+��:�=l��� S��NWn _

C�*���� WV�:�=�� �í�'�* Q��N�7��Q� ��US5���1 k>��q'�A�� Q+��:��Wn SV:«=�1�O kS0�:�:�Aoe�� �<���Qr� �z�O��̂  �6�v���O1094...  

(Nihâyet o haddi aşanlar (engel ve terslikler, düşmanlıklar), unutulma yollarına onu 

savurup attı, ayrılık ve uzaklıktan kaldırmadı, felâketler kervanının konakladığı yerde 

“bıçak kemiğe dayandı”  tokatının vurulduğu yer ve belâ selinin aktığı yerde “iş 

çığrından çıkmıştır” tufanının geldiği yer (kaynağı) yaptı.) 

cümlelerinde de işin artık dayanılmaz bir noktaya geldiğini ortaya koymak için " �z�O��̂

  S0�:��:�Aoe�� �<����Qr�"  (bıçak kemiğe dayandı) ve "   C��*���� WV�:�=��� �í��'�*"  (iş çığrından çıkmıştır) 

atasözleriyle istişhâd edilmiş ve mana pekiştirilmiştir.  

Farsça münşeât bölümünde 3 numaralı şikâyet mektubunda 

        D"=b 0t� D# <N# +�# +� z� �4�O5 DË�  D"x��* �N��1z �      D"=�9x O kU5O��:� U�t �      D�tO�z 5U �5 +�N�PM �   +�:=�� 

U5�GÎ*1095...  

(O cömertlik madeninden ne revâdır ki zamanın bu hastasını bir mektupla 

hatırlamadı ve ayrılıktan kırılmışı unutulma köşesinde terk etti…) 

cümlesiyle ve ardından gelen aynı mâhiyetteki beyitlerle muhâtaba sitem ifade 

edildikten sonra adeta bu şikayette haklılık payı bulunduğunu ortaya koymak için 

"�B Q; �³q���9�� ��:Qa  ���&Q��,Q"�1� �6���"  (Bardak dolduğunda taşar) mesel-i sâiri/atasözü ile istişhâd 

edilmiştir.    

Türkçe münşeât bölümünde 8 numaralı mektupta " �¢SP��4���- ��q9�'�1 ���S/"  (Gücü elde 

ettiğinde güzelce affet) meseli hapsedilmiş vezire zarar kastı sırasında bundan 

vazgeçirmek için şâhit getirilmiştir. Mektuptaki sözkonusu ifade aynen şöyledir: 

                                                
1094  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 86. 
1095  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 121. 
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 ...              Dvn�� N�� 3�� s6;��� $	��1 O kD�O� @7"=1 TS³����� S0�; �gQ-��[q���O �»�:��q�� �gQ7Q±��9q���OK ¤B�M ��6��  «���=Y 

"�¢SP�4���- ��q9�'�1 ���S/"D7�� O kD'X sU > N1 � Dvn�� %p� >����DxOU sU @7=1 ��NQ4 ��b 1096...  

Fâtih Sultan Mehmed’e yazılan 4 numaralı mektupta  

 q3�O�  QD�̂ �O :                  0�ÌU s5�1� ©a� �1� k�5�6B N¿ O 
�:"Y� N¿ 01h1 %�|�b {�Æ�1 Sd�A4� O d�MN1 0ÌU �N�1

         ����X k3�AÒ D'"'a� +�6�SA�:�; Sd�A8 C1U� O k3�Av1 O d�A8 :Wr�           �5 d�ef� 0* N7; g�1hi� j1� D# 5�6��6��� k _Q7�[�t �!

         µ1N�5QU <�6�1 5�6-�`O�� Sjb D# +�6-�|�Q� ¤e� O q+�6"'a� Q
�:"Y�" :     _S*��:�; �_��S/ >�6�M�  �á��N�1� �2� �%QY�5"     O Dt6M QD:A�B D�A:; k

>SN'#�6B� 6; D$:e;1097...  

cümlelerinde insanın yapısında ve yaratılışında sevdiğinin aybından gafletin 

bulunduğu ifade edilirken "  _�Q7�[�t �!�Wr�"  (Aşk gözü kör eder) atasözüyle istişhâd 

edilmiştir, sonra kişiye aybının gösterilmesinin öneminden bahsedilirken de Hz. 

Ömer’in meşhur " �_���S/ >�6�M�  �á��N�1� �2� �%QY�5 _S*���:�; "  (Bana ayıplarımı hediye eden (gösteren) 

kişiye Allah, merhamet etsin) hikmetli sözüne başvurulmuştur.   

9 numaralı tebrik mektubunda ise ardı ardına " ���&tS5��* �³���v�� C�e�;�  " ve "   �%��&�t �+���1����

Q+��=�Y«¬�S*"  meselleri kaydedilerek muhatabın elde ettiği makamdan duyulan sevinç dile 

getirildiği gibi onun bunu hak ettiği de vurgulanmıştır. İfade şöyledir: 

  D|�1 3U ³ON;�       D�[eX kD# >6"t� %p� 5ON4 NM��^ s6"[-5 : ...        kD# >6"t� N�� 3��1� 5�Mz� O"  �³���v�� C�e�;� 

��&tS5��*"O k"S* �%�&�t �+��1����Q+��=�Y«¬�" 1098...  

(Gönül gelini, yükseklik kürsüsünde sevinç cevherleri nazm etti (dizdi) ki… 

ve atasözü çiçekleri nesretti (saçtı) ki "emaneti ehline verdi" ve “kesinlikle zaman, 

ihsâna niyetlenir”.) 

Ayrıca burada kullanılan “atasözü çiçekleri nesretti” ifadesi, mesellerin nesir 

kapsamında olduğunu da ortaya koymaktadır.  

 

                                                
1096  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 209. 
1097  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 168-169. 
1098  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 212. 
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2. Mektuplarda Tekrarlar 

er-Risâletü’ş-şevķıyye’de ithâf yazısında geçen  

            �'W# �{O�N�Y WäQ1��B �\�t���Q; «S0�:�; S0�:���O kQ+��=��«¬� S0�:�;�O S0�:�[�� Q+��=��S/ Q¤Q���S* _Q���- �¤Q��        S���6qX�  S3�O����B C��S/ kQ+��=Qr� Q+��:�; Q����'�# ��&

                   ��M�5��M�z� �O k�{S5���[�1 ���M�5��&��� �O �{S5�����; �M�5��7q��  �0�:�; SgQ[�1�O k�+�6�; Q\���̂  S3��:�b Q¤�:�eS* FQU��hW- �!:S&�� �©S����- kQ+��=�Y«¬�

�¤Q���e��1099.  

cümleleri, 20. Arapça mektupta  

...                    kQ+��=�Qr� Q+��:�; Q����'�# ��&o'W# �{O�NWr� QsQG�M WäQ1��B �\�t���Q; S0�:�; S0�:���O kQ+��=��¬� S5��:Q; S0�:�;�O kS0�:�[�� Q+��=��S/ Q¤Q���S* �DW���- �¤Q��  

 ��:�b Q¤�:�eS* QsQU��hW- �!:S&�� �©S����- kQ+������ l_S���1� �O S�O�N�� S3��1� Q��5�U C��S/    kQ{S5���[�i� �{S5�����; ���M�5��7Q� �0�:�; SgQ[�1�O �+�6�; Q\���̂  S3

Q¤Q���eR'�� �����# ��M�z��#S5�O1100.  

şeklini almıştır. Burada _Q���- yerine W���-D  ve  FQU��h�W- yerine de  �U��h�W-s  getirilerek zamirlerde 

değişiklik yapılmıştır. Sonra Q+��=��«¬� S0�:�;�O yerine S0�:�;�OS5��:Q; Q+��=��«¬� ,  ���&�'W# �{O�N�Y yerine   QsQG��M

��&o'W# �{O�NWr�, Q+��=�Y«¬� S���6qX�  S3�O����B C��S/ yerine Q+������ l_S���1� �O S�O�N�� S3��1� Q��5�U C��S/, �{S5��[�1 ��M�5��&��� �O �{S5����; �M�5��7q��  

yerine S5����; ��M�5��7Q�Q{S5��[�i� �{  ve son olarak   �¤Q����e�� ��M�5��M�z� �O yerine de    Q¤Q����eR'�� ������# ���M�z��#S5�O 

getirilerek kelimelerde ve ibarelerde değişikliğe gidilmiştir. 

Eserin mukaddimesinde Fâtih Sultan Mehmed’i niteleyen  

 ...Q"���eq'�4 �6Q;����X �6�:�x  �(Q'�7Q��ÉtS��4  ��̀ ��̀ �N�1 �����:���* ��&����#�5�   RV�p�- k T�É:Q'�; �����9�1K  �����[�-�5 �³Q6���&�1 QD1101...  

cümleleri, 19. Arapça mektupta 

 ...             S&�'Q� ��&:Q���;�  W\R'�pQ1  RV�p�- k T�É:Q'�; �����9�1K ����[�-�5 �³Q6���&�1 ��M�6Q;����X �6�:�x ���6�4 C��S/           ���[QX���1 Q+����6��r� S!��&�� _�S*�  Q¤�:

�É:Q7���11102...  

                                                
1099  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 20-21. 
1100  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 88. 
1101  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 8. 
1102  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 85. 
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şeklinde �(Q'�7Q� yerine ���6�4 C��S/ ve �ÉtS��4  ��̀ ��̀ �N�1 �����:���* ��&����#�5�  yerine de    S!��&�� _�S*�  Q¤:S&�'Q� ��&:Q���;�  W\R'�pQ1

   ��É:Q7���1  ���[QX���1 Q+����6��r� getirilerek tekrar edilmiştir. Yine mukaddimede Vezir Mahmud 

Paşa’yı vasfeden  

 ...QDQ��E� C'; «����R��� S5�5�6S* S@�7�=�� �{�6�̀  �äQ'�1�O kQDQ���5� S!QX�����  ��t��N�7S* Q(q'Wi� W3��7�̂  �0�=�Y �NtSz��Q�1103...  

cümleleri, 10. Arapça mektupta  

 ...S5�5�6S* S@Q1��=�i�  �{��6�̀ � �O����W'�P�1 �\���Wv�|�1 S%q'Q[�� S3��7�PS*  QDQ���5� S!QX�����  ��t��N�1�O k����W'�7�1  «����R��� S0�=�Y 1104...  

şeklini almıştır. Burada dikkati çeken noktalar, mukaddimedeki    ���t��N�7S* Q(q'Wi� W3��7�̂  �0�=�Y

QDQ���5� S!QX����� cümlesinin mektupta �N�1�O   �����W'�P�1 �\���Wv�|��1 S%�q'Q[��  S3��7�PS*  QDQ���5� S!QX�����  ��t�  şeklinde isim 

cümlesine dönüştürülmesi ve ikinci sırada yer alması ve mukaddimedeki  �{�6�̀   �äQ'�1�O

QDQ��E� C'; «����R��� S5�5�6S* S@�7�=�� cümlesinin mektupta Q1��=�i�  �{��6�̀ � �O  �����W'�7�1  «�����R��� S0�=�Y S5�5�6S* S@  şeklinde 

isim cümlesine dönüştürülmesi ve ilk sırada yer alması ve son olarak da 

mukaddimedeki    QD�Q���5� S!�QX�����  ���t��N�7S* Q(q'Wi� W3��7�̂  �0�=�Y cümlesinde bulunmamasına karşın 

mektupta   ��1 S%�q'Q[�� S3��7�PS* �����W'�P�1 �\���Wv�|  ifadesinin ilave edilmesidir. Yine Vezir Mahmud 

Paşa’yı niteleyen sözkonusu cümleler, 24. Arapça mektupta  

 ...QDQ��E� Q6Q���O�z Q6Q�����7S* �\�P�&�* �s�U��z�O kQDQ���5� S!QX���� ��t��N�7S* Q(q'Wi� �3��7�̂  �0�=�Y� 1105...      

şeklini almıştır. Burada da dikkati çeken, mukaddimedeki �0�=�Y geçişsiz/lâzım fiiliyle 

başlayan QDQ���5� S!QX�����  ��t��N�7S* Q(q'Wi� W3��7�̂  �0�=�Y fiil cümlesinin mektupta �0�=�Y�  geçişli/müteaddî 

fiiliyle başlayan      �QX���� ���t��N�7S* Q(�q'Wi� �3���7�̂  �0�=��Y�  QD�Q���5� S!  fiil cümlesine dönüşmesi ve 

mukaddimedeki QDQ��E� C'; «����R��� S5�5�6S* S@�7�=�� �{�6�̀   �äQ'�1�O cümlesinin mektupta   Q6�Q�����7S* �\�P�&�* �s�U��z�O

 QD�Q��E� Q6Q���O�z şeklini alması,  QD�Q��E� dışında kelimelerin tamamının değişmesi, ama anlam 

yönünden yine mukaddimedeki cümleyle ilgili olmasıdır. Son olarak Vezir Mahmud 

                                                
1103  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 8. 
1104  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 63. 
1105  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 96. 
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Paşa’yı niteleyen sözkonusu cümleler ) S5�5�6S* S@�7�=�� �{�6�̀  �äQ'�1�O kQDQ���5� S!QX�����  ��t��N�7S* Q(q'Wi� W3��7�̂  �0�=�Y

QDQ��E� C'; «����R���( , Fâtih Sultan Mehmed’e yazılan 16 numaralı Farsça mektupta  

QDQ��E� C�'�; «����R��� S5�5�6S* S@Q1��=�i� �{��6�̀   �äQ'�1�O kQDQ���5� S!QX����� ��t��N�7S* S3��7�9�� W3��7�̂  �0�=�Y     1106 

şeklini almıştır. Burada da Q(q'Wi� W3��7�̂  yerine S3��7�9�� W3��7�̂  ve S@�7�=�� �{�6�̀  yerine de   �{��6��̀  

S@Q1��=�i� getirilmiştir. 

Eserin mukaddimesindeki 

 ...���Wa�t q+�  Q(�=Q7q'Q��O k���W'�B q+�  S©�7��'Q� �O�N�� �,�-1107 ...  

cümlesi, 19. Arapça mektupta 

���W'�t q+�  S5�6�Aq'Q��O k���Wa�t q+�  Q(�=Q7q'Q� �O�N�� �E1108.  

biçimindedir ve mukaddimedeki ���Wa�t q+�  Q(�=Q7q'Q��O, mektupta ilk sırada, mukaddimedeki 

���W'�B q+�  S©�7��'Q� da mektupta ���W'�t q+�  S5�6�Aq'Q��O şeklinde değiştirilerek ikinci sırada yer almıştır. 

Yine mukaddimedeki sözkonusu cümle, 27. Arapça mektupta 

�O�N�� �,�-Q� q'Q(�=Q7���W'�B q+�  S©�7��'Q��O k���Wa�t q+�  1109.  

şeklindedir ve sadece mukaddimedeki �����W'�B q+�  S©�7����'Q� mektupta ikinci sırada ve 

mukaddimedeki ���Wa�t q+�  Q(�=Q7q'Q� da mektupta birinci sırada yer almıştır.  

24. Arapça mektuptaki 

 ...�w� �¤�[�ª�FQU��tQ��NQM��v�� DQB��qe�=S* �FQU��;�w� �¤�[�ª� �O kQ��NQM����� QDQ"�7S&S* 1110… 

cümlesi, Fâtih Sultan Mehmed’e yazılan 16. Farsça mektupta 

 ...Q��NQM��v�� QDQ"�A�:�&S* �FQU��;�w� �¤�[�ª� �O kQ��NQM����� QDQ"�7S&S* �FQU��t�w� �¤�[�ª1111...  

                                                
1106  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 147. 
1107  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 23. 
1108  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 87. 
1109  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 103. 
1110  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 96. 
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biçiminde sadece  DQB��qe�=�S* yerine  QD�Q"�A�:�&S* getirilerek tekrarlanmıştır. Yine 24. Arapça 

mektuptaki  

 ...>�6����  SN����Q� Q+��"�Y��"qa�1 k>�5���� S3qG�AQ� Q+��"�n��=�A�1 �s��6�t1112...  

cümlesi, Fâtih Sultan Mehmed’e yazılan 5. Türkçe mektupta 

 ...��=�A�1 �s��6�tQ+��"�Y��"qa�1 Q+��"�n1113...  

şeklinde biraz kısaltılmış olarak yer almıştır. 

27. Arapça mektuptaki  

 ...S3��:�f� �%:«=�� ��&���; QDQ[q-�NQ� �5��U�O kS3�,�9�� W3�W#��# k��&S��=�Y Q\���̂ �O _Q- �V�=q'�=�B ��7����n1114...  

cümlesi, Fâtih Sultan Mehmed’e yazılan 16. Farsça mektupta 

...S3��:�f��O SNq9Qa�� �%:«=�� ��&���; QDQ[q-�NQ� �5��U�O kS3�,�9��  W3�W#��# QDQB�6�7���1 Q\���̂ �O _Q- �V�=q'�=�B ��7����n 1115...  

biçimindedir ve ��&S��=�Y yerine QDQB�6�7���1 ve S3��:�f� �%:«=�� yerine de  S3���:�f��O SNq9Qa�� �%:«=�� getirilmiştir. 

Böylece sözkonusu cümle, bir zamir ve bir kelimede değişiklikle ve bir kelime 

ilavesiyle yinelenmiştir. 

 28. Arapça mektuptaki 

 ...�N�=�� Q���U��[�=�� W��jQb�� �D�7�[S��O kQ\�tQ6�*�w� Q���1��N�9�� W\�1l6�v�1 �D�1�N�# �0�1 Q��N�y�Y C��S/Q\�tQ6�11116...  

cümlesi, Mısır sultanına gönderilen 29 numaralı Arapça mektupta 

...\�tQ6�1�N�=�� Q���U��[�=�� W��jQb�� �D�7�[S��O kQ\�tQ6�*�w� Q���1��N�9�� W\�1l6�v�1 �D�1�N�# �0�1 W��N�y�Y ���M�O 1117...  

şeklinde aynen tekrarlanmıştır. 

8 numaralı Farsça mektubun sonundaki 

U5�U +O�-� zON* zO5 k�=:��:�  O <�t� ��tz O k.�[1 ��=# z�Nn kD# �5 >6�O�6b ��OU T�D������A�4K U�t�1118.  
                                                                                                                                     
1111  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 147. 
1112  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 96. 
1113  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 179. 
1114  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 103. 
1115  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 148. 
1116  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 104. 
1117  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 106. 
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cümlesi, 14 numaralı Farsça mektubun sonunda şu şekilde tekrarlanmıştır: 

�5 >6�O�6b ��OU 3�[B U�t�D#  O <�t� ��tz O k.�[1 ��=# z�Nn kU5�U +O�-� zON* zO5 k�4� .�:�1119  

Burada sadece T�D������A�4K yerine .�[B kelimesi getirilmiştir.  

3. Mektuplarda Teknik Terimlerin Kullanılması 

Hüsamzâde mektuplarında özellikle sarf, nahiv, belâgat, mantık, tasavvuf vb. 

ilimlerin terimlerini yeri geldikçe kullanmaktadır. Şimdi bunları örneklemek 

istiyoruz. 

Mesela Farsça münşeât bölümünde Fâtih Sultan Mehmed’e yazılan 16 

numaralı mektuptaki 

 ...      z� D# s5�$1� �1 6[*�G`9a(            Dª5�[�  UN# ONx O k6x %MN* ��M�N�# �O�� ��;���n 6:�x d��^ �       �5 N�MU �aÊ O kNMU 

 1 0t6�Ë                        !�B�N1 O !�`��1 ��aÊ NMU k645 C  Ð:|� >O z� �� �NË k6�� @� �B Uú* D# !B�N1 O !`�� .F*

�[�b   >6:��� k�%F�   c�b  d$G( eb  �R'Q;  �[f�4 eG(     �NB �&^ +� z� k g�8�      kV:A4 6x�* C  M��h(	  ©¿ �aÊ 

    5U D# C=# i8% e��( C�'�;  �j��9�$�	        !A4 DË z� k6x�*   �S =9k  [� ¤|*       5U D# C=# �t k3�  i8�% e��(  C��'�; 

 !A4 DË z� k6x�*  S��6�i��[# =9k3�Y ��=* 1120...  

(Mutmainneden cevâp işiten emmâre, bundan sonra ister istemez pişman oldu, dehre 

karşı çıkmaya başladı ve dehre şöyle dedi: Bu kadar manâsıb (makâm) ve merâtib 

(mertebe)i senin yanında toplarlar, niçin bize ondan bir pay ulaşmıyor? Dehr, şöyle 

dedi: “ !�`��1” ve “ !�B�N1”, cemi veznidir, duymadın mı? Cem-i müntehâ-yı cümû‘ 

vezni, gayr-ı munsarıflık (sarfı engelleme) sebebidir, o yüzden sana sarfa yol yoktur. 

Emmâre, şöyle cevâp verdi: O kimse ki temyîz üzere nasb mevkiinde olur. Ayakkabı 

çıkarılan yere cer/çekme ameli ne sebeple meydana geldi? Ey medh üzere nasb 

mevkiinde olan kimse, kötü hâle/perişanlığa kesr ameli ne sebeptendir?) 

cümlelerinde sarf terimlerinden cemi [@�], cemi vezni [ @�� +zO], cem‘-i müntehâ-yı 

cümû‘ vezni [ D�z��� C&"�1 @� ] ve nahiv terimlerinden gayr-ı munsarıflık [ {N�` @�1], 
                                                                                                                                     
1118  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 133. 
1119  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 142. 
1120  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 146. 
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sarf/munsarıf olma [{N`], nasb mahalli [!|� @X�1], temyîz [S�:S:�7�"��], cer ameli [N^ V7;] 

ve kesr ameli [  N=�# V�7;] kullanılmıştır. Ayrıca bu pasajda tasavvuf terimlerinden 

emmâre/nefs-i emmâre [ s5��$1�] ve mutmainne/nefs-i mutamainne [ D��Ç7e1] de göze 

çarpmaktadır.  

11 numaralı Arapça mektubun  sonundaki 

 QDQ-��eq��  W3��tq��  �3��z �El\	��*D��L�( ��
f��mD9C�
��[�� Q6Q�����1 �U��6�1� �O k�gQ-��y�7q'Q� ����UO�6�7�1 QDQ���71121  

(Daima onun lütuflarının etek (kuyruk, uç)leri, katılanlar (izafe edilenler, muzâflar) 

için çekilsin (cer edilsin) ve onun nimet/ihsan sofralarının yardımları ağırlananlar 

için yayılsın (uzatılsın) 

dua cümlesinde nahiv terimlerinden mecrûr [5O�N���P�1] ve muzâf [{��y���1] dikkati 

çekmektedir. 

7 numaralı Arapça mektupta Hüsamzâde, içinde bulunduğu sıkıntılı durumu 

harika benzetmelerle ifade ettikten sonra şu cümleleri kaydetmektedir: 

     �t��� SV�:��Q� ���t�6�|�B ���� �d��* ��G�M   S�������S* QDQ"
\��d�n���$�	 �A��  ��q��A���BO kQ\[t6       kQ\�AtN���� Q��NtNv"�� Q{���̀ ��S* D"t�OS5 SV�t�GS* 

 �N�̀ ��v�"��Do��GCI�p	 ��|W- Q���5�US/ �0�; �d��&�4«¬� Q°Q��t �%���O kQDQ�DQ���̀ W �O QDQ;O�NW- QU��6�[�"S* 1122.  

(Bu öyle bir konudur ki hârika (bedî‘) teşbîh çeşitleriyle son noktasına ve 

maksadına erişmeye çalışsaydım ve ilgi çekici anlatım türleriyle rivâyetinin eteğine 

tutunsaydım (rivâyet etmeyi, nakletmeyi bırakmasaydım), itnap (sözü uzatış), onun 

fasıllarını kavramakta yetersiz kalır ve detaya iniş, onun köklerini ve dallarını (özünü 

ve ayrıntısını) kapsamlı bir şekilde veremezdi). 

Burada belâgatın dallarından beyânın terimi durumundaki teşbîh [ D:A��B] ve yine bir 

diğer dalı olan meâninin ıstılahı durumundaki itnâb [d��n/] kullanılmıştır. Yine Fâtih 

Sultan Mehmed’e yazılan Türkçe münşeât bölümünün 5. mektubundaki 

 ... �%�[S��O�iC��q�	 @����G�4 _Q- "S<�,�9�� ���W'�1 Q��W'Wi� �<�,�#"1123...  
                                                
1121  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 67. 
1122  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 55. 
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cümlesinde de belâgatın bir dalı durumundaki bedî‘nin terimlerinden kalb sanatı 

]S!q'�v�� W\�[���̀[ ’na yer verilmiştir. 

 Farsça münşeât bölümündeki 16. mektupta ise  

... �aÊ NMU �f�rG( &�6�m���=B�&�̂ ��1 z� �1 1124...  

(Dehr, şöyle dedi: Bizim sapan/münharif önerme/kazıyyelerimiz, vecihlere ayrılır) 

cümlesinde münharif kaziyeler [D-N��1 >�t�yX] bir mantık terimidir. 

Türkçe münşeât bölümünde 4 numaralı mektuptaki 

... Q�a��à SÏ��� QD�̂ �O ��[s% &	�t �5�U u	 �f��(U µ�tN-� U�|v1 D# 51125...  

cümlesinde de tasvvuf terimlerinden hevâ-yı nefs [©a� >��M] ve marifetullah [2� \-N[1] 

dikkati çekmektedir. 

Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür ve bunların dışında bazı mektuplarda 

hadis, fıkıh, kelam ve astronomi terimlerine de rastlanabilmektedir.   

4. Mektuplarda En Çok Kullanılan Sanatlar 

Burada öncelikle eserde en çok kullanılan bedî‘ sanatları, daha sonra da 

beyan sanatı teşbîh ele alınacaktır.   

a. Cinâs 

Cinâs kelimesi, sözlükte mücânese gibi mufâ‘ale babından mastardır ve iki 

şeyin birbirine benzemesi anlamına gelir1126. Terim olarak ise belâğatın bedî‘ 

kısmında yer alan lafzî sanatlardan biridir.  Bu sanat, manaları farklı, yazılışı veya 

söylenişleri aynı yahut benzer olan kelimelerin bir arada kullanılmasıdır1127. Bu 

                                                                                                                                     
1123  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 179. 
1124  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 146. 
1125  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 169. 
1126  İbn Manžûr, Lisânü’l-‘Arab, “cns”,VI, 43; Hikmet Akdemir, Belâğat Terimleri Ansiklopedisi, 

Nil Yay., İzmir 1999, s. 22. 
1127  Ebû Ya‘kûb Yûsuf b. Ebî Bekir b. Muĥammed b. Ali es-Sekkâkî, Kitâbü Miftâĥĥĥĥi’l-‘ulûm, el-

Maŧba‘atü’l-edebiyye, Mıśır 1317 h., s. 227; Celâlüddîn Muĥammed b. ‘Abdirraĥmân el-Ķazvînî, 
el-Îżżżżâĥ ĥ ĥ ĥ fî ‘ulûmi’l-belâğa, şerh, ta‘lîk ve tenkîh Muĥammed ‘Abdülmün‘im Ħafâcî, V. Baskı, yy. 
1400/1980, II, 535; Sa‘duddîn et-Teftâzânî, el-Muŧŧŧŧavvel, Maŧba‘atü el-Ĥâc el-Muĥarrem Efendi 
el-Bosnevî, yy. 1289 h., s. 404; Muallim Nâci, Istılâhât-ı Edebiyye, Şirket-i Mürettibiyye 
Matbaası, İstanbul 1307 h., s. 241; Tâhirü’l-Mevlevî, Edebiyat Lügatı, s. 31. 
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sanata tecnîs, tecânüs ve mücânese de denir. Cinâsın faydası, “lafızların birbirine 

benzemesi muhatapta dinleme arzusu uyandırır” şeklinde ifade edilmiştir1128. 

(1) Cinâsın Kısımları  

Cinâs, önce cinâs-ı tâm ve cinâs-ı gayr-ı tâm olmak üzere iki kısma ayrılır. 

(i) Tâm Cinâs  

Kelimeler arasında dört vecih denilen “harfleri, harflerin sayıları, sıraları ve 

harekeleri” yönünden tam bir ittifak varsa, böyle kelimelerle yapılan cinâs, tam 

cinâstır1129. Tam cinâs, içinde kullanılan kelimelere göre birkaç kısma ayrılır: 

Mümâsil Cinâs  

Aynı cinsten olan kelimelerle (Arapça’da isim, fiil, harf; Türkçe’de isim-fiil) 

yapılan cinâstır1130. Bir başka deyişle bir ibarede ismin isimle, fiilin fiille teşkil ettiği 

cinâs bu adı alır1131. 

Arapça münşeât bölümünde 1 mumaralı mektupta 

��tQU��� Q6�7�r� �0Q1 ��qX�O RVW# �NWp���t�O k ��tQU��� Q6�P�i� �0Q1 �<���t RVW# �(W'�=�t ����&�M �0Q1�O1132...  

cümlesinde birinci �tU�� (meclis) ve ikinci �tU�� (seslenici) her ikisi de isim olan mümâsil 

cinâstır. 

2 numaralı mektupta 

�,�[�- ��1 �6�[�* SN�M�6�� C�'�; ��11133 �,�[�- C'[q��S* �2� �D�|�b 

                                                
1128  Aĥmed el-Hâşimî, Cevâhiru’l-belâğa fi’l-me‘ânî ve’l-beyân ve’l-bedî‘, XII. Baskı, Dâru 

iĥyâi’t-türâŝi’l-‘Arabî, Beyrût ts., s. 396. 
1129  el-Ķazvînî, el-Îżâĥ, II, 535; et-Tehânevî, Keşşâfü ıśśśśŧŧŧŧılâĥĥĥĥâti’l-fünûn, I, 226; Muallim Nâci, a.g.e.,, 

s. 241; Akdemir, Belâğat Terimleri Ansiklopedisi, s. 23; 
1130  et-Tehânevî, a.g.e., I, 227; Tâhirü’l-Mevlevî, Edebiyat Lügatı, s. 31; Akdemir, a.g.e., s. 23. 
1131  Sa‘düddîn et-Teftâzânî, Muħħħħtaśśśśaru’l-me‘ânî, Maŧba‘atü Abdullah Efendi el-Kırîmî, yy. 1303 h., 

s. 421; M. Kaya Bilgegil, Edebiyat Bilgi ve Teorileri 1 Belâgat, Atatürk Üniv. Edebiyat Fak. 
Yay., Ankara 1980, s. 310; Bolelli, Belâgat (Beyân-Me‘ânî-Bedî‘ İlimleri) Arap Edebiyatı, s. 
311; 

1132  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 33. 
1133  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 38. 
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beytinde birinci mısrâda başında fâ [{] bulunan ve yükselme anlamına gelen �,�; fiili 

ve ikinci mısrâda da yapmak anlamındaki �,�[�- fiili kullanılmıştır. Bu da, her ikisi fiil 

olan mümâsil cinâsa örnektir. 

9 numaralı mektupta 

...W\�atSN���� �D�"�Y��5 �\�Y��N�� Q��7�Y�O1134...  

cümlesindeki ilk  \�Y�5 (rahatlık) ve ikinci  \�Y�5 (el ayası) birer isimdir ve mümâsil 

cinâstır. 

20 numaralı mektupta 

...�FS5��7�v�� �U��[�� ����- ��1 k lFS5��7�v�� �\�Y���� ����� ���W'�7�i� R+� 1135...  

cümlesinde birinci FS5��7�v�� (kumrular) ile ikinci  $FS5���7�v�� (Kamâr’a ait) her ikisi de isim 

olan mümâsil cinâstır. 

Yine 20 numaralı mektupta 

W���- �¤Q�� Q+��=��¬� S5��:Q; S0�:�;�O kS0�:�[�� Q+��=��S/ Q¤Q���S* �D1136...  

cümlesindeki ilk Q+��=��S/ göz bebeği anlamındaki  S0�:��[�� Q+��=��S/’ın bir parçasıdır  ve isimdir. 

Yine ikinci Q+��=��¬� (insan) da bir isimdir ve her ikisi de isim olan mümâsil cinâstır.  

27 numaralı mektupta 

�\�1��x ��Ml6�b _Q-����U���4 ��MSNQ±��� S���1QU _Q-�O k����U���4 1137.  

cümlesinde birinci ���U���4 (siyah) ile ikinci ���U���4 (sevda) ismin isimle teşkil ettiği cinâsa 

bir misaldir. 

29 numaralı mektupta 

                                                
1134  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 61. 
1135  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 88. 
1136  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 88. 
1137  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 102. 
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���  ���N�M�z�  Q{S5����[�� ���O�5��5���1138 ��5������  ���N�&q±�  Q{S5��[�i� �©�7�x  

beytinde ışık anlamındaki  ����5� 'un çoğulu durumundaki  �5���� ’a ve çiçek anlamındaki 

 �5�����’ın çoğulu olan  �5���� ’a yer verilmiştir. Bunların her ikisi de isme örnektir ve 

mümâsil cinâstır. 

Yine 29 numaralı mektupta 

Q+��N�PQ?� Q6�[�* �6�[�* SV�̀ ����S* SmQx��[�� ���N�- QDS* ����YSN�-�O kQ+����t�N���O QU�5���� �\��Q���5 �D��Q1 ����YSN�-1139...  

cümlelerinde hissetmek anlamındaki �5��� ��t SN�¢t  (Başta fâ [{], fiile bitişmiştir) ve 

sevinmek anlamında kullanılan SN�-����Y  vardır. Bu, her ikisi de fiil olana örnektir. 

Ayrıca maķâle-i nuśĥiyyede de 

5U�'"�X0'M� z�4 N��* NËO� 1140  0'M� z�4 %4�15�# s6��X 5�O D� 

beytinde ilk VM� (sahipler) ile ikinci VM� (layık olanlar, uzmanlar) arasında her ikisi de 

isim olan mümâsil cinâsa örnek vardır. 

Müstevfâ Cinâs 

Cinâsı meydana getiren kelimelerin ayrı ayrı cinsten olmasına müstevfâ cinâs 

denir1141. Bu kelimelerden biri isim diğeri fiil olabilir. Hatta Arapça’da bunlardan biri 

harf (edat), diğeri isim ya da fiil olabilir1142. 

Arapça münşeât bölümünde 2 numaralı mektupta 

 ��X�5�O C�'�; ��&�� �+��:�* �0�;1143 ��X�5�O �,�; QDQ-��̀ �O�  �5�6�X 

                                                
1138  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 108. 
1139  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 108. 
1140  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 191. 
1141  el-Ķazvînî, el-Îżżżżâĥĥĥĥ, II, 536; et-Teftâzânî, el-Muŧŧŧŧavvel, s. 405; et-Teftâzânî, Muħħħħtaśśśśaru’l-me‘ânî, 

s. 421; et-Tehânevî, Keşşâfu ıśśśśŧŧŧŧılâĥĥĥĥâti’l-fünûn, I, 227; Tâhirü’l-Mevlevî, Edebiyat Lügatı, s. 32; 
H. Akdemir, a.g.e., s. 25 

1142  el-Hâşimî, Cevâhiru’l-belâğa, s. 397; Bilgegil, Edebiyat Bilgi ve Teorileri, s. 311; Bolelli, 
Belâgat, s. 313. 

1143  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 38. 
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beytinde birinci mısrâda yükselmek anlamındaki  ,�; fiili, ikinci mısrâda üzerinde 

manasındaki ‘alâ [ C�';] cer harfi kullanılmıştır. Bu da biri fiil diğeri edat olan 

müstevfâ cinâsa örnektir. Yine burada birinci mısrâda başında vâv [O] bulunan ve 

yükselmek anlamındaki  ���X�5 fiili ve ikinci mısrâda yaprak, kâğıt anlamındaki  ���X�5�O 

kelimesi kullanılmıştır. Bu da, biri fiil diğeri isim olan müstevfâ cinâsa örnektir. 

9 numaralı mektupta  

...����7q'Rp���O ����4q��A�� Q�����[�� S0�; «���y�:�A�� QsQ6�t C�'�; Q{���q9�i� QD�a�9S* �¤�#�O1144 ...  

cümlesinde �¤�# (kurtardı) fiili ile Ñ¤�# (avuç içi) ismi vardır ve biri fiil diğeri isim olan 

müstevfâ cinâstır. 

20 numaralı mektupta 

Q+��=��¬� S5��:Q; S0�:�;�O kS0�:�[�� Q+��=��S/ Q¤Q���S* �DW���- �¤Q�� 1145...  

cümlesinde �¤Q��  (ülfet etti) fiili ile Q¤Q��  (elif) harfi ya da ismi arasında müstevfâ cinâsın 

güzel bir örneği sergilenmiştir.   

29 numaralı mektupta   

�6�;  �@�7�X�U��=�- k TSgSA�7q�� lm��q��K �<�,�;�  �@�-�5�O k TS��5�w� _Q- �U��=�a��K �+����A�t �0tQGR�� S0tl6�� ���S��N�[�� �<���t �(Q��GS*  1146...  

cümlelerinde bozgunculuk anlamına gelen  U�=�a�� kelimesi ve başında fâ [{] bulunan 

ve efendi ve başkan olmak anlamındaki U�4 fiili kullanılmıştır. Bu da biri isim diğeri 

fiil olan müstevfâ cinâstır. 

Türkçe münşeât bölümünde de 13 numaralı mektupta 

3U �M�� 5U6:1�D�O� <�61 D'ae� <�61 +�^ ��'4 O 1147.  

                                                
1144  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 61. 
1145  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 88. 
1146  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 106. 
1147  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 221. 
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cümlesinde birinci <��6�1 (içki) isim ve ikinci <��6�1 (sürekli) olmak yardımcı eylemiyle bir 

fiilin parçasıdır. Dolayısıyla bu da, biri isim ve diğeri fiil olan müstevfâ cinâsa 

örnektir.  

Mürekkeb Cinâs  

Cinâslı kelimelerden her ikisi veya biri, iki kelimeden meydana gelmiş ise bu 

tür tam cinâslara mürekkeb cinâs veya cinâs-ı terkîb adı verilir1148. 

Bu cinâsın bölümlerinden imlâsı farklı, okunuşu aynı olan mürekkeb cinâs 

yani mefrûk cinâsla1149 ilgili er-Risâletü’ş-şeķıyye’de bir örnek vardır. Arapça 

münşeât bölümünde 18 numaralı mektupta 

�NtSN�X �(S* �N�v�B �(S*�N�v�B �6��Q; �+��#�O�1150...  

cümlesinde mefrûk cinâs, �(S*�N�v�B (yaklaşman) ve �N�v�B �(S*  (seninle aydın olur) kelimeleri 

arasında meydana gelmiştir. Çünkü sözkonusu kelimelerin okunuşu aynı, fakat 

yazılışı farklıdır. 

 (ii) Tâm Olmayan Cinâs 

Cinâslı kelimeler arasında tam cinâsta mevcut olan dört benzerlikten (dört 

vecih) birinin eksik olmasıyla tam olmayan cinâs, yarı cinâs (cinâs-ı gayr-ı tâm) 

meydana gelir ki buna nâkıs cinâs da denir1151. Bu eksikliğin cinsine göre, tam 

olmayan cinâs, birçok şekilde tasnife tabi tutulmuştur: 

İhtilafın Harfin Cinsinde Olması 

Bu durumda cinâslar, iki kısma ayrılır: 

 

                                                
1148  es-Sekkâkî, Miftâĥĥĥĥu’l-‘ulûm, s. 228; el-Ķazvînî, el-Îżżżżâĥĥĥĥ, II, 536; et-Teftâzânî, el-Muŧŧŧŧavvel, s. 

405; et-Teftâzânî, Muħħħħtaśśśśaru’l-me‘ânî, s. 421; et-Tehânevî, Keşşâfu ıśśśśŧŧŧŧılâĥĥĥĥâti’l-fünûn, I, 227; 
el-Hâşimî, Cevâhiru’l-belâğa, s. 401; Muallim Nâci, Istılâhât-ı edebiyye, s. 241; Tâhirü’l-
Mevlevî, Edebiyat Lügatı, s. 31; Bilgegil, Edebiyat Bilgi ve Teorileri, s. 312; Akdemir, Belâğat 
Terimleri Ansiklopedisi, s. 27. 

1149  es-Sekkâkî, Miftâĥĥĥĥu’l-‘ulûm, s. 228; el-Ķazvînî, a.g.e., II, 537; et-Teftâzânî, el-Muŧŧŧŧavvel, s. 405; 
et-Teftâzânî, Muħħħħtaśśśśaru’l-me‘ânî, s. 421; et-Tehânevî, Keşşâfu ıśśśśŧŧŧŧılâĥĥĥĥâti’l-fünûn, I, 227; 
Muallim Nâci, Istılâhât-ı edebiyye, s. 244; Tâhirü’l-Mevlevî, a.g.e., s. 31; Akdemir, a.g.e., s. 28. 

1150  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 82. 
1151  es-Sekkâkî, a.g.e., s. 227; el-Ķazvînî, a.g.e., II, 538; et-Teftâzânî, el-Muŧŧŧŧavvel, s. 406; et-

Tehânevî, a.g.e., I, 227; el-Hâşimî, a.g.e., s. 398; Akdemir, a.g.e., s. 30. 
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Muzâri‘ Cinâs 

İhtilaf meydana gelen harflerin mahreç (ağızdan çıkış yeri) itibarıyla birbirine 

yakın olmaları, muzâri‘ cinâsı oluşturur. Bu harfler de, kelimenin başında, ortasında 

ve sonunda yer alabilir1152. 

Arapça münşeât bölümünde 22 numaralı mektupta   

..._Q"�Aq9���O _Q"�7qv�� Q¤�:��S* �{�Wa���1 �D����S* 1153...  

cümlesinde _Q"�7qv�� (cezalandırmam/intikamım) sözcüğünün ortasındaki ķâf [�] harfi ile 

 _�Q"�Aq9�� (musîbetim) sözcüğünün ortasındaki kâf [�] mahreç yönünden birbirine yakın 

harflerdir. 

25 numaralı mektupta  

...5W��|�*�w��O W+��:�[�� Q�� �5 ��1�O kS5��|�1�w� _Q- �+O�NQ���=�� C�9�Y ��1�O 1154...  

cümlesinde  S5��|��1�w� (büyük şehirler) sözcüğünün ortasındaki mîm [<] harfi ile �� 5W��|��*�w  

(basîretler) sözcüğünün ortasındaki bâ [d] harfi mahreç yönünden birbirine yakın 

harflerdir. 

Yine 25 numaralı mektupta  

�\�XSN�"���1 Q+����6�r� Q+��jS� S5��N��S*�O k�\�XSN�"���1 Q\�X�NWa�� Q��N�7�� Q\�PW'S* QU��hWa�� �\ReQb R+� �O1155.  

cümlesinde �\�XSN�"���1 (gark olmuş) sözcüğünün ortasındaki ğayn [�] harfi ile �\�XSN�"���1 (yanıp 

tutuşmuş) sözcüğünün ortasındaki ĥâ [�] harfi mahreç yönünden birbirine yakın 

harflerdir. 

29 numaralı mektupta  

 ...lAQ�Wi� Sd�W'WX _Q- QDQ±���q��  �d����� �!Q���OS̈ S��������  _S�������� �0Q1 �0�"q-�  �g1156...  

                                                
1152  es-Sekkâkî, a.g.e., s. 227; el-Ķazvînî, a.g.e., II, 540; et-Teftâzânî, el-Muŧŧŧŧavvel, s. 407; et-

Tehânevî, a.g.e., I, 227; Tâhirü’l-Mevlevî, a.g.e., s. 32; el-Hâşimî, a.g.e., s. 400; Akdemir, a.g.e., 
s. 30. 

1153  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 93. 
1154  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 99. 
1155  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 100. 
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cümlesinde _S�������� (güzel kadınlar) sözcüğünün sonundaki yâ [F] harfi ile S̈ S�������� (cilve 

yapan) sözcüğünün sonundaki cîm [´] harfi mahreç yönünden birbirine yakın 

harflerdir. 

Yine 29 numaralı mektupta  

��N��Q4 �ß�"�1� ã°�Æ�# �DWpqa���O k��N��S* �wéß�B ²6�Æ�# �Doe�b1157.  

cümlesinde $6�b (yanak) sözcüğünün sonundaki dâl [U] harfi ile  Z°��b (hat) sözcüğünün 

sonundak ŧâ [
] harfi mahreç yönünden birbirine yakın harflerdir. 

Farsça münşeât bölümünde 11 numaralı mektupta 

              D�:7# D# N":�O� �5 kN"À 5�91�# O kN"&1 5�61�� +� k��; O Nv- �,:"4� z��      sO5G* Nv- �,"*� z� �5 U�b �      s��Ë z� O k��� 

6��4N* k��; s�Ô ���Q11158.  

cümlesinde  ���; (fakirlik) sözcüğünün başındaki ‘ayn [] harfi ile  ���� (zenginlik) 

sözcüğünün başındaki ğayn [�] harfi mahreç yönünden birbirine yakın harflerdir. 

Yine 11 numaralı mektupta  

...N"À 5�91�# O kN"&1 5�61�� +�1159...  

cümlesinde N"&1 (daha/en büyük) sözcüğünün başındaki mîm [<] harfi ile N"À (daha/en 

iyi) sözcüğünün başındaki bâ [d] harfi mahreç yönünden birbirine yakın harflerdir. 

Türkçe münşeât bölümünde 4 numaralı mektupta  

D#�5�U�O QDl*�5 Q\�-SN�[�7S* �z��- �D�#�N�B�O Sd�NWv�� Q{�N�x 0é�; �@S���i� ��M�5�6�# �{�N�; �0�11160.  

                                                                                                                                     
1156  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 107. 
1157  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 108. 
1158  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 137. 
1159  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 137. 
1160  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 169-170. 
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cümlesinde ���N���B (bıraktı) sözcüğünün başındaki tâ [�] harfi ile ��5�U (kavradı) 

sözcüğünün başındaki dâl [U] harfi mahreç yönünden birbirine yakın harflerdir. 

7 numaralı mektupta  

...D'�'� �N=Y O �jY ��yX ��y- 5U s�Ê O �D'='4 ��z O ��G* ©a� »Y �:yY 5U O k�1161.  

cümlesinde  ���� (zillet) sözcüğünün başındaki źâl [�] harfi ile  ���z (sürçüp kayma) 

sözcüğünün başındaki zâ [z] harfi mahreç yönünden birbirine yakın harflerdir. 

14 numaralı mektupta  

D� C&Ê��N"8 s6�=B5O� �jY 5�� CM�Ê O k�N"�1 s6�Ë� ��N- 1162.  

cümlesinde 1�"��N  (gark olmuş) sözcüğünün ortasındaki ğayn [�] harfi ile  �N�"8 (yanıp 

tutuşmuş) sözcüğünün ortasındaki ĥâ [�] harfi mahreç yönünden birbirine yakın 

harflerdir. 

Ayrıca maķâle-i nuśĥiyyede de 

C�# sN''#�# 55O� CÜz z�# D#1163  CÊ VÊU (1NWÊ +z6�# Dt C�# 

beytinde CÊ (doğru, yerinde, uygun) sözcüğünün başındaki kâf-i Fârisî [ù] harfi ile 

 C��# (dağlama) sözcüğünün başındaki kâf [�] harfi mahreç yönünden birbirine yakın 

harflerdir. 

