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İFADE 

 

 

Asrı maarif-hasr-ı Hazreti Padişahî’de (Muhtıra-i Belagat)  

unvanıyla tahrir ve tertip ettiğim bu risaleciği mekteplerde 

tedrise elverişli bir risale olduğu cihetle. Değil ilmi belagat 

tahsili ile meşgul olup ilmi mezkûrdan imtihan verecek talibin-i 

kiramın tahsil ettikleri kavaidi hatıra getirebilmeleri zımnında 

bir suhulet olmak üzere nazargâh-ı kariine arza cesaret ettim. 

Eğer eser-i naçiz tedrise elverişli görülür ise gayet mücmel 

olarak havi olduğu kavaidin talebeye tavsian tedrisi muallimin-i 

kiram hazeratına bilhassa rica olunur. Ve Billahi-t-Tevfik. 

 

ALİ NAZIMA 

 

 



 

 

 

 



 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM 

 

 

MEDHAL 

 

 

 

Kelime ki kendinden bir mana anlaşılan lafza ıtlak olunur. Üç 

kısma münkasımdır:  

Harf yahut edat, fiil, isim.  

Eğer yalnızca zikrolunduğu surette müstakil bir manaya delalet 

edemeyip kelimeler terkip olunduğu vakit onları yek diğere rabt 

ve manası o vakit zahir olursa harf ve tabiri aharla edat denilir. 

“Den”, “de”, “ce” v.b. gibi. 

Eğer yalnız zikrolunduğu halde müstakil bir manaya delalet 

eder ve o mana geçmiş gelecek şimdiki zamanlardan birine 

taalluk eyler ise o kelimeye fiil denir. “Geldi”, “Gelecek”, 

“geliyor” gibi. 

Eğer müstakil bir manaya delalet edip lakin ezmine-i 

mezkûrdan birine taalluku olmaz ise o makule kelimeye de isim 

denilir.  



 

 



 

TAKSİMİ İSİM 
 
İsmin manası ya vahit ya müteaddit olur. Mana vahit olduğu 

halde belli bir şeye mahsus olursa alem ve cüzi denir. “Mısır” 

“Nil” gibi 

Eğer belli bir şeye mahsus olmayıp bir takım şeylerin her 

birisine ıtlak olunabilir ise Cinsi, Mütevati, külli, tesmiye olunur. 

Şehir, memleket, ırmak gibi 

Mana müteaddi olduğu surette eğer isim, meani-i mezkurenin 

yalnız birisine vaz’ olunup muahharan o istimali terk ile evvelki 

manaya münasip bir manada isim olarak istimal olunur ise ona 

menkul denilir. Hanımeli, kadınbudu, kahve altı, gibi 

Eğer evvelki istimal terk olunmayarak mübalağa ve diğer bir 

nükte için başka bir manada istimal olunursa evvelki manaya 

nispetle hakikat ikinci manaya nispetle mecaz denilir. Bağrı 

yufka, kafası kalın, eli açık gibi. Bu surette mana-ı asli ile ikinci 

mananın arasında münasebet bir müşabehet olursa istiare 

tesmiye olunur. Yakası açılmadık söz, gibi 

Müşabehet olmayıp diğer bir münasebet olursa mecaz-ı mürsel 

namı verilir. Dili tatlı, başın sağ olsun gibi. 
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Eğer evvelki mana terk olunup ona münasebeti olmayan diğer 

bi mana istimal olunur ise [mürtecel] denilir. Dursun gibi. 

Eğer mana müteaddit olduğu gibi vaz da taaddüt eder ise 

mana-i müteaddidenin her birine nispetle [mücmel] ve 

umumuna nispetle [müşterek] denilir. Göz, yüz gibi. 

İki lafzı yekdiğere sadık olduğu şeylerin kaffesine sadık olursa 

her birine diğerinin *müteradif]i ve ikisine [lafzeyn-i 

müteradifeyn] denilir. Usanmak gibi. 

Eğer yekdiğerinin sadık olduğu şeylerin hiç birine sadık olmazsa 

her birine [mütebayin] ve ikisine [lafzeyn-i mütebayineyn] 

tesmiye olunur. Kalem, mürekkep gibi 

Eğer biri diğerinin sadık olduğu şeylerin cümlesine diğeri de o 

birinin sadık olduğu şeylerin bazısına sadık olursa evvelkisine 

[eamm-ı mutlak] ve ikincisine [ehass-ı mutlak] denilir. Kâğıt, 

takrirlik, gibi 

Eğer her biri diğerinin sadık şeylerin bazısına sadık olur ve 

bazısına sadık olmaz ise her birine [eam min veced] [ehas min 

veced] denilir. Gümüş, yüzük gibi  

KELAM VE İSNAT 

İki kelime bir yerde gelip bir hükmü müfid olursa o kelimelerin 

mecmuuna 
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[kelam+ ve müfit oldukları hükme de [isnad] denilir. Falan 
muktedirdir ondan istifade et, gibi 
Kelamın kailine sadıksın ya da kazibsin denilebilir ise *ihbari] 
denilemez ise [inşai] denir.  
İnşai dahi bir şeyin zihinde husulünü talepten ibaret olursa 
[istifham+ hariçte husulünü arzuya delalet ederse [emir+ hariçte 
adem-i husulünü arzuya delalet eder ise *nehy] denilir. Talebe 
delalet etmediği surette *nezir] ve [kasem+ gibi kısımlar hâsıl 
olur. 
İsnat da fiil asıl failine nispet olunur ise [isnad-ı hakiki+ asıl 
failine nispet olunmayıp onun sebebi yahut mücaviri gibi bir 
şeye nispet olunursa *isnad-ı mecazi] olur.  
 

ŞERAİT-İ KELAM 
 
Şerait-i kelam [umumiye] ve [hususiye+ isimleriyle ikiye ayrılır.  
Şerait-i umumiye: vuzuh, halisiyet, hususiyet, insicam 
isimleriyle dört kısımdır. 
(Vuzuh) söz zahmetsizce anlaşılmak demektir.  Ki bu da meani-i 
mübheme, istiarat-ı baide, takdim ve tehir, tatvil gibi dört 
şeyden içtinap ile olabilir.  
(Halisiyet) Kelamı doğru ifade etmektir ki bunun için kelimat-ı 
ecnebiye  
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 Bulunmak, kelimelerinin manalarının hilafında bulunmamak, 
şive-i lisana muhalif olarak terkip edilmemek, sarf ve nahve 
mutabık olmak gibi dört şey lazımdır.  
(Hususiyet) Kelime hasbel-istimal mahsus oldukları mevkide 
kullanılmak demektir. 
(İnsicam) savtın cereyanı gibi tekellümü külfetsiz olmak ve 
istimaı samiaya lezzet vermektir. Ki bu da tenafür-i huruf ve 
kelimat bulunmamak, kelimelerin terkip ve tertibi lisanın 
istimal-i tabisine muvafık olmak gibi üç şeyle hâsıl olur.  
Şerait-i Hususiye: Tebliğ, mersiye, tesliyet gibi garazlardır ki 
kelam bu garazlardan hangisi için sevk olunur ise ona muvafık 
ve mutabık olmalıdır. 
 

AKSAM-I KELAM 
Kelam; adi, mutavassıt, âli isimleriyle üçe ayrılır.  
Kelam-ı adi; tezyin edilmeksizin tabiattan sünuh ettiği gibi 
söylenilen kelamdır. 
Kelam-ı adiyede sezacet, icazet, safvet namlarıyla üç sıfat 
bulunur.  
(sezacet) sadelik ki tabiratın leyn ve mülayim olmasından ve 
nezaketiyle beraber tabii bir hâlde bulunmasından ibarettir. 
(İcaz) muhtasar bir surette yani tafsil ve tatvil olunmaksızın 
temhid-i efkâr etmektir.  
 
 

{ sünuh - : (C.: Sünuhat) Çok düşünmeden akla ve kalbe gelen 
mana 
{ temhîd - : (a.i. mehd'den. c. temhîdât) 1. yayma; döşetme. 2. 
düzeltme; düzenleme 
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(Safvet) fikrin safi ve sadeliğinden münbais bir sıfattır ki ihtiyarî 
olmayıp tabiidir.  
Kelam-ı mutavassıt; tekellüfsüzce ve fakat kavaid-i lisana ve 
kavanin-i beyana mutabık surette söylenilen kelamdır. 
Kelam-ı mutavassıtta servet, rikkat, nezaket, talavet isimleriyle 
dört sıfat bulunur.  
(servet) efkârımızda tahayyülat-ı şedide ve nükat-ı müessirenin 
hüsnü imtizacıdır.  
(Rikkat) mukayyet olduğu mana ma-i mukattar gibi latif ve 
nazenin olmak demektir. 
(Nezaket) edep ve terbiyeye muvafık bir surette bulunmak 
demektir.  
(Talavet) Kelamda şetaret ve hiddetin içtimaı demektir. 
Kelam-ı âli; efkâr ve tahayyülatın azamet ce saltanatını 
gösteren kelamdır. Kelam-ı aliyede bulunan sıfat; şiddet, 
ihtişam, ulviyettir.  
(Şiddet) Az kelime ile fikri kuvvet ve hiddetle ifade etmektir.  
(İhtişam) Sözde azamet bulunmaktır. 
(Ulviyet) Vüsat ve azamet ve rifat ile ifade olunmaktır.  
 





BELAGAT-I KELAM İÇİN ŞERAİT 
 

Belagat-ı kelam için şeraitin bir takımı elfaza dair ve bir takımı 
manaya mütealliktir.  
Elfaza dair olanlar şunlardır; 
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Birincisi, kelimat-ı garibe olmamak. Mesayid-i sıyad, kesay-ı 
zihad, reday-ı nakdi, gibi. 
İkincisi, lisan-ı evbaşa (ayak takımı) mahsus olan elfaz-ı 
müptezele kullanılmamak.  
Üçüncüsü, bila-münasebet ıstılahat-ı fenniye derc edilmemek. 
Misal; “….. Avrupa’ya yayıldı ve zevayay-ı mesele-i vakıanın 
nispet-i sahiha ile eazım-ı ızlai olan dala-i salis…..” gibi.  
Dördüncüsü, selaset olmalı ki kelamın lisan üzere cereyanını 
iktiza eden keyfiyet demektir. 
“Bu belde-i Dilara âlemin iklim-i itidaline ziynet vermiş bir 
mevki-i müstesnadır ki nazar-ı em’an ile bakılsa bir yerde misali 
görülmez. Meğerki letafet-i âlem-fıribini (âlem aldatan) temaşa 
eden züvvarının dide-i tahassüründe kalan aksi bi-misalidir” 
misalinde olduğu gibi. 
Tembih: Mahalli selaset (h, h, s, d, a, ğ, f, k, h) harflerinin 
kelime-i vahit de içtimaı ve birde bir cinsten olan iki harfin 
birincisi sakin olduğu hâlde bir yerde bulunmasıdır. Halep balı, 
bunu yapan Ahmet’tir misallerinde olduğu gibi. 
Beşincisi kelamda cezalet yani mehabet ve dehşet olmaktır. 
Harp ve vegada ve tahfif ve tehdit icap eden yerlerde 
söylenecek kelam için bu sıfat lazımdır. Kelamda cezalet 
bulunmak için şu, (h,s, d, t, z, a, k), (e, b, t, c, d, k) harflerden 
çokça bulunmalıdır. Azamet, dehşet, gibi 
Altıncısı, letafettir ki kelam söylenirken hâsıl olan sedası nazik 
ve mülayim olmaktır. 
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Misal 
Ben mi saki olayım bezme dururken sevdiğim 

Böyle simin saklar billur bazularla sen  

 

Nedim Divanı bütün bu kabildendir.  