Lâhik Cinâs  

İhtilaf meydana gelen harflerin mehreçleri birbirinden uzak ise, bu takdirde 

lâhik cinâs meydana gelir. Muzâri‘ cinâsta olduğu gibi, bu cinâsta da farklı olan 

harfler kelimelerin başında, ortasında ve sonunda bulunabilir1164. 

                                                
1161  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 180-181. 
1162  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 223. 
1163  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 207. 
1164  es-Sekkâkî, Miftâĥĥĥĥu’l-‘ulûm, s. 227; el-Ķazvînî, el-Îżżżżâĥĥĥĥ, II, 540; et-Teftâzânî, el-Muŧŧŧŧavvel, s. 

407; et-Tehânevî, Keşşâfu ıśśśśŧŧŧŧılâĥĥĥĥâti’l-fünûn, I, 227; Muallim Nâci, Istılahât-ı Edebiyye, s. 246-
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Arapça münşeât bölümünde 13 numaralı mektupta 

...S���v��Q"�4QE�S* Ś S5��6�i� �VW# _Q���O kS���-Â� _Q- Ś S5��[�i� �VW# _Q���;1165...  

cümlesinde  Ś S5���[�i� (merdivenler) sözcüğünün ortasındaki ‘ayn [] harfi ile  Ś S5��6��i� 

(basamaklar) sözcüğünün ortasındaki dâl [U] harfi mahreç yönünden birbirine uzak 

harflerdir. 

24 numaralı mektupta ise  

..._Q- �gQ7QX��5�O kSgSAWi�  S¢�"�a�� Q���t� QDQ"���O�U S<�,�;�  _Q- �gQ7Q4��5SgSAWi� Q»qaQr� �	����b QDQ"�7���Y <Q��7�B  S%Q���7�B 1166...  

cümlesinde �gQ7Q4��5 (resmederek, çizerek) sözcüğünün ortasındaki sîn [³] harfi ile �gQ7QX��5 

(yazarak) sözcüğünün ortasındaki ķâf [�] harfi mahreç yönünden birbirine uzak 

harflerdir. 

Farsça münşeât bölümünde de 3 numaralı mektupta 

...6x�* �U�:4 z�NY� !^�"=1 O �U�[4 3�AX� C;6"=1 D# ºZÖ1167...  

cümlesinde �U�[��4 (mutluluk) sözcüğünün ortasındaki ‘ayn [] harfi ile �U�:��4 

(seyyitlik, efendilik, baş olma) sözcüğünün ortasındaki yâ [F] harfi mahreç yönünden 

birbirine uzak harflerdir. 

Sadece birer harfin farklılık gösterdiği muzâri‘ ve lâhik cinâsın her ikisine 

“mütekârib cinâs” da denir1168. 

İhtilafın Harflerin Sayısında Olması 

Cinâs yapılan kelimelerde harflerin sayıları yüzünden bir uyumsuzluk varsa 

nâkıs cinâs meydana gelir. Nâkıs cinâsın şu iki kısmına ait örneklere Hüsamzâde’nin 

eserinde de rastlanmaktadır. 

                                                                                                                                     
247; Tâhirü’l-Mevlevî, Edebiyat Lügatı, s. 32; Akdemir, Belâğat Terimleri Ansiklopedisi, s. 
31. 

1165  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 71. 
1166  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 98. 
1167  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 120. 
1168  Bilgegil, Edebiyat Bilgi ve Teorileri, s. 316. 
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Merdûf Cinâs 

Merdûf cinâs, cinâslı kelimelerin birinin başında fazla bir harfin 

bulunmasıdır1169. 

Arapça münşeât bölümünde 29 numaralı mektupta  

...�OS5�Wr� S5����� _Q- l5�6�� QU�Wv�;1170...  

cümlesinde 5����� (boğazlar) kelimesi ile 5�Wr� (hûriler) kelimesi arasında merdûf cinas 

vardır. Çünkü 5�����’da nûn [+] harfi fazladır. 

Farsça münşeât bölümünde 1 numaralı mektupta 

�t 5�tU z� D# >5�U��M %:=� �x�b6t� C1 <6* <U 51171...  

cümlesinde  5��tU (diyâr) kelimesi ile  5��t (yâr) kelimesi arasında merdûf cinas vardır. 

Çünkü 5�tU’da dâl [U] harfi fazladır. 

Müktenif Cinâs  

Fazla harf, kelimenin ortasında olursa bu, müktenif cinâstır1172. 

Örneğin Arapça münşeât bölümünde 11 numaralı mektupta 

¤Q���eR'���O SmQ���X�6�� Q��NQ̀ ��* W\�X�6�Y�O kQ{S5��[�i��O S<�W'�[�� SmQ���v�Y W\�vtQ6�Y1173...  

cümlesinde W\�vtQ6�Y (bahçe) ile W\�X�6�Y (gözbebeği) arasında müktenif cinâs vardır. Çünkü 

W\�vtQ6�Y’nın ortasında yâ [F] harfi fazladır. 

 21 numaralı mektupta 

��NQ9�"�A�1 l³����r� Q����W# _Q- �6�f� �6�'�f� �@�ª�O ��1�6QX�O1174...  

                                                
1169  el-Hâşimî, a.g.e., s. 398; Akdemir, a.g.e., s. 33. 
1170  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 108. 
1171  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 114. 
1172  el-Hâşimî, a.g.e., s. 398; Akdemir, Belâğat Terimleri Ansiklopedisi, s. 33. 
1173  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 66. 
1174  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 89. 
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cümlesinde  �6��'�f� (kalp) ile  $6��f� (yanak) arasında bu sanat vardır. Çünkü  6��'�f�’in 

ortasında lâm [3] harfi fazladır. 

 �@�1 �D��Q1 ��6�A�"�=�7S* �©�:���OS�QU��i� Q\�Y�6Q1 �0�; ��R'�̂  �D�"�7:QxO kS�QU����i� Q\�[Q4����� QDQ"�7QM1175...  

cümlesinde  S�QU�����i� (çöller) ile  S�QU���i� (öven) arasında müktenif cinâs vardır. Çünkü 

S�QU����i�’in ortasında nûn [+] harfi fazladır. 

Farsça münşeât bölümünde 3 numaralı mektupta  

N&Q1 × SN&ð4 .OUN9� >S5�O�t O >S5�t 1176...  

cümlesinde  >S5��t (yardım, güç) ile  >S5�O��t (yardım) arasında sözkonusu sanat vardır. 

Çünkü >S5�O�t’in ortasında vâv [O] harfi fazladır. 

Ayrıca maķâle-i nuśĥiyyede 

+U6Y Ù[n  U�b �N��7'* N�x�1177   NB5� 0'*+U6=Y O 6vY CvY  

beytinde 6�=�Y (kıskançlık) ve 6�Y (sınır) kelimeleri arasında müktenif cinâs vardr. Zira 

6�=�Y sözcüğünün ortasında sîn [³] harfi fazladır. 

İhtilafın Harflerin Heyetinde Olması 

Muharref Cinâs 

Muharref cinâs, cinaslı kelimelerin cinsi, sayısı ve sırası aynı olup sadece 

hareke ve sükûn yönünden farklılık göstermeleri hâlinde meydana gelir1178. 

Arapça münşeât bölümünde 4 numaralı mektupta 

�\���4 SN�P�?� W\��Q4 k�\��Q4 SV�̀ ���� W\���41179.  

                                                
1175  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 109. 
1176  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 121. 
1177  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 190. 
1178  et-Teftâzânî, el-Muŧŧŧŧavvel, s. 406; et-Tehânevî, Keşşâfu ıśśśśŧŧŧŧılâĥĥĥĥâti’l-fünûn, I, 227; Muallim Nâci, 

Istılâhât-ı edebiyye, s. 249; Tâhirü’l-Mevlevî, Edebiyat Lügatı, s. 32; H. Akdemir, a.g.e., s. 35. 
1179  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 45. 
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cümlesinde  W\����4 (yıl) sözcüğü ile  �\���Q4 (uyuklama) sözcüğü arasında muharref cinâs 

görülmektedir.   

16 numaralı mektupta 

QDQ1�N�#�O QDl��7S* kQ�����=�r� Q+��:�[Q� ���:Q[�1�O kQ���N�:�f� Q+���WaQ� ���:Q[�1 �3��z �E1180.  

cümlesinde ���:Q[�1 (yardımcı) sözcüğü ile ���:Q[�1 (akar/akıcı su) sözcüğü arasında muharref 

cinâs görülmektedir.   

19 numaralı mektupta  

       _'^ �0�1 ��t�O k�gQ7����[�� �5��eqX�  kQ\�:S���5����� ��&QB��[�7�'S* ����y�"�4��-             S5��6�qX�  �5����̀  kQ\��:S���YO�N�� ��&Q'W��7S* CR'�P�"�- kQDQ���5�  S!QX����� ��t��N�1

�gQ7Q���[��1181.  

cümlesinde �gQ7����[�� (âlemler) sözcüğü ile  �gQ7Q����[�� (âlimler) sözcüğü arasında sözkonusu 

sanat görülmektedir.   

20 numaralı mektupta 

S3��|Qf� «���7�4 �(�'1�O kS3��7�9�� S��5�  �(Q'�11182...  

cümlesinde �(Q'�1 (hükümdar) sözcüğü ile �(�'1 (melek) sözcüğü arasında muharref cinâs 

görülmektedir. 

22 numaralı mektupta 

..._Q�������� S5�5�6�� �(q'QB S3��:�b Q¤:Qe�� Q¤�:�eQ�1183...  

cümlesinde Q¤�:�eQ� (tayfı/uykuda gelmesi için) sözcüğü ile Q¤:Qe�� (hoş) sözcüğü arasında 

bu görülmektedir. 

29 numaralı mektupta 

...SV�:�� �0Q1 �d�G�;� �OQ���:�r� SV:S� 1184...  

                                                
1180  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 80. 
1181  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 85. 
1182  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 88. 
1183  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 91. 
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cümlesinde  V��:�� (erişmek) sözcüğü ile  V�:S� (Nil) sözcüğü arasında muharref cinâs 

görülmektedir. 

Farsça münşeât bölümünde 10 numaralı mektupta 

 ... D# +�5�O6:1� �P'1+�5�Îa�U g[�1 O k�=��=Y� g; g[�11185...  

cümlesinde g[�1 (akarsu) sözcüğü ile g[�1 (yardımcı) sözcüğü arasında muharref cinâs 

görülmektedir. 

16 numaralı mektupta 

×5U %[� 6x�* %[� >O z� +,t�4 d��^1186 

mısrâında �%�[�� (evet) ile S��%�[  (nimetler) arasında sözkonusu sanat görülmektedir.  

Türkçe münşeât bölümünde 8 numaralı mektupta 

5U 
��1 Dt�5� +�&^ > 5 CQX��* kS%����[�� �����1 S%Q���[�� �����1 �+��# ���S/ ��7�:Q41187.  

cümlesinde S%Q���[�� (âlim) sözcüğü ile S%����[�� (âlem) sözcüğü arasında bu görülmektedir. 

12 numaralı mektupta 

...Dvt6Y 5�����DX6Y S5��� k��"- ��O5 1188...  

cümlesinde  5����� (çiçek) sözcüğü ile  S5���� (ışık) sözcüğü arasında muharref cinâs 

görülmektedir. 

Musahhaf Cinâs  

Cinaslı kelimelerde harflerin şekilleri aynı, noktaları farklı ise musahhaf cinas 

teşekkül eder1189. Bu çeşit cinasa hattî cinâs veya cinâs-ı tashîf de denir1190. 

                                                                                                                                     
1184  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 111. 
1185  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 134. 
1186  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 147. 
1187  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 210. 
1188  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 218. 
1189  es-Sekkâkî, Miftâĥĥĥĥu’l-‘ulûm, s. 228; el-Hâşimî, Cevâhiru’l-belâğa, s. 401; Tâhirü’l-Mevlevî, 

Edebiyat Lügatı, s. 32; Akdemir, Belâğat Terimleri Ansiklopedisi, s. 36. 
1190  Muallim Nâci, Istılâhât-ı edebiyye, s. 249. 
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Arapça münşeât bölümünde 3 numaralı mektupta 

 ...��G�M �(�ª���b Z+�*Smqe��'Q� �(�� �E�O k�3����1 �3��P�1 1191.  

cümlesinde  �3�����1 (imkânsız, olmayacak şey) kelimesinde ĥâ [�] harfi varken  �3���P�1 

(mecâl) kelimesinde cîm [´] harfi vardır. 

6 numaralı mektupta  

>��Wv�� l<��=�1 _Q- QDQ1�N�# �%:«=�� >�N�4�O k>�5���� l<����1 _Q- QDQaqeW� �!:Qn ����-1192...  

cümlesinde l<������1 (burun) kelimesinde şîn [�] harfi varken l<��=���1 (gözenekler) 

kelimesinde sîn [³] harfi vardır. 

19 numaralı mektupta  

 ...S3�,q���S*Q\�X�Re�� S�QX����O Sµ�:�[�� S¼QX���S* Q\��O�Nqv�i� Q\a:QaR'�� kQ\�X��a���O SNqv�a�� SV�'Q[S* S3�,�;«¬� 1193...  

cümlesinde  S¼QX���� (eksilen) kelimesinde śâd [	] harfi varken  S�QX���� (bitkin düşen) 

kelimesinde żâd [�] harfi vardır. 

20 numaralı mektupta 

...�\�t���Q; «S0�:�; S0�:���O1194...  

cümlesinde S0�:�� (bulut) kelimesinde ğayn [�] harfi varken  «S0�:��; (kaynak) kelimesinde 

‘ayn [] harfi vardır. 

23 numaralı mektupta  

 CR'���"�t�O k_S�������� Q���q'Ŝ  S0�=���# QDQ������ S���xSO S!:QeS* �!q'�v�� CR'�P�"�t_Q�ü�� Q\�:q'QY «���&�A�# QDQ���;�U Q¤qeW'S*1195.  

                                                
1191  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 41. 
1192  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 51. 
1193  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 85. 
1194  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 88. 
1195  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 95. 



 344 

cümlesinde C��R'�P�"�t (cilâlanır) kelimesinde cîm [´] harfi varken C��R'���"�t (süslenir) 

kelimesinde ĥâ [�] harfi vardır. 

24 numaralı mektupta 

Q- kS3��&Q"�*QE� �UO�6�b S3��h�=�� Q\�*��̂ ¬« �@�y�t ��7����n�OS3��[�"Wi� Q(Q'�i� S<��[��S/ S��NWn QUO�6�Y _1196...  

cümlesinde �UO�6���b (yanaklar) kelimesinde ħâ [�] harfi varken QUO�6���Y (sınırlar) 

kelimesinde ĥâ [�] harfi vardır. 

Yine 24 numaralı mektupta 

...�5��=�̂  Q��5��=�b �0Q1 �s��tS/  TC�'�;�w� «ß�i�K Q»qaQY�O S!Q���|�i��O QsS5��9�i� SNq9�1 Q�1197...  

cümlesinde Q��5��=�b (zarar) kelimesinde ħâ [�] harfi varken Q��5��=�̂  (cesaret) kelimesinde 

cîm [´] harfi vardır. 

Farsça münşeât bölümünde 1numaralı mektupta 

D��U (t $5U %�b %�Ø* D# 0t� �=M�5 D���� s��N�*  �5 ���U >z�61198...  

cümlesinde %�Ë (göz) kelimesinde çe [ý] harfi varken %�b (öfke) kelimesinde ħâ [�] 

harfi vardır. 

3 numaralı mektupta 

...DYO�5 �Ë�D�a� O 5��4�� %:=� �5�Px� S5�Mz� 1199...  

cümlesinde 5����4�� (seherler) kelimesinde sîn [³] harfi varken 5�P��x� (ağaçlar) 

kelimesinde şîn [�] harfi vardır. Yine ilk kelimede ĥâ [�] ve ikincisinde cîm [´] var.   

Yine sözkonusu mektupta 

...�=X�N- S5�7:* 5�7:B D#5�t >O51200...  
                                                
1196  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 97. 
1197  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 98. 
1198  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 116. 
1199  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 120. 
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cümlesinde 5�7:B (bakıcı) kelimesinde tâ [�] harfi varken S5�7:* (hasta) kelimesinde bâ 

[d] harfi vardır. 

11 numaralı mektupta 

 ...6��4N* k��; s�Ô ���Q1 s�Ë z� O1201.  

cümlesinde s�Ë (kuyu) kelimesinde çe [ý] harfi varken s�^ (makam) kelimesinde cîm 

[´] harfi vardır. 

12 numaralı mektupta 

...D� z� O�6�*�t C1 �t�6M ��� VY�=* ��; >�t5U 1202...  

cümlesinde ��; (sıkıntı) kelimesinde ‘ayn [] harfi varken ��� (zenginlik) kelimesinde 

ğayn [�] harfi vardır. 

17 numaralı mektupta 

«2� S��O�5 �0Q1 �³q��t �E�O k«2� SV�y�- �@�1 �³q��* �,�-1203.  

cümlesinde �³q��* (korku) kelimesinde bâ [d] harfi varken �³q��t (ümitsizlik) kelimesinde 

yâ [F] harfi vardır. 

Türkçe münşeât bölümünde 3 numaralı mektupta 

 ...ê��� O5U kCZ'�"1 D'`,b� 5�tz O kC'P"1 D'X6` 5�� D# 1204...  

cümlesinde  C�'P"1 (cilâlanmış) kelimesinde cîm [´] harfi varken  C�Z'�"1 (süslenmiş) 

kelimesinde ĥâ [F] harfi vardır. 

15 numaralı mektupta 

                                                                                                                                     
1200  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 121. 
1201  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 137. 
1202  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 137. 
1203  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 151. 
1204  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 162. 
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 ...D:iO� 3�8 DÈ 3�Ò O1205...  

cümlesinde �3��P�1 (mecâl) kelimesinde cîm [´] harfi varken �3����1 (imkânsız, olmayacak 

şey) kelimesinde ĥâ [�] harfi vardır. 

Şimdi de cinâsın mülhaklarından cinâs-ı iştikâk üzerinde duralım. 

(2) Cinâsın Mülhaklarından Cinâs-ı İştikâk  

Aralarında iştikâk (türeme, aynı kökten gelme) yönünden bir bağlantı bulunan 

iki lafzın meydana getirdiği cinâsa iştikâk cinâsı denir1206. Bedî‘ tabirlerinden olan 

iştikâk, bir cümlede veya beyitte aynı kökten türemiş olan kelimeler kullanmaktır 

şeklinde de tarif edilir1207. 

Arapça münşeât bölümünde 5 numaralı mektupta 

C�'�;�w� l_Q'�[�� S<�N�r� SîSN�Y �0�; ��qX�5��- ��1�O kC�����i� Q���qv�; SV:SAqv�B C�'�; �gQ'SAqvWi�  ��qv�-��5�O1208.  

cümlesinde “ķbl” kökünden türemiş if‘âl babında ism-i fâil  �gQ'SA�qvWi� (yönelenler), tef‘îl 

babında mastar SV:SAqv�B (öpme) “ĥrm” kökünden türemiş  SîSN��Y (harîm/gizli ve mukaddes 

bucak) ve  S<�N��r� (harem) ile “‘alv” kökünden türemiş  l_�Q'�[�� (yüce) ve  C��'�;�w� (en yüce) 

cinâs-ı iştikâkı oluşturan sözcüklerdir. 

12 numaralı mektupta 

...��MS5��7q��  �0Q1 «���AQ��w� FQ6�t�  C���P�- DQ���#�� W\�Y�O�U ���N�7q�� �O 1209...  

cümlesinde “ŝmr” kökünden türemiş if‘âl babında mâzi fiil  ���N��7q��  (meyve verdi)  ve 

�N���7�� (meyve) sözcüğünün çoğulu S5����7q��  (meyveler)  cinâs-ı iştikâkı oluşturan 

sözcüklerdir. 

                                                
1205  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 226. 
1206  es-Sekkâkî, Miftâĥĥĥĥu’l-‘ulûm, s. 228; el-Ķazvînî, el-Îżżżżâĥĥĥĥ, II, 542; et-Teftâzânî, el-Muŧŧŧŧavvel, s. 

408; et-Tehânevî, Keşşâfu ıśśśśŧŧŧŧılâĥĥĥĥâti’l-fünûn, I, 228; Akdemir, Belâğat Terimleri Ansiklopedisi, 
s. 39; N. Bolelli, Belâgat, s. 325.  

1207  et-Tehânevî, a.g.e., I, 770; Muallim Nâci, Istılâhât-ı Edebiyye, s. 251-252; Tâhirü’l-Mevlevî, 
Edebiyat Lugatı, s. 74; Akdemir, a.g.e., s. 188. 

1208  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 49. 
1209  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 68. 



 347 

13 numaralı mektupta 

SVQ���y�a�� �%����; D7q'Q;�O kSVQ���7���� �!����X �D�Aq'�X1210.  

cümlesinde “ķlb” kökünden türemiş  �!�q'�X (kalp)  ve Farsça’dan Arapça’ya geçerek 

Arapçalaşan  �!�����X (kalıp) sözcüğü ile “‘alm” kökünden türemiş  �%�q'Q; (ilim)  ve  �%�����; 

(âlem) sözcüğü cinâs-ı iştikâkı oluşturan sözcüklerdir. 

14 numaralı mektupta 

SVQ���y�a�� S0�t�6�1 �Nqe�x _S&�̂ �O �Dl̂ �OW  ����W# �<�N�̂  �,�-1211...  

cümlesinde “vch” kökünden türemiş tef‘îl babında �Dl̂ �OW  (çeviriyorum, yöneltiyorum)  

ve D�̂ �O (yüz) sözcüğü cinâs-ı iştikâkı oluşturan sözcüklerdir. 

15 numaralı mektupta 

...                    S<��6�S&��QE� C���S/  Q���:�r� �<���QX�O Q\�:��SA�� �����S* �D�̂ ���B�O k DQY��O�5 >�6�� ���O�5 �D��Q1 �m�A�t �%�� ��O�5 Sm:Qv�x S5��tQU ����vq'QB     QD�:Ŝ ���B �6���Q; 

QDQ���7�̂1212...  

cümlesinde “rvĥ” kökünden türemiş ��O�5 (rûh), ���O�5 (neşe) ve ����O�5 (ayrılmak, gitmek) 

sözcükleri, “vch” kökünden türemiş tefa‘ul babında mâzi fiil �D�̂ ���B (yöneldi, yüz tuttu) 

ve tef‘îl babında mastar QD:Ŝ ���B (yöneltmek) ile “bny” kökünden türemiş  ������S* (yapı) ve 

Q\�:��SA�� (vücut) cinâs-ı iştikâkı oluşturan sözcüklerdir. 

21 numaralı mektupta 

QU��U����S* QUO�6�7�i� QU��hWa�� «���7�± C'; QU��6Qi� �U�6�1 kQDQ������ S3E�z �0Q1 �¢�x�N�"�t �DR'�[��1213.  

cümlesinde “mdd” kökünden türemiş  U�6��1 (yardım)  ve  QU��6�Qi� (mürekkep) ve ism-i 

mef‘ûl QUO�6�7�i� (uzatılan) sözcükleri cinâs-ı iştikâkı oluşturan sözcüklerdir. 

                                                
1210  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 71. 
1211  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 75. 
1212  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 76. 
1213  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 90. 
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24 numaralı mektupta 

...QB��qe�=S* �FQU��;�w� �¤�[�ª� �O kQ��NQM����� QDQ"�7S&S*  �FQU��t�w� �¤�[�ªQ��NQM��v�� D1214...  

cümlesinde “ż‘af” kökünden türemiş tef‘îl babında mâzi fiil  �¤�[��ª (ikiye katladı)  ve 

if‘âl babında mâzi fiil �¤�[�ª�  (zayıf düşürdü), cinâs-ı iştikâkı oluşturan sözcüklerdir. 

29 numaralı mektupta 

...Q-����"�1 Q{�,Qf� ���NQ- �5��̀ �O ����N�xS/ $F�  QDQ1O�6WvS* \�9�'�7�i� �(q'QB ���N�x�  k�\�vQ-��� S���al��� SV�M�  ����4�O k�\�v1215...  

cümlesinde “nfķ” kökünden türemiş mufâ‘ale babında mastar  S����al��� (münafıklık, 

ikiyüzlülük) ve \�vQ-��� (iş yapan, iyi giden/satılan) sözcükleri ile “şrķ” kökünden türemiş 

if‘âl babında mâzi fiil ���N���x�  (doğdu) ile yine aynı babda mastar ����N���xS/ 

(parıldama/parıltı) sözcükleri de cinâs-ı iştikâkı oluşturan sözcüklerdir. 

Sözkonusu mektupta 

S5 S0�=��S* Q�QU����r� Sd���Q� �0�; ��t��;�N�� _Q;��N�1 _Q;��5QDQ"�t��7QY�O QDQ"�:Q7��S* S!Q�������� Sd��:���  �0�; Q(Q���7�i� C�7QY _Q1��Y�O kQDQ"�t��;1216...  

cümlesinde “r‘ay” kökünden türemiş ism-i fâil _Q;��5 (gözeten), ism-i mekân  C��;�N�1’ın 

çoğulu _Q;��N�1 (merâlar), \�:Q;�5’nin çoğulu ��t��;�5 (reâyâ) ve �;S5\�t�  (gözetim) “ĥmy” kökünden 

türemiş ism-i fâil _Q1��Y (koruyan), C�7QY  (sığınak),  \��:Q7�Y (hamiyet, izzeti nefs) ve  \��t��7QY 

(koruma), “nyb” kökünden türemiş �d�����’ın çoğulu �d����:��  (zehirli dişler), “nvb” 

kökünden türemiş  \��AQ����’nin çoğulu  !������� (musibetler), cinâs-ı iştikâkı oluşturan 

sözcüklerdir. 

Sözkonusu mektupta 

Q\�a:S�Wi� Q��6�=�� �(q'Q"S* S	��|Q"�bQE� «���USNS* >�6�B�5��O kQ\�atSN���� Q��N�y�r� �(q'Q"Q� S	�,�b«¬� S���eS�S* �m�e�"��� 0�7Q1 �!Q�Wi� ��G�M R+®�-1217.  

                                                
1214  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 96. 
1215  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 110. 
1216  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 106. 
1217  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 109. 
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cümlesinde “nŧķ” kökünden türemiş ifti‘âl babında mâzi fiil �m�e�"��� (kuşandı)  ve  S����eS� 

(kuşak) ile “rdy” kökünden türemiş ifti‘âl babında mâzi fiil  >�6��B�5� (giyindi) ve ���US5 

(giysi)  cinâs-ı iştikâkı oluşturan sözcüklerdir. 

Sözkonusu mektupta 

 �D��S/"Wv�� �!�'�v�1Sd�W' "S3����Y�w� W3l����1�O1218.  

cümlesinde “ķlb” kökünden !q'�X’in çoğulu  Sd��W'Wv�� (kalpler) ve tef‘îl babında ism-i fâil 

�!�'�v�1 (ters çeviren) ile “ĥvl” kökünden türemiş 3��Y’in çoğulu  S3�����Y�w� (hâller) ve tef‘îl 

babında ism-i fâil W3l����1 (değiştiren), cinâs-ı iştikâkı oluşturan sözcüklerdir. 

Farsça münşeât bölümünde 16 numaralı mektupta 

 ...>U�  C'M�# D��&# VM� mY 5U O1219...   

cümlesinde “khl” kökünden gelen D��&# (orta yaşlılık) ve C'M�# (tembellik/gevşeklik), 

cinâs-ı iştikâkı oluşturan sözcüklerdir. 

19 numaralı mektupta 

DÁ�- ¢"- z� 6[*�D��b %"b O k�;U ���� 1220...  

cümlesinde “ftĥ” kökünden gelen  ¢"�- (açmak) ve  D�Á�- (açış, fâtiha) ile “ħtm” 

kökünden gelen  %"�b (bitirmek) ve  D���b (bitiriş, hâtime) cinâs-ı iştikâkı oluşturan 

sözcüklerdir. 

Türkçe münşeât bölümünde 12 numaralı mektupta 

D�U ��y- k5U�$A�[�1  D':4 D$t�=:; ³�a�� (*��^ 3O� D# �A` %:=� NÊ�%�=���B >6::�� 1221...  

cümlesinde “nsm” kökünden gelen %:=� (esinti) ve tefa‘ul babında mastar %�=���B (esme), 

cinâs-ı iştikâkı oluşturan sözcüklerdir. 
                                                
1218  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 110. 
1219  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 146. 
1220  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 153. 
1221  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 218. 
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14 numaralı mektupta 

...¤'4 (��=1 (��4 1222...  

cümlesinde de “slk” kökünden gelen ism-i fâil  (Q����4 (tutan) ve  (�'�=��1’in çoğulu 

durumundaki (��=1 (yollar), cinâs-ı iştikâkı oluşturan sözcüklerdir. 

b. Seci‘ 

Bedî‘ tabirlerinden olan seci‘, sözlükte güvercinin sesini ve nağmesini 

tekrarlayarak ötmesine denir1223. Bir bedî‘ terimi olarak seci‘, nesirde fâsılaların bir 

harf (revî) üzerinde muvâfık olmasıdır1224. es-Sekkâkî’nin (ö. 626/1228) ifadesiyle 

nesirde seci‘ler, nazımda kâfiyeler gibidir1225. Seci‘, bazı belâgat âlimlerine göre 

sadece nesre mahsus ise de birkısım edipler, şiirde de onun varlığını kabul 

etmişlerdir1226. 

Seci‘, şu kısımlara ayrılır: 

(1) Mutarref Seci‘ 

İki fâsılanın vezinde farklılaştığı, ama sonlarındaki harfte (revî veya seci 

harfi) uyuştuğu ve birleştiği seci‘dir1227. 

Arapça münşeât bölümünde 2 numaralı mektupta  

S3��A�� SmQ���6�Y S5��M�z�  _Q- kS3��1Â� W���q'^ QDS* �0�t���"�t ��1 �0�=�Y� 1228...  

cümlesinde fâsılalar konumundaki S3��1Â� (umutlar) ve S3��A�� (akıl) sözcükleri seci‘ harfi 

lâm [3]’da birleşmiş, ama vezinde farklılaşmıştır.   

23 numaralı mektupta 

                                                
1222  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 222. 
1223  el-Fîrûzâbâdî, el-ĶĶĶĶâmûsü’l-muĥĥĥĥîŧŧŧŧ, “sc‘a”, III, 38. 
1224  el-Ķazvînî, el-Îżżżżâĥĥĥĥ, II, 547; et-Teftâzânî, el-Muŧŧŧŧavvel, s. 412; Tâhirü’l-Mevlevî, Edebiyat 

Lügatı, s. 132; Akdemir, Belâğat Terimleri Ansiklopedisi, s. 315-316. 
1225  Sekkâkî, Miftâĥĥĥĥu’l-‘ulûm, s. 228. 
1226  et-Tehânevî, Keşşâfu ıśśśśŧŧŧŧılâĥĥĥĥâti’l-fünûn, I, 670. 
1227  el-Ķazvînî, el-Îżżżżâĥĥĥĥ, II, 547; et-Teftâzânî, el-Muŧŧŧŧavvel, s. 412; et-Tehânevî, a.g.e., I, 671; 

Akdemir, a.g.e., s. 316; Tâhirü’l-Mevlevî, a.g.e., s. 132. 
1228  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 37. 
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S<�N�9�� S¢Q���|�1 WVl|���1 kS%�1�w� «���4�â�5 ���e�1 kS<�,�4«¬� Q(Q���7�1 �³S5��Y kS<��NQ9�� Q��W'Wi� �(Q'�1 k�<��7W?� �5�6�|�� ���M�O1229...  

cümlesinde S<��NQ9�� (cömertler) ve S<�,�4«¬� (İslâm),  S%��1�w� (ümmetler) ve  S<�N��9�� (cömertlik)  

sözcükleri seci‘ harfi mîm [<]’de birleşmiş, ama vezinde farklılaşmıştır.  

29 numaralı mektupta 

QU��=�a���O S%q'op�� W\�:��S* QDQ4q��AS* ���4�5�6����O kQU���Q[���O SV�&��� W\�t��5 QDStq �NS* ���=�9�"���1230.  

cümlesinde QU���Q[�� (inat) ve QU��=�a�� (fesat) sözcükleri seci‘ harfi dâl [U]’da birleşmiş, ama 

vezinde farklılaşmıştır.   

Farsça münşeât bölümünde 3 numaralı mektupta 

...D7�� �Ë Cx�b O kÏ���5� d�Nx +�Ë ×�~ D# ºY61 O �Ï���5� 1231...  

cümlesinde  Ï����5� (erguvan rengindeki kırmızı) ve  Ï����5� (erganon) sözcükleri seci‘ 

harfi nûn [+]’da birleşmiş, ama vezinde farklılaşmıştır.   

Türkçe münşeât bölümünde 10 numaralı mektupta 

sNt�� �Nx�D;�� ¤`O O k��N- ���:"x� k $:Y D'X�5O� ��N�"4� O k�7'# D±�a�� ��e� D�N7; +zO��7�` DB�5�A; �1232.  

cümlesinde  ��N�- (ayrılık) ve  ��:"�x� (özlem), seci harfi ķâf [�]’ta birleşip vezinde 

ayrılırken �7'# (gelmez) ve �7�` (sığmaz) sözcükleri de seci‘ harfi zâ [z]’da birleşmiş, 

ama vezinde farklılaşmıştır. 

 (2) Mütevâzî Seci‘ 

Fâsılalarda vezin yönünden de uygunluk bulunursa mütevâzî seci‘ meydana 

gelir1233. 

                                                
1229  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 94. 
1230  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 107. 
1231  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 120. 
1232  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 214. 
1233 el-Ķazvînî, el-Îżżżżâĥĥĥĥ, II, 547; et-Teftâzânî, el-Muŧŧŧŧavvel, s. 413; et-Tehânevî,  Keşşâfu ıśśśśŧŧŧŧılâĥĥĥĥâti’l-

fünûn, I,  671; Tâhirü’l-Mevlevî, Edebiyat Lügatı, s. 132; Akdemir, Belâğat Terimleri 
Ansiklopedisi, s. 317. 
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Arapça münşeât bölümünde 2 numaralı mektupta 

�N�7qX�  �6�X  �»�r� �V�:���O k N�7q��  �6�X _l��7�"�� �³�NQ� RV�[��1234...  

cümlesinde fâsılaları oluşturan  N��7q��  (meyve verdi) ve  �N��7qX�  (mehtaplandı) sözcükleri 

hem seci harfi râ [5]’da hem de vezinde uyuşmuştur. Çünkü her ikisi de if‘âl babında 

mâzi fiildir ve aynı zamanda müzekker, tekil, üçüncü şahıstır. 

4 numaralı mektupta 

SmQ���X�6�� W°SA���"�=�1 kSmQ���v�r� �́ SN�Æ�"�=�11235...  

cümlesinde SmQ���v�r� (gerçekler) ve SmQ���X�6�� (incelikler) sözcükleri hem seci harfi ķâf [�]’ta 

hem de vezinde uyuşmuştur. Çünkü SmQ���v�r�, \v:vY’in ve SmQ���X�6�� de, \v:XU’nın fe‘âil vezninde 

çoğuludur.  

Yine 4 numaralı mektupta 

... Q���N�A�[�� @�*��"�B�O SN�v�� S0�:�[q'Q� Q\�XSN��Wi�Q���N�-���� 6�;��|�B�O kQ\�̧Q\�̧ SN��� Q6�A�9q'Q� Q\�:Q#qGWi� 1236...  

cümlesinde Q\�̧ SN�v�� (iltihaplı) ve  Q\��̧ SN��� (yaralı) sözcükleri hem seci harfi ĥâ [�]’da hem 

de fa‘île vezninde uyuşmuştur.  

10 numaralı mektupta 

..._QY��:QB�5��O FS5O�N�4 �(Q��GS* �¤�;��y�Bk_QY��NQ"q-��O _Ŝ ��&Q"�*� �6�t����B�O 1237...  

cümlesinde _QY��:QB�5� (memnûniyetim) ve _QY��NQ"q-� (ferahlamam) sözcükleri hem seci harfi 

ĥâ [�]’da hem de ifti‘âl vezninde uyuşmuştur.  

29 numaralı mektupta 

                                                
1234  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 39. 
1235  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 43. 
1236  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 44. 
1237  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 65. 
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 �YSN�* ��1�O                  k�\���Q���5 S5��eqX�w� C��S/ S<�N�9�� ���O�5�O k�\�ÆQ4��5 «���6�;�w� S5����* C�'�; QDQ'�:�b �<��6qX� �O k�\�ÆQ4��� S%q'op�� ��6�A�B kQDQ��6�; �<��9�Y�  ��

\��Q���4 QDQ"�Y��4 �0Q1 S5��|�1�w� C�'�; S%�[l��� �¢�:�4�O1238...  

cümlesinde �\�ÆQ4��� (geçersiz kılan, nesheden) ve �\�ÆQ4��5 (iyice yerleşen) sözcükleri hem 

seci harfi ħâ [�]’da hem de fâ‘ile vezninde uyuşmuştur. Yine �\��Q���5 (giden) ve  \��Q����4 

(akan) kelimeleri de hem seci harfi ĥâ [�]’da hem de fâ‘ile vezninde uyuşmuştur.   

Yine 29 numaralı mektupta 

Qs��aQ�S* �s���q'�A�v�-S3��AqX«¬��O SîSNq9�"�� Qs��̂ ��S* �s���q'�*��X�O kS3�,�̂ ¬��O S%:Qp�[�"�� 1239...  

cümlesinde S3�,�̂ ¬�� (yüceltme) ve � S3���AqX«¬  (ikbâl/yönelim) sözcükleri hem seci harfi lâm 

[3]’da hem de if‘âl vezninde uyuşmuştur. 

Farsça münşeât bölümünde 3 numaralı mektupta 

...D:x�Y D# ºA8 O�>S5$69B ��x�b z �Za|1 µn�AB5� >�a` V&�1 O k>SN$:�B QUNÊ z Z,Ò µn�=A�� 
�=* 1240...  

cümlesinde  >SN�$:�B (başkalaşmaya ait) ve  >S5$6�9B (bulanıklığa ait) sözcükleri hem seci 

harfi râ [5]’da hem de tefa‘ul vezninde uyuşmuştur. 

20 numaralı mektupta 

...6:1�x� D$:�6� 5�N4� 3�='4 3Ez O k6:1�5� D$:�tU <�'; Q6t���1 Q
�7�4 3O��B z� C«=�* «2« W\�i� .O 1241...  

cümlesinde 6:1�5� (rahata kavuştu) ve  6:1��x� (içti) sözcükleri hem seci harfi dâl [U]’da 

hem de vezinde uyuşmuştur. Biri +6:1�5�’den üçüncü tekil mâzi, diğeri de  6:1��x�+ ’den 

üçüncü tekil mâzidir.   

Türkçe münşeât bölümünde 2 numaralı mektupta 

 ...@-�5��"- +��b °4�* k�ON1 %�'�; 1242...  

                                                
1238  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 107. 
1239  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 108. 
1240  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 120. 
1241  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 157. 
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cümlesinde �ON1 (mertlik, cömertlik) ve  ���"- (fütüvvet) sözcükleri hem seci harfi tâ 

[�]’da hem de fü‘ulet vezinde uyuşmuştur. 

4 numaralı mektupta 

��Y�N�- �E ��Y�N�B ����*� �O k��Y�N�1 �E ������Y ������  ����  kW+��a�&R'�� �%Q���?� ����  kW+��&q����� �mQx��[�� ���� 1243.  

cümlesinde W+��&q����� (tutkun) ve W+��a�&R'�� (hasret çeken) sözcükleri hem seci harfi nûn [+]’da 

hem de fa‘lân vezinde uyuşurken ��Y�N�1 (sevinç) ve  ���Y�N�- (neşe) kelimeleri de yine hem 

seci harfi ĥâ [�]’da hem de fa‘al vezinde birleşmiştir.   

(3) Murassa‘ Seci‘ 

Buna tersî‘ de denmektedir. Nesirde iki fıkradaki (şiirde iki mısrâdaki), herbir 

lafzın, diğer fıkradaki (şiirde diğer mısrâdaki) karşılığı olan lafızla hem vezin hem de 

kâfiye yönünden denk olmasıdır1244. 

Arapça münşeât bölümünde 1 numaralı mektupta 

�v�i� SS5����x ��N���1 kQ6Q1����i� S@Q�����n �@�'qe�1Q6Q̀ �1245 ...  

cümlesinde birinci fıkradaki  �@��'qe�1 (doğuş yeri)’ın ‘ayn [] seci harfinde ve mef ‘al 

vezninde diğer fıkradaki karşılığı ��N���1 (başlangıç), birinci fıkradaki S@Q�����n (yıldızlar)’in 

‘ayn [] seci harfinde ve fevâ‘il vezninde karşılığı  ����xSS5�  (caddeler) ve  Q6�Q1����i� 

(övgüler)’in dâl [U] seci harfinde ve mef â‘il vezninde diğer fıkradaki karşılığı Q6Q̀ ��v�i� 

(amaçlar)’dır. 

Türkçe münşeât bölümünde 1 numaralı mektupta 

�y-� 5��x N�1 k3�AX� @���n @'e131246...  

                                                                                                                                     
1242  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 160. 
1243  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 167. 
1244  el-Ķazvînî, el-Îżżżżâĥĥĥĥ, II, 547; et-Teftâzânî, el-Muŧŧŧŧavvel, s. 412; et-Tehânevî,  Keşşâfu ıśśśśŧŧŧŧılâĥĥĥĥâti’l-

fünûn, I, 671; Tâhirü’l-Mevlevî, Edebiyat Lügatı, s. 132; Akdemir, a.g.e., s. 317. 
1245  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 33. 
1246  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 158. 
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cümlesinde birinci fıkradaki �1 �@��'qe  (doğuş yeri)’ın ‘ayn [] seci harfinde ve mef ‘al 

vezninde diğer fıkradaki karşılığı ��N���1 (başlangıç), birinci fıkradaki S@Q�����n (yıldızlar)’in 

‘ayn [] seci harfinde ve fevâ‘il vezninde karşılığı SS5����x (caddeler) ve 3�AX� (ikbâl)’in 

lâm [3] seci harfinde ve if‘âl vezninde diğer fıkradaki karşılığı �y-�3  (ihsân)’dir. 

c. Tıbâk 

Birbirine zıt iki manayı bir ifadede toplamaktır ki bu sanata aynı zamanda 

mutâbakat, tatbîk, tetâbuk, tezâd, tekâfü adları da verilir1247. Bedî‘ ıstılahında ise, 

meşhur tarife göre tıbâk, hakikat olsun, mecaz olsun iki zıt manayı bir arada 

zikretmektir1248.  

Aynı cinsten kelimelerin oluşturduğu tıbâk, dört kısma ayrılabilir: Her iki 

kelimenin de fiil olması, her iki kelimenin de isim olması, her iki kelimenin de harf 

(edat) olması, biri isim diğeri fiil farklı cinsten kelimelerin oluşturduğu tıbâk1249. 

Biri diğerinin olumsuz hâli olmamak şartıyla, birbirine zıt manayı ifade eden 

iki lafzın bir arada zikredilmesine “olumlu tıbâk” (tıbâk-ı îcâb) adı verilir1250. İşte 

burada eserdeki çokluğu nedeniyle tıbâkın bu çeşidine örnekler verilecektir.  

Arapça münşeât bölümünde 4 numaralı mektupta 

�\���4 SN�P�?� W\��Q4 k�\��Q4 SV�̀ ���� W\���41251.  

cümlesinde SV�̀ ���� (kavuşma) ve SN�P�?� (ayrılık) sözcükleri arasında tıbâk sanatı açık bir 

şekilde görülmektedir.  

6 numaralı mektupta 

��&S* ���N�Æ�- �5���l|���5��AQ9���O 1252.  

                                                
1247  es-Sekkâkî, Miftâĥĥĥĥu’l-‘ulûm, s. 225; el-Ķazvînî, el-Îżżżżâĥĥĥĥ, II, 477-478; et-Teftâzânî, el-Muŧŧŧŧavvel, 

s. 378; et-Teftâzânî, Muħħħħtaśśśśaru’l-me‘ânî, s. 385; et-Tehânevî, Keşşâfu ıśśśśŧŧŧŧılâĥĥĥĥâti’l-fünûn, II, 
917; el-Hâşimî, a.g.e., s. 366; Tâhiru’l-Mevlevî, Edebiyat Lügatı, s. 173; Bilgegil, Edebiyat 
Bilgi ve Teorileri, s. 184; Rabiha Çelebi, N. Hacımüftüoğlu, Teshîl’ül-Belâğah, Anadolu 
Matbaası, İzmir 1996, s. 32; Akdemir, Belâğat Terimleri Ansiklopedisi, s. 377. 

1248  Akdemir, a.g.e., s. 377. 
1249  Bolelli, Belâgat, s. 352-353. 
1250  Akdemir, a.g.e., s. 379-380. 
1251  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 45. 
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cümlesinde �5���l|���� (küçükler) ve �5����AQ9�� (büyükler) sözcükleri arasında tıbâk 

sözkonusudur.  

Yine 6 numaralı mektupta  

��MQ6:Q[�*�O ��&SAtSN�X QU�,SAq�� �{�N�x1253  q�� �¤�&�#�%QMSjSA�#�O �%QMSjQ��̀  QU��AQ[  

beytinde ��̀j  (küçük) ve jSA�# (büyük) ile tSN�X!  (yakın) ve 6:Q[�* (uzak) sözcükleri arasında 

tıbâk sözkonusudur. 

14 numaralı mektupta 

��N�A�̂  SN�=�9�� �6�[�*�O k��N���� l_Re�� �6�[�* �6SP�B l6Q�� ����4 �Nl7���-1254.  

cümlesinde  l_�Re�� (katlama ve dürme) ve  N����� (açma ve yayma) ile  SN�=��9�� (kırma ve 

kırılma) ve N�A�̂  (tedâvi ve iyileşme)  sözcükleri arasında tıbâk sözkonusudur. 

15 numaralı mektupta 

S³���t«¬�S* S���̧ «¬� SVtQ6�A�"S* kC�;�6�"�=�t1255.  

cümlesinde «¬�S���̧  (tedirgin etme) ve S³���t«¬� (neşelendirme) sözcükleri tıbâkı meydana 

getirmektedir.  

17 numaralı mektupta 

�!tSN��S* �©�:�� �s�5��N�1S/�O SN�M�6�� ��,�YS/ �%�[��1256.  

cümlesinde �,Y/ (tatlı söylemek, fayda vermek, tatlılaştırmak) ve 5�N1/ (acı söylemek, 

zarar vermek, acılaştırmak) sözcükleri arasında bu sanat sözkonusudur. 

21 numaralı mektupta 

�!tSN�X S�q'Wr�S* �NWi��O k�0tSN�X SN�=�:��S* �N�=�[�� R+S®�-1257.  