Kelamın havi olduğu cümlelere fıkra denilir. Bunlarda bulunan 
kelimeler mukabilindeki kelimeler ile mevazin bulunmalı fıkra-i 
saniye fıkra-i ulaya müsavi yahut ondan biraz uzunca olmalı, 
kezalik fıkralardaki kelimeler ikiden sekize kadar olup nihayet 
on ikiyi tecavüz etmemeli. Bir de fıkra hangisinde letafet varsa 
evvel takdim edilmeli ve fıkraların nihayetinde bulunan 
kelimeler yekdiğerine vezince müsavi olmalıdır. Böyle olduğu 
yani nihayette bulunan kelimeler yekdiğerine vezince müsavi 
bulunduğu takdirde ona “seci’” denilir.  

Eğer fıkralardaki kelimelerin her biri mukabilinde bulunan 
kelimeler ile hem vezin ve hem son harf yani harf-i rüveyde 
müttefik olursa ona “tarsı’” tesmiye olunur. 

Misal 

Devletin beren ilam-ı haşmetini ila ve bahren ahkam-ı satvetini 
icra….. Meaniye müteallik bulunanları bunlardır: 

Birincisi, elfazı manaya tabi kılmalı yani evvela manayı bulup 
sonra onu ifadeye münasip olacak elfaz aramalıdır. Hüsn-i ifaya 
muktedir olan kimseleri iş başına getirmeye benzesin.  
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İkincisi yukarıdakinin aksi olarak manayı elfaza uydurmaya 
kalkışmayıp yani bir takım bi-mana elfaz ve terkibi cem edip 
badehu onlara mana aramaya uğraşmamalıdır. 

İşte münşi olmak isteyen zat beyan edilen ve edilecek olan 
şeraite bade’l-vukuf nazım ve nesre dair bir çok asar-ı beliğayı 
hıfz etmeli ve destgâh-ı tabiatında terakib-i beliğadan bir hayli 
örnekler dahi mahfuz bulundurmalıdır 

 

HAKİKAT, MECAZ, KİNAYE, TEŞBİH 

Bir kelime mana-i hakikisinde istimal olunursa ona “hakikat” 
mana-i aslisine münasip diğer manada istimal olunup mana-i 
aslisini murat olunmayacağını müşir bir karinede bulunur ise 
ona “mecaz” ve eğer karine-i mezkûra bulunmaz ise ona da 
“kinaye” denir.  Mecaz ve hakikat avamın darbımesel olarak 
söylediği şeylerdir ki ekserisi kinayedir.  

 

Emsile 

 

Arife bir gül yeter. Ayağını yorganına göre uzat. Öp babanın 
elini.  

 

Mana-i hakiki ile mana-i mecazi arasında ki münasebete 
“alaka” denilir. Filasl ilişik manasınadır. Eğer alaka mana-i 
mecaziden mana-i hakikiye benzemesinden ibaret ise bu yolda 
olan mecaza “istiare” namı verilir.  

 

 

 



 



(Tedrisat-ı İdadiye Kütüphanesinden)   12 

 
Misal 
(Mısra) Buldum Ol mahı gökte ararken yerde 
Eğer alaka mana-i mecazinin mana-i hakikiye benzemesinden 
ibaret olmaz is bu kabilden olan mecazlara “mecaz-ı mürsel” 
tesmiye olunur. Mecaz-ı mürselin birçok alakaları vardır. 
Birincisi “zikri cüz irade-i kül” yani bir cüzü zikredip onun 
mecmuunu murat etmektir. Başın sağ olsun gibi 
İkincisi; “zikri kül irade-i cüz” yani bir şeyi zikredip onun cüzünü 
murat etmektir. Hicazdan geliyor, gibi. 
Üçüncüsü “masdariyet”, yani bir şeyi zikredip ondan sudur 
eden fiili murat etmektir. Elinden geleni geri koyma, gibi. 
Dördüncüsü, “zikri mahal irade-i hal” yani bir şeyi zikredip 
derininde olan şeyi murat etmektir. Babıâli karar verdi, testiyi 
döktü. 

Beşincisi, “zikri hal irade-i mahal” mesela, (Kahveye gitmişti) 
gibi ki kahve pişen mahale demektir. 

Altıncısı, “zikri sebep irade-i müsebbip” yani bir zikredip 
onunla hâsıl olan diğer bir şeyi murat etmektir. Mesela erbabı 
ziraatın yağmura (Altın yağıyor) demeleri gibi ki yağmur 
hâsılatın feyiz ve bereketine ve bu da füruht olunarak bir hayli 
akçenin husulüne bâis olacağından bilahare yağmur altına 
sebep olmuş olur. 
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Yedincisi; “zikri müsebbip irade-i sebep” ki bir şeyi zikredip ona 

sebep olan diğer şeyi murat etmektir. (Rahmet yağıyor) 

dediğimizde rahmete yağmur denildiği gibi.  