                                                                                                                                     
1252  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 51. 
1253  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 51. 
1254  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 75. 
1255  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 78. 
1256  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 81. 
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cümlesinde  N�=��[�� (zorluk) ve  N�=��:�� (kolaylık) sözcükleri ile  $N�Wi� (acı) ve  ��q'Wr�« (tatlı) 

arasında tıbâk sözkonusudur. 

27 numaralı mektupta 

SgQv�:���O l©Qr� S%����; _Q- qV�* kSgQ7�Æ�"���O S3��:�f� Q¤�:�n _Q- ���t� �5 _l��  C�&���t1258...  

cümlesinde 3��:�f� (hayal) ile $©Qr� (his, duygu) ve gQ7�Æ�"�� (tahmin) ile  gQv�:��� (kesin bilgi) 

arasında tıbâk görülmektedir. 

28 numaralı mektupta 

 ...S<�,�4«¬� S%Q���;�U �0Q1 Q\�[:Qe�v�� S0�; �z�N���"�� R+� �O kS<�NQ9�� S%�:Qx S<S5��9�1 �0Q1 S<��Y�5�w� �\�'�̀ ����1 R+� 1259...  

cümlesinde   S<���Y�5�w� �\�'��̀ ����1 (yakınlarla bağlantılı olma) ve  Q\��[:Qe�v�� (akraba arasındaki 

husûmet) sözcükleri arasında tıbâk sözkonusudur. 

29 numaralı mektupta 

        �̂ �6�� S<,�± �\�:Q��; �VW# _Q- ����6�;�w� �5QG���B ��7�# kSN�|�����O Sz���a���O S¢�"�a��S* �s�Nl��A�B ��O�6W� �VW# _Q- �<��t�w� Q�����z �E�O  SN��4�w��O Q(q'�?�S* C

SN�&�v���O1260.  

cümlesinde ��O�6W� (sabahın erken vakitleri) ve �\�:Q��; (akşamın geç saatleri) sözcükleri ile 

�Nl��A�B (müjdeler) ve �5QG���B (uyarır) sözcükleri arasında ve yine  S¢�"��a�� (fetih, zafer) ile  Q(�q'�?� 

(helâk), Sz���a�� (kazanç, başarı) ile SN�4�w� (esâret) ve SN�|���� (yardım, galibiyet) ile SN�&�v�� (kahr) 

sözcükleri arasında da tıbâk ilişkisinden bahsedilebilir.  

Yine 29 numaralı mektupta 

�M�5O�N�4 �%S&�:�'�; �@�'qn� �O k�!Q������ �%�&���W9�4 ��&���R9�4 �N�y�Y� �O�dS5����� �%1261.  

                                                                                                                                     
1257  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 90. 
1258  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 102. 
1259  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 104. 
1260  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 107. 
1261  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 110. 
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cümlesinde �Y� ��y�N  (getirdi) fiili, �!Q������ (kaybolan)’in zıttı Nª�r� (gelen)’ı içerirken  �@��'qn�  

(doğurdu) fiili de �dS5����� (batan)’in zıttı  @���e�� (doğan)’ı ihtiva etmektedir. Dolayısıyla 

burada da tıbâk ilişkisinden söz edilebilir. 

Farsça münşeât bölümünde 12 numaralı mektupta 

�4� 6:[* NM dNv1 O j=; NM N=:1 D# D)� �; >5�*1262.  

cümlesinde N=:1 (kolaylaştıran) ve  j=�; (zor) ile  dN�v1 (yakınlaştıran) ve  6�:[* (uzak) 

arasında tıbâk görülmektedir. 

16 numaralı mektupta 

 N1�* kC';� ß1 6�^ OsU�* î�X kNa± O »aY �16~ NyY O Na4  5U kC';� d51263.  

cümlesinde Na4 (sefer, savaş) ile NyY (barış) arasında bu sanat görülmektedir. 

Sözkonusu mektupta 

E 6*�:� ©# µ1,# 5U 6&�B �XO �Ô1264  ×5U %[� 6x�* %[� >O z� +,t�4 d��^ 

cümlesinde %[� (evet) ile E (hayır) arasında tıbâk vardır. 

Yine 16 numaralı mektupta   

ºb�6�� mYE <�v� �5 m*�4 O kº-NÊ m*�4 <�v1 5U �5 mYE U�b ���*� 5U D# �4�O5 DË NMU >�1265.  

cümlesinde mYE (sonraki, sonradan tayîn edilmiş) ile m*�4 (önceki, önce tayîn edilmiş) 

arasında tıbâk vardır. 

Türkçe münşeât bölümünde 5 numaralı mektupta  

�gQ7����[�� FQU��t�  �N�=�t >�N�=�:�� QsQ6�t �0Q1 ��Q-� �O k�gQ7Q���[�� _Q���[�1 �0�7�t C���7�:�� QsQ6�t �0Q1 ��Q-�  �%�&R'��1266.  

cümlesinde C���7�:�� (sağ el) ile >�N�=�:�� (sol el) arasında tıbâk vardır. 
                                                
1262  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 138. 
1263  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 144. 
1264  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 147. 
1265  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 146. 
1266  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 177. 
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8 numaralı mektupta 

...D��O� jÎ"4U s6:v1 O m'e1 �v'e1 5ON�1 O 5�9¥ DÇ:=�� 5�U O k5�9�1 O 5O§1 D�=r� 5�U D# 56�xO51267...  

cümlesinde m'e1 (özgür) ve 6:v1 (bağlı) ile D�=r� 5�U (iyilik yurdu) ve  DÇ:=��� 5�U (kötülük 

yurdu) arasında bu sanat görülmektedir. 

10 numaralı mektupta 

...ô�O� 3$6A1 D"'`O �O,Y �XN- �5�N1 s6��^ ��G1 1268...  

cümlesinde �5�N1 (acılık) ve  �O,�Y (tatlılık) ile  ��XN- (ayrılık) ve  �'�`O (kavuşma) 

arasında tıbâk görülmektedir. 

14 numaralı mektupta 

C��O�w��O Q��NQbÂ� _Q- kC�'�[��* �6[�̀1269.  

cümlesinde Q��NQbÂ� (âhiret) ve C��O�w� (dünya) arasında tıbâk vardır. 

Ayrıca maķâle-i nuśĥiyyede de 

3�AXQ� �D�Ê �0Q4�5�U� %�4�5 5�*�UQ� DÊ k3�#N¿ V9x �6�O� ��z�t C9t� +�Ø9��1270  

cümlesinde 5�*�UQ� ((talihsizlik) ve 3�AXQ� (talih) arasında 

SO s�U5U ê�OU D$7�4 CQ1��<U51271  <U5SO sUNÊ >U5�O s5�b >5�À 

beytinde <�� (em) ve $%�4 (zehir) ile �OU (deva) ve U5U (dert) arasında 

�'"n C^� +6��1z µ��U %:�U  �'"t �t� +6��&^ µ15�# +�&^ 

Ù:#O� %#�":� >U5� 0455�#1272  Ù:#�` 04N'#� �NMU +6�#O� 

                                                
1267  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 210. 
1268  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 215. 
1269  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 222. 
1270  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 194. 
1271  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 184. 
1272  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 186. 



 360 

beyitlerinde �t� (iyi) ve �'"t (kötü), �C^  (acı) ve �'"n (tatlı), �O� (ön) ve  ���` (son) ile U5� 

(art) ve �O� (ön)  arasında 

04N"` 045N"=# >�6�* D¿5�1273 045N"=# >�* 0ÊO� qV�=� 0#�` 

beytinde ��` (son) ve ùO� (ön) ile qV�=� (yoksul) ve >�* (zengin) arasında ve 

>6�tO� ���� >6tO� ���N-1274  

mısrâında �>6tO  (uyudu) ve >6�tO� (uyandı) arasında tıbak dikkati çekmektedir. 

d. İktibâs 

Sözlükte ilim almak, ateş yakmak için bir yerden kor almak gibi manalara 

gelir. Bu alınan kora da ©AX (kabes) adı verilir1275. Bir bedî‘ terimi olarak iktibâs, ayet 

veya hadisin birkısmını alarak ayet ve hadis olduğunu belirtmeden, sözü süslemek ve 

manayı kuvvetlendirmektir1276. 

Arapça münşeât bölümünde 2 numaralı mektupta 

��&:l̂ �5W  �E��1� _Q��W'�* C�'�;1277  �D�� T�<��|Qa��� �EK ��6�7�Y T«2« �6�7�r�K 

beytinde «2« �6�7�r� (Bütün övgüler, Allah’adır), aslında birçok surede geçmesine rağmen 

mesela Fâtiha suresinin 2. ayetinden 

 K�gQ7����[q�� ld�5 QDR'Q� �6�7��q��T  

“Bütün övgüler, âlemlerin Rabbi olan Allah’adır” 

ve �<��|Qa��� �E (kopmayan) de Bakara suresinin 256. ayetinden 

                                                
1273  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 195. 
1274  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 205. 
1275  İbn Manžûr, Lisânü’l-‘Arab, “ķbs”, VI, 167; Tâhirü’l-Mevlevî, Edebiyat Lügatı, s. 61; 

Akdemir, Belâğat Terimleri Asiklopedisi, s. 117;  
1276  et-Teftâzânî, el-Muŧŧŧŧavvel, s. 430-431; el-Hâşimî, Cevâhiru’l-belâğa, s. 414; Tâhirü’l-Mevlevî, 

a.g.e., s. 61; Akdemir, a.g.e., s. 117. 
1277  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 39. 



 361 

K�E                     ��&�� �<��|Qa��� �E C�vq���q�� Q��O�N�[q��S* �(�=�7�"�4� Q6�v�- «2�S* �0Q1�h�t�O Q��W��Re��S* �NWaq9�t �0�7�- l_��q�� �0Q1 �6�x�N�� �0�:�A�B �6�X S0tl6�� _Q- �s��Nq#S/ 

�%:Q'�; �@:Q7�4 �2��OT  

“Dinde hiçbir zorlama yoktur. Doğru yolla eğri yol açık seçik belli olmuştur. Kim 

şeytanı reddeder de Allah’a inanırsa, artık kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. 

Allah her şeyi işitir ve bilir” 

iktibâs edilmiştir. 

 14 numaralı mektupta 

TU����"�� S<���tK C��S/  FS��&�B ��7�#1278  �; �VQ± _Q- ��7Q[���1 ��:Qv�*�µ�:  

beytinin ikinci mısrâında   U�����"�� S<����t (feryat ve figan günü), aslında Ğâfir (Mü’min) 

sûresinin 32. ayetinden iktibâs edilmiştir. Ayetin tamamı şöyledir: 

TQU����"�� �<���t �%W9�:�'�; �{��b�  _l�S/ S<���X ��t�OK  

“Ey kavmim, ben sizin hakkınızda feryat ve figan gününden korkarım”.   

23 numaralı mektupta 

                     TSV��:R'�� �������K Q6�:Stq��"�� «����;�U�O kTS5��9�*«¬��O l_Q��[��K _Q- Q6:Q7���"�� «���U� �O k�s���Q- Q��6�4 Q��N�A��S* kQs��AQ���O Qs��̂ ���� SítSN�7�B �!Q�

TS5��&���� �{��Nqn� K�O1279...  

cümlesinde ayetlerden iktibâs açık bir şekilde görülmektedir. Bu bağlamda   l_Q���[��

 S5���9�*«¬��O (akşam sabah), Âl-i İmrân suresinin 41. ayetinden (veya Ğâfir (Mü’min) 

sûresinin 55. ayetinden de olabilir) 

�  �(�"�t� �3��X �\�t� _Q� qV�[�̂ � ld�5 �3��XKRE�B �O l_Q��[q��S* �¢lA�4�O ��jQ��# �(�*�5 �NW#q���O ����1�5 �R�S/ �<��t�  �\����'�� �³����� �%�'�9«¬�TS5��9�*  

“Zekeriya: “Ey Rabbim, bana bu hususta bir işaret ver” dedi. Allah buyurdu ki: 

“İşaretin, ima etmen dışında insanlarla üç gün konuşmamandır. Rabbini çok an, 

akşam sabah O’nun yüceliğini dile getir”” 

                                                
1278  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 75. 
1279  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 94. 
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SV�:R'�� ������ (geceleri, gece saatleri), Âl-i İmrân suresinin 113. ayetinden (veya Tâhâ suresi 

130. ya da Zümer suresi 9. ayetten de olabilir) 

�X �\�1W  Sd��"Q9q�� SV�M�  �0Q1 á�����4 ���=�:��K Q���t� �+�W'�"�t �\�7Q��«2�T�+O�6�P�=�t �%�M�O SV�:R'�� ������   

“Kitap sahiplerinin hepsi bir değildir. Onların içerisinde dürüst davranan, geceleri 

Allah’ın ayetlerini okuyan ve secdeye kapanan bir grup da vardır” 

ve S5��&���� �{��Nqn�  (gündüzün belli vakitlerinde) da Tâhâ suresinin 130. ayetinden 

K                    �(�R'�[�� S5��&���� �{��Nqn� �O �¢lA�=�- SV�:R'�� «����� �0Q1�O ��&S*O�NW� �V�A�X�O S©�7���� S�W'Wn �V�A�X �(l*�5 Q6�7��S* �¢lA�4�O �+�W��Wv�t ��1 C�'�; �NSA�̀ ��-

C�ª�N�BT  

“Onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbini 

övgüyle an. Gece saatlerinde de O’nu övgüyle an. Gündüzün belli vakitlerinde de 

buna devam et ki, mutlu olasın” 

 ayet olduğu belirtilmeden iktibas edilmiştir. 

29 numaralı mektupta da 

...���t q+�  C��S/ �D��S/ kW3��1Â� �@Qe�v���t�O kW3��̂ Â� �_S&�""Sd�W'Wv�� �!�'�v�1 "S3����Y�w� W3l����1�O1280. 

cümlesinde Sd�W'Wv�� �!�'�v�1 (gönülleri ters çeviren), aslında 

 �¤Q'���t %R'4O D:'; 2� CR'` �_SA���� �+��# ��1 �N��q#� ) :Sd�W'Wv�� S!�'�v�1�O �E(  

hadisinden iktibas edilmiş, ama hadis olduğu ifade edilmemiştir.  

Farsça münşeât bölümünde 6 numaralı mektupta 

...s6�* �D�:7#  D:x�� D#�6��UNÊ C1 D^�"1 kTS3��̀ Â��O lO�6��q��S*K k3�Ì %:=� �* kU5�U +�^ �OU N* >5�U�-O 1281.  

cümlesinde S3��̀ Â��O lO�6��q��S* (sabah akşam), Nûr suresinin 36. ayetinden (veya A‘râf suresi 

205. ya da Ra‘d suresi 15. ayetten de olabilir) 

K �+Q��  ����:�* _Q-�2��O lO�6��q��S* ��&:Q- �D�� �¢lA�=�t �D�7�4� ��&:Q- �N�#qG�t�O �@�-�N�B q+�  Â�S3��̀T  
                                                
1280  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 110. 
1281  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 128. 
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“Allah’ın yüceltilmesine ve oralarda adının anılmasına izin verdiği evlerde, 

sabah akşam O’nu tesbih ederler” 

iktibâs edilmiştir.  

Türkçe münşeât bölümünde 13 numaralı mektupta 

  DX5O sU���� 3O��               !��O� D"4�5� kD'�4N¿ 5�Mz� O kD'xz��� gY�t5 3��1 DªO5 T�\�;�W-�N�1 �\�1�N�9�1 �¤���̀ K��# �1N91 

O>6�O� U5�1282.  

cümlesinde �\�;�W-�N�1 �\�1�N�9�1 �¤���̀ , Abese suresinin 13 ve 14. ayetlerinden 

�\�1�N�9�1 �¤���̀  _Q-K kT���N�&�e�1 �\�;�W-�N�1  

“Değerli sayfalara yazılmışlardır. Değerleri yüce ve tertemizdir.” 

iktibâs edilmiştir. 

Ayrıca maķâle-i nuśĥiyyede de  

T_S��USz ld�5K 5U >N��t5U NØt� D#1283  Ù[1 �* D��^ O� +�=�O� ��� 6*� 

beytinde _S��USz ld�5(Rabbim, benim artır), Tâhâ suresinin 114. ayetinden 

�:�Y�O �(�:��S/ C�yqv�t q+�  SV�A�X �0Q1 Q+��NWvq��S* qV�P�[�B ����O �m��q�� �(Q'�7q�� �DR'�� C����[�"�-KT��7q'Q; _S��USz ld�5 qVWX�O �D  

“Gerçek Melik olan Allah yücedir. Vahyi sana tamamlanmadan önce Kur’an’ı 

okumada acele etme. “Ey Rabbim, benim ilmimi artır” de” 

 iktibâs edilmiştir.   

e. Aks veya Tebdîl 

Aks, cümlede bir parçanın önce getirilmesi sonra (aynı parçanın) geri 

bırakılması, aynı kelimelerle birinci cümle ile anlamca ilgili yeni bir cümle tesis 

etmek, ters çevirmek, aksettirmek, aksine davranmak, bir fıkra veya mısrânın sonunu 

başa, başını da sonuna getirmek, mütekellimin iki söz söylemesi ve birinci sözle 

ikinci  sözde bir cüzün/parçanın öne geçirilmesi, sonra da sona alınmasıdır. Bir başka 

                                                
1282  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 220. 
1283  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 206. 



 364 

tanıma göre de aks, sözde bir parçayı öne almak, sonra onu tersine çevirmek yani 

sona bırakılanı öne almak ve öne geçirileni de sona almaktır. Buna tebdil, tard ve 

maklûb teşbih de denir1284. er-Risâletü’ş-şevķıyye’de bu sanat, kalb ismiyle 

geçmektedir. 

Arapça münşeât bölümünde 3 numaralı mektupta 

�O kQDQ"�̀ �N�; �0�; S3�,�1«¬� Q�����=�1 �DtSN�# ���6�[�*� ������=�1QDQB�N�y�Y �0�; S@tQ6�|�"�� QDtSN�# 1285.  

cümlesinde �DtSN�# (çirkin görülen) ve ������=�1 (kötülük) arasında aks/kalb vardır. 

8 numaralı mektupta 

Q��U��[�=�� �\�*�NWX�O kQ\�*�NWv�� ���U��[�4 _S��6Q;��=�t q+�  kWV�&�"�A�t QD�:��S/�O kWV�1�h�t «2� �0Q1�O1286...  

cümlesinde ��U��[�4 (mutluluk) ve Q\�*�NWv�� (yakınlık) arasında aks sözkonusudur. 

19 numaralı mektupta 

...S3��7Wf� �!QX����;�O S!QX����[�� ��3��7�b RE/ �̈ Q"���t �%�� qV�* 1287...  

cümlesinde ��3����7�b (kapalılık, dermansızlık) ve S!��QX����[�� (âkıbetler) arasında aks 

görülmektedir. 

Farsça münşeât bölümünde 19 numaralı mektupta 

+���W- W+���W���O _S*��A�x ���O5 ��&Q'�:���O Q+���Wa�� Sz��N�YS®* ��t��n 

+����̂  �+���Wa�� R+�  _Q� �0�:�A�B1288  ��&Rp�Y�O �+���Wa��  ���:�n��[�B �gQ��-  

ilk beytin sonundaki   +����W- W+����W�� (delilik çeşit çeşittir) cümlesi ikinci beytin sonunda 

akse maruz kalmış ve   +�����̂  �+����Wa�� (İlimler deliliktir)a dönüşmüştür. Görüldüğü gibi 

burada ilk +���W- “çeşit çeşit” anlamındayken ikinci +���W- “ilimler” anlamındadır. 

                                                
1284  el-Ķazvînî, el-Îżżżżâĥĥĥĥ, II, 497-498; et-Teftâzânî, el-Muŧŧŧŧavvel, s. 384; et-Tehânevî, Keşşâfü 

ıśśśśŧŧŧŧılâĥĥĥĥâti’l-fünûn, II, 978-979; Cüneyt Eren, M. Vecih Uzunoğlu, Belâgat Arap Edebiyatında 
Edebî Sanatlar, Sütun Yay., İzmir 2006, s. 202. 

1285  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 42. 
1286  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 59. 
1287  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 86. 
1288  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 154.  
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20 numaralı mektupta 

{O�N[1 Q�Y61 O ���Y61 Q{ON[�� �d��È� D9���ËNt�4 SV���1 SVq�Q1 k 1289.  

cümlesinde {ON[�1 (meşhur) ve ���Y61 (övgü) arasında aks sözkonusudur. Burada aksin 

uygulanmasıyla {O�N[1 Q�Y61 tamlamasında {ON[�1 anlam değişimine uğramış ve iyilik, 

ihsan anlamına gelmiştir.  

Türkçe münşeât bölümünde 5 numaralı mektupta 

 _Q- S!q'�v�� W\�[���̀  �%�[S��O"S<�,�9�� ���W'�1 Q��W'Wi� �<�,�#"1290.  

cümlesinde �<�,�# (söz) ve ��W'Wi� (hükümdarlar) arasında aks vardır. 

8 numaralı mektupta 

DÁ�- ¢"- z� 6[*�D��b %"b O kDÁ�- >�;U O k�;U �D��b >��� O k��� 1291...  

cümlesinde önce DÁ�- (açış, başlangıç) ve  ��;U (dua) arasında aks sözkonusudur.  D�Á�- 

sözcüğü, aksin uygulanmasıyla yani DÁ�- >�;U tamlamasında da fâtiha suresi anlamına 

gelmiştir. Sonra D��b (bitiriş, tamamlama) ve  ���� (övgü) arasında benzer bir durumla 

karşılaşılmaktadır. D��b sözcüğü, aksin uygulanmasıyla yani D��b >��� tamlamasında da 

hatim anlamına gelmiştir.    

Ayrıca maķâle-i nuśĥiyyede 

5N"=# 5�*5�# S5�1�5�B d6t� !'X s�Ê k5N"=# 5�15�B >5�*5�# s5�7:* S!q'�X s�Î:* s�Ê1292.  

cümlesinde 5�*5�# (iş güç) ve 5�15�B (karmakarışık) arasında ve  

mÛ 3� +6�t�` z�t �!�:�t z�t +6�t��̀  3�� km7'` Dt�` C7:'# 5U D�:¿ D�1293.  

                                                
1289  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 156. 
1290  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 179. 
1291  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 209. 
1292  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 194. 
1293  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 190. 
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cümlesinde  3�� (el) ve z�t (yüz) arasında aks görülmektedir. Burada bu iki sözcük akse 

maruz kaldığında hakiki anlamlarının dışına çıkılmış ve neticede yüz suyundan el 

yumak ifadesinde ê�` z�t  “namus, şeref ve itibar” ve mÛ 3� da “vazgeçmek” anlamına 

gelmiştir.   

f. Teşbîh 

Beyânın en önemli konusu olan teşbîh, sözlükte bir şeyi bir şeye benzetmek 

anlamındadır. Terim olarak ise iki veya daha fazla şeyin bir ya da birden fazla vasıfta 

birleştirilmesi yahut aralarında ya hakikaten yahut mecazen münasebet bulunan 

şeyleri birbirine benzetmektir1294. Teşbîhin dört rüknü yani ögesi vardır. Bunlar 

müşebbeh (benzetilen), müşebbehün bih (kendisine benzetilen), vech-i şebeh 

(benzetme yönü) ve teşbîh edâtı (teşbih vasıtası, müşebbeh ile müşebbeün bihi 

birbirine bağlayan)dır. Son iki rükün vech-i şebeh ve teşbih edatının her ikisine veya 

birine bazen yer verilmeyebilir. Buna karşılık müşebbeh ve müşebbehün bih, teşbîhin 

temel ögesi olduğu için hiçbir zaman terk edilmez. Bunlardan biri kaldırılırsa teşbîh 

meydana gelmez.   

Arapça münşeât bölümünde 1 numaralı mektupta 

           Q�RG�'�# ����:Q��B�O k��A:Qn ²_S�����t�5 ����5 S���G�1�O k����=�Y ��A�|�� «�����M S3��6Q"�;��# ����1�6Qb �6�[�*         �������;�U�O k l_S����1�w��O S3���1Â� SV�:�� 

_S�������� Q���q'�̂  0�=���#1295...  

cümlesinde ����1�6Qb (hizmetler) müşebbeh,  ��A�|��� «�����M 3��6Q"�;� (sabâ yeli havasının ılıklığı) 

müşebbehün bih, kâf [�] (gibi) teşbîh edatı ve  0�=��Y (güzellik) vech-i şebehtir. Yine 

cümlenin devamındaki  �����:Q��B (selamlar) müşebbeh,     l_S����1�w��O S3���1Â� SV��:�� �RG��� (ümit ve 

beklentilere erişmenin lezzeti) müşebbehün bih ve kâf [�] (gibi) teşbîh edatı ve ������;�U 

(dualar) müşebbeh, _S�������� Q���q'�̂  0�=�Y (güzel kadınların cilve güzelliği) müşebbehün bih, 

kâf [�] (gibi) teşbîh edatıdır. 

                                                
1294  es-Sekkâkî, Miftâĥĥĥĥu’l-‘ulûm, s. 177; el-Ķazvînî, el-Îżżżżâĥĥĥĥ,  s. 177; Tâhirü’l-Mevlevî, Edebiyat 

Lügatı, s. 168; Akdemir, Belâğat Terimleri Ansiklopedisi, s. 340. 
1295  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 34. 
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7 numaralı mektupta 

 �  �%�'�-  Q\�Aq'W# _Q- �¢�A�̀  Q\�*Í�9���O Q\�*�NW9��         S<���:S* ��Q���a�# RES/ Q\�1Í�=���O Q��N�=�r� Q\�tSO��z�O   �D�A:SA�Y �s�N�P�&�t S3��̀ S���  A�7�# �O�  k S* C�'�"   �3��y��; £���6

WV�Y�N�t  �D�A:SA�n �D���;     ²_S����# �O�    �s�6Q���B�O  �D�atSN�n �6Qvqa�t          �  �NW#qG�t �<SN�&�# �O�  k�s�6Q���O�O �D�v:Qa�x �6SP�t �E ²_SA�|�# �O�   �!�QÇ�"q9�:�- QDS*��A�x  �+��O �O�  k

�dSN�e�y�:�- DS*��N�x  _S���O�   �W'�Æ�t �5��7�Æ�7�#1296.  

cümlesinde �¢�A�̀ �  �%�'�-’nın zorunlu takdir edilmiş fâili ��  (ben) müşebbeh ve  S3��̀ S��� S<���:S* ��Q���-

�D�A:SA�Y �s�N�P�&�t (sevgilisi kendisini terk etmişken kavuşma gününe nâil olan),  �3��y�; £���6S* C�'�"A�1

�D�A:SA�n �D���; WV�Y�N�t (doktorunun âciz kaldığı amansız bir hastalığa yakalanmış kimse),  �6Qvqa�t ²_S���

�s�6Q���B�O �D�atSN�n (yeni ve eski malını kaybeden bir zengin), �s�6Q���O�O �D�v:Qa�x �6SP�t �E ²_SA�̀  (esirgeyenini 

ve babasını bulamayan bir çocuk), �- QDS*��A�x  �+��O�  �NW#qG�t �<SN�M�!QÇ�"q9�:  (gençlik zamanını hatırlayıp 

kederlenen bir ihtiyar),      �dSN�e�y��:�- DS*��N��x _�S���O�  ��W'�Æ�t �5���7�Æ�1 (şarap kapları boşalıp da 

sendeleyen bir sarhoş) müşebbehün bih ve kâf [�] (gibi) teşbîh edatıdır.   

25 numaralı mektupta 

W3��1q��i� �%W� Q+����Y�w� Q��:�* _Q- WV�7�&�t�O C�=���t �0�7�# kQ+��:�=l��� Q\�tSO��z �����B �D�AQ��1 ���N�"�t �E q+ 1297...  

cümlesinde �!Q��1 (dost) müşebbeh, Q+����Y�w� Q��:�* _Q- WV�7�&�t�O C�=���t �0�1 (hüzünler evinde unutulup 

ihmâl edilen kimse) müşebbehün bih ve kâf [�] (gibi) teşbîh edatıdır. 

27 numaralı mektupta 

���Wa�t l_Q#RG�� Q(�=Qi��# (Wvq'�b�O1298 ���W'�t Qä:QyWi� S5�6�A���# (W���7�̂  

beytinin ilk mısrâında  (�W���7�̂  (cemâlin) müşebbeh,   Qä:Qy�Wi� S5�6��A�� (ışık veren dolunay) 

müşebbehün bih ve kâf [�] teşbîh edatı ve ikinci mısrâında (Wvq'�b (huyun) müşebbeh, 

l_Q#RG�� Q(�=Qi� (hoş kokulu misk) müşebbehün bih ve kâf [�] (gibi) yine teşbîh edatıdır.  

                                                
1296  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 54. 
1297  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 100. 
1298  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 103. 
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29 numaralı mektupta 

��N��Q4 �ß�"�1� ã°�Æ�# �DWpqa���O k��N��S* �wéß�B ²6�Æ�# �Doe�b1299. 

cümlesinde �b�Doe  (hattı, yazısı) müşebbeh, ²6�b (yanak) müşebbehün bih ve  �D�Wpqa��� (lafzı) 

müşebbeh,  ã°��b (hat) müşebbehün bih ve her iki cümledeki kâf [�] (gibi) teşbîh 

edatıdır.   

29 numaralı mektupta 

... C��S/ lU����� S%:S&�A���# �%�&���; �%Q��Rp�� �U�N�n�OSV�'Wv�� C�'�;�  C��S/ SµlY���"Wi� SN�:Re���# �s�NRa���O kSV�A���1300...  

cümlesinde %Q��Rp�� (zalim) müşebbeh,     SV��A��� C���S/ lU������ S%:�S&�A�� (dağa doğru kaçan hayvan) 

müşebbehün bih ve �s (onu) müşebbeh,   SµlY����"Wi� SN�:Re�� (yabani kuş) müşebbehün bih ve 

her iki cümledeki kâf [�] (gibi) teşbîh edatıdır. 

Yine 29 numaralı mektupta 

                      QD��:��S/ WVQ|��t �E kQ¤Qn��f� S��N�A���# �O�  k�s��6�1�O QsSN�|�* l6�1 C�&�"���1 k�s��e�b �VW# _Q- W��e�t S���N�A���# ��&��Q1 ÄVW# _Q"R�� 3��:Wf� ��̀ ��|�b

 �����̀Q¤QB��?�1301.  

cümlesinde 3��:Wf� (atlar) veya   ���&��Q1 ÄV�W# (onlardan, atlardan her biri) müşebbeh,  S���N��A�� 

(Burak) ve  Q¤Qn���f� S��N�A�� (gözleri kamaştıran ve kapıveren şimşek) müşebbehün bih ve 

kâf [�] (gibi) teşbîh edatıdır. 

Farsça münşeât bölümünde 15 numaralı mektupta 

D:x�Y�                     V���1 +�Ë QU��&�x�w� S³O�â�5 C�'�;�O k6�� 3���1 O� ���Nv*  +�$6["=1 z� �#� VM� O k�=���- V7"�1 D# C¸�'B 

5�&�1 5�&� +�:1 5U kNt�41302.  

                                                
1299  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 108. 
1300  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 110. 
1301  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 112. 
1302  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 143. 
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cümlesinde  D:�x�Y� ¢t��'B  (Telvîĥ Hâşiyesi) müşebbeh,   Nt��4 V���1 (meşhur atasözü) 

müşebbehün bih ve çûn [+�Ë] (gibi) teşbîh edatıdır.  

19 numaralı mektupta 

ñ"a1 µ��U °v�* 3��1 D���tU O k5ON�1 ³�M O ��À 3��1 VqaQn C&Ê D"ax� 3U +�Ë1303...  

cümlesinde D"ax� 3U (perişan gönül) müşebbeh, VqaQn (çocuk) müşebbehün bih ve misâl 

[3��1] (gibi) teşbîh edatı yine �tUD��  (divane, deli) müşebbehün bih ve misâl [3��1] (gibi) 

teşbîh edatıdır. 

Türkçe münşeât bölümünde 3 numaralı mektupta 

                 �!�xNt� k�5��M�z�w� ��&�"��tSz �\�ª�O�N�# �O�  kT�5��&���w� ��&Q"���B �0Q1 FSN�P�BK �\���P�# k��~ +�^ Q¤:e� Sd�eb O k��Î�U SîN# d�"# 

>6't� DZ-N1 O sU�4�  >Nn�b1304.  

cümlesinde        ���~ +��^ Q¤�:e� Sd��eb O k���Î�U SîN�# d��"# (kul okşayıcılık edip gönül 

açan/ferahlatan değerli mektup ve cana can katan hoş hitap) müşebbeh, \���̂   �0�Q1 FSN�P�B

�5��&���w� ��&Q"���B (altlarından ırmaklar akan cennet) ve  �5���M�z�w� ��&�"��tSz \�ª�O�5 (çiçeklerin süslediği 

bir bahçe) müşebbehün bih ve kâf [�] (gibi) teşbîh edatıdır. 

8 numaralı mektupta 

V������ Q\���̂ �O _Q- ���N�&�± ���S/ RES/1305  �����=�Y ��1 «���U���=�� Q\�1������# ��qa�[���O 

cümlesinde ��qa�[��� (af) müşebbeh,   «���U���=��� Q\�1������ (siyah ben) müşebbehün bih ve kâf [�] 

(gibi) teşbîh edatıdır. 

10 numaralı mektupta 

DY�4�z 3U O %'p1 Ð# +�6�A�U ¤�ô�O� +��tN¿ 1306...  

                                                
1303  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 154. 
1304  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 163. 
1305  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 210. 
1306  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 214. 
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cümlesinde DY���4�3U  (gönül sahası) müşebbeh, +�6���A�U ¤���z (sevgililerin zülfü) 

müşebbehün bih ve Ð# (gibi) teşbîh edatıdır. 

13 numaralı mektupta 

  DX5O sU���� 3O��  K��# �1N91   T�\�;�W-�N�1 �\�1�N�9�1 �¤���̀           !��O� D"4�5� kD'�4N¿ 5�Mz� O kD'xz��� gY�t5 3��1 DªO5 

>6�O� U5�O1307.  

cümlesinde DX5O��1N91  (cömertlik varakası/mektubu) müşebbeh,  �9�1 �¤����̀  �\��;�W-�N�1 �\��1�N  

(değer verilen ve saygı ile yükseltilen sayfalar) ilk müşebbehün bih ve kâf [�] (gibi) 

ilk teşbîh edatı ve  D�ªO5 (bahçe) ikinci müşebbehün bih ve misâl [ 3���1] (gibi) ikinci 

teşbîh edatıdır. 

Ayrıca maķâle-i nuśĥiyyede 

!xNt� �ONyb %# EO�D��NtO �3��1 DP�� D'Ë� 09��b N¿ gÎ7� 3U k3�Y5U D'X 5�7[1 1308.  

cümlelerinin ilkinde gizli özne o, müşebbeh,  Ny�b (Hızır) müşebbehün bih ve �O 

(gibi) teşbih edatı, ikincisinde de  g�Î7� 3U (gamlı gönül) müşebbeh,  D�P�� (gonca) 

müşebbehün bih ve misâl [3��1] (gibi) teşbîh edatıdır. 

                                                
1307  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 220. 
1308  er-Risâletü’ş-şevķķķķıyye, s. 200. 
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SONUÇ 

Hüsamzâde Mustafa Efendi, hem müspet kişiliği hem de telif ettiği değerli 

eserleriyle Fâtih dönemi âlimleri arasındaki seçkin yerini almıştır. Onun Arap 

edebiyatı, fıkıh, kelâm,  tasavvuf, tefsir ve mantık ilimlerine ilişkin kaleme aldığı 

eserler, pek çok alana hâkim olduğunu ve çok yönlülüğünü ortaya koymaktadır. 

Eserlerinde kullandığı akıcı dil ve üslûp, onun kaleminin ne denli güçlü olduğunun 

açık bir belirtisidir. Yine onun Ĥâşiye ‘alâ Ĥâşiyeti’s-Seyyid eş-Şerîf ‘ale’l-

Muŧavvel’ini Vezir Mahmud Paşa’ya, Ĥâşiye ‘alâ Şerĥi’l-Maķâśıd’ını Fâtih Sultan 

Mehmed’e ve er-Risâletü’ź-źevķıyye ile er-Risâletü’ş-şevķıyye’sini de Sultan II. 

Bayezid’in oğlu Şehzâde Ahmed’e ithâf etmesi, kanaatimizce âlimler arasında ve 

devlet nezdinde şöhretini daha da artırmış ve önemli bir konuma gelmesini 

sağlamıştır.    

Hüsamzâde’nin er-Risâletü’ź-źevķıyye’siyle birlikte bir mecmua içinde 

Şehzâde Ahmed’e 889/1484 yılında ithaf ettiği er-Risâletü’ş-şevķıyye adlı eseri, 

gerçekten de tarihî bir öneme sahiptir. Her şeyden önce o, Ahmed-i Dâî’nin Teressül 

ve Yahya b. Mehmed el-Kâtib’in Menâhicü’l-İnşâ’sından sonra Türkçe inşâ kitapları 

arasında üçüncü sıradadır. Bunun yanında şu ana kadarki mevcut bilgilerimize göre 

bir müellif tarafından Arapça, Farsça ve Türkçe münşeât ilk defa bu eserde 

sistematik şekilde bir araya getirilmiştir. Yine tahminimize göre Türkçe münşeât 

mecmuaları arasında sadece mektup türlerinden örnekleri içeren ilk eser 

konumundadır. Çünkü diğer iki inşâ kitabında hem inşâ usûlüne hem de mektup 

türlerine yer verilmiştir. Ayrıca o, özlem mektuplarına bu kadar sık yer veren ve 

ismini de bu mektup türünden alan belki de ilk münşeât mecmuasıdır. 

er-Risâletü’ş-şevķıyye’de dil ve üslûp, son derece etkilidir. Kelime 

hazinesinin zenginliği, sözcüklerin çeşitliliği, ayet, hadis, mesel ve hikmetli 

sözlerden yararlanılması, özellikle de çok sayıda Farsça, Arapça ve Türkçe şiirle 

nesrin daha da tatlı ve akıcı hâle getirilmesi, lafzı ve manayı güzelleştiren sanatların 

sık uygulanması dikkat çekicidir. Ayrıca Türkçe münşeâtta ve bilhassa onun maķâle-

i nuśĥiyye bölümünde günümüzde artık ya hiç kullanılmayan ya da kullanımı 

farklılaşan Türkçe sözcük ve deyimlerin bulunması, o döneme ait Türkçe sözcüklerin 

belirlenmesi açısından ve  Türkçe münşeâtta çok sayıda Arapça ve Farsça kelime ve 
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tamlamayla karşılaşılması da Türkçe’nin bu iki dilin ne denli etkisi altına girdiğini 

göstermesi bakımından önemlidir. 

Yapılan araştırma ve incelemelerde Hüsamzâde’nin er-Risâletü’ş-şevķıyye’de 

sık sık Ebû Bekir İbnü’z-Zekî’nin Ravżatü’l-küttâb adlı münşeât mecmuasından 

yararlandığı görülmüştür. Ravżatü’l-küttâb, adeta onun için işlenmeye hazır bir 

hammadde niteliğindedir ve o da bu malzemeyi mektuplarında değerlendirmiştir. 

Ayrıca Hüsamzâde’nin eseriyle Ebû Bekir İbnü’z-Zekî’nin eseri arasındaki bu 

etkileşim, Türk edebiyatında münşeât mecmuası oluşturma geleneğinin Fars 

edebiyatı inşâ eserlerinden etkilendiğinin ilk kanıtlarından biri durumundadır.    

er-Risâletü’ş-şevķıyye, mukaddimesi ve diğer bölümleriyle hem 

Hüsamzâde’nin hayatından hem de onun yaşadığı dönemden izler taşımaktadır. 

Örneğin müellifin kaleme aldığı bazı eserlerin isimleri, kimlere sunulduğu ve önemi, 

o dönem devlet adamlarıyla özellikle de Fâtih Sultan Mehmed, Vezir Mahmud Paşa, 

Sultan II. Bayezid ve ismi zikredilmeyen diğer vezir, kazasker, emîr ve âlimlerle 

yakın ilişkisi, Murâdiye medresesinde müderrislikte bulunması, Fâtih’in ondan 

fetvâyı kabul etmesi, müellifin emeklilik maaşını talep etmesi gibi muhtelif konular 

dikkati çekmektedir. Yine Mısır sultanına Osmanlı sultanı tarafından gönderilen 

mektup, İskenderiye seferi öncesinde Fâtih’e verilen nasihat içerikli mektup da, o 

dönem tarihine bir nebze ışık tutacağa benzemektedir. 

Sonuç olarak çalışmamızda, kaynaklarda en eski tarihli Türkçe münşeât 

mecmualarından biri olduğu ifade edilen, ama hakkında ayrıntılı bilgi bulunmayan ve 

sadece ismen zikredilen bu nâdide eser ve onun seçkin müellifi Hüsamzâde Mustafa 

Efendi, imkânlar ölçüsünde tanıtılmaya çalışıldı. Temennimiz, bu çalışmamızın 

kütüphanelerin raflarında asırlardır bir şekilde unutulmuş, araştırmacılara muhtaç ve 

ilim dünyasında hak ettikleri yeri almayı bekleyen bu tür nadir eserlerin gün yüzüne 

çıkarılarak bir an önce bilim dünyasına kazandırılmasına ve genç bilim adamlarının 

bu yöne yönelmesine katkıda bulunmasıdır. 
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Baskı, İntişârât-ı nâhîd, Tahrân 1384 hş..     

EBÛ ŦÂLİB el-MEKKÎ (ö. 386/996), ĶĶĶĶûtü’l-ķķķķulûb fî mu‘âmeleti’l-maĥĥĥĥbûb ve 

vaśśśśfi tarîķķķķı’l-mürîd ilâ maķķķķâmi’t-tevĥĥĥĥid, el-Maŧba‘atü’l-meymeniyye, 

Mıśır 1310 h.. 

EBÛ TEMMÂM (ö. 231/845), Dîvânü Ebî Temmâm bi şerĥĥĥĥi’l-ĦĦĦĦatîb et-Tebrîzî, 

thk. Muĥammed ‘Abduh ‘Azzâm, V. Baskı, Dâru’l-me‘ârif, Ķâhire 1951.  
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EBÛ ‘UBEYD el-BEKRÎ, ‘Abdullâh b. ‘Abdil‘azîz el-Endelüsî (ö. 487/1094), 

Faśśśślü’l-maķķķķâl fî şerĥĥĥĥi Kitâbi’l-Emŝŝŝŝâl, thk. İĥsân ‘Abbâs, Müessesetü’r-

risâle, Beyrût 1971. 

________, Mu‘cemü Me’s-ta‘cem min esmâi’l-bilâd ve’l-mevâżżżżı‘, thk. Muśŧafa 

es-Seķķâ, III. Baskı, ‘Alemü’l-kütüb, Beyrût 1403/1983. 

EBÛ ‘UBEYD el-ĶÂSIM b. SELLÂM (ö. 224/838), Ğarîbü’l-ĥĥĥĥadîŝŝŝŝ, Taĥte 

murâķabeti Muĥammed ‘Abdilmu‘îd Hân, Dâru’l-kitâbi’l-‘Arabî, Beyrût 

1396/1976. 

_______, Kitâbü’l-Emŝŝŝŝâl, thk. ‘Abdülmecîd Ķaŧâmış, Dâru’l-Me’mûn li’t-türâŝ, 

Dımeşķ-Beyrût 1400/1980. 

EBÛ YA‘LÂ, Aĥmed b. Ali İbnü’l-Müŝennâ et-Temîmî (ö. 307/920), Müsnedü Ebî 

Ya‘lâ el-Mevśśśśılî, thk. ve tahrîc Ĥüseyin Selîm Esed, Dâru’l-Me’mûn li’t-

türâŝ, Beyrût 1407/1987. 

EBÜ’s-SU‘ÛD, Muĥammed b. Muĥammed el-‘Amâdî (ö. 951/1544), Tefsîru Ebî’s-

Su‘ûd, Dâru’l-muśĥaf, Ķâhire ts.. 

ELFÜ LEYLE VE LEYLE, Şeriketü mektebeti ve maŧba‘ati Muśŧafâ el-Bâbî el-

Ĥalebî ve evlâdihî, Mıśır 1380/1960. 

EMECEN, Feridun, “Osmanlılar” mad., DİA, İstanbul 2007. 

EMİROĞLU, İbrahim, Klasik Mantığa Giriş, Elis Yay., Ankara 2004. 

________, “Mantık” mad., DİA, Ankara 2003. 

ENVERÎ, Evĥadüddîn (ö. 565/1169), Dîvân-ı Enverî, nşr. Muĥammed Taķî 

Muderris-i Rażavî, III. Baskı, Şirket-i intişârât-ı ‘ilmî ve ferhengî, yy. 

1364 hş.. 

EREN, Cüneyt, M. Vecih Uzunoğlu, Belâgat Arap Edebiyatında Edebî Sanatlar, 

Sütun Yay., İzmir 2006.  

ERGİN, Şakir, “Abdülhamîd el-Kâtib” mad., DİA, İstanbul 1988. 

el-EZHERÎ, Ebû Manśûr Muĥammed b. Aĥmed (ö. 370/980), Tehźźźźîbü’l-lüğa, thk. 

‘Adüsselâm Muĥammed Hârûn, ed-Dâru’l-Mıśriyye li’t-te’lîf ve’t-

tercüme, Mıśır 1384/1964. 
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FÂTİH DEVRİNE ÂİT MÜNŞEÂT MECMUASI (Wien, Nationalbible. H. O. 

161), nşr. N. Lugal, A. Erzi, İstanbul Matbaası, İstanbul 1956. 

FAYDA, Mustafa, “Câhiliye” mad., DİA, İstanbul 1993. 

_______, “Hulefâ-yi Râşidîn” mad., DİA, İstanbul 1998.  

FELEKÎ-İ ŞÎRVÂNÎ (ö. 577/1181), Dîvân-ı ĤĤĤĤakîm Muĥĥĥĥammed Felekî-i Şîrvânî, 

be-ihtimâm-ı Ŧâhirî-i Şihâb, İntişârât-ı Kitâbħâne-i İbn Sînâ, Tahrân 1345 

hş.. 

el-FETTENÎ, Muĥammed Ŧâhir b. Ali el-Hindî (ö. 986/1578), Teźźźźkiratü’l-

mevżżżżû‘ât, Beyrût ts..  

FİRDEVSÎ-İ ŦÛSÎ, Ĥakîm Ebu’l-Ķâsım (ö. 416/1024), Şâhnâme-i Firdevsî ber 

esâs-ı çâp-ı Moskova, haz. Nižâmüddîn Nûrî-i Kûtenâyî, III. Baskı, 

Neşr-i Zühre, Tahran 1381 hş..  

el-FÎRÛZÂBÂDÎ, Mecdüddîn Muĥammed b. Ya‘ķûb (ö. 817/1415), el-ĶĶĶĶâmûsü’l-

muĥĥĥĥîŧŧŧŧ, Dâru’l-cîl, el-Müessesetü’l-‘Arabiyye li’ŧ-ŧıbâ‘a ve’n-neşr, Beyrût 

ts.. 