Sekizincisi, “kevn-i lahik” ki bir şeyi sonra olacak ismiyle 

zikretmektir. Şerbet eziyor, gibi 

Dokuzuncusu, “kevn-i sabık” ki bir şeyi mukaddem olduğu 

isimle zikretmektir. Mesela örülmüş kapıya (kapı) dendiği gibi.  

Onuncusu, “zikri lazım irade-i melzum” mesela, bugün çok 

yoruldum deyip çok söyledim manasını murat etmektir.  

On birincisi, “zikri melzum irade-i lazım” mesela (sabahtan beri 

bir şey yemedim) deyip acıkmamayı murat etmektir.  

On ikincisi, “zikri mutlak irade-i mukayyet” mesela (kurşun 

attım) deyip tüfek ile attığımı murat etmektir. 

On üçüncüsü, “zikri mukayyet irade-i mutlak” (ana kuzusu) 

deyip yavrusu demeyi murat etmektir. 

On dördüncüsü, “zikri eam irade-i has” mesela, (hayvanı hazır 

edin) deyip atı murat etmektir.  

On beşincisi, “zikri has irade-i eam” mesela müteaddit 

hizmetkârlar varken (Süleyman’a söyle mangalı getirsin) deyip 

onlardan birini murat etmektir.  
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İSTİARE 

Manayı hakiki ile manayı mecazi arasındaki alaka müşabehet 
yani bunların yekdiğerine benzemesinden ibaret olursa ona 
“istiare” denildiği yukarıda malum olmuştur.  

İstiare dört kısımdır: 

Birincisi, yalnız müşebbeh bihi mezkûr olan istiareye “istiare-i 
musarraha” denir. Mesela, (O ne tilkidir bilir misin?) deyip ne 
hilekârdır demeyi murat ettiğimiz gibi.  

İkincisi, yalnız müşebbehi zikrolunan istiareye “istiare-i 
mekniye” denir. Fakat bu istiare-i mekniyede müşebbeh bihin 
evsafından bir şeyi müşebbehe nispet olunmak lazımdır. Yakası 
açılmaz söz misalinde olduğu gibi.  

Üçüncüsü, “istiare-i temsiliye” olup bunda da ayniyle istiare-i 
musarrahada olduğu gibi yalnız müşebbeh bih zikrolunur. Fakat 
istiare-i musarrahada müşebbeh bih müfret ve istiare-i 
temsiliyede umur-ı adideden mürekkep olur. Yorganına göre 
ayağını uzat misalinde olduğu gibi. 

Misal-i diğer 

Aslı yoktur bilirim vade-i vasl-ı dehenin 

Nafile bal çalıp ağzıma yalandırdı beni 

Dördüncüsü, “istiare-i tehyiliye” dir ki bunda dahi istiare-i 
musarrahada olduğu gibi yalnız müşebbeh bih zikrolunur. Fakat 
istiare-i mukniye ile beraber 

 

 

 

 

 



 



(Muhtıra-i Belagat)     15 
 

Bulunur. Yukarda zikrolunan (yakası açılmadık söz) misali gibi ki 
işitilmemiş söz demektir.  

İstiare-i Musarraha dahi mürşiha, mücerrede, mutlaka 
isimleriyle üç kısımdır.  

Müşebbeh bihe münasip olan şey zikrolunursa istiare “istiare-i 
mürşiha” olur. Sizin kaz tüyü tüsü dökmüş. 

Müşebbehe münasip bir şey zikrolunursa istiare “istiare-i 
mücerrede” olur. O öküz de münasebetsiz söylemeye başladı. 
Ne müşebbehe ve ne müşebbeh bihe münasip bir şey 
zikrolunmazsa istiare “istiare-i mutlaka” olur. Zamanın 
Eflatun’u gibi  
 
Seci’ 
 
Fıkraların sonundaki kelimelere “fasıla” ve fasılaların son 
harflerinin bir olmasına “seci” ve böyle kelama “müsecci” 
denilir. 
Seci’ üç kısımdır: 
Birincisi, fasılaları hem vezin hem adedi harf hem harfi revi yani 
son harfte muvafık olursa ona “seci-i muvazi” denilir.  
Misal: 
Menşei derya-i fazl ve irfana ve menbaı umman-ı ilim ve ikana. 
Diğer: 
Buhar-ı server muka’ar-ı dimağa suud ve kesbi rutubet ile rah-ı 
çeşmden durur.  
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İkincisi, fasılalar yalnız harfi rüveyde tevafuk ederse ona “seci-i 
mutref” denir. 
Misal: 
Aksay-yı makasıd ikbal ve münteha-yı meratib çah-ı reclal. 
Üçüncüsü, fasılalar yalnız vezinde tevafuk ederse ona “seci-i 
mütevazin” denir. 
Misal 
Mahzen-i mehamed-i evsaf ve masdar-ı mekarim-i ahlak olan 
 
Cinas 
 
Manaları başka başka olan iki kelimenin söylenişte birbirine 
benzemesidir.  
Enva-ı meşhuresi şunlardır: 
Birincisi “cinas-ı tam”dır ki harfleri, nevi, adet, tertip, heyette 
tevafuk edendir. 
Misal 
Meclis-i erbab-ı dil bir lahza sensiz olmasın 
Hürmetin inkar eden âlemde hürmet bulmasın 
İkincisi, “cinas-ı muharref”dir ki harfleri, adet, nevi, tertipte 
muvafık olup yalnız heyette muhalif olandır. 
Misal. Halk- halk, Tahir- zahir 
Üçüncüsü, “cinas-ı nakıs” dır ki harfleri nevi, heyet, tertipte 
muvafık adedi harfinde muhalif olandır. 
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Misal: Katib-i mekatibi rüşdiye ve sail-i mesail-i müşkile 
Dördüncüsü, “i’nat”dır ki harf-i revinin üst tarafında bulunan 
harflerin de muvafık olmasından ibarettir. 
Misal 
Cevahir-i esrar-ı Kuraniye ve zevahir-i envar-ı furkaniye beraa-i 
kitabet ve beraa-i hitabet ile münteşir olmuştur. 
Beşincisi, “muvazene”dir ki fasılaların vezin cihetiyle biri birine 
muvafakıtıyetidir. 
Misal 
Asuman-ı mülke re’y-i afitab bî-zeval 
Gülistan-ı dehre  lütf-i nevbahar bî-hazan 
Altıncısı, “reddü’l-acz ale’s-sadr”dır ki fıkranın yahut mısraın 
evvelindeki sonunda dahi zikretmektir.  
Misal 
Dağ-ı nevdir kars-ı mah üzre kaf zan eyleme 
Eyledi hüsn-i sipihri dağ bir belay-ı dağ 
Diğer 
Azdır ebediyen ağlasan az 
Azdır ne kadar teellüm etsen 
Evladın için teverrüm etsen 
Mahşerde de nale eylesen az 
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Mutabakat 
Buna “tıbak” “mukabele” “nizad” dahi denir ki manaları 
yekdiğerine mukabil olan kelimeleri kelamda cem etmekten 
ibarettir.  
Misal 
Allah’tan kork yalan söyleme, halktan korkma doru söyle. 
Diğer 
Şerh-i ahvalim sana meste nasihat gibi telh 
Telh-i güftarın bana mahmure sağır tek leziz 
 
Müraat-ı Nazir 
Ki buna “tenasüb” de denir. Yekdiğerine münasip olan şeyleri 
bir arada zikretmek demektir.  
Misal 
Bir siyeh ruyem ki tutmuş şöhretim dünya yüzün 
Var mı fark ey hâl-i Hindu sen demektir ben demek 
 
Liham-ı Tenasüb 
Bir takım elfaz-ı müşterekenin cem edilmesidir ki murat olunan 
manaların arasında münasebet yok ise de orada maksut 
olmayan diğer manalar arasında münasebet bulunur. 
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Misal 
Rüzgârı etti sergerdan hifaf zademiz 
Mest iken yan çizmede şeytana çarık giydirir 
 
Leffüneşr 
Birkaç şeyi mukaddem zikredip sonra her birerlerine müteallik 
olan şeyleri beyan etmektir. 
Eğer ikinci defa zikrolunan şeyler mukaddem ki tertip üzere ise 
ona “leffüneşr ü mürettep” değil ise “leffüneşr ü müşevveş” 
denilir.  
Leffüneşr ü mürettebe misal 
Bağa gel kaddin rahın halin görüp olsun hacil 
Serv gülden gül karanfilden karanfil laleden 
Leffüneşr ü müşevveşe misal 
Tığ-i gamze hançer-i ebru nigah-ı düzd-i yar 
Çarptı kesti biçti şerha-i muhabbette dili 
Misal-i diğer 
Sular sokaklar meydanda çeşme, cabeca mabetler ve heyakil ve 
ehramlar biri birinden saf ve metin ve nazir ve rezin ve rasin ve 
latif olmakla….  
 
Muazele-i maneviye 
Bir kelimeden iki mana murat olunmak ve bunları sahih olacak 
surette istimal etmektir.  
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Misal 
Bir yana küştigir-i Nigar bir yana ateş-i gam-ı dildar 
Bilmezem hangisiyle tutuşayım (ve gına azabennar) 
 
Tevriye ve iham 
Biri karib vehleten hatıra gelir diğeri baid biraz teemmülden 
sonra anlaşılır iki manaya delalet eden kelimeyi zikredip mana-i 
baidi murat etmektir.  
 
Misal 
Bir delikanlı haramidir deyu habsettiler 
Asmadan kurtuldu amma çok sıkılmıştır şarap 
 
Mana-i garibe münasip bir şey zikrolunur ise “tevriye-i 
mürşiha” denilir. 
 
Misal 
Büt-i nevresm namaz-ı şeb ve ruza rağib olmuş 
Bu ne dindir Allah, Allah büte secde vacip olmuş 
 
Mana-i garibe münasip bir şey zikrolunmazsa “tevriye-i 
mücerrede” denilir. 
 
Misal 
Bezme ey saki yine bir tumturak etmez misin? 
İş ayağa düştü sen teşmir-i sak etmez misin? 
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Mübalağa 
Bir keyfiyetin şiddet veya zaafı tezayüt edip adeta muhal 
derecesine yahut istibad olunacak bir mertebeye vardığını iddia 
etmektir. Bu da üç türlüdür: 
Birincisi, eğer iddia olunan keyfiyet vaki olmayıp haddizatında 
mümkün ve ihyanen vukuda bulunur makuleden olursa ona 
“tebliğ” denilir. 
Misal 
Eyyam-ı zemistanda beni gerdiş-i devran 
Bir hane-i viran-ı şedide eyledi mihman 
 
Manend-i kafes rahneleri haric-i teaddüd 
Manend-i felek sakfı kevakible dırahşan 
 
Hail olamaz sakfı temaşa sipihre 
Divarı değil rehgüzeri mani-i seyran 
 
İkincisi, eğer mümkün olur velâkin bir nevi görülmemiş 
bulunursa ona “iğrak” tesmiye olunur. 
 