FURAT, Ahmet Subhi, Arap Edebiyatı Tarihi (Başlangıçtan XVI. Asra Kadar) I, 

İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Yay., İstanbul 1996. 

GELİBOLULU MUSTAFA ÂLÎ, Mevâidü’n-nefâis fî kavâ‘idi’l-mecâlis, haz. 

Cavid Baysun, İstanbul Üniv. Eebiyat Fak. Yay. İstanbul 1956. 

GÖKBİLGİN, M. Tayyib, “Bursa’da Kuruluş Devrinin İlim Müesseseleri, İlim 

Adamları ve Bursa Tarihçileri Hakkında”, Necati Lugal Armağanı, Türk 

Tarih Kurumu Yay., Ankara 1968. 

GÖKYAY, Orhan Şaik, “Tanzimat Dönemine Değin Mektup”, Türk Dili, Cilt: 

XXX, Sayı: 274, Ankara 1974.  

GÜNER, Ahmet, “İbnü’l-Amîd, Ebü’l-Fazl” mad., DİA, İstanbul 1999. 

_______, “Kâbûs b. Veşmgîr” mad., DİA, İstanbul 2001. 

GÜRKAN, Nejdet, “Arap Edebiyatında Memlûkler (Moğollar) Dönemi (656/1258-

923/1517)”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Süleyman Demirel Üniv. 

Sosyal Bilimler Ens., Isparta 2000. 



 383 

el-ĞALÂYÎNÎ, Muśŧafa, Câmi‘u’d-dürûsi’l-‘Arabiyye, XI. Baskı, el-Maŧba‘atü’l-

‘aśriyye, Beyrût 1385/1966. 

el-ĞAZZÂLÎ, Ebû Ĥâmid Muĥammed b. Muĥammed (ö. 505/1111), İĥĥĥĥyâü 

‘ulûmi’d-dîn, Müessesetü’l-Ĥalebî ve şürekâhû li’n-neşr ve’t-tevzî‘, 

Ķâhire 1387/1967. 

el-ĞAZZÎ, Taķiyyüddîn b. ‘Abdilķâdir et-Temîmî (ö. 1010/1601), eŧŧŧŧ-ŦŦŦŦabaķķķķâtü’s-

seniyye fî terâcimi’l-ĤĤĤĤanefiyye, thk. ‘Abdülfettâĥ Muĥammed el-Ĥulv, 

Dâru’r-Rifâ‘î, Riyâđ 1403/1983. 

ĞİRBÂL, Muĥammed Şefîķ, el-Mevsû‘atü’l-‘Arabiyyetü’l-müyessera, Dâru’ş-

şa‘b ve Müessesetü Franklin li’ŧ-ŧıbâ‘a ve’n-neşr, Ķâhire 1965.  

ĦAFÂCÎ, Muĥammed ‘Abdülmün‘im, el-Edebü’l-‘Arabî ve târîħħħħuhû f’i’l-

‘aśśśśreyni’l-Emeviyyi ve’l-‘Abbâsî, Dâru’l-cîl, Beyrût 1410/1990. 

ĤÂFIŽ-I ŞÎRÂZÎ (ö. 791/1389), Dîvân-ı ĦĦĦĦâce ĤĤĤĤâfıžžžž-ı Şîrâzî bâ taśśśśĥĥĥĥîh ve ser 

muķķķķaddime ve ĥĥĥĥavâşî ve tekmile ve keşfu’l-ebyât, İhtimâm Ebü’l-

Ķâsım Encevî-i Şîrâzî, V. Baskı, Sâzmân-ı intişârât-ı Câvîdân, Tahrân 

1363 hş.. 

_______, Dîvân-ı ĤĤĤĤâfıžžžž-ı Şîrâzî, Maŧba‘a-i bâb-ı hażret-i ser‘askeriyye, İstanbul, 

1255 h.. 

HAKSEVER, Halil İbrahim, “Eski Türk Edebiyatında Münşeatlar ve Nergisi’nin 

Münşeatı”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İnönü Üniv. Sosyal Bilimler 

Ens., Malatya 1995. 

HALAÇOĞLU, Yusuf, “Fatih Sultan Mehmed Devrinde Osmanlı Devleti’nde 

Sosyal Hayat”, İstanbul Armağanı Fetih ve Fatih, İBBK Yay., İstanbul 

1995. 

ĦALAYLI, Kemâl, Mu‘cemü Künûzi’l-emŝŝŝŝâl ve’l-ĥĥĥĥikemi’l‘Arabiyye en-neŝŝŝŝriyye 

ve’ş-şi‘riyye, Mektebetü Lübnân nâşirûn, Beyrût 1998. 

el-ĦALÎL b. AĤMED, Ebû ‘Abdirraĥmân el-Ferâhîdi (ö. 175/791), Kitâbü’l-‘Ayn, 

thk. Mehdî el-Maħzûmî, İbrâhîm es-Sâmerrâî, Müessesetü’l-a‘lemî li’l-

maŧbû‘ât, Beyrût 1408/1988. 
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HAMİDULLAH, Muhammed, Hz. Peygamber’in Altı Orijinal Diplomatik 

Mektubu, trc. Mehmet Yazgan, Beyan Yay., İstanbul 1990. 

_______, Mecmû‘atü’l-Veŝŝŝŝâiķķķķı’s-siyâsiyye li’l-‘ahdi’n-nebevî ve’l-ħħħħilâfeti’r-

râşide, VI. Baskı, Dâru’n-nefâis, Beyrût 1407/1987. 

ĤAMÎDÜDDÎN EBÛ BEKİR, Ömer b. Maĥmûdî-i Belħî (ö. 559/1164), Maķķķķâmât-ı 

ĤĤĤĤamîdî, Tasĥîĥ Rıżâ Enzâbî-i Nijâd, Merkez-i neşr-i dânişgâhî, Tahrân 

1365 hş.. 

HAMMER (ö. 1273/1856), Devlet-i Osmâniyye Târihi, trc. Mehmed Atâ, İstanbul 

1330 h.. 

el-ĤARÎRÎ, Ebû Muĥammed el-Ķâsım b. Ali b. Muĥammed b. Osman (ö. 516/1122), 

Kitâbü’l-Maķķķķâmâti’l-edebiyye, el-Maŧba‘atü’l-‘âmiratü’s-seniyye, 

Ķostantiniye 1288/1871. 

HÂRÛN, ‘Abdüsselâm Muĥammed, Mu‘cemü Şevâhidi’l-‘Arabiyye, Mektebetü’l-

Ħâncî, Ķâhire 1391/1971. 

el-HÂŞİMÎ, Aĥmed, Cevâhiru’l-belâğa fi’l-me‘ânî ve’l-beyân ve’l-bedî‘, XII. 

Baskı, Dâru iĥyâi’t-türâŝi’l-‘Arabî, Beyrût ts.. 

el-ĦAŦÎB el-BAĞDÂDÎ, Ebû Bekir Aĥmed b. Ali (ö. 463/1072), Târîħħħħu Bağdâd ev 

Medîneti’s-selâm, Dâru’l-kitâbi’l-‘Arabî, Beyrût ts..  

el-HEMEDÂNÎ, Bedî‘u’z-zemân Ebü’l-Fażl Aĥmed b. el-Ĥüseyin (ö. 398/1008), 

Dîvân, Maŧba‘atü’l-mevsû‘ât, Mıśır 1321/1903. 

el-HEYŜEMÎ, Nûreddîn Ali b. Ebî Bekir (ö. 807/1405), Mecma‘u’z-zevâid ve 

menba‘u’l-fevâid, II. Baskı, Dâru’l-kitâbi’l-‘Arabî, Beyrût 1967. 

HOCA SADETTİN EFENDİ (ö. 1008/1599), Tacü’t-Tevarih, haz. İsmet 

Parmaksızoğlu, IV. Baskı, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1999. 

HUART, CL., “Ķâbûs b. Vaşmgîr” mad., İA, MEB, İstanbul 1967. 

el-ĦÛYÎ, Ebû Ya‘ķûb Yûsuf b. Ŧâhir (ö. 549/1154), Ferâidü’l-ħħħħarâid fi’l-emŝŝŝŝâl, 

thk. ‘Abdürrezzâķ Ĥüseyin, Dâru’n-nefâis, Ürdün 2000. 
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HÜSAMZÂDE MUSTAFA EFENDİ (ö. 893/1488’den sonra),    ĤĤĤĤâşiye ‘alâ 

ĤĤĤĤâşiyeti’s-Seyyid eş-Şerîf ‘ale’l-Muŧŧŧŧavvel, Süleymaniye Kütüphanesi, 

Şehid Ali Paşa bölümü, nr. 2195. 

_______,    ĤĤĤĤâşiye ‘alâ Şerĥĥĥĥi’l-Maķķķķâśśśśıd, Süleymaniye Kütüphanesi, Lâleli bölümü, 

nr. 2225/1. 

_______, ĤĤĤĤâşiye ‘ale’t-Telvîĥĥĥĥ, Süleymaniye Kütüphanesi, Cârullah Efendi bölümü, 

nr. 458. 

_______, Risâle fî tefsîri ķķķķavlihî te‘âlâ “yuĥĥĥĥallevne fîhâ min esâvir min źźźźeheb ve 

lü’lüâ”, Süleymaniye Kütüphanesi, Şehid Ali Paşa bölümü, nr. 2806/4. 

_______, er-Risâletü’şşşş-şşşşevķķķķıyye, Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya bölümü, nr. 

1942/2. 

_______, er-Risâletü’źźźź-źźźźevķķķķıyye, Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya bölümü, nr. 

1942/1. 

_______, Şerĥĥĥĥu Nažžžžmi Îsâğûcî, Süleymaniye Kütüphanesi, Laleli bölümü, nr. 

2677/2. 

_______, et-Teşrîĥĥĥĥ ‘alâ Şerĥĥĥĥi’l-Viķķķķâye, Süleymâniye Kütüphanesi, Hamidiye 

bölümü, nr. 453. 

HÜSEYİN KÂZIM KADRİ (ö. 1353/1934), Türk Lûgati Türk Dillerinin İştikakı 

ve Edebî Lûgatleri, Maarif Matbaası, İstanbul 1943. 

HÜSEYİN REMZİ (ö. 1896), Lügat-ı Remzi, Matbaa-i Hüseyin Remzi, İstanbul 

1305 h. 

İBN ‘ABDİ RABBİHÎ, Aĥmed b. Muĥammed el-Endelüsî (ö. 328/940), el-‘İķķķķdü’l-

ferîd, thk. Muĥammed Sa‘îd el-‘Aryân, Dâru’l-fikr, Beyrût ts.. 

İBN ‘ACÎBE, Aĥmed b. Muĥammed el-Ĥasenî (ö. 1224/1809), Îķķķķâžžžžu’l-himem fî 

şerĥĥĥĥi’l-ĥĥĥĥikem, takdîm ve mürâca‘at Muĥammed Aĥmed Ĥasebüllâh, 

Dâru’l-me‘ârif, Ķâhire 1985. 

İBN ‘ARABÎ, Muĥyîddîn Ebû ‘Abdillâh Muĥammed b. Ali (ö. 638/1240), el-

Fütûĥĥĥĥâtü’l-Mekkiyye, Dâru Śâdir, Beyrût ts.. 
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İBN ‘ARABŞÂH, Aĥmed b. Muĥammed (ö. 854/1450), Fâkihetü’l-ħħħħulefâ ve 

müfâkehetü’žžžž-žžžžurafâ, el-Maŧba‘atü’l-‘âmire, Mıśır 1303. 

İBN BAŦÛŦA (ö. 779/1377), Riĥĥĥĥletü İbn Baŧŧŧŧûŧŧŧŧa tuĥĥĥĥfetü’n-nužžžžžžžžâr fî ğarâibi’l-

emśśśśâr ve ‘acâibi’l-esfâr, thk. Muĥammed ‘Abdülmün‘im el-‘Aryân, 

fihrist Muśŧafa el-Ķaśśâs, II. Baskı, Dâru iĥyâi’l-‘ulûm, Beyrût 

1412/1992.  

İBN CİNNÎ, Ebü’l-Fetĥ Oŝmân (ö. 392/1002), el-ĦĦĦĦaśśśśâiśśśś, thk. ‘Abdülmecîd Hindâvî, 

Dâru’l-kütübi’l-‘ilmiyye, Beyrût 1421/2001. 

İBN DÜREYD, Ebû Bekir Muĥammed b. el-Ĥasen (ö. 321/933), Cemheratü’l-lüğa, 

Maŧba‘atü meclisi dâirati’l-me‘ârif, Haydarâbâd 1344 h.. 

________, el-İştiķķķķâķķķķ, thk. ‘Abdüsselâm Muĥammed Hârûn, Mektebetü’l-Ħâncî, 

Mıśır 1378/1958. 

İBN EBÎ’l-ĤADÎD, ‘Abdülĥamîd b. Hibetillâh b. Muĥammed b. el-Ĥuseyn (ö. 

656/1258), Şerhu Nehci’l-belâğa, thk. Muĥammed Ebü’l-Fażl İbrâhîm, 

II. Baskı, Dâru ihyâi’l-kütübi’l-‘Arabiyye, Beyrût 1385/1965. 

İBN EBÎ ŞEYBE, Ebû Bekir ‘Abdullâh b. Muĥammed (ö. 235/850), Muśśśśannefü İbn 

Ebî Şeybe, tashih Muħtâr Aĥmed en-Nedvî, Menşûrâtü idâreti’l-Ķur’ân 

ve’l-‘ulûmi’l-İslâmiyye, Karaçi 1406/1986. 

İBN ĞÂNİM, ‘İzzüddîn ‘Abdüsselâm b. Aĥmed el-Maķdisî (ö. 678/1280), Keşfü’l-

esrâr ‘an ĥĥĥĥikemi’ŧŧŧŧ-ŧŧŧŧuyûr ve’l-ezhâr, thk. Muħtâr Hâşim, Dâru’ŧ-ŧabbâ‘, 

Dımeşķ 1410/1989. 

İBN ĤACER el-‘ASĶALÂNÎ, Şihâbüddîn Aĥmed (ö. 852/1449), ed-Düreru’l-

kâmine fî a‘yâni’l-mieti’ŝŝŝŝ-ŝŝŝŝâmine, thk. Muĥammed Seyyid Câd el-

Haķķ, II. Baskı, Dâru’l-kütübi’l-hadîŝe, yy. 1385/1966. 

________, Fetĥĥĥĥu’l-Bârî bi şerĥĥĥĥi ŚŚŚŚaĥĥĥĥîĥĥĥĥi’l-Buħħħħârî, thk. ‘Abdül‘azîz b. ‘Abdillâh b. 

Bâz, Beyrût 1411/1991. 

_______, İnbâü’l-ğumr bienbâi’l-‘umr fî’t-târîħħħħ, II. Baskı, Dâru’l-kütübi’l-

‘ilmiyye, Beyrût 1406/1986.   
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_______, el-İśśśśâbe fî temyîzi’śśśś-śśśśahâbe, Maŧba‘atü Muśŧafa Muĥammed, Mıśır 

1358/1939. 

_______, Lisânü’l-mîzân, II. Baskı, Müessesetü’l-a‘lemî li’l-maŧbû‘ât, Beyrût 

1390/1971. 

İBN ĦALDÛN, ‘Abdürraĥmân b. Muĥammed el-Hazramî el-Mağribî (ö. 808/1406), 

Târîħħħħu İbn ĦĦĦĦaldûn, Müessesetü’l-a‘lemî li’l-maŧbû‘ât, Beyrût 

1391/1971. 

İBN ĦALLİKÂN, Ebü’l-‘Abbâs Şemsüddîn Aĥmed b. Muĥammed b. Ebî Bekir (ö. 

681/1282), Vefeyâtü’l-a‘yân ve enbâü ebnâi’z-zemân, thk. İĥsân 

‘Abbâs, Dâru Śâdir, Beyrût 1397/1977. 

İBN ĤAZM, Ebû Muĥammed Ali b. Aĥmed b. Sa‘îd el-Endelüsî (ö. 456/1064), 

Cemheratü enssssâbi’l-‘Arab, thk. ‘Abdüsselâm Muĥammed Hârûn V. 

Baskı, Dâru’l-me‘ârif, Ķâhire 1382/1962. 

İBN ĤİBBÂN, Muĥammed b. Ĥibbân b. Aĥmed Ebû Ĥâtim et-Temîmî el-Büstî (ö. 

354/965), ŚŚŚŚaĥĥĥĥiĥĥĥĥu İbn ĤĤĤĤibbân bitertîbi İbn Balabân, thk. Şu‘ayb el-

Arnavûŧ, Müessetü’r-risâle, Beyrût 1993.  

İBN HİŞÂM, Cemâlüddîn el-Enśârî (ö. 761/1360), Muğnî’l-lebîb ‘an kütübi’l-

e‘ârîb, el-Mektebetü’t-ticâriyyetü’l-kübrâ, Maŧba‘atü Ĥicâzî, Ķâhire 

1372 h.. 

İBN İYÂS, Muĥammed b. Aĥmed el-Ĥanefî, (ö. 930/1524), Bedâi‘u’z-zühûr fî 

veķķķķâi‘ı’d-dühûr, Maŧba‘atü’l-‘âmirati’s-seniyye, Mıśır 1301 h.. 

İBN ĶAYYİM el-CEVZİYYE (ö. 751/1350), Aħħħħbâru’n-nisâ, thk. Nizâr Rıżâ, Dâru 
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LEVEND, Agâh Sırrı, Türk Edebiyatı Tarihi Giriş, Türk Tarih Kurumu Yay., 

Ankara 1973. 

LİSÂNÜDDÎN İBNÜ’l-ĦAŦÎB (ö. 776/1374), el-İĥĥĥĥâŧŧŧŧa fî aħħħħbâri Ğırnâŧŧŧŧa, thk. 

Muĥammed ‘Abdullâh ‘İnân, IV. Baskı, Mektebetü’l-Ħâncî, Ķâhire 

1421/2001. 

LÜTFİ PAŞA (ö. 970/1562), Tevârîh-i Âl-i Osmân, haz. ‘Âlî, Matba‘a-i ‘Âmire, 

İstanbul 1341 h.. 

MAHMUD PAŞA (ö. 879/1474), Adnî Divanı, haz. Bilâl Yücel, Akçağ Yay., 

Ankara 2002. 
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el-MAĶDİSÎ, Ebû ‘Abdillâh Muĥammed b. Aĥmed b. Ebî Bekir (ö. 380/990), 

Kitâbü Aĥĥĥĥseni’t-teķķķķâsîm fî ma‘rifeti’l-eķķķķâlîm, Maŧba‘atü Brill, Leiden 

1967. 

el-MAĶDİSÎ, Muŧahhar b. Ŧâhir (ö. 355/966), el-Bed’ ve’t-târîħħħħ, yy. ts..   

el-MAĶĶARÎ, Aĥmed b. Muĥammed (ö. 1041/1631), Nefĥĥĥĥu’ŧŧŧŧ-ŧŧŧŧîb min ğuśśśśni’l-

Endelüs er-raŧŧŧŧîb, thk. İĥsân ‘Abbâs, Dâru Śâdir, Beyrût 1388/1968. 

MÂLİK b. ENES (ö. 179/795), el-Muvaŧŧŧŧŧŧŧŧa, II. Baskı, Dâru’d-da‘vet ve Dâru seĥnûn, 

İstanbul 1413/1992. 

MA‘MER b. el-MÜŜENNÂ, Ebû ‘Ubeyde et-Teymî (ö. 210/825), Mecâzü’l-

ĶĶĶĶur’ân, thk. Muĥammed Fuâd Sezgin, II. Baskı, Mektebetü’l-Ħâncî, 

Dâru’l-fikr, yy. 1390/1970. 

MAŦLÛB, Aĥmed, el-ĶĶĶĶazvînî ve şürûĥĥĥĥu’t-Telħħħħîśśśś, Menşûrâtü mektebeti’n-nehża, 

Bağdât 1387/1967. 

MAZIOĞLU, Hasibe, “Sinan Paşa” mad., İA, MEB, İstanbul 1980. 

el-ME‘ARRÎ, Ebü’l-‘Alâ (ö. 449/1057), Risâletü’l-ğufrân, thk. Muĥammed ‘İzzet 

Naśrullâh, el-Mektebetü’ŝ-ŝeķâfiyye, Beyrût 1968. 

MECDÎ MEHMED EFENDİ (ö. 999/1591), Hadaiku’ş-şakaik, haz. Abdülkadir 

Özcan, Çağrı Yay., İstanbul 1989. 

MECNÛNÜ LEYLÂ, Ķays b. el-Mülevviĥ b. Müzâĥim el-‘Âmirî (ö. 68/687), 

Dîvânü Mecnûni Leylâ, şerh, zabt ve takdîm Ömer Fârûķ eŧ-Ŧabbâ‘, 

Dâru’l-ķalem, Beyrût 1415/1994. 

MEHDÎZÂDE, Mehdî, “Târîħçe-i Münşeât der Edeb-i Fârsî”, Keyhân-i Ferhengî, 

Sayı: 154, Tahrân 1378 hş..  

MEHMED FUÂD, Rehber-i Kitâbet-i Osmâniyye Yahud Mükemmel Münşeât, 

Tefeyyüz Kitabevi, İstanbul 1327 h.. 

MEHMED SÜREYYÂ (ö. 1327/1909), Sicill-i Osmânî Yahud Tezkire-i Meşâhîr-i 

Osmâniyye, Matbaa-i ‘Amire, İstanbul 1308 h..   
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MEHMED ZİHNİ (ö. 1329/1911), el-ĶĶĶĶavlü’l-ceyyid fî şerĥĥĥĥi ebyâti’t-Telħħħħîśśśś ve 

Şerĥĥĥĥayhi ve ĤĤĤĤâşiyeti’s-Seyyid, III. Baskı, Dâru’ŧ-ŧıbâ‘ati’l-‘âmire, 

İstanbul 1327 h.. 

________, Meşâhîrü’n-nisâ, Dâru’ŧ-ŧıbâ‘ati’l-‘âmire, İstanbul 1294 h.. 

el-MERZÜBÂNÎ, Ebû ‘Ubeydillâh Muĥammed b. ‘İmrân (ö. 384/994), Mu‘cemü’ş-

Şu‘arâ, tasĥîĥ ve ta‘lîķ F. Krenkow, Dâru’l-cîl, Beyrût 1411/1991. 

________, el-Muvaşşaĥĥĥĥ fî meâħħħħiźźźźi’l-‘ulemâ ‘ale’ş-şu‘arâ, thk. Muĥammed 

Ĥüseyin Şemsüddîn, Dâru’l-kütübi’l-‘ilmiyye, Beyrût 1415/1995. 

el-MES‘ÛDÎ, Ebü’l-Ĥasen Ali b. el-Ĥüseyn (ö. 345/957), et-Tenbîh ve’l-işrâf, 

tashih ‘Abdullah İsmâ‘îl eś-Śâvî, Dâru’ś-Śâvî, Bağdat 1357/1938.  

MEVLÂNÂ, Celâleddîn Muĥammed-i Mevlevî (ö. 672/1273), Külliyyât-ı Dîvân-ı 

Şems-i Tebrîzî, Muŧâbıķ-ı nüsħa-i taśĥîĥ şode-i Bedî‘uzzemân-i 

Furûzânfer, Neşr-i Râd, Tahrân 1375 hş.. 

el-MEYDÂNÎ, Ebü’l-Fażl Aĥmed b. Muĥammed b. Aĥmed b. İbrâhîm (ö. 

518/1124), Mecma‘u’l-emŝŝŝŝâl, thk. Muĥammed Ebü’l-Fażl İbrâhîm, ‘Îsâ 

el-Bâbî el-Ĥalebî ve şürekâhû, Ķâhire 1978. 

el-MEYHENÎ, Muĥammed b. ‘Abdi’l-Ħâliķ, Destûr-i Debîrî, nşr. Adnan Sadık 

Erzi, Ankara Üniv. İlâhiyat Fak. Yay., Ankara 1962. 

MİRALAY SÜLEYMAN BEY (ö. 1892), Mebâni’l-İnşâ, Mekteb-i Fünûn-i 

Harbiyye-i Hazret-i Şâhâne, yy. 1288 h. 

MUALLİM NÂCİ (ö. 1310/1893), Istılâhât-ı Edebiyye, Şirket-i Mürettibiyye 

Matbaası, İstanbul 1307 h..   

________, Lugat-ı Nâci, Çağrı Yay., İstanbul 1995. 

MUCÎRUDDÎN-İ BEYLEĶÂNÎ (ö. 586/1190), Dîvân-ı Mucîruddîn-i Beyleķķķķânî, 

tashih ve ta‘lîk Muĥammed-i Âbâdî, Müessese-i târîh u ferheng-i Îrân, 

Tebrîz 1358 hş.. 

MUFASSAL OSMANLI TARİHİ, Heyet, İskit Yayınevi, İstanbul 1957. 

el-MUFAĐĐAL eđ-ĐABBÎ, Muĥammed b. Ya‘lâ b. ‘Âmir b. Sâlim (ö. 168/784), 

Emŝŝŝŝâlü’l-‘Arab, Dâru ve Mektebetü el-Hilâl, Beyrût 2003. 
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_______, el-Mufađđđđđđđđaliyyât, thk. Aĥmed Muĥammed Şâkir, ‘Abdüsselâm 

Muĥammed Hârûn, IV. Baskı, Dâru’l-me‘ârif, Ķâhire ts..  

MUĤAMMED-İ ‘AVFÎ (ö. 629/1232), Lübâbü’l-elbâb, nşr. Sa‘îd-i Nefîsî, Çâp-ı 

ittiĥâd, yy. 1333 hş.. 

MEHMED SALÂHÎ, Kâmûs-ı Osmânî, Mahmud Bey Matbaası, İstanbul 1313 h.. 

MİROĞLU, İsmet, “Fetret Devrinden II. Bayezid’e Kadar Osmanlı Siyasî Tarihi”, 

Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, Çağ Yay., İstanbul 1989. 

el-MUĤİBBÎ, Muĥammed Emîn b. Fażlillâh b. Muĥibbillâh ed-Dımeşķî (ö. 

1111/1699), ĦĦĦĦulâśśśśatü’l-eŝŝŝŝer fî a‘yâni’l-ķķķķarni’l-ĥĥĥĥâdiye ‘aşer, Dâru 

Śâdir, Beyrût 1284 h..   

_______, Nefĥĥĥĥatü’r-reyĥĥĥĥâne ve raşĥĥĥĥatü ŧŧŧŧılâi’l-ĥĥĥĥâne, Dâru iĥyâi’l-kütübi’l-

‘Arabiyye, yy. 1387/1967.  

MU‘ÎN, Muĥammed, Ferheng-i Fârisî (Mutavassiŧŧŧŧ), VIII. Baskı, Müessese-i 

intişârât-ı Emîr-i Kebîr, Tahrân 1371 hş.. 

el-MÜBÂREKFÛRÎ, Ebü’l-‘Ulâ Muĥammed ‘Abdürraĥmân b. ‘Abdirraĥîm (ö. 

1353/1934), Tuĥĥĥĥfetü’l-Aĥĥĥĥveźźźźî bi şerĥĥĥĥi Câmi‘i’t-Tirmiźźźźî, Dâru’l-

kütübi’l-‘ilmiyye, Beyrût 1422/2001. 

el-MÜBERRED, Ebü’l-‘Abbâs Muĥammed b. Yezîd (ö. 286/899), el-Fâżżżżıl, thk. 

‘Abdül‘azîz el-Meymenî, II. Baskı, Dâru’l-kütübi’l-Mıśriyye, Ķâhire 

1995. 

________, el-Kâmil fi’l-lüğa ve’l-edeb, thk. Muĥammed Ebü’l-Fażl İbrâhîm, 

Dâru’l-fikri’l-‘Arabî, Ķâhire ts.. 

el-MÜNÂVÎ, Muĥammed ‘Abdürraûf (ö. 1031/1622), Feyżżżżu’l-ķķķķadîr Şerĥĥĥĥu Şerĥĥĥĥi’l-

Câmi‘i’śśśś-śśśśağîr min eĥĥĥĥâdîŝŝŝŝi’l-Beşîr en-Neźźźźîr, zabt ve tashih Aĥmed 

‘Abdüsselâm, Dâru’l-kütübi’l-‘ilmiyye, Beyrût 1422/2001. 

el-MÜNŹİRÎ, Zekiyyüddîn Ebû Muĥammed ‘Abdül‘azîm b. ‘Abdilķavî (ö. 

656/1258), et-Tekmile li vefeyâti’n-neķķķķale, thk. ve ta‘lîķ ‘aleyh Beşşâr 

‘Avvâd Ma‘rûf, IV. Baskı, Müessesetü’r-risâle, Beyrût 1408/1988. 
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MÜSLİM b. el-ĤACCÂC, Ebü’l-Ĥasen el-Ķuşeyrî en-Nîsâbûrî (ö. 261/875), Saĥĥĥĥîĥĥĥĥu 

Müslim, II. Baskı, Dâru’d-da‘vet ve Dâru seĥnûn, İstanbul 1413/1992.  

el-MÜTELEMMİS (ö. h.ö. 50/569), Dîvânü şi‘ri’l-Mütelemmis eżżżż-ŻŻŻŻab‘î, thk. 

Ĥasan Kâmil eś-Śayrafî, Câmi‘atü’d-düveli’l-‘Arabiyye Ma‘hedü’l-

maħŧûŧâti’l-‘Arabiyye, yy. 1390/1970. 

el-MÜTENEBBÎ, Ebü’ŧ-Ŧayyib (ö. 354/965), Dîvânü Ebî’ŧŧŧŧ-ŦŦŦŦayyib el-Mütenebbî 

bi şerĥĥĥĥi’l-‘Allâme el-İmâm el-Vâĥĥĥĥidî, thk. Ömer Fârûķ eŧ-Ŧabbâ‘, 

Dâru’l-Erķam b. Ebî’l-Erķam, Beyrût ts.. 

en-NÂBİĞATÜ’ź-ŹÜBYÂNÎ (ö. h.ö. 18/604), Dîvânü’n-Nâbiğati’źźźź-ŹŹŹŹübyânî, şerh, 

zabt ve takdîm Ömer Fârûķ eŧ-Ŧabbâ‘, Dâru’l-ķalem, Beyrût 1994. 

NECMÜDDÎN el-ĞAZZÎ (ö. 1061/1651), el-Kevâkibü’s-sâire bi a‘yâni’l-mieti’l-

‘âşire, thk. Cebrâîl Süleymân Cebbûr, II. Baskı, Dâru’l-âfâķi’l-cedîde, 

Beyrût 1979. 

en-NESÂÎ, Ebû ‘Abdirraĥmân Aĥmed b. Şu‘ayb (ö. 303/915), Sünenü’n-Nesâî, II. 

Baskı, Dâru’d-da‘vet ve Dâru seĥnûn, İstanbul 1413/1992.  

en-NESEFÎ, Ebü’l-Berekât ‘Abdullâh b. Aĥmed b. Maĥmûd (ö. 710/1310), Tefsîru 

en-Nesefî el-müsemmâ bi Medâriki’t-tenzîl ve ĥĥĥĥaķķķķâiķķķķı’t-te’vîl, Dâru’l-

kitâbi’l-‘Arabî, Beyrût ts.. 

NİŽÂMÎ-İ GENCEVÎ (ö. 597/1201), ĦĦĦĦusrev u Şîrîn-i Nižžžžâmî-i Gencevî, tashih ve 

ta‘lîkât Berât-i Zencânî, Müessese-i intişârât u çâp-ı dânişgâh-ı Tahrân, 

Tahrân 1376 h.. 

________, Maħħħħzenu’l-esrâr, Muķaddime Ĥuseyn İlâhî-i Ķumşeî, tashih ve 

mukâbele ‘Abbâs-i Sermedî, Encumen-i ħoşnuvîsân-ı Îrân, yy. 1370 hş.. 

ÖMER İBNÜ’l-VERDÎ, Sirâcüddîn Ebû Ĥafś (ö. 861/1457), ĦĦĦĦarîdetü’l-‘acâib ve 

ferîdetü’l-ğarâib, tashîh ve nşr. Maĥmûd Fâħûrî, Dâru’ş-şarķı’l-ğarbî, 

Beyrût 1411/1991.  

ÖNGÖREN, Reşat, Osmanlılarda Tasavvuf Anadolu’da Sûfiler, Devlet ve Ulemâ 

(XVI. Yüzyıl), II. Baskı, İz Yayıncılık, İstanbul 2003.  

________, Tarihte Bir Aydın Tarikatı Zeynîler, İnsan Yay., İstanbul 2003. 
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ÖRNEKLERİYLE TÜRKÇE SÖZLÜK, haz. Komisyon, Milli Eğitim Bakanlığı 

Yay., İstanbul 2000. 

ÖZ, Mehmet, “Osmanlılar” mad., DİA, İstanbul 2007. 

ÖZAYDIN, Abdülkerim, “Asr-ı Saâdet” mad., DİA, İstanbul 1991. 

ÖZBALIKÇI, Mehmet Reşit, Kur’ân ve Hadîs’in Arap Gramerindeki Rolü, Yeni 

Akademi Yay., İzmir 2006. 

PÂDİŞÂH, Muĥammed, Ferheng-i câmi‘-i Fârisî, II. Baskı, Kitâbfurûşî-i Ħayyâm, 

Tahrân 1363 hş.. 

PEÇEVÎ İBRAHİM EFENDİ (ö.  ), Tarîh-i Peçevî, önsöz ve indeks Fahri Ç. Derin, 

Vahit Çabuk, Enderun Kitabevi, İstanbul 1980. 

er-RÂĞIB el-İSFEHÂNÎ, Ebü’l-Ķâsım Ĥüseyin b. Muĥammed (ö. 502/1108), 

Muĥĥĥĥâđđđđarâtü’l-üdebâ ve muĥĥĥĥâverâtü’ş-şu‘arâ ve’l-büleğâ, Dâru 

mektebeti’l-ĥayât, Beyrût ts.. 

RAMAZANZÂDE NİŞANCI MEHMED BEY (ö. 978/1570), Târîh-i 

Ramazanzâde, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1290 h.. 

er-RÂZÎ, Zeynüddîn Ebû ‘Abdillâh Muĥammed b. Ebî Bekir b. ‘Abdilķâdir (ö. 

666/1268), Muħħħħtâru’śśśś-ŚŚŚŚıĥĥĥĥâĥĥĥĥ, el-Maŧba‘atü’l-emîriyye, Ķâhire 

1343/1925. 

_______, Tefsîru ğarîbi’l-ĶĶĶĶur’âni’l-‘ažžžžîm, thk. Hüseyin Elmalı, Türkiye Diyanet 

Vakfı Yay., Ankara 1997. 

eś-ŚÂBÎ, Ebû İsĥâķ İbrâhîm b. Hilâl b. Zehrûn (ö. 384/994), el-Muħħħħtâr min resâili 

Ebî İsĥĥĥĥâķķķķ İbrâhîm b. Hilâl b. Zehrûn eśśśś-ŚŚŚŚâbî, tankîh ve ta‘lîk Şekîb 

Arslan el-Lübnânî, el-Maŧba‘atü’-Oŝmâniyye, Lübnân 1898. 

SA‘DÎ-İ ŞÎRÂZÎ (ö. 691/1292), Külliyyât-ı Sa‘dî, Muŧâbıķ bâ nüsħa-i tasĥîĥ şode-i 

Muĥammed Alî-i Furûğî, III. Baskı, İntişârât-ı Peymân, Tahrân 1380 hş. 

SA‘DÜDDÎN-İ VERÂVÎNÎ, Merzübânnâme, nşr. Ħalîl Ħaŧîb-i Rehber, VII. Baskı, 

İntişârât-ı Śafî Alişâh, Tahrân 1380 hş.. 

ŚAFÂ, Źebîĥullâh, Gencîne-i Süħħħħan, Tahrân 1353 hş.. 
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eś-ŚAFEDÎ, Śalâĥuddîn Ħalîl b. Aybek (ö. 764/1363), el-Vâfî bi’l-vefeyât, i‘tinâü 

Hellmut Ritter, Dâru’n-neşr Franz Steiner, Wiesbaden 1381/1962. 

eś-ŚAFÛRÎ, ‘Abdürraĥmân b. ‘Abdisselâm b. ‘Abdirraĥmân b. Oŝmân (ö. 

894/1488), Nüzhetü’l-mecâlis ve münteħħħħabi’n-nefâis, haz. Muĥammed 

Sâlim Hâşim, Dâru’l-kütübi’l-‘ilmiyye, Beyrût 1420/2000. 

eś-ŚÂĤİB b. ‘ABBÂD (ö. 385/995), el-Muĥĥĥĥîŧŧŧŧ fi’l-lüğa, thk. Muĥammed Ĥasen Âl 

Yâsîn, ‘Âlemü’l-kütüb, Beyrût 1414/1994. 

SA‘ÎDİYÂN, ‘Abdülĥuseyn, Meşâhîr-i cihân, İntişârât-ı ‘ilm u zindegî, Tahrân 

1363 hş.. 

SÂLİM, Muĥammed ‘Azîz Nažmî, İbrâhîm b. Seyyâr en-Nažžžžžžžžâm ve’l-fikru’n-

naķķķķdî fi’l-İslâm, Müessesetü şebâbi’l-câmi‘a, İskenderiye 1983. 

eŝ-ŜE‘ÂLİBÎ, Ebû Manśûr ‘Abdülmelik b. Muĥammed b. İsmâ‘îl (ö. 429/1038), el-

İ‘câz ve’l-îcâz, Menşûrâtü’l-mektebi’l-‘âlemî li’ŧ-ŧıbâ‘a ve’n-neşr, Beyrût 

1992. 

_______, Kitâbü ĦĦĦĦâśśśśśśśśı’l-ħħħħâśśśśśśśś, takdîm Ĥasen el-Emîn, Dâru mektebeti’l-ĥayât, 

Beyrût ts..  

_______, ŜŜŜŜimâru’l-ķķķķulûb fi’l-mużżżżâf ve’l-mensûb, thk. Muĥammed Ebü’l-Fażl 

İbrâhîm, Dâru’l-me‘ârif, Ķâhire 1384/1965. 

_______, et-Temŝŝŝŝîl ve’l-muĥĥĥĥâđđđđara, thk. ‘Abdülfettâĥ Muĥammed el-Ĥulv, Dâru 

ihyâi’l-kütübi’l-‘Arabiyye, Îsâ el-Bâbî el-Ĥalebî ve şürekâhû, Ķâhire 

1381/1961. 

________, Yetîmetü’d-dehr, Dâru’l-kütübi’l-‘ilmiyye, Mekke 1399/1979. 

es-SEĦÂVÎ, Şemsüddîn Muĥammed b. ‘Abdirraĥmân (902/1497), eđđđđ-ĐĐĐĐav’ü’l-lâmi‘ 

li ehli’l-ķķķķarni’t-tâsi‘, Dâru mektebeti’l-ĥayât, Beyrût ts.. 

_______, el-Maķķķķâśśśśıdü’l-ĥĥĥĥasene fî beyâni keŝŝŝŝîrin mine’l-eĥĥĥĥâdîŝŝŝŝi’l-müştehira 

‘ale’l-elsine, tashih ve ta‘lîk ‘Abdullâh Muĥammed eś-Śıddîķ, 

Mektebetü’l-Ħâncî ve Mektebetü’l-Müŝennâ, Mıśır 1375/1956.  

SEHÎ BEY (ö. 1548), Sehî Bey Tezkiresi “Heşt Behişt”, haz. Mustafa İsen, Akçağ 

Yay., Ankara 1998. 
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es-SEKKÂKÎ, Ebû Ya‘kûb Yûsuf b. Ebî Bekir b. Muĥammed b. Ali (ö. 626/1229), 

Kitâbü Miftâĥĥĥĥi’l-‘ulûm, el-Maŧba‘atü’l-edebiyye, Mıśır 1317 h.. 

SELMÂN-I SÂVECÎ (ö. 778/1376), Dîvân-ı Selmân-ı Sâvecî şâmil: ġġġġazeliyyât, 

tercî‘ât, ķķķķasâyid, rubâ‘iyyât, mukaddime Taķî-i Tefażżulî, ihtimâm 

Manśûr-i Müşfiķ, İntişârât-ı Bongâh-i maŧbû‘âtî-i Śafî ‘Alîşâh, Tahrân 

1336 hş.. 

es-SEM‘ÂNÎ, ‘Abdülkerîm b. Muĥammed (ö. 562/1167), Kitâbü Edebi’l-imlâ ve’l-

istimlâ, thk. Marx Weisweiler, Maŧba‘atü Birill, Leiden 1952. 

SERTOĞLU, Midhat, Osmanlı Tarih Lûgatı, II. Baskı, Enderun Kitabevi, İstanbul 
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� ��·%s)k> D D�$f � $���) :@HW	÷ @6W�5� �9��!®D Ñ ï!<    ;:m 	

;:m/!� ;:m/!� EJ�/�J @H��(:( .( 	�5�s)k> D D�$f � $���.  
�TT �:< n  "Am�5�g� @5:=d# ;:�] l�%� @ô5 $Am�5�W @�8�¤ l·	® ;/:D @ô5 "?~� ,¯�) Y���& �a h/�)a :  
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/� �F%Y/:2  Y�¤ @W��%� @8/:2 l����i��  

/:� :Ð�p��� % �	) �5� ��#  �p�dD % /%J ��8�	!® 	� @¿  
   	�5�s)k> D D�$f � $�__.  
�T^ �:< n  "�iW Û��W ;�%/ Y�� `pJ % $E�i� Û6� ;�D Y�¤ E�Í ;:Ð "�~� ,¯�) `�� �a h/�)a) :i� Û6��6�E� 

¤ E�ÍY�    iW Û��W�6�E� Y�� `pJ .( 	�5�s)k> D D�$f � $T�.  
�^_"  % "+gK� n }�
.  
�^� `�k
�  n s)k> D D�$f � $4T 1W�%	� ...)+�� E�/ /J.(...  
�^� `�k
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�^3 `�k
�  n s)k> D D�$f � $�O 1W�%	� ...)	�(�EJ...//:(EJJ/X ÛW.(...  
�^4 U�	i#  "�p �� �W/�� z�	�W �+�< ?J:���� ",¯�6
 . n �~�� `�k
� ��·%s)k> D D�$f � $��^) : �� �W/�� z�	�W �+�< ?J:����

�p5    ô�g ;:Ð�p �WJ �W/�8 A��� �.(  
�^C `�k
�  n s)k> D D�$f � $4� 1W�%	� ...)��#	6� �W� ¾�J�.(...  
�^I `�k
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3_� `�k
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.(...  
3_� `�k
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3_T`�k
�    n �~(s)k> D D�$f � $�TI.  
3_^`�k
�  n  s)k> D D�$f � $�4� 1W�%	� ) /J:�ÛNW�5�MD .(...  
3�_`�k
�  n  s)k> D D�$f � $�4� 1W�%	� ...)µ�	8 @5P¤�.(  
3��  `�k
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3�3+gK� n  " : J ."  
3�4`�k
�  n  s)k> D D�$f � $T_ 1W�%	� ...)J :�<%J J�.(...  
3�C  ( 1s"©
� Y���K� ?~� n �~s)k> D D�$f � $T_.  
3�I`�k
�  n  s)k> D D�$f � $T_%	�  1W�...)�%�.(...  
3�O`�k
�  n  s)k> D D�$f � $T_ 1W�%	� ...)
%� P�8	.(...  
3�T`�k
�  n  s)k> D D�$f � $T_ 1W�%	� ...) @ZH� ��"8 	Í...���ü.(...  
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3�^ n �~(% ,¯�6
 `�k
� PZ2  s)k> D D�$f � $T_.  
3�_`�k
�  n  s)k> D D�$f � $�3I 1W�%	� ) Û6W� �(:� @HW/�W @�<�	��   Û�):W� �=<% % 	�2 �p	��.(  
3�� n `�k
� �~� �D& ¾  @5��#.  
3�� +gK� n  "¡:m "1�ZN�� ��~
��.  
3�3`�k
�  (  n �~s)k> D D�$f � $��.  
3�4 �:< n  "�%�iW ��%%�g % Y/:�W "�~� ,¯�) `�� �a h/�)a) : :�8� ��� A(�Ð % v%��%�iW ?����< A(�    �Ð /%	�� % Y/:�W

��%%�g .(�5� 	s)k> D D�$f � $�_T.  
3�C �:< n  "A¤�W� ?J	W lÆ%J ��!� 	!
	�
!� "�~� ,¯�) `�� �a h/�)a) :Ð    q���W E�å ;�H8!� `× ���!< : �p/:
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�W�q .( 	�5�s)k> D D�$f � $�3I . �>W& QD�/%s)k> D D�$f � $��O.  
3�I`�k
�    n �~(s)k> D D�$f � $��I.  
3�O~�  `�k
� �  n �~(s)k> D D�$f � $�4I.  
3�T n �:b
� �~�  _�*!5� w��L�� $ �D� � �C3 1W�%	� ...) :�� .(  
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 n U�	i�� �~� 	(¡ ��b8 �<% �O.  
33_gK� n  +" :/J:�=< ."  
33�`�k
�  n  s)k> D D�$f � $�3 1W�%	� ...)8�< �pP#/:( ?��...<H/J:�=.(...  
33�`�k
�  n  s)k> D D�$f � $�� 1W�%	� ):¿� ]:p.../:�( @�W�MD.(...  
333\�W �� {
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� �~� �D& ¾  \�W �� {
� /J�i�� .  
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3^^ 	�5�  
��D��� 
������ $?J�] ���r 4Cz�4^���À�% ³%	
�% }dH
�% ���:=
� 1��( ;���p �2 1Np�:
� Y�#:�N��
 &.  
4__,¯�6
 `�k
�   . 	�5�zd��)!� $ �_� 1W�%	�     ...)��r� £�( @�W:�p @��
J ���( �s)k> D D�$f � $�CI 1W�%	� 

...) �W	��Ã    ...��r� £�( @�W:�p @��
J ���.(  
4_�`�k
�  n  s)k> D D�$f � $��T 1W�%	� )EJJ	
]:( ...    �W�/ % 	�F /�:H# A���  ]:W.(  
4_�`�k
�  n  s)k> D D�$f � $C� 1W�%	� ) E� EJJ Qå% ;�D/:�5 ... �J ;�D %A�� .(...  



 ���

@��WP¤� �dg4_3    ���Í%� E]:(   ����ùW Ap�</� @��
� �F%4_4  

    ;��
J /�% Y~
 @H�¤�#J ;�D  ;���#�J /�% `M�5 @HW�	p +(:(4_C  

    /J �� �W/�� ;J ?�	¤  ��R  /�HWJ � �/J� ���# �6�Í % �W�4_I  

 $�p `W�H2 ;�HNÃ $�p YJ�Np ;�kp�Í]�OCz[;���p �HD /�J	p @��( .�p ���:8 $ /�J	�æ 

�¤ �:p/ $�p ��	# 	��# $�p ���Í �	6k# $�p�W	d8 % }5� }�æ ��
JÑ
J 	>m % $�6Ñ �6

@��( ;���p $;��5� ��# ;�	W% 	��N# $;�#� ��#� ;�P�# ���N# $�%�.+< 	dp @H��Ò/�� $���:8 4_O $

@��( ;�<�m. @H��Ò/J $��Z· Ò$+< /~  

+< Åm ;�H
�� ?/¡ @)�H(4_T  

 @HW    Åm /�)	W� @���ZN8  	s� ;�H� �p���:� �W�) @(  

    ;�W	�:D E/J @#"W� ýW/J  ;�W	=6# �H�� ?	�] @#	6W4_^  

@( ;�Hp ?�H� �� EJ  

/J��F ñ�D �H� ñ�D �H�4�_  

/�J�M�� ��%� @=��) ;��H�
:�< @=��)$  

                                                 
4_3+gK� n  " :@��W	¤� "1��M�� .�	
��.  
4_4`�k
�  n  s)k> D D�$f � $OI 1W�%	� ...)]:(ÛWÍ%� E�...p�</� Û�ùWE�.(  
4_C,¯�6
 `�k
� �~� +©#   . 	�5�s)k> D D�$f � $44 1W�%	� );��
J Y~
/:
X 5���#�J    ,¤�#J ;�D A¤�#J �J 	�N# /�(.  
4_I`�k
�  n  s)k> D D�$f � $C� 1W�%	� ) �W/�8 ;J ?�	®  J:���WJ /J    /J �� �W/�� ;J ?�	¤  ��R.(  
4_O �:< n  "@��( ;���p.+< 	dp @H��Ò/�� $���:8  "�~� ,¯�) `�� �a h/�)a) :    +< 	dp @HW�	p ;�D /��#J ?/¡ @)�H(

+< Åm ;�H
�� .( 	�5�s)k> D D�$f � $�O4.  
4_Ti#   U�	"+< Åm ;�H
�� ?/¡ @)�H( " n �~�� `�k
� ��·% ,¯�6
s)k> D D�$f � $�O4) :    +< 	dp @HW�	p ;�D /��#J

+< Åm ;�H
�� ?/¡ @)�H(.(  
4_^`�k
�    n �~(s)k> D D�$f � $44.  
4�_,¯�6
 `�� /�g :�   . n �~�� `�k
� ��·%s)k> D D�$f � $CI) : �H� ñ�D �H� ñ�D    /J��F ñ�m ;�Ý�m 	
%� ñ

/��Hp.(  
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ï#~m "W� ��� ��� ;�#]:W 	p ]:W @5PW�  	W� ��� ��� ;��(:( /% ;�D @H
:WÅm /�)4��  

�	�=W��) ;��=ä ?/�< $�	�=W��� ;�H
� }d54�� Ad�
 v]�:5 ;:��< $;�5]:W A�/ Û
:< �p�< $

$;�H
:W @g�m �	#%�.	�=W�H2 ;�H�W�im  $�) �	=p�@�.	�=W�� ;�H�W�å 4�3 $�( �%�  v%	>m

���/J @�< /:�N# .@5�	W% 9)	W� $�¤ �JÑ��©# @ZH¤ @�Ð� ��5:m 	Í �4�4 $ �:p/ ��5�Ã ;�D

$EJ��H�(J E�J��#�/!� /%	Í  

@W�kg J�� EJ	�( �:W E�p4�C  

?J	Í �	p./�� $��Z· ?��p:#�5 % $���:8 Ò�	�# E��(�J �	!��) 9)	W� @H��/4�I $]�OI&[@( EJJ   

     	W~Í ;�#	F ��F  �H� ��#   �p� ;�D �p�Ñ=pJ @5�MD4�O  

¾�2 ;�D % ;�D ¾�2 E�  ���JX �X ?��#�< /�):m @(4�T  

�) ;�MD�åJ @8� % +�F �N
 @�m/ ó	F ;�D ? $�å�J @8�# ?��5�%!� }�d�5 �%�/ �( E]	F$  

    �p�J� J�W �W	¤ �MH8 �:5  �p�J� J�) E�H�=�# ���) :�  

    �p �	( ;���p @( 	=�( �	(  �p ��< @¿/ �( @¿/ +< ��<4�^  

                                                 
4��,¯�6
 `�k
�   . 	�5�s)k> D D�$f � $�CC �zd��)! � $�C_ 1W�%	� ...) ;�#]:W]:W ]:W"W� .(...  
4�� �:< n  "�	�=W��) ;��=ä ?/�< $�	�=W��� ;�H
� }d5 "�~� ,¯�) `�� �a h/�)a) :Ò ;�H��~2 ;�	Z� AM`W��)    Ò AM

	p �¤ÒH=)~`W��� ;� .( 	�5�fs)k> D D�$ � $�4�.  
4�3 �:< n  "@g�m �	#%�.@��) �	=p� $	�=W�H2 ;�H�W�im .	�=W�� ;�H�W�å  "�~� ,¯�) `�� �a h/�)a) : �%� E	�F +®�� :<

`W�� ;�5�/%J ;���p @)    `W�H2 ;�b� .( 	�5�s)k> D D�$f � $�3.  
4�4 �:< n  "��©# @ZH¤ @�Ð� ��5:m 	Í �Ñ�¤ �J " `�� �a h/�)a�~� ,¯�)) : ;:m 	Í �J    A��W:�® �� �å �%� �p @å

��©# @ZH¤ E��Ð� .( 	�5�s)k> D D�$f � $�CI.  
4�C U�	i#  "@W�kg J�� EJ	�( �:W E�p ",¯�6
 . n �~�� `�k
� ��·%s)k> D D�$f � $�_�) : J�� 	� A�W	� 	� 	�H��Í    @W�

@W�kg J�� EJ	�( �:W E�p.(  
4�I �:< n  "�J �	!��)/�	�# E��( "�~� ,¯�) `�� �a h/�)a) :;:ôH(� % /J /:�(J ;�k
 	�)    /	�# @ZH(��W:p Ò	�: .( 	�5�

s)k> D D�$f � $3T.  
4�O`�k
�  n  s)k> D D�$f � $�CT 1W�%	� ...)5�MD/��Ñ=pJ  ;�D .(...  
4�T
 `�k
�  	2�6
� }dH . 	�5�s)k> D D�$f � $�T� �zd��)! � $TC 1W�%	� ...)¾�2 /�):m.(...  
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EJ	Ò J%J ��d5 P#:< @Z�< A�®  EJ/�J @Z�!® ;�D @Z�< ;:��D @¿4�_  

  	(�p�ôg �W:g `�/ @H=p� 9W	¤ �( $@W�p. /&�¤ ��g `FÑ���p�Ð� ��(:( � $ ;��p�<

ÛN# :� @�8�¤ �åJ ?	Ð�J $5] �H� �:kÜ @
�< @( ýW/ÑA#%/ /:5 ?�H
� A $:� @
/��=5� @(�W4�� 

:�5 EJ	Ð� J:
X 	�] �¤ ;�D :5$  

:D :D EJ	�ô�
�� /�Ò]%/ ���Ò �;�J4��  

   /J/	< A�(:( ��]:( �:W �ú   /J/	g EP�� % E	�2 /��i<  

    `p%J E� /�=FX /��=5� @Ð	Ò�  `p%J E� /�=��/ l�%� +g% A(:g4�3  

    E/�W @¿J/� /��=5� /�):m @5  E/�%��#� ?	(/� ?��#�4�4  

z�J�?�3 �C���¥?:� #�:q:c �+�!·_��+ I¥��d �¬¥?:� ����%����   
=pJ ���/JÑ���p $;�MD ;�<�m $;�%/ �/ J�W	F $;�D�# �@��( ; . ;�#	M< $���:8

@��8:�p % `(:) $�W	d8$  

 ;�/�P�]�OIz[@��=
:g % 	F % 	( 4�C  

                                                                                                                                            
4�^  � ;�~�=�k
( ;� n �~s)k> D D�$f� $ �OC$ �_O.  
4�_  n `�k
� �~� 	�5� s)k> D D�$f � $�_C 1W�%	� ...) P#:<J/J :�EJ	Ò ...ñ�D .(... �>W& QD�/%s)k> D D�$f � $

4�.  
4�� �:< n  "@
/��=5� @(�W :� "�~� ,¯�) `�� �a h/�)a) :� /��=5� @(�W :�Ð   %	�m ?�H :D :D EJ	�ô�
�� /�Ò]%/ ���Ò �;�J .(

 	�5�s)k> D D�$f � $O^.  
4��,¯�6
 `�� PZ2 :�   . n �~�� `�k
� ��·%s)k> D D�$f � $O^ 1W�%	� )%	�m ?�HÐ� /��=5� @(�W :� ;J     /�Ò]%/ ���Ò

:D :D EJ	�ô�
��.(  
4�3  
� ;�~�=�k ;� n �~(s)k> D D�$f$ � O3 $O^.  
4�4`�k
�  n  D D�$fs)k>  � $O^ 1W�%	� ...) @¿J/��/� ?��#� E/�%?/.(...  
4�C U�	i#  ";�/�P� @��=
:g % 	F % 	( ",¯�6
 . n �~�� `�k
� ��·%s)k> D D�$f � $�_�) :    @��=(:) :)	< @HW�) //:W

;�/�P� @��=
:g % 	F % 	(.(  
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@( 	(/� ;�H��8  �)�Z $ ;�5�8"	W�® 	�5 	H�Z<"4�I $ @D:=# $@��#:Z� �����8 % $@��#%�< �����W

?P�5 @( E�
%�.?�8 @��	R .�b# @�f=!F ��!��2 $?	�=!Ò Y:��p % /%	�p @5�D�# $?	8:( }d5  ?�	�i�5 �

@!(�J.  

	�W� /] A¤�	ù® @�=�® ��5�Ã  	�W� 	�:Ò @�5:g @)�® Û�
�4�O  

�/ ?J�Hs� :�� E�:5 +k® $E��5�/:Ò j=F �W/] �W] ��2 @�k�< �t�< ?:�( $EJ	���� �Z2 ]%/:5 ;�F�m �?

 $E�)/� ;�D ?�) ;�MD `
%J $E����5:�Ò �}!d5 �̀ 
%J $E�
�/%�� z	2 ]%/:5 �̀ �:�5  ;�p�< £��


!¤5] }d5 ?�#%�/ �����# $E����Ð � � �þ5�k��Ò 9�5%�J @5��D �����# E�:�< �z�	ÑA  E���H�D @!�W���H�D

 $;�D ?�) ;�MD $E��5�J @
����2 :����!< :���� A�WX ���H�g A8:�Í $E�5J @
�Ë���u�* :  

�/�J % 	F ;%�W	F4�T % E�/ �D4�^��D       % `ä ;�:D % `× ��F43_��( ;�MD 43�  

?:62.?:�) % @�8	62 . $`p:�Í ?�
J E�	p Y:�m 9
%� �:=�# @H®�� % ?�	���§ ��!
��2 $@�8:65 

@=pJ.p�J �/��	�p!� �+�Ò �̀p�J 	� �̀@��( ;���p $. �%� v:m @�<�62 E�:5 $`p�� `pJ @
���:8 

 $@(u�*:  

  ]:p ?P� 	�5 ����( E�Ò	=W 	M      	=W /] % +N
 ó/� ;�(PW �PW �)�W43�  

                                                 
4�I �:< n  "	W�® 	�5 	H�Z< ;�5�8 $�Z �) 	(/� ;�H��8 " h/�)a�~� ,¯�) `�� �a) :�<ô	�	(/� ;�5    �Z  	�5 	H�Z<

	W�®	
 @��8!� �8  .( 	�5�s)k> D D�$f � $�_�.  
4�O`�k
�  n  s)k> D D�$f � $^3 1W�%	� )�J �%� }Í@�=�® ...D	�:.(...  
4�T +gK� n  "E�/�J ." �/�J )�:W/�J :( �%K� �/�J :�)���N
� ( 1Õ�b
� �/�F  :�# �#)C4^�4TC q.�(. ��� $)C���4TC 

q.�(.P�k�< £�m $ .15��]	# A��8 1N®�b# �W	62% "s �a J"k
� ��bF $��f�
 �W/�Ja �#��5 QR%% $}WJ	� h/:s �ß& .
 	�5�K�$�/� 
�*�B�� 
-���/� �D $� � OO3 .  

4�^�� J:ib��  "�D "�"�
� @��2 ;����p h	>� :�. 	�5� z��d uv�_��^c!  �D $C � ITT4.  
43_"  % "+gK� n }�
.  
43�  `�k
�  n �~(s)k> D D�$f � $�3.  
43�,¯�6
 `�k
�   . 	�5�s)k> D D�$f � $�I3 �zd��)! � $��4 1W�%	� ...)� 	�5�� ]:p .(...  
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Y�¿ ;��d5@
���:8 	dp 433@
���:8 	ZHm �P¤ @�d5 $434 	��2 �:� 	�6
 `ÕP� $

@
���:843C@
���:8 	d§ �J j=F Y	i5 $43I $" ?�8�� 	÷]�OO&[@H�dp .H
 ³%/ Ñ	"43O 

@
���:8 	�) ;�D YË~
 $@
���:843T@
���:8 	fp Adm  	) ���) `k�¤ $43^ $Ò ��b# /~L!& �%

!&A�5�JS44_@
���:8 Å�/ 44�D �J ;%/J E����(  /J $@
���:8 	�:44� 	s� ?�D % �P2 $

@
���:8443@
���:8 	�5 ��� �Np $444@
���:8 	�< �J E��R $44C @��5:2 ���:8 ;���p ;:Ð $

E�
%� $E�=W� E�¯�8 E�:< % $}d5 % Qk® ����# ;�D ?�) ;�MD  

                                                 
433 �:< n  "@
���:8 	dp Y�¿ ;��d5 "�~� ,¯�) `�� �a h/�)a) :	dp    /�8/�Æ v:m @( A¯�) @�W� � Ë�a @
a � .(	�5� 

s)k> D D�$f � $^ �zd��)! � $�T.  
434 �:< n  "@
���:8 	ZHm �P¤ @�d5 "�~� ,¯�) `�� �a h/�)a) : @���d5Ò �p/:�< �P¤ 	Ð	ZHm    � � Ë�a @
a � .( 	�5�

s)k> D D�$f � $^ �zd��)! � $�T.  
43C �:< n  "@
���:8 	��2 �:� 	�6
 `ÕP� "�~� ,¯�) `�� �a h/�)a) : /�b� �HD �:� 	p @(Ð	�6
    ��W	  Ë�a @
a �

� .( 	�5�s)k> D D�$f � $^ �zd��)! � $�T.  
43I �:< n  "@
���:8 	d§ �J j=F Y	i5 "�~� ,¯�) `�� �a h/�)a) :	d§    Y	i5 ?/% @H�f=F +(:( @( � Ë�a @
a � .( 	�5�

s)k> D D�$f � $^ �zd��)! � $�T.  
43O �:<  "?�8�� 	÷ @H�dp. 	ÑH
 ³%/ "�~� ,¯�) `�� �#) :@H�dp /J ?�8�� 	÷.H
    ³%/ 	Ñ � Ë�a @
a � .( 	�5� D D�$f

s)k> � $^ �zd��)! � $�T.  
43T �:< n  "@
���:8 	�) ;�D YË~
 "�~� ,¯�) `�� �a h/�)a) :	�)    ;�D Y~
 EJ/% @HWP¤� ¾�2 � Ë�a @
a � .( 	�5�

s)k> D D�$f � $^ �d��)!z � $�T.  
43^ �:< n  "@
���:8 	fp Adm  	) ���) `k�¤ "�~� ,¯�) `�� �a h/�)a) :	fp    //:p E	d( �"§ %  	) ��)  Ë�a @
a �

� .( 	�5�s)k> D D�$f � $T �zd��)! � $�O.  
44_ $�ZH
� h/:p  C3/^.  
44� �:< n  "@
���:8 Å�/  SA�5�J!& �%!&L ��b# /~Ò "� ,¯�) `�� �a h/�)a�~) :Å�/    ìJ& %& z	< @�%/ /%	=�(  Ë�a @
a �

� .( 	�5�s)k> D D�$f � $T �zd��)! � $�O.  
44� �:< n  "@
���:8 	�:D �J ;%/J E����(  /J "�~� ,¯�) `�� �a h/�)a) :	�:D    /J� Î
�m ��< @( /J����(  Ë�a @
a �

� .( 	�5�s)k> D D�$f � $T �zd��)! � $�O.  
443   �:< n"@
���:8 	s� ?�D % �P2 "�~� ,¯�) `�� �a h/�)a) : ?�5�MD A(� /�5�P2Y?�D %      	s�� Ë�a @
a � .( 	�5� D�$f

s)k> D � $T �zd��)! � $�O.  
444 �:< n  "@
���:8 	�5 ��� �Np "�~� ,¯�) `�� �a h/�)a) :	�5     ��� ��Np /:
� @�)�J @�( � Ë�a @
a � .(5� 	� D D�$f

s)k> � $T �zd��)!$ � �O.  
44C �:< n  "@
���:8 	�< �J E��R "�~� ,¯�) `�� �a h/�)a) :	�<     ì�/:5 Û�5J ��5J E�8� � Ë�a @
a � .( 	�5� D D�$f

s)k> � $T �zd��)! � $�O.  
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    	=m� ?�Hm	F % 9(:( @=�Zm  	�H# ?�H��8 % ?	MÐ ;:W�Ã44I  

    YJ�Np /�:5� Q
�® ;�5]:W  � ;�5]%�YJ��p /�sX Q#44O  

Ò?�  

% �P5 % Y�W % Ù�	W44T@�=�N5 44^  

v:5 �):5 $Òv:D �):D @�=HÜ �¤ q�	F ?� $Ò@
�:5 % v%	m % v	¤ ?� $Ò % @
�5 :W	¤ ?�

@
"24C_$  $@( @�W�:5 :� E�H�Ð l62 +k®u�*:  

 	( ��8� /�W E:( �P2 jkg 	� �( +W       	( ��8� /�k�6# �¤�#J @�W�:� �%�4C�  

�5ôÐ ì�MHÍ @+b2 ?�H=
� ����( A�k® @�       	( ��8� /��)X v% ��2 ?���2 l624C�  

    ì� 	��§ 	��� A��� +b2 :�<  5 P�%� l62 % �6# E:� @(�ì�M4C3  

    /J	==�# l)�2 ��:�� 	Ò @Ð  /�J /�J ?J	Í `kÜ % l62 �%4C4  

    �/��)X EJ/J l62 �%� ;:Ð  �# P�%� ��d#�# E�%���/��4CC  

g �b)�2 ?�HÐ�    :m	< @�WÅ  :g ?�
��	¤ //��W ?�D%�4CI  

                                                 
44I`�k
�  n  s)k> D D�$f � $3_ 1W�%	� )% Q
�® @=�Zm .(...  
44O `�k
�   n D�$fs)k> D � $3_ 1W�%	� )�5]:W?...�5]%�?.(...  
44T"  % "+gK� n }�
.  
44^ U�	i#  "@�=�N5  % �P5 % Y�W % Ù�	W ",¯�6
 . n �~�� `�k
� ��·%s)k> D D�$f � $O�) :  % �P5 % Y�W % Ù�	W

@�=�N5p % ��p % /]    ù@�=(:) % ?�.(  
4C_ �:< n  " @
�5 :W	¤ ?�Ò $@
�:5 % v%	m % v	¤ ?�Ò@
"2 % "�~� ,¯�) `�� �a h/�)a) :@
"2 ?X �%� @Z(�8� �H��     :�

% ;��F� EJ/J� P�8 AmJ@
�5  .( 	�5�s)k> D D�$f � $�4_.  
4C�,¯�6
 `�k
�   . 	�5�s)k> D D�$f � $�CI 1W�%	� )	� A�� +W(... �zd��)! � $�^� 1W�%	� )	� A�� +W...�¤�#J.(...  
4C�
 `�k
�  	2�6
� }dHn �~(%  zd��)! � $�^� . n ��
%s)k> D D�$f � $�CO 1W�%	� )@¿ì�MHÍ .(...  
4C3`�k
�  (  n �~s)k> D D�$f � $�II.  
4C4`�k
�  n  s)k> D D�$f � $�II 1W�%	� ...)/J	==�# +<�2 ��:��.(...  
4CC`�k
�  n  s)k> D D�$f � $�II 1W�%	� ...)�%��#% �/��# .(  
4CI`�k
�  n  s)k> D D�$f � $�^I@�F 1W�%	
�% :...) :g ?J�k�¤ .( �>W& QD�/%s)k> D D�$f � $�4O.  
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�5ô@�b62 E"� % J/J �� ?�5�#/J @�  @H5�#/J ;�MD ��J	# �5 EJ/J :� ���/�% 	Ò4CO ]�OOz[  

E�HW%� �¤:¤ E�W%� `¤�	F4CT  

E�
/%� q:) �:(  $@( @�W��g :��B>:  

ï#�	¤ ;�H�¤ l62 @p	�Ð +W ��      ï#��5 �J 	� @=HÜ :� ���(:( q:W  

;:�
%��( �"p ;JP� @H��� `#"p       ï#"# ��# ?P� 	
��< ����8  

@��(� l)�2 �kp AÕ"2 �J:p      @#"2.ï#"2 �%� 	�� @5 ;�MD 4C^  

@
�5 E�5 $E�5P�� @��k�� A��� % @�<�g /:ä $E�5�/!� ;�b� E�:p �# @( �J E�	p Y:�m ;:Ð. 

 $@( E�
�/%�� }5��B>:  

���m @#%P( E��g @( %	� ;�5�`p%J       `p%J ��æ ;�H8 % ;�5�D �/�	< E��
!�  

;�D /:® E�
/�W @
	Z� �"D 	M<      `p%J ��� A�Æ @ZH�< A�%� Åg  

�H(]J +b2 ]:� % µ�	) 	=( A<�p  `p%J ���m �W ?%� 	� @�g ;�D `m/ �W4I_  

 ;�b62 ]�p ?��
�J ��P�X 	
 ?]�%Òv:Ò 	� v:Ò ?J	
 @): $	p z�	) ;�#��� A<�p % v:5 A�5�
 

v:5 	�4I�$  

                                                 
4CO n �~(% ,¯�6
 `�k
�  s)k> D D�$f � $�3T . n @H�
%zd��)! � $�I� 1W�%	� ) A¯�) A¯�) Ê ?�5�# /J�# @¿

E"�.(...  
4CT U�	i#  "E�HW%� �¤:¤ E�W%� `¤�	F ",¯�6
 . n �~�� `�k
� ��·%k> D D�$fs) � $4_) :Ð @5�D E]:p  /%%�) :

    E�HW:�E�HW%� �¤:¤ E�W%� `¤�	F.(  
4C^
 1s"©
� Y���K� ?~�  	2�6
� }dH . n y�©
� `�k
� ��
%s)k> D D�$f � $�IC ��II �zd��)! � $�II 1W�%	� ...) @H���

;�5�D�"p  .(...  
4I_
 1s"©
� Y���K� ?~�  	2�6
� }dH  n �~(%zd��)! � $�_T .% n y�©
� `�k
� ��
s)k> D D�$f � $O3�O4 1W�%	� 

...)@ZH�< A�Æ  .(...  
4I� �:< n  "v:5 	� v:5 A�5�
 	p z�	) ;�#��� A<�p % $v:Ò 	� v:Ò ?J	
 @):Ò 	
 ?]�%X ;�b62 ]�p ?��
�J ��P� " �a h/�)a

�~� ,¯�) `��) : E"g 	�):< /J�v:5 	� v:5	
	8%��    Ò 	� v:Ò ?J	
 @):Ò v: .( 	�5�s)k> D D�$f � $4O.  
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��</ @HW]�%X ]�p :� 	
 ��F  ��:¤ ?�Hp�W/J A<:) 	
 ��#4I�  

;�D]��#J ��< @b62 ]�p ;]:p  $?J	Í E�8� �H��. ?�=Ã X]�%4I3 $@( �-�*+:  

ïWX �/��WJ @��2 ��%� ;�=pJ      ïW��� `HD Ap @i< /:� E�
%� |�5  

�5 /�% @§�d
�@H
�� q:W �� % `W�M      ?�W� �(�5 µ ;��� @��M=H# ïW�M4I4  

l62 ¾�2 /�5�65 µ @Ð	Ò�]�OT&     [   l62 �Hk) P��g ?	�< A��Ü4IC  

A8�HW�( ?/¡ ?/¡ �p/�/!�  A8�dg �8�¡ 	� �l62 �p	
:�4II  

    ;�	�p @�� ;�Hp ?:65 µ�	)  ;��� +b2 @
�% % �5J ;�D % �J4IO  

    `�# ;J @2	D 	� /J @�/ �%� �#]  :p ]:W �åJ @(`�Í ?	�bW� //4IT  

    ÛN# :� @5�D %� ;:�
%� v:5 ���   /J E	
�W/J 	ôW� @(S,�5�J�] oz�/L4I^  

�W��2���� �+�!z�J�?�3 �C���¥?:� ·_·_��+ "�� ����%���� �b�% �w�����V � j�|��D �w���b�@�* �!�:|:D �w�� ¥C������+ ����� �D �!�:|:�¥�� 
�* �D �=D:+ �¬¥?�J�*�* �s�2¥���) ��'�p���3 �A����̂ ¼D	4 �¬�*�+ :z�|�D ��'�,�)�Dl�7�D �P�W�q¥�� �#���¥3·��Àl��

  

?:62 :� ;�D.?:�) % $?�b62 Y	62 .?:65 . /�	p� ³�< ;�H
� ���:8 ;���p $?�<:) 

$@( E�
%� P#/ �(/J� v:5 A�5�
  

                                                 
4I�+gK� n  " :G�:¤ "1�ZN�� J�>
�� .,¯�6
 `�k
� . 	�5�s)k> D D�$f � $^4 1W�%	� )]�p 	
 ��FE.(...  
4I3 �:< n  "?J	Í E�8� �H�� $]��#J ��< @b62 ]�p ;]:p ;�D.]�%X ?�=Ã  "�~� ,¯�) `�� �a h/�)a) :]:pA( @b62 ]�p @�W� 

J� �H��    ]��#?J	Í Y.�=Ã ;]�%X  .( 	�5�s)k> D D�$f � $��.  
4I4;�=�k
� ;�~�    n �~(s)k> D D�$f � $3^ �zd��)! � $�II��IO.  
4IC`�k
�    n �~(s)k> D D�$f � $�C^.  
4II`�k
�  n  s)k> D D�$f � $�C^ 1W�%	� ...)�p	��.(...  
4IO`�k
�    n �~(s)k> D D�$f � $^4 .  
4IT`�k
�  n  > D D�$fs)k � $^4 1W�%	� ...):�;J @2	D .(...  
4I^@® h/:p   $�_/��4 .`�k
� �~�n  s)k> D D�$f � $^4 1W�%	� ...)%��@5�D .(...  
4O_+gK� n   :\¡.  
4O���	
� h/:p   $CC/�O.  
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    /��¤ % �¤:¤ 	Í µ�kp� J:D%  �# `¤�	F�H�P/�#�2 ��# �4O�  

W/ 	�) /%	Í ;�D �W	�@( ?��H�!
�� �;�D ;��� E���< ìP#/ ���:8 �;���p 9��!Ò ���� ÛNW $/	�# P 

��@��W�dg @·� /%	¤ Am���HÒ $@��W�F% @�%� /:�ö ��Z�2 /���Ò$  

/J A8Ë~
 ]:®  	!�)�� @Ð	Ò�  /��=FX �ÑW� ;J�� �Z�ô(4O3  

Y���( E�:2J @Z�H�� �(/�/:�®  Y�M�� /:5 l� A���< A�Æ4O4  

 ;]�H( @W A6(AÒ +ÒJ �#	�Ò  A!( ?	��(:( //%� Aß] ]:( @(4OC  

Ap�%/ P�%� �
:W :� ���(�    J:D% �W]�OTz[Ap�R/ �Ëb� �W AË�� 4OI  

@ZH��ôÒ ;�Ñ�
/�% @
:W :� P���Ò $�#�J :�@ZH��ô�Ò ;��8	�W :� ��Ð ��!� ;���� $ �H�� @�X �:�

@ZH��%� $@ZH��!� �5/ ;�5� Ap:Ò]:Ò ��F$  

� /�W �dD % /�( "�@ZH��%  @ZH��%� v�W E]:( % v�� 	�D4OO  

@( ?�Ò� ?�Ò�  

    @���ô�� :� ��:�g �%�� P��5�:�g  @����Ð :� �l�D!�!� �%� P���8:�®4OT  

   //:=Ò l�b�W @( l�ù�W @ô5  //:=Ò l��ù�W @( l�b�W @ô54O^  

 �
%� +g�� µ z�(	� l�N8  % �H�  ��( :Ð4T_ �
%� +g�% A¤��   

                                                 
4O�`�k
�    n �~(s)k> D D�$f � $T_.  
4O3`�k
�  n  s)k> D D�$f � $�C4 1W�%	� ...)Ò %	;J��)� Z�l/��=FX (.  
4O4`�k
�  n  s)k> D D�$f � $T� 1W�%	� ...)@Z�H��Y���m % ���%� .(...  
4OC`�k
�    n �~(s)k> D D�$f � $���.  
4OI`�k
�  n  s)k> D D�$f � $�^C 1W�%	� ...)+(J �W    Ap�%/ �d5�  �W AË��Å
JAp�R/ .(  
4OO\�W �� {
� /J�i�� n `�k
� �~� �D& ¾  .  
4OT`�k
�  n  D D�$fs)k>  � $��4 1W�%	� ...) �%���	�p:� .(...  
4O^ n `�k
� �~� +©#  s)k> D D�$f � $��3 1W�%	� )¿ @���=�Ò @( 	�����!Ò �¿   //:= @:��< @( 	���:�Ò!Ò //:=.(  
4T_"  % "+gK� n }�
.  
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�# :��H�P 	Í �:W �( �/��¤ % J/J  /�#�< A�W� /�% @5 @��¤�/�4T�  

`��< +< @5�D �W	� @�d5 ÛW	� Î� $`k�5 @(�p ��	p ?���:8 /J:�4T�$  

    q	ùW ?J	#�Í �%� ;:H� A��  q	ù® @H�)�� 	
%� ;��W 	� @(4T3  

    �Ñ�¤ % /:m % �H#J/J % �bF  ���# % /�] % �H�=�# % �b�4T4  

    `2�>� /�5�Hp @W:��� :�<   	��#`2�® % l�F:8 ?P� +<4TC  

;�D 	� @( ?J�/� �:)4TI    :� 	� @
�<   :��< ?�5�D :m	< ?�5�Õ� �#:<4TO  

    @��< ¨� ;P¤� �g	� A��  @��< ¨�=Ü @( �F �p Û¤4TT  

    @
�:5 ¾�2 	
:� ;��
�:5  @
�:� @��< @�Í�< 	� Û�4T^  

    Ab� �F% % 	M# A(��5:( 9Ü z/ �W  dg % q�g A(�H#J �kg jkgAb� �4^_  

    ;:ô�X @�WJ/J A¤��< ?�HÒ +��  Ab� �W/ µ +�2 A(�8� 	�i�º4^�]�O^&[  

@N6N) ��� J:D.    ;:ô8�¡ /:5   @k(:( �"D % P2.Ab� �WÅ( 4^�  

                                                 
4T�  
� ;�~�=�k ;� n �~(s)k> D D�$f � $�C� $T�.  
4T� �:< n  "� @5�D �W	� @�d5 ÛW	� Î`k�5 @(�p ��	p ?���:8 /J:� $`��< +< "�~� ,¯�) `�� �a h/�)a) : @�d5 ÛW	�

l¿� @5�5�D �
:W /J :�(J :�    l¿� @5�D 	� Î� .( 	�5�s)k> D D�$f � $T�.  
4T3`�k
�    n �~(s)k> D D�$f � $�3.  
4T4`�k
�  n  s)k> D D�$f � $�3 1W�%	� ...)% /�:m.(...  
4TC`�k
�  n   D D�$fs)k> � $�3 1W�%	� )@W:�<:W :�<...`2�® l�F:8.(  
4TI+gK� n  " :;�� "1��M�� .�r��.  
4TO`�k
�    n �~(s)k> D D�$f � $�3.  
4TT`�k
�  n  s)k> D D�$f � $�4 1W�%	� )�Åg A��...¨�=Ü @(�¤ �p Û¤.(...  
4T^`�k
�    n �~(s)k> D D�$f � $�4.  
4^_
 `�k
�  	2�6
� }dHn �~(%  zd��)! � $3I . n @H�
%s)k> D D�$f � $�_C 1W�%	� ...)g jkgd� .(...  
4^�`�k
�  �~(  n s)k> D D�$f � $�_C �zd��)! � $3I.  
4^�
 `�k
� �~�  	2�6
� }dH . 	�5�s)k> D D�$f � $�_C 1W�%	� ...)���% @N6N) ....�"D% @k(:( .(... �zd��)! � $

3I 1W�%	� $) J:D %���% 6N) @N. ...�"D % .(...  
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    ��
%� ;�D 	�Ð @( ;:ôW�dD % /:D  Ab� "� ��)� ;	W� @W��k5� ��4^3  

)8 (��* �> z2�,d�! £�)"�E�:,� �)"�* �+��L ������ u�D +4^4
   

@Ö�F j=F ]� �N�.@·�m �=m % $@Ö�F E�2J % $�2J .@k</ `HW] % $@·�m E�Hs % $�Hs . $`k�5 

@f)% % $�F% % 9� q:��. $`Ë�m /�g 	�R@d.4^C@��� % $�:� �:�m  .@�f).@b�÷ Q� . 

@R�	2 $�dg % q�g. E�	�® /:6H# ;:Ð $@( 	H
%� ��� 9H�< G	2 �	6k
� :�4^I@5�6H� ;:HN# . 

�i�2LSE�:��!F �@���/ ���JX A4^O��� ���
 $�H�1� � % $;�	d¤ `k<�N� /:d�# +� ��/ z�bN� 9ËbN# �¤ @( 

 $�̀ k<�2 ;�	d¤L�s���8 �z�S4^T L�a�5�@�� �:��
� �d�/:�	
� �����S4^^ $E�)J %/:# $Ê�	D Ê�	¤ ���� � $

% @5��5]	F"!&�\o	
� �D������ �M*~�z´" ;�#JX Û� �	D � WÑ@5�. @�
%� �Pp @5�	#�( ]�	F 	p % @5��5]	F 

Ë�¯=#!7� l�m�	
� q"�8 ¾�N# �
%� ���H�P/ +W& £8�� .��5 �H�< ?J `F ���2 ���F��N�
��% !Ç�����
� �����§�!��
��%L

S����H
�C__�5 	©5 ��� ?�2��� ���H# % $@
%� Q�=�# ®@b. �.�H�� "�a!¡�# �!����̀!F !7�p�Z�j"C_�?J E&	#  

@��5 % $@�<.@b®�5 ��5 E�:5 . $@)%J ?J Q��# ��	�p v:m �B>:  

                                                 
4^3
 `�k
� �~�  	2�6
� }dH . 	�5�s)k> D D�$f � $�_I �zd��)! � $3I 1W�%	� ...) ;�D��k5�... ����
%@W�.(...  
4^4E	mK� |�H
� n `��
 1
�p	
� ?~�  .  
4^C+gK� n  " :@dg	�. "1��M�� J�i
��.  
4^I	6k
�:�&   :�"�
� @��2 �JX :� . 	�5�=�@��� $)�J&( �D $C � �TC^.  
4^O@® h/:p   $�_/���.  
4^T $��N5K� h/:p  I/C4.  
4^^£p:W h/:p   $��/^T $Îib
� h/:p ��T/�I $	#P
� h/:p �3^/C3.  
C__;�	�2 �X h/:p   $3/�34.  
C_� n �~(% �MH2 � ,R/ 16 �N
 �:b
� �~�  K�L�M�D N�OJ2��$  �3^ �ED�B�� F��$ )jZp( �D $� � �C^. �~� ��
%

 n +©��P�O��A�B�� �
 ¸>
� +>d� $ �OT �1B�� A�23 �D $3 � O_ �P�O�5� A�23 $ ��C4 ��)���� �'B��$  �D
3 � 3I �
v?�� T ~�M�$ )jZp( �D $� � 3^� �P�O�5� K�Z[ �D $� � �I_ �P�O�5� QJR$  �D3 � �OT �

A�B�� P�O�� T ��'2$/� $ �D� � 34T �P�O�5� 
2Ud $ �^� �A�B�� C�$�$ )pjZ( �D $� � 4OC 1W�%	� 
)jZp7F `��# .(  



 6�7

�̀ �H���� ��# �.��J�:��
� �1�#��6
�!( �:�d�N
��%  +!
�P
� �1�H�D�% ,�F �Y�	�M!§ �!¡�a *��aC_�  

 ;�6åJ @( E�
%� �b=W ?�bF A��]�O^z[ :Mp ;���® @�
%� /�%�Pp �a $�å�J l�6�ÑW 

 ³:
 9��Ð :d2 �</ ?/]� �Ð �b5 ?�Õ	( 	®�mS����H
� ���2 ���F��N�
��%LC_3 @( �J�k# $@H
%� `ks 

@N</ @( ;:�Ý/:W @Õ	( 	®�m. P#]��5 �1��c�) @�=��c�) G	¤ @��� �)�� @
%� ��>=# �̀ 2�d) 

A<	8  :�p $@5�/��Í /JJ�)/�@�W =pJ ?��b# % l��# �b��# @( $@5�]:�W ��� ;�5]:W �"D Ñ @H
%� �

( /�H)%/@�
~F +� $/%	�# % /:�ö @c��
� /�J % $/:�6# % /%Å# @H�r� /�J @.��
� `
%J �5���m ���«	 

�#�Q�� £
� ��¦�:�� �+�� �,!( ���f��:�N
� !�����p �.��«�:C_4!F $������ �����5 �d ���"�������� �H��!;��	
� oz"C_C$  ���#�%L

S0"��< �� ���# �q���g!&C_I!< $!���8 �N!
�A:�% L�#��!< �=!+�5 �d���SC_O L!F!�!7�5��!< ��=!+�H
� ����D ���N��SC_T�p $���� �

�a!¡!( �!;� "�#�:�Y�N
� ���
��# �:�Y�N
� ��!
�"C_^�� $�<�/ A&/J ':H# @W�/X ;�MD E. 

/ % �)/ @6�Ã&�%� /��W�Í `bd) �6Ð % $/�W `F.  

                                                 
C_�\�W �� {
� /J�i�� n `�k
� �~� �D& ¾  .  
C_3;�	�2 �X h/:p  $ 3/�34.  
C_4 n J/% �< �:b
� �~�  g�J�¶� r�')� $ ��OO 1W�%	� )�r�i
�% .���N
� �:f�( 1�8�< �:� �M#:r ;¢F.(  
C_C"  z	
� ;��H� ��� "ÓW�r� �# �.PD . n ÓW�r���w��)�B2$y�D	Z�
   YJ�Np/J $\�HF& t/�2 1Nk�#�3�T$��   �C^ 

�~��) :z	
� ;��H� ��� �# ;:N�# $z	
� ;��H� ,#Jª� .( 	�5��ÓW�rn  K�L�M�D N�OJ2�� $ ��4 �"����D "�q-��$  �
�I ��a5�D m)�n� j)�V T 
)�Z���$  �D� � �CT1d�=º Y�W�%	�  .  

C_I.��H
� h/:p   $4/���.  
C_O   $h� ��� h/:pC/3�.  
C_Th� ��� h/:p  $ C/3�.  
C_^ �:<  "�!
�N
� Y:# ��
�N
� Y:# " @��5 `�� n J/% �<,p�/��� ,�N
� �k2 ��Ü
 ,r� �kN n 12:F	�� /�sª� £
Ä# \:H��
� 

 n Qk�
� 1·�m +�aµ�
-�L�/� +�,f5� T 
-���/�\:H��
 $  Y%�� $1���N
� 9=�
� /�J�4_C/�^T4$  ��4O . ��·%
`�k
�) :�!
�N
� Y:# �� ��
�N
� Y:# ��<    ���pX ���pX ApK� @
/�8 n ?%&.(  



 6��

)� (z��d z��³C�_
  

F ���ú $YJ�Np ¨%	� /�� $YJ��p .�� }å 	�ÒE�6C��/ % $&EC�� $E�/X ;�MD 

u�*:  

Ù%	FC�3`
%J é�m �Ñ5 Y�H# E�/   	6Ü �#�J ]�	® Y	�2 Y�# E�b�C�4  

J�� �H=�# % A>=�#. 

 £<:# $/J�pX ³%/ ;�Å
J �b2 ;:Ð @( A#��Í % $/J�PF� 	M# ;�=p%J �M2 ;:Ð @( A#"p

 $�
%� �WP# @�g"m� /:W] ?�R	2]�T_&[ôW/J �2J E%/ $@( //�% @R	2 @.C�C@5�Pm ?�p�:� . 

 Y:�( ]�	® J:D�% @( @��HD �%� E�)	W� @N� ��=
%J Y�J/�% 	�=H# 9
%� @D:=# ��� ;�k�¤

@H68 J:�D �% $/J ���
 % ���W� `HW] % $��N#.@WJ�� . % ;�#	� E"=k# % $/�:Ò v:m +MH# @D��=�� 

/J/�(]�p E�:� @=k��mC�I �/�J $�� $E�H
%� /�©5 $�"D �	�:D % ��k<*u�:   

J	ä ;�D @�5�HÐ �	m :8 ?�ú ��F  �8 /J ;�D @�5�HÐ Ê�< :8 J:ú ;�MDC�O  

@iH# �J �%	2.C�T $@( E�=W� ��5 /%	p 	��:D ?�=NF/ z�B��C�^:  

                                                 
C�_' % z n   :`
%J `�HÉ.  
C��\ n J�]  " :�W/J."  
C��"  E�/ % "\ n }�
.  
C�3\ n  " :U%	F "1��M�� �N
��.  
C�4\�W �� {
� /J�i�� n ?�D& ¾  .  
C�C+gK� n  " :@�/J. "���1�ZN�� ��.  
C�I �:<  " @H68.@WJ�� .@D��=�� ... /J/�(]�p " nA�,�5� 
')�%D A�2U�� 
LD+ � $�T3 1W�%	� )H68Ñ@WJ�� ;�. % ¨��=�� 

 v:m A�MH# �/ /�b=F�Ò]�p E�:� �/ `k�m % ;�#	� ;�/:¿/ % /�:Ò`p/�.(  
C�O\ % ' % v % z n J�]  " :@�WJ%/% �5�6�
J Åm :� ."��kN
 `�k
� �~�y�(�P
�  . 	�5�z���?3 � $�W�i< $�C 1W�%	� 

...) @�5�HÐ8 �;�%	�.(  
C�Tz �#�� n   :�%	N
� 1HWP
 ~¯=W Qd8	# QR:# .�1�i�H��� :E�	�=
 ��%	N
� @��2 �	�M���8 �# . 	�5�A�B�� C�$� $)Îi5( �D $O � 

^O.  
C�^' % z n   :\ n% $	N) :`��.  



 6�6

«P� �!F �h�J���o�
��� ���5!& �̀ �cok�5  ��/%�	�p�% 01!��k�¤ �@�H�# �̀ �c����!F  

�?�	�(�~�� �îW�	!b
� �z�!® �����
 0"��!&  ��!¤�%��	W�	!< �;��#�P
� �t�	!® �@�� �C�_  

 $@( E�=W� 	©5 ��©#� /��]� %"!&�2!�!b
� A�:���� �/��MW�"C��% $"!
�P�#Ô;��W �M���� �À������;�"C��u�* y:  

 ?]�8 `d�)ÒA�C�3@R%/ .�>F /J .�J   @g	2 E�:� /J z	® J�� �W]%.;�D C�4  

/J @5���p P2 l�Ò $E�8� �J� 	�) ;�%�	F @H��u�*:  

m �	�)]�p /�( `ä J��# ]� @( ��  9�� 	�C�C@Ã `p%]/X .`p%J /��/�( C�I  

 �8 ïNF/ ���HD �%� @6�ÃX@5��).@=)�	F� 	� $	W�® 	�5 C�O `pJ J��� J:D% �b5 % $

�a Y/�<�5�@ L!���W�����d���
� �9�f�W SC�T $@
%� :Ü @�W� u�*:  

]�	F	p :8 ?�DC�^�Ñ=pJ :8 �:k< %   % /��W�Í :8 P2C3_D :8 E�b� ;�J%�C3� ]�T_z[  

                                                 
C�_ n 1k�5 ;%�� ;�=�k
� ;�~�  �� 
LD+A�,�5� 
')�%D A�2U $ ��_O 1W�%	� ...)�J�< hJ�N�
��...�Ì "�& .(...       
C��\ n   :�MW�W7� .QD�	�� �# �©( n J/% �< +©# �:b
� �~� +g& . :�"��MW�/��� ���:!b
� �Ú�2& ." n +©�� �~� 	(¡ ��b8 �<% �

�3�% �4�.  
C�� n ;���!r `�� /�g :�  
VW,�� E��� $ �CI^��·% `�k
� ) :¦+���Z�� ,����) �£���W 0�	���J *;a    �;������À�� ���M�W Ô;�#�P!
 .(

;���� ;�:WJ n }�
 `�k
� �~� ��
% . n ;���� �a 9�H�W :����� P�'�� � $C4 . n 1k�5 ;%�� :�%=�@��� $)	�J( $
 �D� � II� �"�q-�� No�! $Ci�'�� #�U%5 Q����$  �D�� � �I �� C�$�A�B�$ )	�J( �D $4 � �^3 .  

  ;���� : :���
:
� :�& $\/�i5K� ,D/P¥� /~H�� �� `��s �� ;��� : ��&% ��p% @��2 � A�g ¸H
� 	2�) $¹�fi
�
�"pÀ�% 1������ �:(/J& �W~
� �#	>¯��. �"pÀ� n �M�©#% $1������ n 1Hp �=p v�2. 1s"©� .�	N6
� ;��� +>F : ;�(

� 	2�)�"pÀ� n ��5���
� 	2�)% $h:kH
� n ¸H
� 	2�)% $1������ n /�i5K. 1HW��� n n:8 ��2 C4/IO4 . n%" ;�:WJ
?	N)–'"@H# �§:dÜ ,b� �# . n @=�	8 	�5� A�B�� +�B>� K�Z[ $ �D� � I���I�C �_��B���D �B��� A�23$  �
�O_��O3 ���?�2^/�D ��?��`/�$  ���3 $�4T �k�_W,��� #W-� $  �D� � C���C�3 �
*�<�� $ �D� � 
3�C �]���2�� �c�B� $ �D� � �_^ ���C �A!5� 
d�ef $ �D� � ��O���T. +��<% #W-5� $ �D� � 
�TT.  

C�3\ n   :+Ò.  
C�4\�W �� {
� /J�i�� n ?�D& ¾  .  
C�C' n   :9Ð 	�.  
C�I \]��6
� ÇF�r `�k
� �~�  n zd��)! );�	É( � $^ 1W�%	�...) @Ã `p�2��# 9�� 	�.(...  
C�O' n   :@=)�	F� �/ 	W�®.  
C�Th� ��� h/:p   $C/I4Îib
� h/:p � $�T/OO.  