Misal 
Bir pare için dokuz taklak kılar 
 
Diğer 
Her bade ki sensiz içerim bezm-i belada 
Hunnab olur elbette akar didelerinden 
 
Üçüncüsü, eğer vukuu değil imkânı bile olmazsa ona “ğuluv” 
denilir. 
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Misal 
Bir neşe var ki dilde su içsem şarap olur 
Bir tab var ki lücceye baksam serab olur 
 
Ğuluvun makbul olan nevileri şunlardır: 
1)Bir haya-i latifi tasvir eder. (Nedim’in mübalağalarının çoğu 
bu kabildendir) Misal: 
Mısra 
Leblerin mecruh olur dendan-ı sin-i buseden 
Diğer 
Dedi ey haste-i hicran sana derman ağlar 
2)Hezl ve tuhaflığı müfid olur. Misal: 
Seyri seyret sergiye döndü şarab-ı köhne-sar 
Zannım ol bir haftaya varmaz heman engür olur 
 
Hüsnü Talil 
 
Bir keyfiyetin sebebi hakikisini bırakıp letafeti havi diğer bir 
sebep göstermektir ki iki türlüdür: 
1-keyfiyet umur-ı vakıadan olarak ona şairane bir sebep iddia 
etmektir. 
 
Misal 
Lükneti var sanma onda bî-vukuf 
Ayrılamaz tatlı dilden huruf 
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Diğer 
Değil hali siyeh ol mehveşin gird-i dehanından 
Dil azar olduğuyçün daye-i kudret bevber(kapıcı ?) koymuş 
 
2-vaki olmayan bir keyfiyeti iddia ve ona bir de sebep 
göstermektir. 
Misal 
Hayalin düşde görmek arzu-yı dide-i candır 
Göz açmak habdan her subh-dem düşvardır sensiz 
 
İrsal-i Mesel 
Bir hikemi iddia ve onun nazirini şahit makamında zikr ve irad 
etmektir.  
Misal 
Kase-i lebriz-i fağfur olsa da vermez sada 
Servet efzayiş buluca ağniya hastalanır 
Diğer 
Nik ü bed her vasf olur bir zata nispetle kemal 
Doğruluk navekde hoştur eğrilik şimşirde 
 
Cem’ 
İki yahut daha ziyade şeyleri bir hikemde birleştirmektir.  
Misal 
(?) Sermu fark yoktur beynimizde zülf-i dilberle 
Siyeh bahtız, perişan rüzgârız, hane berduşuz 
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Tefrik 
Bir şeyi diğerinden gayrı olduğunu beyan etmektir. 
Misal 
Dest ü tabın ibr ü deryadır diyen gafillerin 
Daima mazmun-ı fikri böyle bî-mana mıdır? 
Bahr eder mi kainatı ğark-ı emvac-ı kerem 
İbr ise daim cevahir-pâş ve gevher-i zi-ümmidir 
 
Cem-i ma-at-tefrik 
Bir şeyi cem ettikten sonra başka başka olduğunu beyan 
etmektir.  
Misal 
Dane-i fülfül siyah ve hal-i mahruyan siyah 
Her dü dil-suzendir amma in kuca ve an kuca 
 
Taksim 
Müteaddit şeyleri zikredip badehu her birisini başka başka 
sıfatlarla tavsif etmektir.  
Misal 
Sıfat-ı Hazreti Hüseyin ve Hasan 
Cümle-i kâinata dürrü ruşen 
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O biri nakd-ı pâk-i mustafvi 
Bu biri nur-ı çeşm-i murtazvi 
O biri bedr-i asuman-ı kemal 
Bu biri ser-i vecvi yar-i cemal 
 
İktibas 
Mütekellim muradını izah ve tekit ve tenvir için ayat-ı kerime ve 
ehadis-i şerifeden olduğunu işar etmeyerek kelamına bir şeyi 
derc etmektir. 
Misal 
Besdir erbab-ı fikrete bu hıtab 
Fettakullahe ya ulil-elbab 
Kıl hüvallah ile dili memlu 
Ellezi la ilahe illa hu 
 
Tariz 
Maksut olan şeye delalet etmek üzere şey-i gayr-ı maksudu 
zikretmektir. 
Misal 
Baharistan ve bostan ve gülistan 
Yetmez mi ne lazım sünbülistan 
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Usul-i Şiir 
 
1 
Vezin  Failatün / Failatün / Failatün / Failün 
 
Beyit  ,Olmayınca ta nüvişte fihris takdirde 
  {Matlab u maksad bulunmaz nusha-i tedbirde 
 
2 
  Mefulü / Failatü / mefailü / failün 
 
  Ya Rab hemişe lütfünü et rehnüma bana 
  Gösterme ol tariki ki yetmez sana bana 
 
3 
  Mefailün / Mefailün / Mefailün / Mefailün 
 
Ne sendendendir ne bendendir ne çerh-i kineverdendir 
Bu derd-i sır humar-ı neşe-i cam kadrindendir 
 
4 
  Failatün / Failatün / Failatün / Feilün 
 
Ne kırarsın ikide birde benim hatrımı 
Gönül ey tıfl-ı ziyankâr oyuncak değil a 
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5 
Mefailün / feilatün / mefailün / feilün 
 