 6�G

)�7 (z��d ��>C3�
  

ó	F $z²# `HD Y	>�C33 $z�HD X $`�im ?J:=p $`k8	# ;�:�( $`NF/ ;��Ò ?�WP

W $`kbH#Ñ@5�. $;�MD /�W	M) $;�#] u�*C34:  

	MùpC3C% �æ C3I@�b5 Ú�Ü ��N# .¾�2   % J:D ;�MDC3O?J%J Ù�	Ð AÒ/P� .�JX C3T  

!&�J���e� �/ �F�N�=�@�% $�]�J��� ��!��=�@.  

	�)@( EC3^?�#�6# ���5 ��å C4_@F�5 ;:Ð .@k�( % $/�8�8 ./J�p	�2 /��2 C4� E	M�# % $

;:Ð E:� v:m z:m @(C4�% +kHp % $;�Å
J £
] C43/J���6# $;���R C44 X ?�dW	) ;�=p

H® ?�=NF/ @(� 	Ò ?PX;��C4C@( 	H
%� ��� 9H
%� ��J!� $/�5�HD �)/ ?�=�P5 % C4I$  

                                                                                                                                            
C�^' % v % z n   :]�	F� 	p.  
C3_ }�
  "% "\ n.  
C3� ¹�W/�d
� �M�
 `�k
�   nzd��)! � $C^ 1W�%	�...) :8 E�b� % Y�ks 	� :8 ��# ;�J%�D.(  
C3�' % v % z n   :@#�5. q:).  
C33' n  " :¨�	F "\ n% $1�ZN�� �����" :³�	F "1��M�� .�r��.  
C34 1��( `��
  "`�� "\ n.  
C3Cv n  " :	Mkp."  
C3I"  % "E	mK� |�H
�% +gK� n }�
.  
C3OE	mK� |�H
�% +gK� n   : ;�MD%J:D.  
C3Ty�%�6
� ,��d
 `�k
� �~�  n  zd��)! � $43 1W�%	� ...)Ù�	Ð ��:2 %.(...  
C3^"  @( "\ n }�
.  
C4_\ % ' n  " :?�#��# "1��M�� ��
��.  
C4�\ n   :/J��W	�2.  
C4�\ n   :;:� E:� v:m % z:m.  
C43 }�
  "% "\ n.  
C44\ n   :/J ��#.  
C4C �:<  "H® ?�=NF/�;��X 	Ò ?P " nA�,�5� 
')�%D A�2U�� 
LD+ � $C_ 1W�%	� ) /J® `NF/?�;��X 	Ò .(  
C4Iv n   :( 	
%� ���@.  



 6�l

@
/�� //J Y���( �W�:F +b2 �%	2 C4O Xp�/�W�:F % $;����%� @=C4T@�8�/�k2 t:Hg C4^ @=p��Í 

@��p $;���åJ.�J CC_% ���# �( ;��Hk
J £
] CC�:� �
%� ;�6W	Í CC� $/J ��� �q��i# `�� 

�B>:  

���Z�W ��!
 �1���H!�� �J��8�	�# �/��� �:!
  "��k�p ��:�d�H
� A!��2 �q��	�d
� *��aCC3  

?	W�5 ³	).CC4@2:
 £g% % $q�	F .� $q��=)�  @�<�/%� q�	�=p� % $P��( @§�d
� q��5 @
	�2 ;]%

���@8�/�k2 PCCCP��g CCI $u�*:  

@�i<.ð��D J/J CCO�DJ� �65� ��¤ CCT  @#�m /J� @
�5 ��D �JCC^��D @#�5 ��D CI_  

;�5�CI�@�H���
!� z�~2 /J v:#�	F Ù�J ?/]� �J @( CI� $/�b®�5 ��� �;��
 u�*:  

                                                 
C4O �:<  "@
/�� //J Y���( �W�:F +b2 �%	2 " nA�,�5� 
')�%D A�2U�� 
LD+ � $��� 1W�%	� )Ò % ;J	Ò]%/ v:Ò /�

/��//�J Y���( �W�:F �W"b�.(  
C4T\ % ' % v % z n   :�W�	F %.  
C4^v n   :@�8/�k2.  
CC_\ n   :�J `��p.  
CC�"  �
%� ;�6W	Í % "\ n }�
.  
CC�"  ) /J ��� �q��i# `�� :�1�H�� J�8	�# /�� :
 	N..."�kp �:dH
� A�2 "\ % ' % z n }�
.  
CC3��· ¹K `�k
� �~�   . 	�5�zd��)! $ �D3 � II 1W�%	�...) *�a �J�	�W ¾..."�
J .( n ��>W& ��· ¹& �a 9�HW :�% w��L��

_�*!5� $ �D3 � IC �]���2�� �c�B� $ �D4 � C_ ����� P�'�� $ �4CI1W�%	� ...) "�
J .( n ?	(¡ ��b8 �<%
 �T4.  

CC4' % z n   :v n% $1W��5 ³	) :1W�� ³	).  
CCCv n   :@8/�k2 ��.  
CCI �:<  "?	W�5 ³	).q�	F  ...P��g @8�/�k2 P��� " nA�,�5� 
')�%D A�2U�� 
LD+ � $�TC 1W�%	� ) £g% % `W��5 ³	)

@2:
.	�=p�� % �W��5 û�d
� q��5 /J ]�/J E��	�N� ;X 5 Y/�k2 P��� /J q�/%� q�Ñ�ZH.(  
CCO' % z n J�]  " :����� ��W:5 :Ð"n% $v " :?/���� ��p:5 :Ð"\ n% $" :����� �=):5 :Ð."  
CCT"  �DJ� �65� ��¤ "\ % ' % v % z n }�
.  
CC^\ % ' % z n   :@#�m �H( . }�
 %"@#�m /J� "v n.  
CI_\�HZ¥� J:N�# �W�
� ����
 `�k
�   . 	�5�zd��)!$ � ��@�F 1W�%	
�% ) :@i<. ð��D J/J :Ð @
�5 ��D �J    ����� ��W:5 

��D @#�5 ��D @#�m �H(.(  
CI�"  ?/]� �J @( ;�5� "E	mK� |�H
� n }�
.  
CI�\ % ' % z n   :v n%$@H��
� �!
� A):#�	F :@H��
� �!
!� /��):#�	F Ù�J ?/]� �J @( ;�5� A):#�	F .  



 6�x

 ��):#�	F Ù���]�T�&[% �5�# CI3`F/    �Ã �/�W ]% `p/�ÒJ�W �2CI4�}�� CIC  

 l�L�p�k�f�5��@SCII/�� Ò;�H��CIO @=�g% Y%"� `<	F Y/�	# ?�5�D q�~# @( /�2�	>=# 

�#�J ì�#� `pJ �
%� ���k#CIT $@)	W� @�5�	#�( u�*:  

E]%/ 	mX ñ] `�g% �#�J /J  �/�J 	p 	� :8 ;�	Z� ] @( ïpJCI^  

;�W�Í µ `
%J @6�ÃCO_!( µ YP2 % $@5:W�Ã z�(/ $;�	CO�  $@
%� ;�HNÃu�*:  

Ò`¯=� AMCO��6H� Am�	d� 	� 	d§   Ò��	ä A#�	ä /�J z	® Ù�k� AMCO3  

 )�� (z��d ��>CO4
  

@bW��.@R%/ % $`
%J /�Z)� ..�b� .�b�� $`��# /��]� COC Q�æ % $`��>F QkH# 

`kbH#COI$@d�fg .@D�kWJ $Y%	# .@Ö�F $Y�:=F .	�F J�/%� COO $	(¡ /���� /:W] $u�*:  

 �	8 ³�#ÒHH( 	+>F +�� �HH�5 /% �  �/ ��/�J E%/ `��5 @®�6# `D��COT  

                                                 
CI3v % +gK� n   : n% $�5�#\ :% ?�5�#.  
CI4\ % ' % z n J�]  " :%."  
CIC\�HZ¥� J:N�# �W�
� ����
 `�k
�   . 	�5�zd��)!$ � ��T 1W�%	�...) `p/�ÒJ�W �2 �Ã.(...  
CII   $h	bk
� h/:p�/��I $.��H
� h/:p �4/�O� $��N5K� h/:p �I/�__ $1�:=
� h/:p �^/3� $}5:W h/:p ��_/�T $IT �

 $+fH
� h/:p�I/� $CO:p � $.�	pÀ� h/�O/43 $Ê	# h/:p ��^/3C $.��k5K� h/:p ���/�I $�%	
� h/:p �3_/4_ �
 $	#P
� h/:p3^/4 $IO.  

CIO\ % ' % z n   :;�H��(/�� @5���p P2 l�.  
CIT\ n   :�#�(.  
CI^  \�W �� {
� /J�i�� n ?�D& ¾.  
CO_E	mK� |�H
� n   :;���8 `
%J."  
CO�\ n   :@�5:W�Ã z�(/.  
CO� J�]  \ n" :%."  
CO3`�k
�  n \�HZ¥� J:N�# �W�
� ����
  zd��)!$ � OI 1W�%	�...) ��	ä A#	ä 	� z	®.(  
CO4' % v % z n   :@#�5.q:) .  
COC"  QkH# .�b� "\ n }�
.  
COI' n   :`kiH#.  
COO\ n J�]  " :%."  



 6��

/�Þ��CO^?	>º $ì�fkp ��>F� /��� % ì��/ ��k<� CT_J�� ?	�P# % .  

�2J ð@(CT�@( ð�Hs % $`�6� J/�:) ���b# % $`
%J �2�:< ���6#  CT�J�:# ��N# CT3 

X z�kp� 9D:=�# % $�W�/X@��p $@
%� �W�p.CT4@( 	H
%� �"2� z�W� G	2 @=#~m  ;��5 $

?	W�5 % $q�	F �2�:
./��WJ $q�:)� �HÖ CTC@( /J ?���©# �%� @5 @W�PF� ;�D CTI P�8	p ��< 

���m 	®�m % $@�W	W	ÖCTO5� Ñ@
%� ��ö @�W	W	b8 P�CTT $u�*CT^:  

 @( J:k5 ;��] �;X �/ ��<]�T�z[]�� �W:Ò q:) �	p   ��� E�/%C^_E�H#%]/X ³	) `p� 	W	b8 C^�  

�2����C^���� �M����@( �C^3 :� ���HD �%� }5:# ?J @�r 	� @W ?�H�C^4 ?J	®�m % E	(¡ ?�
J 

A��# @=�g% E%]/X ?�� 	� % $/J ���mC^C@W $/J A��# @=fg �5 A�=k# C^I $@g"m  �p� 

                                                                                                                                            
COT\]��6
� \�N�
 `�k
�   n ��B� w��?3 $Ò � $;�=��3� 1W�%	� )�	8 £g%.(...  
CO^ v n  :\ n% $/�Þ�� ��/�J :/���� �	#�/X �J.  
CT_+gK� n  " :?	>Ü "1��M�� .�r��.  
CT� n  ' % v % z % +gK� :�2J@( E.  
CT�z n   :@( E�Hs %.  
CT3\ n   :J/�:#.  
CT4E	mK� |�H
� n   :`��p.  
CTC\ % ' % z n  " :/�~WJ "1�ZN�� ��~
��.  
CTI' % z n   :\ n% $/J ?���©# :��©#@( /J ?J @.  
CTOv n   :' n% $���m % @�W	W	Ö :\ n% $���m 	®�m % @�< 	W	Ö :���m 	®�m % ;��� @�W	W	Ö.  
CTT �:<  "���m 	®�m % $@�W	W	Ö P�8	p ��<@
%� ��ö @�W	W	b8 P�Ñ5�  " nA�,�5� 
')�%D A�2U�� 
LD+ � $�__ 1W�%	� ) ³	)

� ���m 	®�m 	W	b8 % P�8	p ��< 	W	f=� ;X5Ñ5 ��ö P�ÑJJ	.(  
CT^ 1��( `��
  "`�� "\ n.  
C^_\ n   :�� ] �/% %.  
C^� $\]��6
� ÇF�r `�k
� �~�   n zd��)!);�	É( � $�CI1W�%	� ...)  l62 �	pÒ�W:.(...  
C^�E	mK� |�H
� n J�]  " :�."  
C^3"  @( "\ n }�
.  
C^4\ % v % z n   :' n% $���HD �%� }5:# @�r 	� : ?J @�r 	��k5�D �%� }5:#.  
C^Cv n   :"�#.  
C^I\ n   :�W.  



 6��

@WC^O@W $@
�] �5 @H68 C^T l)�2 X/:>� �5 @=d)C^^@W $@<:6N# I__@W $@H®%  	F��# I_� 

 @W $@
�# �6W%/JÒ/�=F	I_�@p�HW� jkg U:�® �=�	( 9) I_3 $u�*:  

�6Ð J/�J AÃ �6Ð �	8 /��WJ  Ò �	8 /�=dÒ J/�J AÃ v:Òv:I_4  

�B>I_C:  

�+�g�:
� e.��D�/ !��:!
�% 01�2��p �̀ �6�2 ��#  �£��*�
� �;�!��# !��:!
�%I_IQ�Z�M�8!& ��!
 I_O  

 l�L�p�k�f�5��@SI_T;�H��HD I_^ % $jW	< �J ��	# @( `�g% 	d§ ;�k�¤ ����# /�
%Ä�# 

D E�%JÑ��# /J $jW	D 	@
%� 	.  

 u�*:  

`p	iH2 /�Ð �W� 	p 	� ó	Ð `d� �8I�_  % `d� �W� 	p 	� @6�Ã `�d�I��J�� /�Ð I��  

                                                 
C^O\ n   :�W.  
C^T\ n   :�W.  
C^^"  /:>� "\ n }�
.  
I__\ % +gK� n   :�W.  
I_�\ n   :�W.  
I_�v n   : /�=F	( @W @
� �6W%/J  
I_3v n   :@Hp�HW�.  
I_4�W�
� �"D �5�:� `�k
�   . 	�5��e)¤� I½ C��)! w��?3$  ;�	É $J�/ 	65�3OC$v ��  �D $Y��2��/ � � �3I_ $

@=W�%/%...) : J/�J �6Ð]�%X�	8  .(... n 1k�5 ;%�� :�%A�,�5� 
')�%D A�2U�� 
LD+ � $���è��
 1bF�:# @=W�%/% $.  
I_C 1��( `��
  "	N) "\ n  .  
I_I+gK� n   :£���
� ;��#\ n% $ :£��
� ;��#�.  
I_O1k�5 ;%�� `�k
� �~�  n  
?��D 
?�� ��� �D $� � �34 1W�%	� ...)J:N
� .�D/...£��
� ���m.(...�£��*�
�%  : £ �® ���m

��H�� n .%�U:�Z���:0"��
 ��:H
� .1�g�m �+��
�� ��5 +�<% ���5 0�2:�Z�� �Q�Z�M�W �Q�Z��  . 	�5�A�B�� C�$� $)QZ�( �D $T � 3IO  . 
I_T   $h	bk
� h/:p�/��I $.��H
� h/:p �4/�O� $��N5K� h/:p �I/�__ $1�:=
� h/:p �^/3� $}5:W h/:p ��_/�T $IT �

 $+fH
� h/:p�I/� $CO $.�	pÀ� h/:p ��O/43 $Ê	# h/:p ��^/3C $.��k5K� h/:p ���/�I $�%	
� h/:p �3_/4_ �
 $	#P
� h/:p3^/4 $IO.  

I_^v n   :\ n% $;�Hk5�D @5�fkp :;�Hk5�D �N8 % @5�fkp.  
I�_\ % ' % v  n   :`p� 	iH2.  
I��}�
  " % `d�  " }�
% +gK� n"% "\ % z n.  



 6�8

 )�6 (z��d ��>I�3
  

W��m z�HDÑ?��2 $;�MD E%/ 	¯d# $;�#] ;�.I�4?:p� $	m�F� .I�CA#�� $	��(� I�I 

?:dg $`�#� E�W�2/ A2�/ $`Ë�# E�W�	�.?��] $�dg % Y:=F ./�:�5 $�F% % Y%	# I�O@bW��  . $³:=F

@<�� �/:�5.£W�	§ QkH# $£W��
 Q�æ $³%/ I�T�B> yI�^:  

�+����mI�_��W�!��N
� �+����D ��W��	�k
�   ��W��̄ ��
� ������2I��+� ����6
� �Ê�	!( I��  

�J����# �N*����% $��2!�BK� A!(�/����� �f���HAI�3 ]�T�&[!�� !��/����# !b����#.  

@( E�Hs I�4	�) ?�=�%~2 % �J�N# ?ÅH2 ?�ç�/ 9�® /J +s�ö ?I�C G	2 @
�©# µ z�HD $

@�i¤ $@( 	H
%� �"2� z�W�.@�i< % $q�	F Y�p�b# ./J ?�� 	� $q��=)� Y�5�N# I�I $P��( @���� 

� $P��g @��=( %Ò@��p @�W:��2 ��d5� ���HD �%� @( �kg ���5 	I�O����H�8 @
J .�>F $/J��k�N�# I�T 

�H
:�� $l5%/ ?�=6�N# @5 % $l#/ ?�8��� @5 $E���·� $E��u�*:  

                                                                                                                                            
I��n �~(% ¹�W/�d
� �M�
 `�k
� �~�  zd��)!  � $43.  
I�3' % v % z n   :@#�5.q:) .  
I�4z n   :?�M2..  
I�Cv n   :?J:p�..  
I�I\ % ' % z n   :E%��.  
I�O\ % ' % v % z n   :@<�� /:�5.@bW�� /�:�5 ³%/ .³:=F .  
I�T' % z n  " :£W�	® " .��
��1��M��.  
I�^ 1��( `��
  "	N) "\ n .  
I�_v % z n   :' % \ n% $�W��N
� +�� �W�Å
� +��D : �W��N
� +�� �W�Å
� +��D.  
I��"  �W�¯�
� "\ n }�
.  
I��\�W �� {
� /J�i�� n `�k
� �~� �D& ¾  .  
I�3\ % v n   :��÷.  
I�4\ n   :@( ð�Hs.  
I�C �:<  "9�® @( E�Hs.../J +s�ö " n+A�,�5� 
')�%D A�2U�� 
LD � $�C� 1W�%	� ) ÅH2 �� 	� @ç�/ 9�® /J ;X  �m

`��s�ö 	�) �� `�%~2 /J ;X zX % �J�N#.(  
I�I' % z n J�]  " :@("% $\ n J�]" :�(."  
I�Ov n   :@��p:��2.  
I�T\ n   :���k8.  



 6��

?�) ;�J	Ò ?	�æ �kg `W:( 	p ]�  `d�
 �J ] %I�^@=m�p ;�J @�
�¤ ��å I3_  

z��=�# z��m @( /J ls�% @�W/J µ £�
 ��#�I3���6�# I3�@</% ÛNW $z�b5 . ³%/ 

�PF�I33@F	6# $.I34 $�6ä ³:=F ?�=b�b� @(?�WJ E��8:8 . �J�#J $/J ;�D % �J E�d) % $;��5� 

@5:Ý �8 @)	W�.A6p	Í I3C % @f)�/. 	®�m % $��	# @�=�m �J $A)]�:5 X $@
%� ��Ã @W @=d)

@
%� ;�HNÃ @����5 ?�5�MD Ú��� ;���� �̀ �g @6�Ã.  

 u�*:  

`=
%J E�b� ?/�:ÃI3IJ��   ?�2�< ;:Ð.��Ü 	Mùp I3O  

 )�G (z��d A��|I3T
  

`ZØI3^.�b� .�b�� $`
�N# G�W/ I4_ ���( % $`F��
 ���ú $Y��Ü QkH# $`#	�# 

�W	< $Y/�>�5J�� .  

�p:p ;:Ð E	�)}�æ I4� X �)%/ jkg ;:Ð E	M# % $�pÒ $�Ý ï�u�*:  

:8 	�6� ;���
� 9®/I4� ]�T�z[��Hp:p �H5�#   �=p	Í /J jkg ;:ÐI43��<J�g :8 l62 I44  

                                                 
I�^z n   :v n% $`d�
 �J]% ?�) :?�) n% $`d�
 �J]% �). n% $`d�
 �J]% ' :`d�
 �J]% ?�).  
I3_@5��# n ?�D& ¾ ��
% ,D%��
� ;����
 `�k
� �~�  .  
I3�"  z��=�# "v n }�
.  
I3�\ n  " :���# "1��M�� ��
��.  
I33E	mK� |�H
� n J�]  " :%."  
I34\ n   :@<	6#..  
I3C"  @5:Ý �8.A6p	Í  "v n }�
.  
I3I' n   :`=
%J % �b�.  
I3O ¹�W/�d
� �M�
 `�k
� �~�  n! zd��) � $^^ 1W�%	�) `=
%J E�H� ?/�:Ã.(...  
I3Tz n   :@#�5 z�:D..  
I3^\ n   :`6Ø.  
I4_\ % ' % z n J�]  " :U	6#."  
I4�   }�
"}�æ "+gK� n.  



 667

@k=2.E�W�]/ ?�:m�:� :� @( 	H
%� �"2� zJ� G	2 @W @�
�2 I4C]%/ Ò A�=k# @
/���=p QW�<% % @
/�

@2	D 9
%�.�J J:
X 	�] E"�  Y	Z� Y��� % `<	F Y/:p �#� $EJ/J� v:5 ���# ;�H
� 	

?%"2.ï<�® 9
%�� ��f�# I4I $E��< q�® zB��I4O:  

% J/JI4T}� J:k5 ;%J	Ò ] �5/ % "�   P�5 :8 q�	F E/��	pI4^�/:m /J IC_  

Ò�J	� 	�� E	�2 :8 z�HD /J @( �=dIC�   	W�b8Ò	�F �# @( v�� `dIC��	ÑWJ IC3  

P2 l� @�r 	�IC4/J "2 % Ò `pJ @H��?�WJ % Qd8	# ]��5.@( E�5�	Ñ5 ��#� ICC��W	�� ICI `�/ 

�W��/ %ICO@</% ?J�Hs� �%� $E���!
%� 	��# �kW] ��� A�Æ 9)	W� `d®�2 .ICT `#	�# 

!(��1�#�	!��# �£�f�gL�1�2:�F�	�# SIC^@�6p	Í /��]� % $@�)]�:5 ���W/ ��©# @R%/ II_ 9
%� @=p�/X $

$E�
%� J/�%� :  

                                                                                                                                            
I4�\ n   :;���
� 9®/ :8 	�6�.  
I43v n   :\ n% $�p	Í /J jkg ;:Ð :A6p	Í  jkg ;:Ð.  
I44�k
�   \�HZ¥� J:N�# �W�
� ����
 ` nzd��)! $ ��C3 1W�%	�...)  ì ;:ÐÒ$E%/ %J +��bF�H# % E%/ %J .(  
I4Cz �#�� n   :�W��) .�W�]/ : Q��1cW�]�	
� ,�% $�1k��i��� . 	�5�A�B�� C�$� $)&]/( �D $� � TI.  
I4Iv n   :?%"2 Y��� % `<	F Y/:g ��#�.A<�® z:
� �Ü .  
I4OE	mK� |�H
� n   :`��.  
I4T"  % "v n }�
.  
I4^z n   :	p\ n% $J:� :8 q�	F E/�� : J:� �� :8 q�	F 	� /��	p.  
IC_"  �5/ % "� % J/J…�/�:m /J P�5 :8 q�	F "' % z n }�
.  
IC�z n   :' % v n% $�Å� 	�� E	�2 :�	� 	�� E	�2.  
IC�' % v % z n   :\ n% $	�F /J @( v�� :	�F /J v�k#.  
IC3   1k�5 ;%�� ;�=�k
� ;�~� n 
')�%D A�2U�� 
LD+A�,�5� � $�O1W�%	� ...) J:� �� :8 q�	F E]��	p...�	� 	��... /J @(

WJ 	�FÑ�	.(  
IC4\ n   :+D.  
ICC' % v % z n   :@( E�W� ;�	Ñ5.  
ICIz �#�� n   :�:p/.  
ICOz �#�� n   :��b#.  
ICT\ % v n   :q/%.  
IC^}k2 h/:p   $T_/�3��4.  



 66�

W ��m ��5�N# Úm ] t	) E%/`F�II�  

`p"p % $;�HË�m ��� % ;�H�d
 £�
II� 9)	W� "D @5�D $;�Hd�
78 `F��
 % $;�Hk�(	8 

E�H�< /�©W� �2J �/�J % $E�H
%� /�©5  �Hs �p:p @H#%�<II3 $u�*:  

Ò`�Ë~M# Çd
 ] `p� @Z�=5 	�:II4  YÅHN# Úm ] `p� @5:Ý ÅH2IIC  

?J E:< ó�) �J ;�=pJ /�P� %III v:m X @
]�%X $@( E�8� ]�¤�*u:  

`�����# z:m Úm ;�Å
J £
] ;:ÐIIO      z�5 �6# ]� @���p +b2 E�Í /J]�T3&[J	( IIT  

�J `�P5 /J��#�II^@
%� ���# @�d�
 ���# ;�D Y:�p % IO_ $u�*:  

 ;:ÐÒ% ;��Hm EJ�� @6�Ã +IO�E%/ ?]�8   �imIO��òJ % ?�H�F� 	p @6dH� ;:Ð :8 IO3  

                                                                                                                                            
II_"  @�6p	Í /��]� % "\ n }�
.  
II�� ;����
 `�� PZ2 �~�  ,D%��
 . 	�5�zd��)! � $4��  1W�%	�)`F�W ��m E%/ @�p 	bF ] �J E%/ 	�(`�k
� /�g% $) : /J

%� @( ;X �#X ��dp E%/ :8 Y	>�.(  
II�\ n   :`#"p %.  
II3 v % z n   :' n% $E�H�< ���F �2J �/J % :\ n% $E�H�< ��F �2J J/% % :E�H�< ��F �2J //J %  .  
II4' n   :`��~M#.  
IIC' n   :`pÅHN# .\�W �� {
� /J�i�� n ?�D& ¾.  
III' % v % z n   :\ n% $?J E:< 	��H# �J �;�=pJ/�P� % :?J �:< 	��H# �J ;�=p�J/�P� %.  
IIO\ % ' % z n   :`����#.  
IIT\�W �� {
� /J�i�� n ?�D& ¾  .  
II^"  �J "\ n }�
.  
IO_' % v n J�]  " :5 % û:f�# @�=W�H2 	�5 ��k�� @6�Ã�%� û:�Ü @�=�	# z�i"\ n J�] % $" : @��=W�H2 	�5 ��k�� @6�Ã

@
%� û:�Ü @��=�/ z�i5 % % û:f�# ."  
IO� }�
  "% "v % +gK� n.  
IO�+gK� n   :A�im.  
IO3 ¹�W/�d
� �M�
 `�k
� �~�  n zd��)! � $�__� W�%	 1...)E%/ ó	p % ;��Hm .(...	�5� �c��¾z���_£�B> 
 $,d�d2 ���	 

 ;�	É $v%	p Y�/�6=5��3OI$v ��  �D � � �3TO;�:W�
� 1W�%/ }d5 @�F 1W�%	
�% ��>W& �M§ �a `�k
� 9�H�W % $.  



 666

)�l (z����d ����>IO4
  

Xz�=��# $YJ��p z�=FIOC 	� $YJ�Np Ò?�WP.?�W�H�Í $��W� . $£�p �
��# �
�p $��5� 

% J:Np ÚkM# $�F% % J:D ;�N# $t	) t�i5� 9��gIOI�dg IOO $  

X 	H� z��/� 	=FJ 	p @�5Òv�HW:   %X@b�� 	p @�5.:m �	( z�fg� �v�H5IOT  

�g��N�N
�� !��F $A�mª� ,�	�h�% eK�!
%A.  

v]:pIO^ ;�D ]:�
J q:) ;:Ð Ò��]IT_v/:) % $IT�X J/J ]��5 ;:Ð  $]�� l62 J:


/J $J%�N# �5 E�2J % $J%�Ü �5 E�H©�Ò	
%� @5�%/ @
�©# µ ?�IT� $u�*:  

�) ;:m ?�WJ % `F/ �J ;%�� �J @=�m �8 %IT3�)   �87W Y�kZN# l6N
� nIT4��:=
�� ITC  

@( 	H
%� ��� ?�N�ITIY�k�5 @p	
/:g ;�Hk5�D /�J�:� :� $ITO?	W�5 .�:Z� % $`<	F ITT 

$`�	( `6�% % $Y	Z� ;�Z��`�	¤ `�	R % IT^% ]%/ ;�HD%� $I^_?�WJ % $;�]	
 9�) . 

                                                 
IO4' % v % z n   :@#�5 .q:).  
IOC\ n   :z�=M#.  
IOI }�
  "% "\ n .  
IOOE	mK� |�H
� n J�]  " :`��."  
IOT+gK� n   :$v�H5:m\ n%  :v�H5:m �	( /�	p�.  
IO^' % z n  \ %  :A)]:p.  
IT_' % +gK� n  " :/��( "1��M�� .�	
��.  
IT�' % z n   :A)/:) %.  
IT�z n   :' n% $�
%� :\ n% $9
%� :E�
%�.  
IT3\ % z n   :' % v n% $;%	� �J @=�m �8 �) :;%	� �J `�m �8 �).  
IT4\ n   :�878.  
ITCÇF�r ;�=�k
� ;�~�   . 	�5� zd��)!)�:kH�pa( � $��^ 1W�%	� )...�) ;:�] ;�D % `�m �8 �).(  
ITIz n   :v n% $@( 	
%� ��� :�( 	H
%�.  
ITO' % v % z n   :`W��5 @�
/:g.  
ITT\ n   :;:Z� %.  
IT^   �:<"`�	¤ `�	R % $`�	( `6�% " nA�,�5� 
')�%D A�2U�� 
LD+ � $�� 1W�%	� ) `6�%¤ `�	R % $`�	

(`�	.(  
I^_"  % "v n }�
.  



 66G

 �J 	� ?�WJ "�Ò9
%� $;�W	I^� Ò@� AM. % $q	=�# ?�HÐ� q�	F Ò ?�H�8/%� Y�� /�5 A��

 $q	=Üu�*:  

`p	Z� ]%/ 	6Ü ]%/ �/ 9ÜI^�   EJ/J 	� v:>2 	� @(Ò`���:I^3  

]%/ ��g:�imÒ@W%�] @
/�. �p	Í zJ�  	8 ?�5���5 ]�T3z[68 @
	®�m  ���:m % $jW	


J�?%/¡ @( /J ?�� �%� @5 ¾� �)	W� ;�H¤��H�< $jW%	8 @�.��% @H5��� I^4 Ûdg% E�Í 	s� % $?	W� 

@N��®. $?�/:�Ò 	�F u�*:  

/��� 	8 @#�5 E�I^C�6m �"p E/��       @(I^I@f)/ /�W .`)�J ýW/J �# ]� ��< I^O  

�Ò �J 	X@��5 ;�H�� ?J	m J	m @W @=d). "�k
�!"e.�% �:
�!�e.�8 �:!&�#�;�"I^T  ;�r� % $E����%�"�
��V+ 

�
[��p ���+"I^^E���!< l#/ ?J���) :� @5 % $E��5/:( ld) ?J�b� /�H( @5 $E���å	W� .  

   @f)/ �N� �# /J��#�.   @f�F % $��< . �	( O__     @�kÜ +��� @( @��H
%� ýW/J $O_�   $Y�FX +��� 

�¤ �J %Ñ@H�O_�Y����# ]	� O_3�6Ð �
%� $O_4 Ò�5 �J % $/:5 @5�W	 $@
%� /%	p @5�u�*:  

                                                 
I^�"  9
%� "\ n }�
.  
I^�+gK� n   :Y	Z�.  
I^3  �k
� \�HZ¥� J:N�# �W�
� ����
 ` nzd��)! � $O_ 1W�%	�...) �W:>2 	�.(...  
I^4' % z n   :?%�/�¡ @( /J ?J����.v n% $���% �;��H�� @H5���  :?%/¡ @���J ��.\ n% $��% ;��� @5���  :?%/¡ @( /J ?���. @H5��� 

��% ;�H�.  
I^C' % v % z n J�]  " ::8."  
I^I"  @( "\ n }�
.  
I^O  k
� \�HZ¥� J:N�# �W�
� ����
 `� nzd��)! � $II 1W�%	�) :8 /��� 	� @#�5 E�...	Ò /�W .(...  
I^T n �~( �:b
� �~�  Ci�'�� jo��V$  �D� � �^� n ��
% �4�%5� 
�( ����2�� Q��| =��*\/:d(/�k��
 $  9=�
� /�J

 Y%�� $1���N
��4��/�__�$  �DO � �4%	�  1W�)!"�k�
� *;�¢!F�:�
��% B.!�!"�=�# B.!"�̄ �
� ,�F �;��#�]���
��% !".(  
I^^¸H=�� `�� �# �.PD �:b
� �~�   .`�k
� ��·%) :\�~*
� ��¶�
�% �.���!��N
� �1�#*"�2    �+����p [��
 V+���
�% ,�M�=�H�W !� .( 	�5� j���� �� C��)!

§�2/�$  �D� � 3^�.  
O__n  E	mK� |�H
�  :@�>F %.�	( .  
O_�\ n   :`�kÜ.  
O_�\ n   :���¤.  



 66l

?J�# E:k�.�8 :8 +g% O_Cv%J �# 	fp O_I  �6Ð �)%/ Ù�	Ð �J�� J�� ?�	�O_O  

/���� `
%J �6Ð % $/�W �H�� `ä @6�ÃO_T  $@
%� u�*:  

��%] µ �%J	F `�N5 :ôÃ :8 ?�D  /�å µ  "F� Y��# :ôÃ :8 	�2O_^  

 )�x (z��d ��>O�_
  

XE�b� Ê�2�� $`
%J ;��O��é�m $`NF/ ;�:�( O�� /�:5�� % $Y�p X ;�( $Y/:g z�=F

��:# ��% $`(:) ��N# ��2 $Y��Ü U:kHW $`#	�#O�3`�6� O�4 	� $`�# E�W�2/ A2�/ $

/��%J ³"g 9�<O�CJ�� $/���p ³"F ¨	� 	� % $.  

@¯d5 @( ï#~m. q�g ]�T4&[@�:F % $	�̄ k# E�:� 	�æ . 	V�N# A¤�#J �fg ��:�m 

@�<O�I@R%/ @( ï�Ö % $.�( `6Ø �9�
J Ñ�6O�O?Pkp $.�( /�~2 �9�@
%� �kW] O�T@��p $. @=#~m 

 `�Zm U�H< 9H
%� G	2"�H!s ,�i���& !������!��2 ø."O�^ Y�� z�Z� % $@�W� �B>O�_:  

                                                                                                                                            
O_3z �#�� n   :Y�]�5 .1������� :��5�
� ��]�:5% 	��
� � ��) �# h�W�6
� 1
]�H
�Y������# �MN�% $ . 	�5�A�B�� C�$� $)��( �D $

�� � CC_.  
O_4v n  " :�6� "1��M�� .�r��.  
O_Cv n   :�� :8 +g% .?J�# E:k�\ n% $ :?J�# E:k�.�� :8 .  
O_I\ n   :A)%J.  
O_O]��6
� ÇF�r `�k
� �~�   n \zd��)!) ;�	É( � $�OC 1W�%	� ...)v%J 9) 	fp �8.(...  
O_T' % z n  " :/�~�� "1�ZN�� ��~
��.  
O_^   ¹�W/�d
� �M�
 `�k
� nzd��)! � $�4 1W�%	�) :8 ��#.(...  
O�_' % v % z n   :@#�5.q:) .  
O��"  �E�b "\ n }�
.  
O��\ % v % z n  " :é�� "1��M�� .�r��.  
O�3z n   :�:#.  
O�4|�H
� 	 �p n J�]  " :`�#� ��i# j�i#."  
O�C' n   :`
%J.  
O�I z n   :@fd5.@�:5 % 	¯k# E�:� 	�æ A<�g .v n% $@�< 	Ë�N# ;�D Ù�#J Ag:�m  :@fd5. % 	fk# E�:� 	�æ A<�g 

@�	F.Ë�N# A¤�#J �fg z:�< ' n% $@�< 	 :@fd5.?	�æ A<�g .@�:F % 	¯k# .�:� .Ù�#J �fg �:�m  . �:<%" ï#~m



 66x

Q���=���8 ��!
 �!¡�aO���@�2��!F ��	�#!&   �Q����=���8 ��# A!
�a �?�]�%��D�%O��  

Y��Ü % �Hs % $`��# @�W�O�3	=�( �2J % $W	�O�4 :� ?�N� $@H68.@=�m % $q��=)� /�5 . $q�	F �8 

@�
/:g ;�Hk5�DO�C��D ;J�kW] `N�® O�I Y~
 Y�d=
� ?J	®�m @5 % $Y�	�# +�# ?�
J @5 $A�)J 

/�%O�O $u�*:  

                                                                                                                                            

@¯d5 @(.@�:F % $	�̄ k# E�:� 	�æ q�g .@�< 	V�N# A¤�#J �fg ��:�m  " �:b� l�N=#) �/�:� 	�æ ;X U�:>8 @( A#"p
 	Ë�N#Ò@N
��#% �5�J	.�H( 	�̄ k# �/ Ù�#J �fg ;X  ( n5� 
')�%D A�2U�� 
LD+A�,� � $��I .  

O�OE	mK� |�H
� n J�]  " :%."  
O�T �:<  "@R%/ @( ï�Ö.?Pkp $ �6Ñ
J 9�( `6Ø .@
%� �kW] 9�( /�~2  " nA�,�5� 
')�%D A�2U�� 
LD+ � $�T^ 1W�%	� 

) /JÒ ì�=��Ð@R%/ ;:.
J `6Ø Ñ E/�kW:D % �6Ð?Pkp ;:.�kW] ;����) /�~2 .(  
O�^"  ���2 .�Hs ,i�& � " ÓW�r� n����2�� s�� $) Y�:2�
� z�=(4C( �D $C � C�4 �
|�� s*� s�� $) .�2�
� z�=(

34($ �D � � ��I3 ��o�$��� s�� $) /�MH
� U:�8% +��
� ���< z�=(�_( �D $3 � �4T-�4^.  
O�_+gK� n   :`�� . 1��( `��
 %"	N) "\ n .  
O��v n   :Q�=�W ¾ �¡a.  
O��   n z	( \�N# �� %	�N
 `�k
� �~��?2^/�D �?�`/� $ ��34 �.��2$/� $�D� �O� �]���2�� �c�B� $ �D� � 

�3I ����� P�'�� $ �33� n ��
% 1W�%	
� }dH� \�V5�$  �D�C � �_O �_��B��� gqB�$  ��_ � A�23
12-����� $ �43� �P�O�5� K�Z[$  �D� � ��O �K�L�M�D N�OJ2��$  �IC �"����D "�q-��$  ��CO �,�� 
)��


)�Z���D$  �DO � �IO ��o�h���D  �,>5� $ �DC � �4^ 1W�%	� ...)@2�F �0c�) (... n 1k�5 ;%��%]o���� $ �D� 
 �3I_ ��c��� 
J�2)$  �D� � TI �_�*!5� w��L�� $ �D4 � O�C �#�?B�� =�2�� $ ��T4 �P�U�U�� $ �D
� � 34O 1W�%	� ...)@2�F �0c�).(...  
  \���N�# �� %	���2 z�	!( :� :�\���P
� � �k2 �� 1N��/ �� :���
� �/�F . 1Hp 1HW��� A�2 �F%^ $���] »� �# h	62 n $�� 

�%J�2% $�:��p&% ��p7F. ���
� n %	�2 �8/� ��p% @��2 � A�g ¸H
� n:8 ��% .:�& @©NkF $�"p�� �a QD/ à  $��6
� �a 	��
�2 E��a �M�F `k�¡% $ :#�
� �M6F@�H .1�pJ�b
� �M6F $q�	N
� �a 	�2 @©N�%. ��D 	N) @
 .\	
� �# 1�	b# A�2 n:8 ��2 

��/I4� . n @=�	8 	�5�£¤U�� w�',���$  �DC � C�C�C�I �_��B���D �B��� A�23$  ���^���� � =�2�
C��?,��$  ���I %�CO ��C^ ���?�2^/�D ��?��`/�$  ��34 �_��B��� gqB�$  ��^ ��_ � A�,	�A�!µ�$  ��T_ �
�T� ��
*�<� $ �D3 � �T��� �]���2�� �c�B� $ �D� � �4_��C� �A!5� 
d�ef $ �D� � 444�44I. 
 +��<%#W-5� $ �DC � �I_��I�.  

O�3 �:<  "`�Zm U�H<... Y��Ü % �Hs % " nA�,�5� 
')�%D A�2U�� 
LD+ � $��� ���� 1W�%	� ) /JZm U�H<� `
" !�
!��2 ø.��H!s ,�i���&���� "%/J Y�� z�Z�  �@�2��!F ��	�#!& Q���=���8 ��!
 �!¡�a    �Q����=���8 ��# A!
�a �?�]�%��D�%% �Hs  `��# .(  

O�4' % v % z n   :\ n% $�/:��5	=p:( Y��Ü % �2J % `��# % �Hs @�W� :	�5�=p:( Y��Ü .�2J % `��# E�Hs @�W�.  
O�Cz n   :@=�m %.@�
/:g ;�k5�D q�	F ý�8 ' % v n% $ :@=�m %.\ n% $@�
/:g ;�Hk5�D q�	F ý�8  :@=�m %. q�	F ý�8 

@p	
/:g ;�Hk5�D.  
O�I' % z % +gK� n  " :�~D "1�ZN�� ��~
��.  



 66�

 @Ð �5�DÒÊ:O�T`<�	F ³	)   ñ �g % A�6ÐO�^�g % ì�D  ?XO3_  

%� ?�8	�F ?�Ò/�( @( �̀ *�kD `H�® @( @
%� ;�5/�	< % `��/ ?�5�DO3�� E�:� ���HD  @���k

@��p�d5� 9�® �
%� @=)	pO3�?J�� �5�#] $��6�:� @�kN8 .ï<�® @)J @=<	F O33 % $@�åJ q�® @=5 

@��%� ��Ü @¿ ��æO34. $E�H
%� �d=(� @=�� :� /�J:Ý +�kp 	� :WJ �;:���%� �"# /:# ��� Ú��  

u�*:  

% ;��F 9) 	� :8 	Z� J/J ]O3C@
�5 .�#   :ÐO3I`�5%J	Ò ]�	F 	� :8 `Ã E�Í O3O  

u�*O3T:  

`p%J E%/ J/�J @#�5 ;�/�P� �gO3^  `p�M#�5 �/ �# @#�5 	� A® /JO4_  

u�*O4�:  

                                                                                                                                            
O�O �:<  "/�% Y~
 Y�d=
� ?J	®�m @5 % $Y�	�# +�# ?�
J @5 " �:b� l�N=#) �W�=H� �/ ��R @5 % A��# Y�Ë~
 A2�%�� �/ �J @5

�d=
� Y��	�#A8 ( nA�,�5� 
')�%D A�2U�� 
LD+ � $��T.  
O�T' % z n J�]  " :]"% $\ n J�]" :@( ."  
O�^\ n   :AÝ.  
O3_ \]��6
� ÇF�r `�k
� �~�   n �~(%zd��)!) ;�	É( � $�3_ .  
O3�\ n   :�%�.  
O3�v n   :@�p�d5�.  
O33\ % v % z n   :@WJ��.' n% $`<�® @)%J @=<	F  :@WJ��. 	�)%�J @=<	F `<�®.  
O34 �:< n  "@��%� ��Ü @¿ ��æ % $@�åJ q�® @=5 ï<�® "�~� y��#	�
� ,¯�) `�k
 �%K� U�	i�� �a h/�)a) : ¾�æ E�
%� ��Ü

    q�® �=<�®Òq�FX ��# P��( ?/¡ @#]: .( 	�5�s)k> D D�$f � $4�.  
O3C }�
  "% "' % v % z % +gK� n.  
O3Iv n  " ::� "1��M�� .�r��.  
O3O n \�HZ¥� ���( �a 9�HW `�k
� �~�  A�,�5� 
')�%D A�2U�� 
LD+ � $��O.  
O3T 1��( `��
  "`�� "' % z n.  
O3^' % z n   :q:) ��� J/�J.  
O4_`�k
� �~�  \ % v n }�
 ./�:5& �p�b
 :�%  . 	�5�+��d� g��� w��?3 � $Y��
P¤ $3^ 1W�%	�...)  J/�J /J l62 ?�)

A®.(...  
O4�1��( `��
  " `�� "v % z n.  



 66�

�ZHW� �¯p .�:5 ;:ÐO4���p/ `)�J%	d�   J�� :8 �;X J:� :8 �;X @( :8 A��:m @Ð 	�O43 ]�T4z[  

  

���~�?�/ �p!
�Ô1�) �:�<��Ô1�% $�#!b!
�Ô1!¡ �%�<��Ô1!& $���M�# A����
� �/�/�% $!&�D!��# A����
� �	�/O44�% $!&��!��# A�� 

��
�*��	O4C�5 $�����M�J �È/�# ���HÔ;:�% $�5�©�	���p ��f«	O4I�# �d�=Ô;:�F $�� ,���H�M �L�}!F��H�=����!F!;:���F��H�=���
� SO4O $

�%�
���©���@O4T L!;:���#��N�
� �+���N����!FSO4^ $�#!& �*
�d�M�=�a �*��
 !~�([, �D�k!+OC_!® �k�N�@�2 !��J A�/� 
� *�!�� ��£�% $�&�J%�U �F ,

�5�d���@�/ !(� ��P*�
� �	� ��£�% $!���	�D�:�# ���5 �§��W �;!& $[	�� ¦	�~�(�	�5�� ,���2-.��m ��¦	�% $!&�5!& ��F!b�	BK� �5����# $�i!�!d�� A  

�#�:!��5�� ���!& $����*��M��e� ��# ��!F �>���@�J �/���
� !"��.  

�8��OC�. ]�TC&[  

                                                 
O4�z n   :\ n% $�¿� :�W�.  
O43 n �~(% y�b��k
� �W�
� �á `�k
�  zd��)!$ @�pÄ#. PWÅ8 $;�	Wa þH�	F % |W/�8 �3CT$v ��  � 3II ��c��¾z���_��B>  

 �D $,d�d2 ���	
3 � �^_T .  
  y�b��k
� �W�
� �æ : �/���� :�& :�y�b��k
� �W�
� �æ .	2�6
� �~�.�	N6
� ��Ì 9Ëb�# $�ZÌ 	M=6#  . n ;�b��k� �
%

;����/¡X .h��ib
�% �P�
� ��5 n �2/�� ;�(% .?	N) n 1�
�N
� @=5��� y�b��k
� ��æ \:���
� %	�m �#& ³�# . �W�
� �æ%
;"p/& �W�
� £�p% ,<:Z��
� �	�® �� ;"p/& ³�Õ ;�( . 1Hp n:8CTI��  .�b��k
� 1�	8 	�5� n yA!5� 
d�{+ $

 �DC � ���� �c��}��+�� Q��|  �D $I � 3TI_ �C�Z| kc��� � $3�O � ��+�� }�c��)~��2�( �D $I 
 ��^_O.   