  Sükutu bilmediğinden değil edeptendir 
  Eğer çi söylemez amma neler bilir âşık 
 
6 
Mefulü / mefailü / mefailü / Feulün 
 
  Hoş geldi bana meygedenin ab u havası 
  Vallahi güzel yerde yapılmış, yıkılası 
 
7 
Müfteilün / müfteilün / failün 
 
  At güzelim mah-ı ruhundan nikab 
  Çık ki temaşaya çıka afitab 
 
8 
Feulün / feulün / feulün / feulün 
 
  Cihan içre her fitne kim ola hadis 
  Ona serv-i kaddindir elbette bais 
 
9 
Feulün / feulün / feulün / feul 
  Bu hem-tarh beyt-i züleyha değil 
  Anın gördüğü hab hülya değil 
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10 
Feilatün / mefailün / feilün 
 
 Kendi kendimden olmuşum bizar 
 Dil bitap ne edeyim bilmem 
11 
Müstefilün / feulün / müstefilün / feulün 
 
 Ferhada zevk-i suret mecnuna seyr-i sahra 
 Bir rahat içre herkes ancak benim belada 
12 
Müfteilün / failün / müfteilün / failün 
 
 Çak görüb göğsümü kılma ilacın tabib 
 Zayi olur merhemin bende biter yâre yok 
 
13 
Feilatün / feilatün / feilatün / feilatün 
 
 Sitemin gerçi yamandır onu terk eyleme billah 
 Ki tegafül siteminden dahi elbette beterdir 
 
14 
Mütefailün / feulün / mütefailün / feulün 
 
 O Nihal-i bağ-ı işve sana da eder temayül 
 A gönül ne ah edersin buna rüzgâr derler 
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15 
Failatün / failatün / failün 
 
 Sen de bar olma saba şemimize 
 Naklet pür-müks besdir bes 
16 
Mefulü / mefailün / feulün 
 
 Her hilkate gerçi bir sebep var 
 Aya sebebi kim etti izhar 
17 
Mefulü / mefaîlün / mefulü / mefaîlün 
 
 Ağyar gücenmiş yar afvine düşüb yalvar 
 A’daya mürüvvetde bir başka safa vardır 
18 
Müstefilün / müstefilün / müstefilün / müstefilün 
 
 Ne came var ne pirahen serve sarılmış yasemin 
 Gül taşra düşmüş perdeden açmış giribanın yine 
19 
Failatün / failatün / failün 
 
 Anla kim dava değildir kâr-ı aşk 
 Deştden mecnuna leyladır garez 
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20 
Mefailün / mefailün / feulün 
 
 Veli nimetim sensin penahım 
 Benim yok başka bab-ı dad-hahım 
21 
Müstefilatün / müstefilatün 
 
 Zahid o mehveş bir nurdur kim 
 Bütdür demezsin iman edersin 
22 
Mefailün / feilatün / mefailün / falatün 
 
 Ne dil olaydı ne dilber ne ibtilamız olaydı 
 Ne aşinalık edeydik ne aşinamız olaydı 
23 
Müfteilün / mefailün / müfteilün / mefailün  
 
 Vefti (fevt?) olur mu tövbenin böyle zamanda bahusus 
 Saki-i şive-kâr ola mevsim nev-bahar ola 
 
Kafiye 
Beyitlerin sonunda tekrar eden harfe kafiye denir. 
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Misal 
Öyle müstesna güzelsin ki sana yoktur bedel 
Senden ey can munkati’ kılmaz beni illa ecel 
 
Kafiye üç türlüdür; 
Birincisi “kafiye-i mücerrede”dir ki kafiye olan harfin makabli 
yahut üst tarafı müteharrik olur. Ve o harekeye “tevcih” denilir.  
Harf-i kafiye değişmeyerek tekrarı lazım olduğu gibi tevcih 
denilen harekenin de tebeddül etmeyerek yani beytin birinde 
fetha ise diğerlerinde de fetha olarak tekrarı lazımdır. Velhâsıl 
harekenin sahibi olan harf ister tekrar etsin ister etmesin ve 
bundan başka daha yukarısının harekesi ister müttehid olsun 
ister olmasın kafiye-i mücerrede bir harf ve bir hareke tekrar 
edecektir.  (hacer-şecer) (gezer – gider) (gül-mül) misallerinde 
olduğu gibi. 
 
Misal 
Müsekkin ey bülbül sana ki şah-ı güldür ki kafes 
Nice aşıksın ki ahından tutuşmaz har u has 
 
Tenbih: Bazen eşar-ı Arap’ta  tevcih denilen harekeye riayet 
edilmeyerek (rateb – kütüb) gibi kelimelerin biri birine kafiye 
edildiği görülür. Ama Acem ve Türk eşarında yoktur. 
 
İkincisi, “kafiye-i müreddefe” dir ki kafiyenin üstünde huruf-ı 
med, yani sakin olarak (vav, elif, ya) harflerinden biri bulunur 
ve vavın üstü 
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Mazmum, elifin meftuh, yanın meksur olur. Bu harflere “redif” 
denilir ve üst tarafındaki harekelere de “hazev” tesmiye olunur. 
Bu halde kafiye-i müreddefenin tekrarı lazım iki harf yani kafiye 
ve redif ile bir hareke yani hazevdir.  
(memur-mazur) (mekan-zaman) (çin-kin) misallerinde olduğu 
gibi. 
Misal 
Kitab-ı âlemin evrakıdır ebad-ı na-mahdud 
Sutur-ı hadisat dehrdir asar-ı na-madud 
 