O44"  /	�
� �# A�D& % "\ n }�
.  
O4C\ n  " :	�6
� �# "1�ZN�� �6
��.  
O4I\ n   :	p.  
O4O $�dd��� h/:p  T3/�I.  
O4T\ % ' % % v % z n   :�M�©� %.  
O4^ $Y�F�i
� h/:p  3O/I�.  
OC_' % v % z n   :\ n% $+�k�� £W	§ �,(~
 �a :+k� E	(�
 �a .|�H
� 	 �p% +gK� n%" :+k� "1��M�� .�r�� .  
OC�z n   :���N
� z/ �W �#X 1�R�/ 16�2 n �H�mJ& % 1Np�:
� @8	d�# �H��2 � G�F& .v n% $é :�"�
� /�J n �Ã.�:� .`· .

ú �D 	� �å Ê:Ò �2J   �=p�� �WX AÝ `#�m 	Ò�   �H�5 ;��� A�W �/²p ÓW�� �g ]   	W	b8 % �( ���p 	( :8  �Í ;�
�=�� @( .' n% $\�#�� �bd
� @k=( :\ n% $���N
� z/ �W �#X 1�R�/ 16�2 n �H�mJ& % 1Np�:
� @8	d�# �H��2 � G�F& :

% 1Np�:
� @8	d�# �H��2 � G�F&1�R�/ 16�2 n �H�mJ&  . 1��=�
� |W/�8^�_ .  



 668

  

E+�Z���  

�Y�Wª� �	MF   ��^  

� ÓWJ��K� �	MF   �4_  

3��H
� ��:<&% ��©#K� �	MF   �4�  

4/�N)K� �	MF   �4I  

C�"2K� �	MF   �O3  

I ���¤% ;���k
�% �(�#K�% ��:<K� .��& �	MF   �OO  

Oè�� n YJ/% {
� 9=�
� .��& �	MF   �T_  

TY�2:R:�� �	MF   �T�  

  

  

  



 66�

  

  � µ� E�Z�w�)    


)µ�  K+�$��  
@����  
_  

�?��:�� �@�M!
�a !~�̄ �8�   $;�<	d
��C/43 $1�s��� �
4C/�3  

�TO  

E���� �/��H
� A!��2 ���D!&   $@®�_/�_  ^�  
���%�����F!& 01�W�	!< �:���m�J �!¡�a   $+�H
��O/34  OO  

�?��2�J �!¡�a   $+�H
��O/I�  �C  
�/:�i
� ,�F �|�d�5 �!¡�a   $�H#Ä���3/�_� $1<�r� �

I^/�3  
�_O  

��k���) ���&�	
� !+�N�=�)�   $Ê	#�^/4  ��C  
�G�/BK� �̀ !<�	�)!&   $	#P
�3^/I^  �_I  

A!
�a ,�5�P���% ,V©�� :���)!&   $£p:W��/TI  TO  
�.�����
� ,�F ��M�2�	!F�% «̀ ���!s ��M���g!&  	�a� $����4/�4  ^�  

�/��M�H
� �t��	�®!&   $@®�_/�3_  ^4  
���i
� �Q�����8 �̀ �5!7!F!&   $}5:W�_/4� $t	mP
� �

43/4_  
�O4  

��!��N�W e�   $h	bk
��/��I $��_ $�3� �
 $;�	�2 �X3/II $h� ��� �

C/^^ $��d5K� �T/I_ $1�:=
� �
^/4� $�2	
� ��3/T $+fH
� �
�I/�^ $/:H
� ��4/�^ $�^ �

 $Y:k�HN
��^/4C $z�P�K� �
33/C� $��Ü �4O/�^ $�I $

3_ $Y�	Zr� $4^/�I �
 $�bF�H��I3/�  

43 $C3 $
�3�  



 6G7

�1�#����b
� ���:�W A!
�a   $;�	�2 �X3/CC $.��H
� �
4/TO $h� ��� �C/�4 $I4 �

 $��N5K�I/�� $t�	2K� �
O/�IO $.�	pÀ� ��O/I� �

 $Îib
��T/O�� O� �
 $1�s���4C/�I $t�b�K� �

4I/C  

�4_  

*�
� ����!��
� ���N�i�W �@��!
�a�9o�   $	®�F3C/�_  I� $
�OT  

���H�#X   $	Zr��C/4I  �^  
e� B.��) �;�a   $h	bk
��/O_�  $£p:W

��/^^ $£M�
� ��T/I^ �
 $Îib
��T/�O $Y�F�i
� �

3O/�_� $j=d
� �4T/�O  

��3 $
�34  

��	���W �	���N�
� �Q�# *;�a   $³�	65��^4/I  I^  
01!d����m � ��H���N�D ��5�a   $�3T/�I  �44  

��H�f�=!F ��5�a   $j=d
�4T/�  �4�  
��H��k�# ��f�=!F ��!
 ��H�f�=!F ��5�a   $j=d
�4T/�  �44  

�+��*�
� B.��5X   $;�	�2 �X3/��3 $@® �
�_/�3_ $	#P
� �3^/^  

^4  

������	
� �	�k�
� �:�� �@�5�a   $/:�
�C�/�T  C^  
������	
� �/:�d��
� �:�� �@�5�a   $£p:W��/^T $Îib
� �

�T/�I $	#P
� �3^/C3  
�_^  

A�5�J!& �%!&   $�ZH
�C3/^  �_3  
�/��i��BK� ,�
%�&   $;�	�2 �X3/�3 $/:H
� �

�4/44 $	6r� �C^/�  
C_ $^C  

A  
����gª��% o%�����
���   $t�	2K�O/�_C $�2	
� �

�3/�C $/:H
� ��4/3I  
��T  



 6G�

A!
�a ,�5�P���% ,V©��   $£p:W��/TI  O_  
��!<�	�6!�� ��N����   $t	mP
�43/3T  �O�  

U�/�] \�¡ �	��!¤ �J��:��  	�a� $����4/3O  ��  
w  

�8�k�/�� e�    $t�	2K�O/C4 $�H#Ä�� �
�3/�4 $	F�¤ �4_/I4  

�O $
�T�  

�/��M�5BK� ��M�=�f�8 ���# \�	�Z�8   $h	bk
��/�C $�II �X �
 $;�	�23/�C $�3I $�^C $
�^T .��H
� �4/�3 $CO $
��� $h� ��� �C/ �� $TC $
��^ $1�:=
� �^/O� $T^ �

 $�2	
��3/3C $����	�a �
�4/�3 $+fH
� ��I/3� $@® �
�_/OI $�r� ���/�4 $�3 �

 $;�<	d
��C/�_ $Y:k�HN
� �
�^/CT $	#P
� �3^/�_ �

 $��Ü h/:p4O/�� $j=d
� �
4T/C $�O $�W�r� �CO/�� �

 $1
J�á�CT/�� $£i
� �
I�/�� $����=
� �I4/^ �

 $q"�
�IC/�� $Ê	f=
� �
II/T $¨%Å
� �TC/�� �

 $1H�k
�^T/T  

�I3  

������N�
� �PW�P�N�
� 	W���b�8   $��N5K�I/^I $}W �3I/3T �
 $`�iF4�/��  

T_  

Á  
�z��8 ���s   $��N5K�I/C4  �_^  

=  



 6G6

,�k����   $1�:=
�^/��^ $	#P
� �
3^/3T  

43  

e� �,�k����   $1�:=
�^/��^ $	#P
� �
3^/3T  

�T�  

�f�
����k���
� ol   $+�H
��O/O^  �_C $
�_I  

�� ����!r�   $1Ö�d
��/� $��N5K� �I/� $
4C $t�	2K� �O/43 $}5:W �
�_/�_ $����	�a ��4/3^ �

 $+fH
��I/OC $.�	pÀ� �
�O/��� $£M�
� ��T/� �

 $�H#Ä���3/�T $+�H
� �
�O/�C $C^ $^3 $Y:k�HN
� �

�^/I3 $;��b
 �3�/�C �
 $7kp34/��F � $	®3C/� $
34 $Y�F�i
� �3O/�T� �

 $	#P
�3^/�^ $O4 $OC �
 $	F�¤4_/IC  

3^  

 ��H���/ *;�a !;�P�f�
� ��H�2 �9���¡!& \�~*
� �� �����f�
�
«/:���) «/:�d��!
  

 $	®�F3C/34  �4T  

!  
A*
���=!F ��5�J   $�ZH
�C3/T  �O  

4  
e.��6�W ���# �@��8�Ä�W �� �+�>!F ���
!¡   ��� $h�C/C4 $�W�r� �

CO/�� $1N��� �I�/4  
I3  

+  
�h�P�N�
� oz�/   $Y�F�i
�3O/�T_  ���  
,�5�J�] oz�/   $@®�_/��4  �_I  



 6GG

A!��2BK� �@o��/   $+��
�^�/�_  3O $
�IO  

�� !;��:�R�/   $;�	�2 �X3/�I� $�O4 �
 $�W�r�CO/�O  

�T�  

 «³�%�/¦���N�5 �̀ �H�D�% Ô;��f�W�/�%   $1N<�:
�CI/T^  I�  
�;:�H!�� 9�W�/   $/:�
�C�/3_  �_�  

E  
�@�5��f�k�p   $h	bk
��/��I $.��H
� �

4/�O� $��N5K� �I/�__ �
 $1�:=
�^/3� $}5:W �

�_/�T $IT $+fH
� ��I/� $
CO $.�	pÀ� ��O/43 $Ê	# �
�^/3C $.��k5K� ���/�I �
 $�%	
�3_/4_ $	#P
� �3^/4 $

IO  

�I$ I^ $
OT $
�33 $
�O4 $
�OI $
�O^ $
�^� $
�^C $
�^I $
��C $
��O  

��!"��
� �+�k�p   $h� ���C/�I  �_4  
A�M�=�H���
� �h�/���p   $�ZH
�C3/�4  �O  

!;��P����
� �Q�R�%�% ��M�N!F�/ B.�����
�   $��	
�CC/O  �  
A!��N�
� �Y��%�����
�   $@®�_/4  3O  

Â  
�Âk�� ��M!d���)   $£p:W��/3_  �C3  

�  
�#�	!��# �£�f�g�1�2:�F�	�# �1   $}k2T_/�3��4  ��_  

����b�=�����
� !'��	oi
�   $1Ö�d
��/I $Y�F�i
� �
3O/��T  

�4  



 6Gl

�����b�=���# �0®��	�g   $j=d
�4T/�  ���  
Ã  

¦z:�����# -.��#�% �J%�����# �+�§�% �J:�>�H�# ¦j��!®   $1N<�:
�CI/�^�3�  I�  
�  

«	���m �:���% �0c���) �:���	���8 �;!& A���2����!
    $h	bk
��/��I  �C�  
�/�!����À��% o,�6�N
�   $;�	�2 �X3/4� $	F�¤ �

4_/CC  
^4  

E�:��!F �@���/ ���JX A�i�2   $@®�_/���  �OT $
�_^  

«/:�d!¤ È:�d�2   $�r���/I_ $1
J�á� �CT/�  �O�  
����*��2��!
 ��#    $.��H
�4/��3  �O  

E���� �/��H
� A!��2   $@®�_/�_  T  
�H�2���(�!b�8!& �� ��   $Y�	Zr�4^/�3  �OO  

Ä  
����gª��% o%����
�   $t�	2K�O/�_C $�2	
� �

�3/�C $/:H
� ��4/3I  
4� $
��_  

.  
���:���m�J��!F   $	#P
�3^/O3  �^  
����i�� ���8�/�!F   $£p:W��/^I  T� $

��3  
�Y�	�#�& ���!( ���b�=�p�!F   $J:���/���  �O4  

�8 ����� �U���g�!F�	�#�Ä   $	Zr��C/^4  �O4  
�%�	�k�=�2�!F   $	6r�C^/�  ^^  

�³��k�g�À� �l�
�!F   $��N5K�I/^I  �4  
��	���W �	���N�
� �Q�# *;�¢!F   $³�	65��^4/C  TT  

��H��k�# ��f�=!F   $j=d
�4T/�  ��� $
�IT  

�G�/BK� ,�F �J���!d
�   $Îib
��T/OO  �_I  



 6Gx

���D ����H
� !+�=!< ����5!7!�!F��N�   $h� ���C/3�  ��_  
���6�k�
� B.��D �;!& ���!�!F   $£p:W��/^I  T�  
!;:���F��H�=���
� �}!F��H�=����!F   $�dd���T3/�I  ��O  

!;:���#��N�
� �+���N����!F   $Y�F�i
�3O/I�  ��O  
�}!F��H�=����!F ���
!¡ ,�F!;:���F��H�=���
�    $�dd���T3/�I  3_  
¦q���g ���N�b�# ,�F¦/���=�b�# ������# ���H�2    $	�b
�C4/CC  �O^  

�  
A�5�J!& �%!& �����p�:!<   $�ZH
�C3/^  �O  

¢  
����N�=���
� ��k!�
�   $�2	
��3/^  ��_  
�����M�) �@�� A!d!(   $t�b�K�4I/T  C3 $

�__ $
�3�  

�;�!F ��M��!��2 ���# ¶+�(   $��	
�CC/�I  �IO  
�0c��H�� �:���	�)��% �:���(  �
� $/:C�/�^ $1<�r� �

I^/�4 $Y"p	�� �OO/43  
�CO  

���(   $h	bk
��/��O $;�	�2 �X �
3/4O $C^  $��N5K� �I/O3 �

 $+fH
��I/4_ $Ê	# �
�^/3C $}W �3I/T� $	F�¤ �

4_/IT  

�^�  

P  
����i�d�5� !�   $h	bk
��/�CI  3^  

��M!
  ����i�d�5� !�   $h	bk
��/�CI  �4  
 �����d�5 �9���~�8 !��Y��	���� ���M��!��2   $	®�F3C/T  �O4  

�� �³�%�/ ���# �:��!c���8 !�   $£p:W��/TO  �C_  
�@�d���m ���# !��% �@�W���W ������ ���# �+�®��k�
� �@��8�7�W !�   $`�iF4�/4�  ^T  

��W�����d���
� �9�f�W !�   $h� ���C/I4 $Îib
� ����  



 6G�

�T/OO  
«9�i�5 ��M��F ��H�����W !�«z:���
 ��M��F ��H�����W !��%    $	®�F3C/3C  I�  

��	�#!& ���
!¡ ���N�� ����f�W B� *+�N!
   $q"�
�IC/�  OC $TT  
!;:���#��N�
� �+���N����!F �!~�� �+�©���
   $Y�F�i
�3O/I�  3_  

#  
�����2BK� ¶~!��8�% �}�d�5BK� �@��M�=�6�8 ��#   $t	mP
�43/O�  �3�  

A!��2 ��#�Ù!"�k�
� *�a ��:�p�	
�    $h� ���C/^^$/:H
� ��4/C4 �
 $Y:k�HN
��^/�T  

�O4  

E!&�/ ��# �J��Ä�d�
� �z!~!( ��# ��# A!��2 �@�5%�/����=!F!& $
E�	�W  

 $�ZH
�C3/�����  I� $T3 $
�3I  

.��#�����2�	�#�% ���   $Y�2]�H
�O^/3�  OO  
�1���	�=�# �!¡ ��H������#   $��k
�^_/�I  �  

¦/���=�b�# ������# ���H�2 ¦q���g ���N�b�#   $	�b
�C4/CC  ^C  
�Â����2 ��5�!��#   $Ê	#�^/CO  T $TC  
A!��2BK� �¬!��   $Y�F�i
�3O/T $� �

3T/I^  
I� $^T  

�Q�#��
� ���#   $1�:=
�^/^� $h� ��� �C/T3  T�  
�@�d���m ���#�% �@�W���W ������ ���#   $�2	
��3/�� $t�b�K� �

4I/�� $��� �O�/�O  
3O$ 
�IO  

!� �Ó���� ���#�9���=�f�W    $q"�
�IC/3  �C�  
����d�5 !+�=!< ���#   $h� ���C/3�  ��_  

¦�����2 ¦������ �;��!
 ���#   $+�H
��O/I  �� $O_  
C  

��H���� ��8��k�5   $;�	�2 �X3/3O  ^�  
�� ���# «	�i�5   $£i
�I�/�3  �4�  

��	�i�5��PW�P�2    $j=d
�4T/3  ��� $
�IT  

,��%�/ ���# �@��F �̀ �̄ !d�5   $	Zr��C/�^ $� �3T/O�  �^�  



 6G�

�/:�<��H
� ,�F �	�b�5   $	s���O4/T  �_O  
Åc  

«���k�
 ����   $h	bk
��/�TO  �^3  
����!
 «���k�
 ����   $h	bk
��/�TO  �3�  

�/:�d���
� �PW�P�N�
� �:��   $����IO/�  �_O  
D  

�?��H���2 �̀ �>������%�;�P�f�
� ���#    $£p:W��/T4  ��3  
��W�	�mª� ,�F ¦q���g !;����
 ,�
 �+�N�D��%   $.�	N6
��I/T4  �O�  

�����WBK� �J��:
�   $Îib
��T/3_  �O_  
���M�H��®����) A!
�a ��:!��m �!¡�a�%   $h	bk
�� /�4  ^  

E���M�
� �Q�k�8� ���# A!��2 ��!"��
��%   $@®�_/4O  O^  
���F��N�
��%����H
� ���2    $;�	�2 �X3/�34  OT $

��_  
����H
� ���2 ���F��N�
��% !Ç�����
� �����§�!��
��%   $;�	�2 �X3/�34  �_^  

��!��2!& e��%   $;�	�2 �X3/3I $�IO �
 $.��H
�4/�C $4C $h� ��� �

C/I� $��N5K� �I/CT �
 $£p:W��/OO $+fH
� �

�I/�_� $q�b65�� �T4/�3  

�IT  

e��%��!��N�W    $h	bk
��/��I $��_ $�3� �
 $;�	�2 �X3/II $h� ��� �

C/^^ $1�:=
� �^/4� $+fH
� �
�I/�^ $/:H
� ��4/�^ $�^ �

 $Y:k�HN
��^/4C $z�P�K� �
33/C� $��Ü �4O/�^ $�I $

3_ $Y�	Zr� �4^/�I �
 $�bF�H��I3/�  

�__  

�/:�#eK� �Q�D�	�8 �� A!
�a�%   $h	bk
��/��_ �X � $;�	�2�_O  



 6G8

3/�_^ $��d5K� �T/44 �
 $�r���/OI $	®�F �3C/4 �

 $�W�r�CO/C  
A��:�W «,���%   $�ZH
�C3/4  �OT  

¦z:�����# -.��#�% �J%�����# �+�§�% �J:�>�H�# ¦j��!®�%   $1N<�:
�CI/�^�3�  �I  
������2 ��5��!
 ���# �?��H��*��2�%   $£M�
��T/IC  �O_  

�j�8�!d�# �?���H�2�%   $��N5K�I/C^  C�  
¦	�(���# ���# �+�M!F �	�(V~��
 !;X�	�b
� ��5�	���W ��!b!
�%   $	�b
�C4/�O $�� $3� $4_  �O^  

 �	�f�k�
��% «�!"�<!& �h�	�Z�) ���# �G�/BK� ,�F ��# *;!& �:!
�%
�Y�����!( �Y���d�5 ��# ¦	�f��!& �1�N�k�p �?���N�� ���# �?�����W  

 $;��b
3�/�O  3I  

�;%���k�N���
 *�a �}�5�À��% ���Z�
� �̀ �b!��m ��#�%   $Y�W/�~
�C�/CI  �I^  
E�:�M�
� ���2 �l���H�W ��#�%   $�ZH
�C3/3  �OT  

0"��< �� ���# �q���g!& ���#�%   $.��H
�4/���  ��_  
Ô1!s:�©�k�# �,����/�]�% Ô1!F:�d�i�# �q�/����5�%   $1�)��
�TT/�C� �I  �O $

�3I  
�%����	�(�À��% ��!"�Z�
� %�¡ ��o��/ �@�D�% A!b�k�W   $��	
�CC/�O  �_I  

��PW�P�2 ��	�i�5 e� � �	�i�H�W�%   $j=d
�4T /3  �44  
�  

�z��k�
BK� ,�
%�& ��W   $h	bk
��/�O^ $�^O $h� ��� �
C/�__ $q"�
� �IC/�_  

^^  

,�N�D�/� �1�H�c�������
� �}�d�H
� ��M�=�W!& ��W ��o��/ A!
�a 
01���R�	�# 01���R��/  

 $	Zd
�T^/�O��T  �^O  

�1���	�b�# �!¡ �����=�W   $��k
�^_/�C  �  
�@�5:�k�f�W�% ���M�k�f�W   $h� ���C/C4  �I^ $

�O�  
�@�5:��!d�f�W   $�2	
��3/��  3O $

�IO  
��W�	�W ��# �����f�W   $h� ���C/�  �  
e.��6�W ��# �+�N�d�W   $;�	�2 �X3/4_ $�r� ��  



 6G�

��/�T  
�Ó�N�k�
� ���:�W   $�%	
�3_/CI  �_O  
J��H�=
� ���:�W   $	F�¤4_/3�  OC  

�J��M�)BK� ��:�b�W ��:�W   $	F�¤4_/C�  TT  
�|dHW ��:�W   $��N5K�I/O3 $@® �

�_/�_� $+�H
� ��O/TO �
 $7kH
�OT/�T  

�_I  



 6l7

  

  6 m)!�%5� E�Z�    

_  
,o��/ ,�H���J!&.  �O�  

!��8 �!¡�a �!¡�a�% $¦U��k�� �@�=��*b!��8 ¦U��/�~�� ,�5�*b!��8 �!¡�a�% $¦U��/�~�� �@�=��Ëb!��8 $¦	�k�6�� \���k�2 ,�5�*b
�U�	�p!7��  �@�=�c�D ¦U��k�� ,�5�*b!��8.  

�I  

����!
 	d�W �%�	�d�¤��% �:�����	�8 �:�����/�.  �O3  
���P�
�!F �̀ �k�g&.  ^I $�4T  
�H����!& ���M*�
!�,���(������
� �h�	�#�] ,�F ,�5�	�6����% $��H������# ,�H�=�#!&�% $��H������# .  �O�  

��M�8�	���]�% ����5��
� �9�� ,�=�#�& A!��2 �t��m!& ��# �t�:�m!& *;�a.  �O� $�O^  
!+��< $�j��!d�5��% �³�	�6�5� �9��!b
� !+�m�J �!¡�a �/:�H
� *;�a :�% �� !�:�p�/ ��W ´Ô1�#!"�2 ���
!~�
 �+��

!��!b!F :�J:���¥� �/��J A!
�a �1����5À��% $�/%�	��
� �/��J ���2 ,�F��Z�=
� ���N�5.  
�O_  

���Z�N�
��% �z�	�N�
� �j�i�F!& ��5!&.  �O  
�z:���b�
� �h�	��!��H�# ���H�2 ��5!&.  ^O  

���!��
� �Q�#��:�D �̀ ��8%�&.  �O  
w  

:����f�8 ��%�J��M�8�.  �I^  
=  

 ��*��p�% �@��!��2 e� A*��g `
�p/ Y	>�" $	�6#J 	�g� J�MD ;:ÐJ�MD @W ?	d(
	!�6�#	���� Å(� J�MD ?J�MD @W ?/��#� }d5 %".  

�IT  

Æ  
���#o�
� .��	�>�m.  �4  

�����k�g ���N���/!& \����� ���JX !1�H��® �Y�	���m.  �^�  
!  

��J�:��
� �1!����H
� 9����J�.�����*�
� �1!���*�
� ,�F �.����i
� �h�	�̄ �i
� A!��2 $�..  �C  
���%�	���N�8 !��% ���%�	�k�2�!F Ôh�	!��H!< ����5��
�.  �O�  

+  



 6l�

�������	
� ��M�����	�W !;:������	
�.  �O3 $�OT  
!��!< �ø.�	�#� e� �����/  �^ $�IT  

"  
�Âk�� �J�J�P�8 �Âk�¤ �/�].  �C3  

Â  
����:�d�
��m�% ����%�/�%��).  �� $�^3  
J:�� �h�/:�p ,�H�=�k��).  �O4  

¢  
�t�	�2�& �;!& �̀ �k�k��!7!F �Â��d�̄ �# ��P�H!( �̀ �H�(.  �I^  

P  
����!��2 ø.��H!s ,�i���& !�.  �O $��4  

#  
���8�J��k�2 �l�� � ��5���k�2 ��#.  �IC  
���=!F�	�N�# �l�� � ��H�F�	�2 ��#.  �IC  

�z:���b
� 9V�!b�#.  ��_  
�@�5����
 A!��2 �@�k��!< ���# �1�����r� �Q�����H�W �Y�	�M!§ �����k�g ���N���/!& �� �Î!��m ���#.  �O_  

�@���/ �t�	�2 �@���d�5 �t�	�2 ���#.  �I^  
Åc  

oz�	
� !;����H�� ������.  ��_  
D  

�P�5 !+�k!< �Y�:�����
 �J����N�=�p����%�Y�:!�� ��%.  �O_  



 6l6

  

  

  G E���� P����D P�O�5� E�Z�    

_  
�,!�
� �.��%��
� �	�mX.  ��I $�4I  

�WX /�� `��	D ]� ;���Í $�5�Ì �J /J /�]X.  ��4  
�����=!
�%��
� E�����a � :����� �t��f�8�a.  I $�CI  

�a!¡�# �!����̀!F !7�p�Z�j.  �_^  
!��2 A!��2 �/��H
� ���# �	�M�)!&¦�.  TO  

J�2& ��J��2& �H
 ��WK�.  IC $�3�  
��MW�/��� ���:!b
� A!��2!&.  ���  

�q���i�W ��!< �z%�~!�
� *;!&.  ^3  
��MW���M�# �/����b�# A!��2 ��W���!�� *;�.  �3I  

«	W���D �1����D�À����% $«	W��!< e.��6�W ��# A!��2 �@�5a.  T4  
�¯�W !� �@�5�a�����#ª� �9.  �3T  

!&�\o	
� �D������ �M*~�z´  O^ $�O3 $
�_^  

A  
��o	
�!F�.��% �k
��H��.  �3I  
���f������ .  ^O $�CO $

�O3 $�OC$ 
�OI$ �OT $

�T�  
�k
�!"e.�% �:
�!��8 e.�:!&�#�;�.  ��3  
!���!ý��
� �����P
� �+A.  O3 $TI  

,�=*
��% ����=*�
� ������.  C  
w  



 6lG

�d8�î�!�
� �7���2 �H���#� �=!"� �M�.  ���  
F  

�D�P�r� �]�%������k¶�
� �����.  O3 $TI  
�H�D�M�8���H�� �8��M�.  OT  

Ô;:�H�F �;:�H���.  �C4  
�b��� ���M�DV+�#�J �@�2:.  C  

=  
�N�W �9�r�,��.  �IT  

!ÓW��!r� �	�Z�W �ÓW��!r�.  �OT  
!r�È	�# �l.  �O�  
!r��l�N�W �% :��!� �N�W!�A.  �OI  

Æ  
« ��	�)�a � ��/�J�À� �9!�!® ,�F �G�:!¥�.  �T  

!  
��
��W��) �%�b!d
��	(�# ��!< ���g��Y�*�
� �M�	.  �_ $TI  

+  
¦��&�	�� «��&�/.  �OT  

,��:���2 �,!
�a E����!& �ø.�	�#� e� �����/.    �I^  
"  

@��5 �/:�k�H¶�
� ,�F �J��].  �O^  
�8 �Âk�¤ �/�]�Âk�� �J�J�P.  �C3  

E  
�@�=!F�	�N�# ���2 �P�Z�N
� *��a �@�=!F�	�N�# A!
�a 0"��k�p �+�N�Z�W ��!
 ���# !;��f�k�p.    �O_  

Ô1�H�p �+�g�:
� �1�H�pÔ1�H�p �	�Z!�� �1�H�p $.  4C  
Â  

Ô1�H�6�H�)���P�m!& ���# ��M�F�	�2!& .  �_  
�  



 6ll

�g�f�k�1��
� �/�!� �8 �H��A.  ��O  
ª  

«9����] �9��k!r� �z�	�R.  T� $�T_  
�  

« ��/�J�a � ��/�J�À� � �/�J ���2 �P�Z�N
�.  �T  
.  

��MW�/��� ���:!b
� A!��2!7!F.  �3�  
��27F`M�5�� /��Wo�
� `
P5&% $�MW/�� ��:!b
� �.  �4�  

!F!"�� �7���Q�# !F �>�� �+�% $!��W �7���# ���%�/ �³�� .  �C�  
�  

!b
����!~�� �̀ !
�!< ��# ��:.    I  
¢  

!�
��	!� �Ê¯�W ��9�p � ��@!�.  IO  
��!"!�
� � :���# � :����� ��!"!(.  �O^  

!(��!& ����	!<�̀!< �:�2 ��#!��)�!¤ ����#�1  IT  
�;����8  ��W���8 ���!(�% $���!��8 �+����8 ���!(.  �II  

P  
� :�������
 B.�!F�% !�.     �^_  

Ô;�#�P!
�;������À�� ���M�W   ���  
«9� ��g «��M�p Á�®��:�̄ ���
  �4^  

 � �/�J �)%& :�?�/�J(  I$ �_� $�_3 $
�_T  

,�H�=��!�!
 ¦/��:�p �Y�!¡ �:!
.  O_  
��!"�p�À� ,�F �Y�	���( �h�/%�/�!< !��%!& �!~�� �}��!
  �_  

#  
/��H
���  �.��>�#�	
� ���# ��Z�=�����  �_ $O3  

�1�#����H
� �@�� �̀ *��� �z�	�Z��� �z�	�D ���#.  OC  
���#��k�H�2 �@�� ���i�f�W ��!
 � �:�6
� �U�/�P�W   ��4  



 6lx

� �1�H���.  ��^ $�CO $
�_^  

��!
��N
� Y�:�# ���
��N
� �Y�:�#.  ��_  
Åc  

�z:�W!& �	�k�g ,�
 *;!& �9��¦³:�5 �	���2 ,�
 ���W!& ����!F $´  4  
  



 6l�

  l+�B>5� E�Z�     

    
�*�B�� +�B>5�      
u�,�� +�<  
���'��  ���@,  ��No�'  
@����  
    KeJ¶� 
����      
�̀ !<�!F  .��J�/  +#�(  1k�5 ;%��  �3_  
«	���m  .��>!b
�  Ú���  1k�5 ;%��  4�  
A�f�R!&  .!"�>�d
�  +#�(  1k�5 ;%��  �3_  
    � 
������5      
�̀ ��b��  ��k�i
�  +W:®  1k�5 ;%��  �_C  
�!~���%  A�D��
� n  +W:®  1k�5 ;%��  �3O  
�̀ ��b��  E���H��
  QW	p  1k�5 ;%��  II  

,�
��N���
� %�¡  !� !"!F  £�dm  ¸H=��  4_  
    _�,�� 
����      
E�	�8  9� ��i�#  +W:®  1k�5 ;%��  3C $I�  

�;��:�mÀ� ¡�a  z��=��
� ��#  	F�%  1k�5 ;%��  O�  
�9�i�W  z�!~�2 ���#  	F�%  1k�5 ;%��  3  
�9�=!( �!¡�a  z��:!��  	F�%  1k�5 ;%��  O�  
���:!F  �z�	�)!&  +W:®  ¹�i
� q�fpa :�&  CO  
�̀ ��b��  9�(��/  +W:®  1k�5 ;%��  ^T  
�@����6�8  �9�����8  +W:®  ¹�i
� q�fpa :�&  CO  
�,!�����m  9�
��D  +W:®  1k�5 ;%��  3C  
�̀ ��b��  9����	�
  +W:®  1k�5 ;%��  C^  
,�5��8!&  !®BK�9�W�  +W:®  1k�5 ;%��  ��^  
    _�2�� 
����      
���d!��  Y��	!F�P
�  +#�(  1k�5 ;%��  ��C  
�?��H���#  Y��	��*©
�  +#�(  1k�5 ;%��  ��C  
�̀ ��b��  �h�/�J   +W:®  1k�5 ;%��  ^4  
    g��� 
����      



 6l�

���
��:�5  ��=���#  +W:®  1k�5 ;%��  �34  
    _�n� 
����      
:�5�	�8  ³����<BK�  #�(+  1k�5 ;%��  �^  

�l� ������%  ³��)�%  +#�(  1k�5 ;%��  �^  
,o5!& �:!
�%  ³��H!��  	F�%  ;%�W] ���  ^3  
��
����D   �³:�d�W  +W:®  1k�5 ;%��  �_3 $���  
�,�
  j����/  +#	
� .%Pæ  1k�5 ;%��  4  

���M��#��p!&%  j��H#  +#	
� .%Pæ  1k�5 ;%��  4  
    P���� 
����      
��������%  ��	���J  	F�%  1k�5 ;%��  �33  
�̀ ��b��  J��H�=
�  	F�%  1k�5 ;%��  OC  

  e.������N
� ����  J��5oP
�  	F�%  1k�5 ;%��  �33  
�q��=�)!&�%  ��Z�H
�  +W:®  1k�5 ;%��  C3  
����!&  ��D�:
�  +W:®  1k�5 ;%��  C3  
�}��!
  ������% ,�F  QW	p  ��:5 :�&  I4  
*+!<%  ��2������  +W:®  ¸H=��  34  

�%E�:�< *;�a  �����D  +W:®  1k�5 ;%��  34  
�̀ ��b��  ���k�8 !��%  	F�%  1k�5 ;%��  ^_  

,�5:���N�Z�8 !�  ����2��:!��  �Ú��  J	� �� /�6�  4  
    _���� 
����      
�̀ ��b��  	� �!®  +W:®  1k�5 ;%��  O_  
�̀ *��D  /��:�®BK�  +#�(  1k�5 ;%��  �O  
��M!
 ��W  ��/��N�=���#  m£�d  �k®�k® ���\:�N
�   I�  

�t�/��N!�� �}���)  ��/��:�5!&  +#�(  1k�5 ;%��  �_T  
�N5  ��	!�!< ��#  Ú���  1k�5 ;%��  ���  
�̀ �5!& ��#  ��	!�!���%  Ú���  1k�5 ;%��  ���  
�̀ ��b��  	�F��%  +W:®  1k�5 ;%��  T_  
\�J��Ä�F  	�d�g  	F�%  1k�5 ;%��  T3  
:�H�� ��# �!¡�a  	�doi
�  +W:®  1k�5 ;%��  �C4  



 6l8


��	����  	*d!��#�%  +#�(  y�~��� ;�#P
� QW��  �O  
«z��=�(  /:��  +W:®  1k�5 ;%��  �_^  
�̀ �cok�5  ��/%�	�p�%  +#�(  1k�5 ;%��  ���  
�̀ ��b��  /�:��
��%  Ú���  1k�5 ;%��  T4  

����8�7�W !��%  /:����
�  	F�%  1k�5 ;%��  �C�  
�̀ ��b��  /:�M�6
�  	F�%  1k�5 ;%��  �C�  
0"��!&  �	!<��	W  +#�(  1k�5 ;%��  ���  
    1$�� 
����      
��M��  }�5!7�8  +W:®  1k�5 ;%��  ��O  
,�5��8!&  }!d�5!&  +W:®  1k�5 ;%��  ��O  
    !�b�� 
����      
�̀ �H�( ��!<  ¦G��	�2!&  Ú���  1k�5 ;%��  O�  
�̀ �W!&�/ A�=��  ¦G��/  Ú���  1k�5 ;%��  O�  
������H�D  G�%�	�#  +W:®  1k�5 ;%��  ��^  

�b���̀ �  �î��d�8  +W:®  1k�5 ;%��  C_  
    1B�� 
����      
�����#�%  �Q� ��R  +W:®  G/�d
� ���  3�  
�̀ ��b��  Q����8  +W:®  1k�5 ;%��  3O  
!��:!
�%  �Q�Z�M�8& ��!
  +W:®  1k�5 ;%��  ��O  
�0c��H��  U�	�Z�=�W ��#  +W:®  1k�5 ;%��  �OO  

�̀ �N!�!® �;�¢!F  Q�����8  +W:®  1k�5 ;%��  CT  
!¡�a���=���8 ��!
 �Q  �Q����=���8  	F�%  \�N# �� %	�2 z	(  ��C  

    1v�� 
����      
�̀ ��b��  ý�F��/  +W:®  1k�5 ;%��  4O  
    _���� 
����      

�+�f�=���W ��!
�%  t�/��N�8  ®+W:  1k�5 ;%��  �_�  
*;!& �:!
�%  �£�i�5�& ��!
  +#�(  G/�d
� ���  �_C  
� �/���W !�  �!d�g�% ��#  Ú���  d
� :�& %& {�k
� j=

y�]�=d=
� �W�
� �Np  
CI  



 6l�

�����5!& �%!&  �£���H�=�p!& ��!
�%  +#�(  G/�d
� ���  �_C  
+iç�%  �8²£�
  +W:®  1k�5 ;%��  �_�  
    .�'�� 
����      
�/��!<  �!<�/�% A!��2  +#/  1k�5 ;%��  3T  
    .�U�� 
����      
,���k�W   ��k
�  +#�(  1k�5 ;%��  4_  
�/��
�   !"�FBK��%  +#�(  1k�5 ;%��  4_  
    #W�� 
����      
!�!&  �+� ��]  +W:®  1N��/ �� ��k
  �3  

,�Z�8�	�����
�%  +� �:�#  +W:®  1k�5 ;%��  ��O  
�+����m  +� ����6
�  #z/�b=  1k�5 ;%��  ��T  
�̀ ��b��  ��!©���  z/�b=#  1k�5 ;%��  C3  
!+�©�# !�  ��!©�#BK�  +#�(  1k�5 ;%��  �_�  
�1�i�<  ��!b�#  /PD   ÇF��
�\]��6  ��_  

�.���!��N
� �1�#*"�2  �+����p  +#�(  ¸H=��  T�  
�	�f�k�
� �:��  �@������p  +W:®  ��· :�&  4T  
�̀ !��k!< �:!
�%  ��P�H�#  +W:®  1k�5 ;%��  ���  
�Y�	���6!F  +�p�	�#  +W:®  1k�5 ;%��  ���  

�+� ��>!d
� �	�M�)  +�g��:�=�#  +#�(  1k�5 ;%��  T�  
�@�i�m  �#!"�N!F �  +#/  1k�5 ;%��  3T  
�:�d�N
��%  +!
�P
�  Ú���  1k�5 ;%��  ��_  
�̀ ��b��  �:����!F  +W:®  1k�5 ;%��  �_�  
�/��� �:!
  "��k�p  +#�(  ��· :�&  ��4  
�/��� �:!
  "��
�J  +#�(  ��· :�&  T4  
    g�/� 
����      
�̀ ��b��  ���%��
���  #z/�b=  1k�5 ;%��  3^  
���/�!��#  � �1!��g���	
  +W:®  1k�5 ;%��  �_4  
�̀ �5!& �!¡�a  ����	�W�%  +W:®  1k�5 ;%��  �4  

`#�P�=�
� �!b!
  ��P���W !� ��#  +#�(  1k�5 ;%��  �3^  



 6x7

Y7�#�%!&  ��p�/!&�%  +#�(  1k�5 ;%��  �3^  
�̀ ��b��  �N�H�#�%  +W:®  1k�5 ;%��  CI  
�̀ �5&�%  ��b��
��%  +W:®  1k�5 ;%��  �_4  
    C���� 
����      
�:��e.�  ;��m��
�  	F�%  1k�5 ;%��  �I  

�Ó���f!F  ;����W  	F�%  1k�5 ;%��  �I  
���M!�� ,�F  ;����	�k
�  +#�(  1k�5 ;%��  ^�  
����	��
� *;�a  ���6!¥�  Ú���  ��· :�& %& +k2J  �__  
���f!F  ;:�H�D  +W:®  y�]�=d=
�  �C4  
�̀ W:!®  ;:�H�F  +W:®  y�]�=d=
�  �C4  
���5�a�%  ����6��  	F�%  1k�5 ;%��  T_  
`������P�8  ����2 .:�p  	F�%  1k�5 ;%��  T_  
    _�¶� 
����      
����#��p!&  �����5�	!(!¡  ³	�H#  ¸H=��  ��  
�̀ ��b��  �@���!��=���#  +W:®  1k�5 ;%��  ^C  
V+�( A!��2  �����W���D �%!&  +W:®  1k�5 ;%��  ���  
�J��k�N�
� �£�M!(  �������N���%  +#�(  1k�5 ;%��  C�  

�R�1!F!"�¥� e.���  �?�/:�5 ���#  #z/�b=  1k�5 ;%��  �_I  
�̀ ��b��  ��M�#����m  +W:®  1k�5 ;%��  4�  
�� ����!r�  ��M�oD�/�&  �Ú��  1k�5 ;%��  3^  
    D���� 
����      
�̀ ��b��  :�d�>�8  +W:®  1k�5 ;%��  TO  
    _���� 
����      
��:�<!&  ,�ç�	�=���8  	F�%  1��H®À� �� %	�2  O4 $T�  
	¼&  ����<��	�=
�  +W:®  ��	F :�&  �_�  
�̀ �k�g  ����
���!
  +#�(   1�®�F %& \]	m�k
�

�MH2 G/  
O4  

�jWo	
� ������5  ,�5��2�& ��#  	F�%  1k�5 ;%��  I_  
���=�W��!F  ,�5�7�)�%  	F�%  1k�5 ;%��  I_  



 6x�

�~�m�%  ,�5��	�8 ��!
�%  	F�%  1k�5 ;%��  I_  
�� A!
�a  ����� ���!(  +W:®  :�&��	F   �_�  



 6x6

  


�*�B�� w��*5� .��d�  

  ��5� 
����    
    9����] 9��k�f�
� z	R  ]E:�� z��/& �H2 1k�� '	)[  

+#�(  1k�5 ;%��  T� $�T_  
  _�,�� 
����    

]�@��������8 � 0�m& ¦lk�=���Ì �̀ �
%  �Ó�N�) A�2 [�z*~M��� ���D	
� �\&  
+W:®  y���~
� 1���H
�  O^ $�O3 $�_^  

]@�8%���2 /~���F 0&	#� Y	8% �¡a[  ��kH2 @� �iç �  :6
� U/PW �#  
Ú���  �%�b
� �k2 �� ��g  ��4  

  _�2�� 
����    
Ô1#��¤ 0�)���2 0�#:< �̀ <	�& ��(  ]�̀ �*�Æ% �̀ N6<& ����:D/ ���F[  

+W:®  	��©(  IT  
]�@bW�g �2 Û��
� z:ZÜ �¤ �ïF[  �] �+NH
� �¡a E:��6
� �	M��# �%�̀ *
  

+W:®   �� � �k2 %& ��Np �� ��Ü
�W/J ��� %& ��P
�  

O4  

  P���� 
����    
�@��� �J�	�W ¦�����R A!��2 ���b��W !��%   �;*�!¡BK� *��a]�8:
�% +�K� ��2[  

Ú���  }��=��  �  
  _���� 
����    

]@�=��	( �H2 ¦%	�N� �Z=���  �([/�H
�� .�>#	
� �# �Z=���  
Ú���  \	=fk
�  �_ $O3  

  1B�� 
����    
]�b
 [,�8��D��� �̀ �
�P�5!&  �U�/�] \�¡ �	��!¤ �J��:��  

¨P�   �� +�2��a %& ,#%	
� ���
,��®�	b
� \	�F  

��  

�@��=���k
 0�#�J ,����!& �;& �̀ c) :
%  ]�Qp%& �Åi
� �1��p ����
% @��2[  
+W:®   ,ÕP¥� z:bNW :�&),Õ	¥�(  TI  



 6xG

]�D !1�#�����,�N�Z�p� �����H�Z�
� �1�#�:�� ��2�	  �̀ 57F [�Q�������#% �J��N�p �# E0&�	�Ì  
+W:®  ���� ���  ��  

  #W�� 
����    
 �.�]/K�� �	��
� y�#�/]A��=�  ���B�k��5 ���# -.�6�¤ n \J�ÄF[  

 	F�%  ¸H=��  I^  
]\�~*
� ��¶�
�% �.���!��N
� �1�#*"�2  �% ,�M�=�H�W !�[V+���
�+����p [��
   

 +#�(  ¸H=��  ��3  
]A��H��
�� �����/ � �H�¤!& �# �����=�p�%  %[�+����Z�=!F Ô1�g�i�m ��k�i�8 �!¡�a  

 +#�(  t�!d�m �� }���< ��k2  I^  
  g�/� 
����    

]�@����� A���2 ���H
� ���JPW[  ����P
� ��©( �z~N
� �z	6��%  
 QW	p  �6�J	� �� /�  �3T  

]
�< �¡a���~� `[��:�<o��iF   ]F�[���~� �̀ 
�< �# !�:b
� ;a  
 	F�%  9Ng �� ��Z�
  I  

]�����:���
���� �h��:��
� Q# �Y�P�M�5 �b
%[  *�
� �³�	�p �̀ ���p!&%�Ç�f ]�:�#��p!& Ó��[  
 +#�(  ��:5 :�&  ��  

]���k
� � ���MF ,�k!< �̀ !��� ���
%  �̀ �bF ���!���[��o��!b��=����
 �+�>!d
�   
 +W:®  U�<	
� �� \�2 9�i5  �43 $�CI $�OO  

]�����
��� y:���#�/ �»� ;a[  ��Pm& �# �M�F	2& Ô1H6H)  
 PD/  , ��
� ��Pm& :�&  �_  

]/��%[���	��#% �0<�	�) �G/K� B.�R&   ]�������# �J�:�p& @H# ,��D/ �Q�R�:�#�%[  
 +W:®  \	=fk
�  TO  

]�2 �?:�D�:
� n ��H�2 �o��f�8�H�5:��  %[ «Y:��p ��¼]E�:!��%[��*�!���=�W   
 +W:®  £H�K� �� ��kN
�  T� $T�  

  C���� 
����    
]¦+���Z�� ,����) �£���W 0�	���J *;a[  �;������À�� ���M�W Ô;�#�P!
  

m £�d  ���`��s �� ;�  ���  
  _�¶� 
����    

]1���k
� :m& *;�/7�� � ��  !F�[��dm «t��
& ���	�
1      



 6xl

 	F�%   \�Np
�\]��6  �C_  
]hJ�2 �,��©���
 E�:���6
� �#% �Y:��)  ���
%[
� �î��d8 ���7!��M "=#� �H2   

 +W:®  ��· :�&  ���  
]1� ��< ���f�
� ;����� Y�65&%[  ��MW��M# /��b# A�2 �W���� ;a  

 Ú���  1k�5 ;%��  �3I  



 6xx

  

    
��+���� +�B>5�      
u�,�� +�<  
���'��  @,���  No�'��  
@����  
    5� 
������      
A��2  �k< �W/]   +#/  1k�5 ;%��  �^  

�  /�k8  �Z�� �8  Ó=æ  1k�5 ;%��  �O  
@�i<.J/J   ��D @#�5  +#/   ���(¥�\�HZ  ��4  
?�WJ E�. �/J�   ��J	F �¾�2   ¨P�   ;���p
�,D%��  3O  