Diğer 
At güzelim mah-ı ruhundan nikab 
Çık ki temaşaya çıka afitab 
 
Diğer 
Rahrev-i irfana besdir sağar ve saki delil 
Kim meh ü hurşidden kılmış temasın Halil 
 
Üçüncüsü “kafiye-i mukayyede”dir ki harf-i kafiyenin üstünde 
(elif, vav, ya) harflerinin gayrı diğer bir sakin harf bulunur ki bu 
harfe “kayıt” denir. Yahut huruf-ı mezkura dan biri bulunur ve 
fakat üst tarafındaki hareke yukarıda beyan olunduğu vecihle 
olmaz. Mesela, vav sakin makabli mazmum olmaz da meftuh 
veyahut meksur bulunur. Kaydın yukarısındaki harekeye de 
hazev denilir. Bu halde kafiye-i mukayyede dahi iki harf yani 
kafiye ve kayıt ile bir hareke yani hazev ister.  
(kement-bülent) (fert-mert) misallerinde olduğu gibi. 
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Misal 
Naledendir ney gibi avaze-i aşkın bülend 
Nale terkin kılmazam ney tek kesilsem bend bend  
 
İhtar: “Kafiye-i müessese” denilir bir kafiye daha vardır ki harf-i 
kafiyenin üzerindeki harfin yukarısında bir elif-i memdude 
bulunur. Ve bu elife “tesis” ve ara yerdeki harfe “dahil” tabir 
olunur. (fazıl-kamil) misalinde olduğu gibi. Bu kafiyede iki harf 
yani kafiye ve tesis ile bir harekenin ki dahilin harekesidir tekrar 
etmesi lazımdır. Misal “mezbur”daki kesrenin tekrarı gibi. Bu 
kafiye-i müessese eşar-ı araba mahsustur. Şuara-ı Arap buna 
riayet etmişler ise de Acem ve Türk şairlerinde riayet şart 
değildir. Yani (cahil-mukbil) kelimeleri biri birine kafiye olabilir. 
 
Tenbih: kafiye olan harften sonra bazen bir kelime bulunur ki 
ona “redif” ve bazen bazı edat bulunup onlara da “vasl” veya 
“şaykan” denilir. Bunlar bulunduğu surette redif ve valsın 
tekrarı lazımdır.  
 
Redife misal, 
Azadgân-ı kayd-ı emel serefraz olur 
Naz ile söven sipihre o kim bî-niyaz olur 
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Şaykana misal 
Uçurduk mürğ-i habı hasretinle çok zamandır 
Dü-çeşm hun-feşanım şimdi hali aşiyanlardır 
 
Tenbih: bazen kafiye-i mücerrede de harf-i kafiyenin ve kafiye-i 
müreddefe de redifin ve kafiye-i mukayyede de kaydın 
makablilerindeki harflerle kafiye-i müessese de dahil denilen 
harfin de tekrarına “lüzum ma la yelzem” ve “i’nat” denilir ki 
bu fevkalade latif olur.  
(felek-melek) (yüman-aman) (semend-kemend) misallerinde 
olduğu gibi. 
 
Misal 
Yağmaya verdi sabrımı bir bî-aman aman 
Oldu heva-i aşkla hâlim yaman aman 
 
Bazen kafiyenin bulunduğu kelimenin yarısı ve bazen ondan 
müştak diğer bir kelime tekrar eder ki buna “kafiye-i 
müzdevvece” denilir.  
 
Misal 
Etti ten-i nizarımı feryad ü nale nal 
Kaldım o rütbe zafla yok irtihale hal 
 
Diğer 
Ebrusu takına nice etsin yaman yemin 
Mihrab-ı tığa vaz edemez her cübban-ı cebin 
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Bazen kafiye bulunan kelimenin mühmeli olan kelime manidar 
olarak zikrolunur. 
 
Misal 
Helalin üzre ek serpuşunı şahane mahane 
O bir çifte kılıçtır çal onu irane mirane 
 
Kelam-ı mensurda cümlelere fıkra dendiği gibi kelam-ı 
manzumda mısra denilir. Mısraların kafiyeleri bir olursa 
“matla” ve olmaz ise “hasa” namı verilir.  
 
Misal 
Tuti-i mucize guyem ne desem laf değil 
Çerhle söyleşemem ayinesi saf değil 
Ehl-i dildir diyemem sinesi saf olmayana 
Ehli dil birbirini bilmemek insaf değil 
 
Bir matla ile dört yahut altı yahut sekiz beyit hasadan terekküp 
eden şiire “gazel” denir. 
 
Gazlleri ekser vasfı hubanı şamil olur. Gazelin son beytine 
“makta” denilir. Diğer bir şairin bir gazelinin her beyti üzerine 
üç mısra ilave edilirse ona “tahmis” tesmiye edilir. Eğer gazelin 
mısraları arasına üç mısra derc edilir ise “tahmis-i matruf” 
namını alır. 
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Misal 
Çerh-i na-sazım cihanda sanma bir mecnunu var 
Herkesin kendice bir dağ-ı dil-i pür-hunu var 
Tare-i Leyla dehrin sad-hezar meftunu var 
 Kaysı yekta sanma dünyanın nice mecnunu var 
 Milket-i aşkın kemal-i vüsat-i hamuni var 
 
Maye-i hüsrandır asar-ı nahvet gafile 
Kaldı hodbini yaraşmaz tabi-i erbab-ı dile 
Meskenet arzıyla mahviyet gerektir kamile 
 Laf u davay-ı enaniyet ne lazım akıle 
 Herkesin âlemde bir mafevki bir madunu var 
 
 
 
 
 
 

 