J/���# `p%J  �	=p%J   +#/   ���(¥�\�HZ  ���  
@Ã E�M=p%J  	=p%J�   +#/   ���(¥�\�HZ  �C� $�CC  
Y�/J 	� 	Ò  �/ J:p	F �¤  PD/   ���(¥�\�HZ  C_  
�	8 ³�#  �/ ��/�J   ³	�H#   \�Np
�\]��6  ��C  
;�D  �	5��®   ¨P�   ���(¥�\�HZ  4^  

+�m /J :Ð    �/ E/�W  ¨P�  1k�5 ;%��  ^_  
�M�¤ @Ã  �/ ð��D   £�dm   ���(¥�\�HZ  ��I  
/�W  �/ ð�H)X   £�dm  ���( ¥�\�HZ  ���  
z�:D  � ����5   ¨P�   ;���p
�,D%��  �4O  

@5�m ;%/J  �#	F   ¨P�  1k�5 ;%��  �_4  
�#  �# �)%/  U/�>#   ���(¥�\�HZ  4I  

?�WJ  E:��  �Ý:65   Ó=æ  1k�5 ;%��  �O  
+Ò  ��ÅHÐ  ¨P�  1k�5 ;%��  3_  
;:H(  ��	p /J   ¨P�  1k�5 ;%��  3_  
z�fp  ��/:WP�   ¨P�  1k�5 ;%��  3_  
�)  %J�   £�dm   ���(¥�\�HZ  ��I  
    �� 
����_�2      

  `�]  `=#�m  +#/   ���(¥�\�HZ  4^  
`<:�  `m��5�   Ó=æ   ���(¥�\�HZ  4^  
	�:Ò  YÅHN#   U/�>#  1k�5 ;%��  ���  

;�/�P� �g  `p�M#�5   +#/  /�:5& �p�<  ��O  



 6x�

ï�]  `p� `#�m   +#/   ���(¥�\�HZ  �C�  
v��  `p� 	fp   +#/  \/:5&  �3�  
���(  `���� j=F   ¨P�   ���(¥�\�HZ  IO  
�J	# ;X  `�¯�#   ¨P�  �¥� :�& ��Np :�&  �II  
�J �W�  `pJ] ��� �8   PD/   ���(¥�\�HZ  CT  
�Ð �b5  `p	8   £�dm   ���(¥�\�HZ  3�  
�	Ð �8  `�<	2 /J   +#/   ���(¥�\�HZ  C4  
���:m  `�</% /J   +#/   ���(¥�\�HZ  3I  
`dÑ�#  `��)   ¨P�   :�& ��Np :�&�¥�  �II  
�#X 	�  `��6�   ¨P�   ,#��5
��\:ZH  �C  
ó	�  `��WJP5   Ó=æ   ���(¥�\�HZ  T^  
�p	8  `�5�=�(	=�   ¨P�   \�Np
�\]��6  ��  
@D�:m  `�5�	W%   £�dm   \�Np
�\]��6  ��4  
J/J ]  `�5%J	Ò   Ó=æ  \�HZ¥� ���(  ��I  
�/ 9Ü  `���:Ò   ¨P�   ���(¥�\�HZ  ��3  
��m �	�)  `p%J   U/�>#   ÇF��
�\]��6  ��3  
�#  `p%J   +#/   ÇF��
�\]��6  �C^  
�	8  `��5   Ó=æ  1k�5 ;%��  4C  

@#�5 E�  `)�J ýW/J  U/�>#   ���(¥�\�HZ  ��3  
Ù	# ;X  `F�W   U/�>#  1k�5 ;%��  �IC  
+b2  `F�W   U/�>#   ;���p
�,D%��  �II  
@�5X%  `F�W   U/�>#  1k�5 ;%��  �II  
�J 	�  `F�W   U/�>#   ;���p
�,D%��  �II  
�� ?��H)  `dÒ ;�:=�   Ó=æ   ÇF��
�\]��6  �I�  
?�WJ /J  `#��<   ¨P�   ���(¥�\�HZ  T3  
    �� 
����P��      
`d� �8  J��   U/�>#   �M§
�¹�W/�d  ��T  
.�:5 ;:Ð  J��   +#/   �æ
�y�b��k  ��O  
��Ý 	Ò  J�� v:#�	F   QW	p   ,#��5
��\:ZH  3�  



 6x�

;��p	Í  J�=F� 	�   ¨P�   ���(¥�\�HZ  OT  
/%~N#  J�=F� 	8/%J   ¨P�   ���(¥�\�HZ  OT  

�)�� ýW/J  J�PÌ   Ó=æ  /�:5& �p�<  �II  
�6Ð  J��   U/�>#   �M§
�¹�W/�d  ^I  
J��  J/�J   +#/   ;���p
�,D%��  C^  

	��:D  J/�J   Ó=æ  1k�5 ;%��  �_  
9)  J/�J   Ó=æ   ���(¥�\�HZ  4�  
¾�H� 	Ò  J/�J   +#/   ;���p
�,D%��  44  
��< 	Ò  �JJ/   +#/   ;���p
�,D%��  44  
£NR ]  JÅ�   Ó=æ   ���(¥�\�HZ  IC  
£
] ;:Ð  J	(   U/�>#  1k�5 ;%��  ���  
�/:�  J]   ¨P�  �¥� :�& ��Np :�&  �_3  

@d�§% 	Ò�.  �p	5   Ó=æ   ���(¥�\�HZ  4I  
��<  ��W:5  Ó=æ   ���(¥�\�HZ  O^  
]%	�	Z�   �)��  ¨P�   ���(¥�\�HZ  ��C  

9W	�d��  �)��  +#/  ( ���¥�\�HZ  C  
@5�m.?�WJ   �)��  +#/   ���(¥�\�HZ  ^�  

Ê	�  �6ä A#   Ó=æ  1k�5 ;%��  3T  
/�<  �) A# 	��#  +#/   ���(¥�\�HZ  4I  

@dÖ )`#�m(  �#X ��Í   +#/   ���(¥�\�HZ  I4 $�C�  
@5�m 	��b# /J  �H=m�� A#  +#/  1k�5 ;%��  �C�  

@( 	�  �H�5   +#/   ���(¥�\�HZ  ^_  
;�	Z�@(   	W%�H��# ;�   PD/  1k�5 ;%��  CC  

@):Ò ]�  J:� �W	�   ¨P�   ���(¥�\�HZ  ��^  
q:)  J%	F   +#/   ���(¥�\�HZ  44  
�)�  J%�#   U/�>#   ���(¥�\�HZ  3C  

J:65 A# 	Í  J:65 	Í   ¨P�  �¥� :�& ��Np :�&  �C_ $�C4  
��<  �WX  Ó=æ   ���(¥�\�HZ  3I  
�8X ]  �WX A# ;��P�   +#/   ���(¥�\�HZ  OO  



 6x8

A�W  �W�6Ñ�   Ó=æ   �M§
�¹�W/�d  OC $�C3  
�)  �W�� �#X   +#/   ;���p
�,D%��  �4O  
�J  ��#� J/�J   +#/   ���(¥�\�HZ  �4 $�43 $

�CO  
    _���� 
����      
A���8  /X 	�   +#/  1k�5 ;%��  �34  
J��  /��W�Í   +#/   ��k2
�y�(�P  �4T $�I_  

@5:ÑÐ  /����  Ó=æ  1k�5 ;%��  I_  
�#]  /��2  =æÓ   �M§
�¹�W/�d  �I  
J��  /�å µ   +#/   ��k2
�y�(�P  �C3 $�I�  

:8 ?�D  /�å µ   U/�>#   �M§
�¹�W/�d  ��4  
�# E�2J  /�:5�   Ó=æ  1k�5 ;%��  I_  
/�ä  /�Ø   Ó=æ  1k�5 ;%��  ��T  

%� `��M#  /�M#   Ó=æ  1k�5 ;%��  �4O  
@( E	��:D  /:�   Ó=æ  1k�5 ;%��  �3_  
:8 E:(	p 	�  	��  / +#   ���(¥�\�HZ  ^3  

Ù%	F  	6Ü   Ó=æ  1k�5 ;%��  ���  
    �� 
����e_�      
@( X /J  ]��   Ó=æ   ÇF��
�\]��6  ��4 $�I4  
��5J  ]%/   ¨P�  �¥� :�& ��Np :�&  �4C  
    �� 
����1$      

/��=5� /J  ��:�   Ó=æ  1k�5 ;%��  T3  
Ù���  �}�� %   z/�b=#   ���(¥�\�HZ  ��C  
    �� 
����1�      
@�5X  :m�v�H5   +#/  1k�5 ;%��  ���  

v�k# �(  �6ä 	Þ   £�dm   ÇF��
�\]��6  ^  
t�g ]�  �6ä 	MÒ   £�dm   ÇF��
�\]��6  ^  
@( 	� 	�  �5]%/ ]   U/�>#   �M§
�¹�W/�d  33  
�	8 /��WJ  v:Ò J/�J AÃ   ¨P�  �5�:#  ��O  



 6x�

�/ z:Ð  �W:m   +#/  1k�5 ;%��  ^T  
    �� 
����_��      
�# �5�J  Ú�  H# ³	�  1k�5 ;%��  �I_  
    �� 
����.�U      
@( ���  � ������p   Ó=æ   ÇF��
�\]��6  �4^  
    �� 
���� .�U


��+����  
    

?�6H��) :Ð  þ5]   ¨P�   ,#��5
��\:ZH  �C  
    �� 
����#W      
@6�Ã  ��©#� /J   Ó=æ  \/:5&  �I4  
@( E	p  ��m :Ð   Ó=æ  \/:5&  �I4  
@H�WX /J PD  ���   +#/  \/:5&  �CT  

#�	  �:p/   Ó=æ   \�Np
�\]��6  ��^  
    g�/� 
����      

`W/�2  �� @=dÒ   QW	p  ,#��5
��\:ZH 3�  

AMÒ  ��	ä   Ó=æ   ���(¥�\�HZ  ��C  
`Ë�m  ���¤   U/�>#  1k�5 ;%��  ��� $�I4  
@5:ÑÐ  �=pJ ]�   Ó=æ   ÇF��
�\]��6  ^4  
	Mùp  �JX   Ó=æ   ,��F
�y�%�6  ��3  
Y/:g  �J]:p A#   +#/   ���(¥�\�HZ  IC  
]%/:5  �/� %   U/�>#  1k�5 ;%��  �3C  

Y:�m ;%/J  �/�J ;%	�   ¨P�   ���(¥�\�HZ  C�  
¾J  �/�J   ¨P�   ���(¥�\�HZ  CT  

�#�J /J   	�	p �/�J   ¨P�  1k�5 ;%��  ��C  
Ò+  �	D �   ¨P�  1k�5 ;%��  �3C  

@=6Ò E�  �	m   ¨P�   �M§
�¹�W/�d  ^I  
t�	g  �/J ]�   U/�>#  1k�5 ;%��  �3C  
@( �#  �	p ¨�8   +#/   ÇF��
�\]��6  �I3  



 6�7

+k��  �	g�<   U/�>#  1k�5 ;%��  �3C  
�p:p  �	( ]�   U/�>#  1k�5 ;%��  �3C  
�=dÒ  �	ÑWJ 	�F   U/�>#  1k�5 ;%��  ��_  
J/J  �/:m /J   U/�>#  1k�5 ;%��  ��_  
��b�  ���R   +#/   ���(¥�\�HZ  C�  

@Ò/J 	�  ���P�
�!F   ¨P�   �M§
�¹�W/�d  ^I $�4T  
+Ò ;:Ð  �òJ %   U/�>#  �M§
� ¹�W/�d  ���  
�W/J  ��< J/:m   U/�>#   �M§
�¹�W/�d  ^O  
Çd
 ]  �) ]� 	Í   Ó=æ   ,��F
�y�%�6  �� $�3_   
E:k�  �6Ð �)%/   Ó=æ   ÇF��
�\]��6  ��4  
�/�Í  �)%	d5   +#/   ÇF��
�\]��6  �4C  
?/�:Ã  ��Ü   ¨P�   �M§
�¹�W/�d  ��^  
/�W  Ê	(   +#/  �(�� ¥�\�HZ  I $��  

;���
� 9®/  ��<J�g   U/�>#   ���(¥�\�HZ  ��^  
:8 	�F  ��b®�5   PD/   ���(¥�\�HZ  4T  
    C���� 
����      
`d�)  @g	2.;�D    Ó=æ  1k�5 ;%��  ���  
:8 ?�D  ;�J%�D  U/�>#   �M§
�¹�W/�d  ���  
+k��  ;�/J @#�D   ¨P�  1k�5 ;%��  �T  
@W�# ��.J:m   ;�	ÒJ ]�   ¨P�   ;%��1k�5  3�  
�	#  ;�/:¯�¤   Ó=æ  1k�5 ;%��  ���  
:�2  ;��Ò   Ó=æ   ��k2
�y�(�P  �I�  
J��  ;�MD   z/�b=#  ,p%J	F  �IO $�T_  
��F  �8 /J   Ó=æ   ��k2
�y�(�P  ���  
Åm  ;��   +#/   ���(¥�\�HZ  ��T  

ì��5 	Ò  ;J	#   £�dm   \�Np
�\]��6  ���  
��m  �)%/   ¨P�  1k�5 ;%��  ��O  
;�:m�	8   pJ�( `   QW	p   ,#��5
��\:ZH  3�  
�8X  �W]�   +#/   ���(¥�\�HZ  ��C  



 6��

    _�¶� 
����      
�5�D  ?X �g %   PD/   ÇF��
�\]��6  ��I  

`W:( 	p ]�  @=m�p   ³	�H#   ;���p
�,D%��  ��^  
J/J  ?J�W]   ¨P�   ���(¥�\�HZ  ��T  
�kg  ?J	(   ¨P�   ,#��5
��\:ZH  �T  

;:m ]�  1#��b
�   U/�>#   ÇF��
���6\]  ��4  
    _���� 
����      
;�p%	2  E:# /J   ¨P�   ,#��5
��\:ZH  �T  
�/ ��<  E�H#%]/X   ¨P�   ÇF��
�\]��6  ��I  
AMÒ  EÅg �W   ¨P�  1k�5 ;%��  TI  
9) /J  EÅ�/   +#/   ;���p
�,D%��  �44 $�4O  
�̀ k=(  A(�H�¤ ]   Ó=æ   ÇF��
�\]��6  �4T  
�J  ��:=
��   U/�>#   ÇF��
�\]��6  ���  
��5J  A���p   U/�>#   \�Np
�\]��6  �4C $�CC  
��÷  ì�� ;�MD   Ó=æ  1k�5 ;%��  �^  
/�P�  ì��5�   Ó=æ  1k�5 ;%��  �T  
��#  ì�Ý   ¨P�  �5�:#  �T_  
��ù�  ì�5:W   Ó=æ  1k�5 ;%��  �T  
'���  ì�:��   Ó=æ  1k�5 ;%��  �^  
?�H=(� /J  ì��	�   Ó=æ  1k�5 ;%��  �T  
�	5�MD  ð:8   z/�b=#  J	F,p%  �3  



 6�6

  


��+���� w��*5� .��d�  
  ��5� 
����    

]¾J �¤ Ù��� J]:p `k
 ��m 	Ò� `��Mp[  �/ J%J E�dD ;J�	�� ;�:8 A# �:�� �	Ø ]�  
 PD/   ���(¥�\�HZ  ���  

]@kN(.�/ ?/�%X �J �W� `pJ�	�#  �W:( [  �/ ?/�ô�� ��# �z/ �W ;�p/ �J �J�	# ��  
+#/   ���(¥�\�HZ  3I  

]E%/ `dg���( J/%X ��< /J �8 :8 [  @¯�5 J	�� +Ò.�# 	=FJ �q/% ]� �����   
+#/   ���(¥�\�HZ  O  

  _�2�� 
����    
]@( �J E� �( Åg [`p�dg +�� Y�p Åg  ]`p�F% `kÜ '	) ���=�� l62 ?/�Ð[  

 ³	�H#   \�Np
�\]��6  ��C  
]%� @( ;X �#X ��dp E%/ :8 Y	>� /J[  F�W ��m ��5�N# Úm ] t	) E%/`  

  U/�>#   ;���p
�,D%��  ���  
  P���� 
����    

];�Nk® ��Ò /J `��5 �¯p �MF ���([  J/�J @) v:Ñ� l�N8 % `p�/�J �¯p  
Ó=æ   ���(¥�\�HZ  ��  

  #W�� 
����    
]}d5 ANk® ��� ��=p	d� YJ�M) 	Ò[  ��J �)�� J:m `c�� AZ( 	� J:m ��J  

+#/   ���(¥�\�HZ  O_  
  g�/� 
����    

® �k�	#�AÍ ó	F �	W�����Í ?�Hm	F   ]���( ?�/ �Z( `p%J Åm @Ð ��b# �m[  
 +#/   ÇF��
�\]��6  ��T  

;�#�p µ /�( % z�:m ;�	Ò `ä `pJ ]  ]�)�� J:m /�J ]�/ ð @�Ò J:� �	Ò[  
 Ó=æ   ÇF��
�\]��6  ��C  

  _���� 
����    
]`�:m E%/ 	M# P( �# �J 	� /X ��/[   ;:Ð �W/�� ñ�:8 �5 �8 �)�"�  

 U/�>#   ÇF��
�\]��6  ��C  



 6�G

]`p�Hk
J E%	�� ;X /J ;�<�=6# /�( J�6Ò  �6H� }d5 �W �/ ��m [ì�6�Í ] �6Ñ� ?	Ò  
 ¨P�   ÇF��
�\]��6  ��C  



 6�l

 

  

    
�3�2�� +�B>5�      

u�,�� +�<  
���'��  �@,��  No�'��  
@����  
    ��5� 
����      
;:Ð  �#�/��   ¨P�  ,¯�)  �_4  
 lW�b)  �#�	��  � ¨P  ,¯�)  �T3  
 ;�MD  �¤:¤   ¨P�  ,¯�)  �T^  
    _�2�� 
����      

 �(/�/:�®  Y�M��   ¨P�  ,¯�)  �_O  
 ;�5]:W  YJ��p   ¨P�  ,¯�)  �_4  
 �#]  `�Í   ¨P�  ,¯�)  �_I  
 @Ð	Ò�  `p%J   ¨P�  ,¯�)  �_�  
 %	� ;�5�  `p%J   U/�>#  ,¯�)  �_C  
 A<�p  `p%J   U/�>#  ,¯�)  �_C  
 	M<  `p%J   U/�>#  ,¯�)  �_C  
 :�<  `2�®   ¨P�  ,¯�)  �_T  
 /�5  `��<   ¨P�  ,¯�)  �T^  
 �J @5 �(  `H#     ¨P�  ,¯�)  �T�  
    g��� 
����      
 A#:
��  ¨�=Ü   ¨P�  ,¯�)  �^_  
    n� 
����_�      

 �( �W�Pm  ³�=d#   ¨P�  ,¯�)  �T�  
    �� 
����P��      
 :g  J��   ¨P�  ,¯�)  �T3  

 EJ/% @5  J/J   ¨P�  ,¯�)  �T^  
 �	<  J	Ò	Í  P� ¨  ,¯�)  �TI  
 	�<  ��Z·   ¨P�  ,¯�)  �T�  
    �� 
����_��      



 6�x

 @ô�5  /�   ¨P�  ,¯�)  �TO  
 �H�  /�ÑF� �J   ¨P�  ,¯�)  �TC  
 @5PW�  Åm   +#/  ,¯�)  �__  

 ����( E�  	=W   U/�>#  ,¯�)  �_�  
 @HW  	s�  ¨P�  1k�5 ;%��  �^^  
��F	�� @5�(    /J��m   ¨P�  ,¯�)  �^O  

 	��ô(  /J��2   ¨P�  ,¯�)  �^I  
 ��(  /J�F% µ   ¨P�  1k�5 ;%��  �^_  
 �Z(  /J"� 	Í   ¨P�  ,¯�)  �^I  
 	Ò @Ð  /�J /�J ?J	Í   ¨P�  ,¯�)  �_4  
 �ú  /J/	g   ¨P�  ,¯�)  �_�  

 ;�5�:m :�  /J	ÑD   ¨P�  ,¯�)  �T^  
 ��=ÑW  /�</�   ¨P�  ,¯�)  �TT  
 J:D%  /�#�2   ¨P�  ,¯�)  �_O  

�# :��H�P �( �  /�#�<   ¨P�  ,¯�)  �_T  
  ��R  J/�HW   ¨P�  ,¯�)  �^^  
 ]:W  /J:W�   ¨P�  ,¯�)  �TT  
 @Ð	Ò�  /��=FX   ¨P�  ,¯�)  �_O  
 @ô5  //:=Ò   ¨P�  1k�5 ;%��  �_O  

 @=�Zm  	�H#   ¨P�  ,¯�)  �_4  
 Y:® lÐ�  	
	ù<   ¨P�  ,¯�)  �^_  
 �5�MD  	�6#J   ¨P�  ,¯�)  �^4  
 @5�MD  	�6#J   ¨P�  ,¯�)  �^4  
 /�	�p  	�¤�k<   ¨P�  ,¯�)  �T3  
 ��5�Ã  	�W� 	�:Ò   ¨P�  ,¯�)  �_�  
 	�:Hg  	�W!� ý�5�6F!� `pJ   ¨P�  ,¯�)  �T3  
 z�=2  	5%J   ¨P�  ,¯�)  �^C  
 ]�:�W  /:g   ¨P�  ,¯�)  �TC  
    _�e�� 
����      



 6��

 	�Õ	(  P#/%� ?]:W   ¨P�  1k�5 ;%��  �^O  
    1$�� 
����      

 ������Ò�)�·  }5�   ¨P�  1k�5 ;%��  �TT  
    1��� 
����      
 �dg  ���ùW�   ¨P�  ,¯�)  �^^  
    !���� 
����      
 	H�  ��m   ¨P�  ,¯�)  �^�  

 	
 ��F  ��:¤   ¨P�  ,¯�)  �_I  
    .�'�� 
����      
 A��  q	ù®   ¨P�  ,¯�)  �_T  
 @Ð	Ò�  l62   ¨P�  ,¯�)  �_I  
 �]:(  q:W   ¨P�  ,¯�)  �TC  
    .�U�� 
����      
 @ô�5   	(   +#/  ,¯�)  �_4  
 �( +W   	(   +#/  ,¯�)  �_4  
    
���� .�U�� 


�d����  
    

 l�N8   �
%� +g�%   ¨P�  ,¯�)  �_O  
 ��#   �p�   ¨P�  ,¯�)  �__  

 	
]:( E�  �W�D   ¨P�  ,¯�)  �^T  
    #W�� 
����      
 E�:5  +��¤   ¨P�  ,¯�)  �T3  
 �+!Ò  �%� ]�	F	p   ¨P�  ,¯�)  �^3  
 @ZH�<  ��:�� �dg   ¨P�  ,¯�)  �^C  
    g�/� 
����      

 	F ;%�W	F  ��( ;�MD   ¨P�  ),¯�  �_�  
 /�%  é�#   ¨P�  ,¯�)  �T^  

 ¾�2 E�  ���JX �X   ¨P�  ,¯�)  �__  



 6��

�� E/�M  �J/�%   ¨P�  ,¯�)  �T4  
  ��5%��m  �/��#	)   ¨P�  ,¯�)  �^I  
 ��5  �/��#	)   ¨P�  ,¯�)  �^O  
 �(!�  �	m   ¨P�  ,¯�)  �TI  
 ;:ô5  �Ò E��W�   ¨P�  ,¯�)  �T^  
 Î�� lW!�  ¾�J� ���8   ¨P�  ,¯�)  �TO  
    
����C����       
 µ�	)  ;���   ¨P�  ,¯�)  �_I  
 9��  ;J���   ¨P�  ,¯�)  �T3  

 @#:��m�=�(  ;�kkp �%�   ¨P�  ,¯�)  �^O  
 �M�
 A)  ;��J� µ   ¨P�  ,¯�)  �^O  
 ���  ;J��   ¨P�  ,¯�)  �^_  
 ;�D  ;���#�J   ¨P�  ,¯�)  �^^  

 @#"W� ýW/J  ;�W	=6#   ¨P�  ,¯�)  �^^  
 �:5  �p�J� J�)   ¨P�  ,¯�)  �__  
Ð� @#:  �p"�   ¨P�  ,¯�)  �^I  

 ;%	��  ���p"=k#   ¨P�  ,¯�)  �^�  
 @ô�5  ��p�/�J� z	R   ¨P�  ,¯�)  �^C  
 �(:g  �p/	=�(   ¨P�  ,¯�)  �^C  
 @#:6�  �p	�5   ¨P�  ,¯�)  �^O  
 	� @ô5  �p	
%� J�)   ¨P�  ,¯�)  �^C  
  E]�æ  ���p�	�#%�  ¨P�  1k�5 ;%��  �^�  
 	=�( �	(  �p ��<   ¨P�  ,¯�)  �__  

]:8 ;�(  ;:�
%�   ¨P�  ,¯�)  �^O  
 ;��
��  ;:�
%� �(   ¨P�  ,¯�)  �TO  
 ��m  ;:�
%�   ¨P�  ,¯�)  �^I  
 :�< :�  ;:�Hp   ¨P�  ,¯�)  �^O  
 /�% @5  ����   ¨P�  ,¯�)  �^�  
 �bF  ���#   ¨P�  ,¯�)  �_T  



 6�8

    D���� 
����      
 ?�HÐ�  :g   ¨P�  ,¯�)  �_4  

 ?J�/� �:)  :��<   ¨P�  ,¯�)  �_T  
 ;�MD  :�=®   ¨P�  ,¯�)  �TI  
 @=)	F  :W/   ¨P�  ,¯�)  �T^  
    _�¶� 
����      

 �p	
J  ?�( @5   ¨P�  ,¯�)  �^�  
 �W	� E�  e� � �����   ¨P�  ,¯�)  �^T  
 "�  @ZH��%�  ¨P�  1k�5 ;%��  �_O  

 Qå E�  ?�WPÒ  ¨P�  ,¯�)  �^T  
 ���p ��  ?/�Í ?/�Í  ¨P�  ,¯�)  �^I  
 /�% @5  ?/�Í ?/�Í  ¨P�  ,¯�)  �^C  
J:� /  ?]�� @b�  ¨P�  ,¯�)  �T^  
 @HW  ?PÝ��)X  Ó=æ  ,¯�)  �^T  
 /�/%��  @)�W  ¨P�  ,¯�)  �TC  
 ;�H
��  @
"�  ¨P�  ,¯�)  �^�  
 ;��
�:5  @
�:� @��<  ¨P�  ,¯�)  �_T  
 @��D @5  @
�:�  ¨P�  ,¯�)  �T^  
 P��5�:�g  @����Ð :�  ¨P�  ,¯�)  �_O  
 A��    @��< ¨�=Ü  ¨P�  ,¯�)  �_T  
 	�2 :�  @�H�!®  ¨P�  ,¯�)  �TT  
  :W�J @�5  @5�kW  ¨P�  ,¯�)  �T4  
 @�ô�5  @H5�#/J  +#/  ,¯�)  �_C  
    _���� 
����      
 :Ð  E����  ¨P�  ,¯�)  �^C  
 ��(  µ�	8  ¨P�  ,¯�)  �T^  
 �p/�/!�  A8�dg  ¨P�  ,¯�)  �_I  
 +W ��  ï#��5   U/�>#  ,¯�)  �_C  
 ;:�
%�  ï#"#   U/�>#  ,¯�)  �_C  



 6��

 �J:p  ï#"2   U/�>#  ,¯�)  �_C  
��%� ;�=pJ  ïW���   U/�>#  ,¯�)  �_I  
 @§�d
�  �5 µïW�M   U/�>#  ,¯�)  �_I  
 A�®  EJ/�J  ¨P�  ,¯�)  �_�  

 /�):m @5  E/�%��#�  ¨P�  ,¯�)  �_�  
 +(  E/%	#  ¨P�  ,¯�)  �T^  
 ���(�  Ap�R/  ¨P�  ,¯�)  �_O  
 P�(	(  Ap�HF  ¨P�  ,¯�)  �T^  
 ;J	!
:�  Ap:��®  ¨P�  1k�5 ;%��  �^�  
:m £�2 ?/�  A<�%/  ¨P�  ,¯�)  �^�  

 ?�HÒ +��  Ab�   U/�>#  ,¯�)  �_T  
 J:D  Ab�   U/�>#  ,¯�)  �_T  
 /:D  Ab�   U/�>#  ,¯�)  �_T  
  z/ �W  Ab�   U/�>#  ,¯�)  �_T  
 @W A6(  A!(  ¨P�  ,¯�)  �_O  
 @5�D @5  �"#  ¨P�  ,¯�)  �T^  
 þHp  Aß/�  ¨P�  ,¯�)  �TT  
  /�  ì"W  ¨P�  ,¯�)  �^�  
 :�<  5�ì�M  P�¨  ,¯�)  �_4  
 ���  ,�5�J�] oz�/  ¨P�  ,¯�)  �_I  
 �p	��  Û6W/:W  ¨P�  ,¯�)  �^_  
 ;�H(%�  Û�(%�  ¨P�  ,¯�)  �TI  
 A�]  A�� �HÒ  ¨P�  ,¯�)  �T�  
 q:Ð  A��HÒ  ¨P�  ,¯�)  �^I  



 6�7

  

  

  


�3�2�� w��*5� .��d�  
  �� 
����_�2    

]Û�  �8�  "� [Y:< @(%]��  ]�  �d2 [Y%	# % £�
 A�]  
¨P�  ,¯�)  �^O  

  _���� 
����    
/J��F ñ�D �H� ñ�D �H�  ]/��Hp ñ�m ;�Ý�m 	
%� ñ    [  

 ¨P�  ,¯�)  �^^  
]/:�!( ?�) @��8P2 ]:�W @HW[   AD�/%� t	� @�6HÒ]/:�!( ?�#[  

¨P�  ,¯�)  �^�  
]�Z 	(/� ;�5	�ô�<[   	W�® 	�5 	H�Z<]�8 	
 @��8!�[  

¨P�  ,¯�)  �_�  
  .�'�� 
����    

]:Ðq���W E�å ;�H8!� `× ���!<   �p/:
!� [ ?J	W lÆ:® ��!�]q�W�[  
¨P� ,¯�)  �^_  
]q�/%��HW%� ÛHb��� Û����  % ;:�F[q�/%���H�!< ��WJ 	fp   

¨P�  ,¯�)  �TC  
  .�U�� 
����    

 �H�	® 	!�6#	�Ò @i</ 	�Z¤�  ] �Ð 	!��k�D �·� ���Ð �	!���ô�Ð[  
¨P�  ,¯�)  �T3  

] ;�D @�WJ�J µ :� 	�W J:H):m[   	�W J%J @��5�b�HW �J%�  
¨P�  ,¯�)  �^3  

  #W�� 
����    
]+< 	dp @HW�	p ;�D /��#J[  +< Åm ;�H
�� ?/¡ @)�H(  

¨P�  ,¯�)  �^^  



 6��

  C���� 
����    
];�H6
�5 �HW	��k�� 	fp[  ;�H6�
X 	��(:�( 	��Ò ���!Ò  

¨P�  ,¯�)  �T3  
�p �� �W/�� z�	�W �+�< ?J:����  ] �Ð�g ;:ô5�p �WJ �W/�8 A���[  

¨P�  ,¯�)  �TO  
]AM=H# @=k
� 	
%� /%J 	�2 :Ð A¯�)[  �p ìX Y:® +W ��� 	mX /�#J 	� A��� 	�2  

¨P�  ,¯�)  �TT  
 @HW	÷ @6W�5� �9��!®];:m 	ÑD  ;:m/!� ;:m/!� EJ�/�J @H��(:( ï!<[  

¨P�  ,¯�)  �TI  
  D���� 
����    

]%	�m ?�HÐ� /��=5� @(�W :�[  / ���Ò ;J:D :D EJ	�ô�
�� /�Ò]%  
¨P�  ,¯�)  �_�  

  _�¶� 
����    
 ?�8�� 	÷]/J[@H�dp .    ³%/    	ÑH
]� Ë�a @
a �[  
£�dm  ,¯�)  �_3  

?�W�F @5 `fg A(�5�� /J @=�m ;�D  ]?�W�F @5 `�	) �Ò� /:�� �
 	Ë�)[  
U/�>#  ,¯�)  �T�  

@�=�N5  % �P5 % Y�W % Ù�	W  ]=(:) % ?�ùp % ��p % /]@�[  
¨P�  ,¯�)  �_4  

]@��=(:) :)	< @HW�) //:W[  @��=
:g % 	F % 	( ;�/�P�  
¨P�  ,¯�)  �_�  

]@W�Í J�� 	� A�W	� 	� 	�H��[  @W�kg J�� EJ	�( �:W E�p  
¨P�  ,¯�)  �__  
  _���� 
����    

]@6�Ã[� E]:W Ò    ADX E]:p A6  ]AD"( �����!( �m ;�H
J[  
¨P�  ,¯�)  �T4  

]	Í E]:p ���
%EJ/J:( @�W ?J[  EJ/�J:W ;�< EJ	(%J �W �J�#J  
¨P�  ,¯�)  �TC  

]E�HW:� @5�D E]:p  /%%�) :Ð[      E�HW%� �¤:¤ E�W%� `¤�	F  



 6�6

¨P�  ,¯�)  �_C  
]A#�D @2	D 	� //:( �W ;�5�MD[  A#�5 % þH5 @W�5 % þHÐ �p�=g  

¨P�  ,¯�)  �TT  



 6�G

  

  x #W-5� E�Z�    

_  
���JX  �OT $�_^  
a	�����  �O�  
��H�p ��  ��4  

	6k
� :�&  �_^  
9� :�&  O� $TC  
���P�mB!&  �_  
�/�  �3C  

A!F�%!& ���&  OT  
%¦	���2 ���&  ���  

G/ z��¥� �� 	�2 �H#Ä�� �#�  �IT  
n	)K� ��Wa  �_T $���  

z:�W!&  4  
Ç  

;�]�=d8 ��Í  �C4  
`��� �Í  ��4 $�CC  
;�NH( �Í  �I�  

F  
ÅD��#!� �+�   �OI  
�D  �_�  

?�65�MD  �OC  
=  

���5BK� �	�k�  I�  
� 9�k�  �I^  

���!~��  I  



 6�l

� +��m Y	>�  �O�  
Y�P2 �z/ Y	>�  �O�  

��p % @��2 � A�g `
�p/ Y	>�  �IT  
�"�
� @��2 `
�p/ Y	>�  �IO $�O4  

� ���( Y	>�  �O4  
Æ  

%	�m  �4 $3�  
A8	>� /��5�:m  �O3 $�OC $�OI $

�OT  
!  

  �/�J  �_�  
"  

�¯�
]  �C  
E  

J��N�p  �� $O� $�T�  
E�N�p  CT  

�%	
� ;���p  �_C  
�� ;���p	i  �_C  

�WPW�� ;���p  �CI  
��& ;���p /�W	M) ;�!���p  ��  

����Ü ;���p  �4� $�44 $�IC $
�OO  

��kH
� ��p  �3I  
Â  

  ó/ ?�)  �OC  
�W�)  3�  

ª  
 ��f�R  �4  



 6�x

�  
�"�
� @��2  �I^ $�O_ $�O� $

�O�  
21W:��  CT $��T  

.  
�"pÀ� 	¯F  I�  

J��	F  ��T  
;%�W	F  �4 $�_�  

¢  
�%�%�(  �T�  
���(  3I $IO $�C� $�CC  

P  
;��b
  ��C  
A��
  ��T  

#  
��!"��
� �@��!��2 �� ��:�p�/ «����f�#  �O3  

	W�]�:
� J:���f�#  I_  
/��5�:m �:�	#  �CI  

��j��  �I  
���� �5�:# �� Ad�i#  � $��O  

Ap:#  �OC  
�5�:#  �T_  

C  
�"�
� @��2 �H�k5  �_4  

��*��H
�  O�  
J%�	Ý  �C  
³:�5  4  

  



 6��

Åc  
���;%/  �O4  

�  
£p:W  �C  



 6��

  

�  E�Z� _����ckVD C��?,��D s3��5�D #���5�  

_  
@�W/�H��p�  �IC  

A  
�%J	F Ù��  �T4  

J����  3C  
³������  OO  

�JX Û�  �_^  
�1!F!"�¥� `����  �_^  

Ç  
`× E�Í  �44 $�4C $�OO  

w  
/�8�8  ��3  

E/�8�8  ��T $�4^  
;�=�(	8  ��  
;�]�=d8  �C4  

F  
�;���2 1�H�D  �� $TT  
;:�f���D  34  

Æ  
èm  �CT  

!  
�"�
� /�J  ��T $�4� $�^3 $

��O  
�1�H!�����
� /��J  ���  



 6�8

1!��D�J  34 $3C  
l6#J  3C  

+  

� �%	)�%/(  �C $�_C $�_�  

A#%�/  �^4  
"  

þ5]  �C  
Ñ5]A  �T4 $�TI $�^3 $

�^4 $�^T $�_� $
�_�  

E  
���N��
�  �C  
«j��d�p  4  

Q�W�/ .�:�p  ��  
Ã  

µ:®  T3  
�  

��Z�N
�  �O  
;���2  �CT  
z�	�N
�  �O  

.  
Y��	�d
� )Y�	F(   ��� $�I�  
E/�m	F  ��T $�4^  
 �%J	F)�%J	d
�(  �C $��4  

�  
;�#	!<  �OC  

�\�/���!b
�  �T $TT  



 6��

¢  
1�k�N!() @kN((  �� $3T $^C $�43 $

�CC  
;�NH(  �I�  

#  
@�p/���#�.@�W�J�	�#   �OO  
��W���#  4� $II $OC $OI $

T�  
?%	�#  �43 $�CC  
 	�i���)	i#(  3C $�_C  
�j��H�#  4  

C  
��Z�H
�  C3  

�\���Z�H
�  C3  
]%/:5  �3C  

�Z2 ]%/:5  �_�  
z	2 ]%/:5  �_�  

+��5  ��� $�I�  
Åc  

%�H�  �^T  
D  

«��¤�%  4  
�  

;����W  �I  
ì�5:W  �T  



 687

  

� È/� T w!+D É�� j2U�� _��� E�Z�  
_  

�:�g�&��!"�p�À� �	�̄ !F   I�  
w  

jW�:���8����5BK� �	�k�   I�  
=  

�jW�:���=
� A!��2 1���)���) @�)��.jW:�8 (  �43 $�CI $
�OO  

@�)��.�g�b# ³	)   �CI $�CO  
#  

�g�b#  �44  
£<�:#  �43 $�44  
  



 68�

  
8 w�-�L�/� E�Z�  

)
�����':�(............................................................................................� 

�m)���@¥�� :Q�?¥���...................................................................................6l 

  

):��
���������� �
��������� �s�� 
���*���- w«����( 

)� (�������� ���....................................................................................GG 

)6 (�
���D���� �
����Z�� ���...............................................................................G� 

)G (��¥U®��� ���....................................................................................G� 

)l (�������� ���....................................................................................l6 

)x (����� T.....................................................................................l� 

)� (�
���D���� �
����Z�� ���...............................................................................x7 

)� (����� T.....................................................................................xG 

)8 (�������� ���....................................................................................x� 

)� (��)�"���� !�:J�@�� ����� 
�|��n� �
�L���- ���.........................................................�7 

)�7 (�
���D���� �
����Z�� ���......................................................................I3 

)�� (�Q°����2�� ���...................................................................................�� 

)�6 (�]�̂ > �s�- �
)��U���� ���....................................................................�8 

)�G (�������� ���..................................................................................�� 

)�l (���&)���n� �
���c��! �............................................................................�6 

)�x (�z�?��?�f �g�Z�� ��?�$�2�� ���......................................................................�� 

)�� (�s���B¥�� �
�L�+��- �K�!����- T......................................................................87 

)�� (£��¥U���� �ª���- ���.........................................................................8� 

)�8 (�������� ���..................................................................................86 



 686

)�� (�
���*���2�� �j�?�� ���............................................................................8l 

)67 (�������� ���..................................................................................8� 

)6� (�������� ���..................................................................................8� 

)66 (�
����Z�� ���������¥�� ..............................................................................�� 

)6G (�������� ���..................................................................................�l 

)6l (�
���*���2�� �j�?�� ���............................................................................�� 

)6x (�������� ���..................................................................................�� 

)6� (���W�2�� �N�,�� �������� ���....................................................................�7� 

)6� (·_�����5̧� �²�B�* �s�� �#�W	V �j�?�� ���..........................................................�76 

)68 (�K���-���� ���................................................................................�7l 

)6� (�����/� �C���¥?:� ����� �#D®��� �C���¥?:� �s��.......................................................�7x 

  
z�����+ "� z����+��� w«���:�·_z�������>  

)�) (z��d ��>(................................................................................��l 

)6 (z���d A��|.................................................................................��� 

)G (z����d �u�)�U�>................................................................................��� 

)l (z��d A��|.................................................................................�66 

)x (z��d ��>...................................................................................�6x 

)� (��|z��d A.................................................................................�6� 

)� (z���d A���|.................................................................................�6� 

)8 (z����d z�����Z��...................................................................................�G7 

)� (��³z���d z....................................................................................�GG 

)�7 (z���d u-��>..............................................................................�Gl 

)�� (���D:��- �u�����Z��...........................................................................�Gx 

)�6 (z��d �-�2��...............................................................................�G� 



 68G

)�G (z����d ��-���2����...............................................................................�G� 

)�l (z����d z�����Z��.................................................................................�l7 

)�x (�#�"�W:� �ª���- �u�Z�| �"�� ��:> z�2���,:d ���J�@:� ¥C���¥?:$�*.........................................�l6 

)�� (�> z�2�,d ���J� C��?:$* �u>�! �ª��-...................................................�ll 

)�� (z���d z��?$�................................................................................�l8  
)�8 (¥C��b���+ ���Z�> �+�! ¥P��,¥'�2���� �¢���� �+¥�:-.......................................................�x� 

)�� (z���̈ �D ·_��-��2����_�u���e:- ...................................................................�xG 

)67 (�> z�2�,d �)e)�* C��?$*.................................................................�x� 

  

z������+ �"�� z���3��:� �w«����:�·_z�������>  

)�) (z��d ��>(................................................................................�x8 

)6 (z��d ��>...................................................................................��7 

)G (z��d A��|.................................................................................��6 

)l (eV ��� w��W:� u�D �+�!z�)+��U��� £� u@��d N��,� ��* �>  �!�! ���J� C��?� u��*.��x 

)x (Q���� A���| �+�! �> z�2��,d �+ ���J@:� ¥C���¥?:� �* NJ2��z��+���� �ª��- ��·_z�)�!��:� ............��� 

)� ( ��$)�d Pe- u�D �+�! �> z2�,d �)"�*...................................................��� 

)� (£�)"�* �eV ��� !���- u�D �+�! �> z2�,d.................................................�87 

z��'�_z���+ "� z���@��:d ·_z�������> _z���3��:� ................................................�8� 

+�� �m)��% +! �Q�?¥���............................................................................�8� 

z�J�v�d �+�!·_z�%���d �+�! �D E��	� �s���D �N�<�� �+��Z�* �N���� �"�� �=D:+ �£��J:c ��°3���� ·_�I��d �I�d	� �"�� �s�� �I���� �+�! �£�D ��®q�b�� ..�8l 

�V �=D:+ �w�+������ �+�!��+ �=D:+ �+��3 I¥��d ����:��* N¥'�- �k�*���� �D �1�*�+D:! �N¥'�- ��* �1�¾�J...............�8� 

z�-�"���:� �+�!·_�=D:+ �.���� �"�� �£���* N¥'�- �A����| �D I¥��d �.���� �"�� N¥'�- ��* g�c�D .....................��l 

 �C����� �+�!��À:z�d��@�,:�¼ �&�% � ��¿�+���* �u�*��d� �"����d �D N¥'�- ��* I¥��d �u�*��|.............................��x 

�2����f +¥�:-�D �=D:+ ��* I¥��d �u�-���� �+�!�I��d �"�� �!®��¹ �~¥?�f �A���> �+�! �D �£���* �s..................��� 

z���2�� �Q¥��� �£����* �"�� �#��Z¥��� �N�)���* �=D:+ �¬®$�J�� +�!·_��¥?:� �A����q�* ��+ �#��Z¥��� �#��v���¦ �=D:+ �P����+·�� �D �I��d z�J�?�3 �C�·_����%���� ...��8 



 68l

z�J�?�3 �C���¥?:� #�:q:c �+�!·_��+ I¥��d �¬¥?:� ����%���� ...................................................67� 

z�J�?�3 �C���¥?:� ·_�W��2���� �+�!·_ ¥C������+ ����� �D �!�:|:�¥�� j�|��D �w���b�@�* �!�:|:D �w���b�% �w�����V � ��+ "�� ����%���� 
À�#���¥3·���D �P�W�q¥�� D	4 �¬�*�+ :z�|�D ��'�,�)�D¼ �p���3 �A����̂ �* �s�2¥���) ��'�* �D �=D:+ �¬¥?�J�*..............67� 

)8 (��* �> z2�,d�E�:,� �)"�* �+��L ������ u�D +�! £�)"......................................67� 

)� (z��d z��³....................................................................................6�� 

)�7 (z��d ��>................................................................................6�G 

)�� (z��d ��>................................................................................6�x  
)�6 (z��d ��>................................................................................6�8 

)�G (z��d A��|...............................................................................6�� 

)�l (z����d ����>................................................................................666 

)�x (z��d ��>................................................................................66l 

E+�Z���........................................................................................668 

�w�)µ� E�Z� .................................................................................66� 

6m)!�%5� E�Z� .............................................................................6l7 

GE���� P����D P�O�5� E�Z� ..................................................................6l6 

l+�B>5� E�Z� ................................................................................6l� 

xZ� #W-5� E�................................................................................6�G  

��ckVD C��?,��D s3��5�D #���5� _��� E�Z� ...............................................6�� 

�È/� T w!+D É�� j2U�� _��� E�Z� ......................................................687 

  

  



 68x

EKLER 

  

  
EK �: Esas nüshanın er-Risâletü’ź-źevķıyye’yle bir 

arada bulunduğu mecmuanın kapağı   
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EK �: Aynı mecmuanın kapaktan sonraki varağı 
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EK 3: Esas nüshanın ilk varağı 
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EK 4: Esas nüshanın son varağı 
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EK C: A nüshasının ilk varağı 
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EK I: A nüshasının son varağı 
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EK O: Â nüshasının ilk varağı 
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EK T: Â nüshasının son varağı 
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EK ^: Ã nüshasının ilk varağı  
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EK �_: Ã nüshasının son varağı 
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EK ��: � nüshasının ilk varağı 
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EK ��: � nüshasının son varağı 
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EK �3: Hüsamzâde Mustafa Efendi’nin medfun olduğu 

Bursa Zeynîler Kabristanı 
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EK �4: Eserin ithâf edildiği Şehzâde Ahmed’in kabri  
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