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“A ‘QASIDA’ ON MUSTAFA RE D PASHA OF BRAH M
ANALYSIS”

NAS EFEND AND ITS

Adem ÇALI KAN*
Özet
brahim inâsî Efendi (1826-1871), Tanzimat devri Türk edebiyatının birinci
ku ak airlerinden biridir. Tanzimat devri Türk edebiyatında Türk iiri ekil ve muhteva
açısından de i meye ba lar. Bu de i imin örnekleri, dönemin di er airlerinde oldu u
gibi inâsî’nin iirlerinde, özellikle de onun Re id Pa a (1798-1858) övgüsünde yazdı ı
kasidelerinde görülür. Bu makalede, inâsî’nin Re id Pa a için 1274 / 1858’de yazmı
oldu u on altı beyitten olu an bir kasidesi ele alınıp tahlil edilmektedir. air, iir diliyle
Re id Pa a’yı çe itli özellikleriyle övmektedir. Kaside edebî açıdan tahlil edilirken, hem
iirin ekil ve muhteva yenilikleri hem de övgüsü yapılan ki i olarak Re id Pa a’nın
nitelikleri ortaya konmu tur.
Anahtar Kelimeler: inasî, Re id Pa a, Tanzimat, Kaside, iir.
Abstract
brahim inasi Efendi (1826-1871) is one of poets of first generation of Tanzimat
period. Turkish poetry begins to change from the aspect of the form and content in the
Tanzimat literature. This examples of change is be seen in the poetries of inasi, especially
in the qasidas that he composed on Re id Pasha (1798-1858) as in other poets of preiod. In
this article has been dealt with and analyzed a qasida, consist of sixteen couplets that
inasi composed for Re id Pasha in 1274 / 1858. Poet has praised the various
characteristics of Re id Pasha with his poetic language. While qasida is analyzed from
literary aspect, it has put forth both the innovations of form and content of poetry, and the
characteristics of Re id Pasha as person praised.
Key Words: inasi, Re id Pasha, Tanzimat (Reforms), Qasida, Poetry.

GR
Tanzimat Edebiyatı, Batı kültürüyle yeti en aydınların Tanzimat devrinde Batı
edebiyatını örnek alarak olu turdukları, 1839-1896 yıllarını kapsayan bir edebiyattır.
Tanzimat Edebiyatı, (a)Hazırlık dönemi (1839-1860)1, (b)Birinci nesil (1860-1876)2 ve
(c) kinci nesil (1876-1896)3 olmak üzere üç dönemde incelenebilir.
*Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, E itim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı E itimi ABD. Ö retim Üyesi.
1
Ramazan Korkmaz (2005). “Yeni Türk Edebiyatına Giri / Hazırlık Dönemi ve lk Denemeler”, Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı
(1839-2000), [Ramazan Korkmaz (ed.) – Hülya Argun ah – Ali hsan Kolcu – Ay enur Külahlıo lu slam – Cafer Gariper –
Osman Gündüz – Tarık Özcan], 2.bs., Ankara: Grafiker Yayınları, ss. 13-40.
2
Nihad Sami Banarlı (1983). “ inâsî – Ziya Pa a – Namık Kemal Mektebi ve Türk Edebiyatı / Cemiyet çin Sanat Hareketleri”,
Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, 2.bs., stanbul: Milli E itim Basımevi, C. 2, ss. 858-859; smail Parlatır (1992). “XIX. Yüzyıl
Yeni Türk iiri / Tanzimat’ın Birinci Ku a ı”, Türk Dili, Aylık Dil Dergisi IV (Ça da Türk iiri), S. 481-482 / Ocak – ubat –

- 33 Tanzimat Edebiyatı’nın asıl nitelikleri Birinci nesil ve onların olu turdu u edebiyatta
görülür. Bu döneme “sosyal ve politik dü ünceler dönemi”4 gözü ile de bakılabilir. brahim
inâsî Efendi (1826-1871),5 Ziyâ Pa a (1829-1880) ve Nâmık Kemâl (1840-1880) ...vb. ahsiyetler,
bu dönemin sanatkârları arasındadır.
“Tanzimat’ın ilk yıllarında yeti en, Münif Pa a, Ahmet Cevdet Pa a, Ahmet Vefik Pa a
gibi ça da ları arasında, çok yönlü ahsiyeti ile sivrilen inâsî, de i ik çalı malarıyla pek çok
alanda bir yol açıcı durumundadır. Batı kültürünü yerinde tanımı , oranın dü ünce sistemini iyi
kavramı , gazetenin halkı e itme ve aydınlatma yolundaki rolünü benimsemi bir aydın olan
air, Batı’dan yaptı ı iir çevrilerini bir kitapta toplaması, ilk telif piyesi kaleme alması, ilk özel
Türk gazetesini çıkarması ve gazetede makale ve tartı ma yolunu açması ile kendinden sonra
yeti enlere örnek olmu tur.
Edebiyata ve iire kar ı ilgisi Tophane Kalemi’nde çalı ırken ba lamı , bazı manzum
tarihler ve gazeller yazmı , hatta Fransa’ya gönderilmesinde büyük yardımı olan Re id Pa a’ya
“tarz-ı kadîm üzre” bir de kaside kaleme almı olan inâsî, oradan dönü ünde yeni bir anlayı la
kar ımıza çıkar.
Tanzimat Fermanı’nın ilânı ile Batı kültür ve medeniyetine yönelme, daha do rusu
devletin önderli inde batılıla ma yolu açılmı bulunuyordu. te bu dönem içinde gerek
Tercümân-ı Ahvâl gerekse Tasvîr-i Efkâr gazetelerinde yayımladı ı yazılarında inâsî, Batı’nın
“me rûtî” yönetimini ve “Parlemento” sistemini benimsemi bir Tanzimat aydını olarak
görünür. Ne var ki bu dü ünceleri açıkça dile getiremez. Çünkü o, devlet görevlisidir. Bununla
birlikte Re id Pa a için yazdı ı son dört kasidede bu dü üncelerin izleri olan “Tanzimat, millet,
kanun, adalet, devlet, reis-i cumhur, medeniyet, cehâlet... vb” yeni kavramlar, onun dü ünce
dünyasının, hayata bakı açısını ve siyâsî yakla ımını vermektedir. Aslında böylesine yeni
de er yargıları ile o, Yeni Osmanlılar’ın bir tür fikir hocası gibidir.”6
inâsî, gerek insan ve gerekse bir devlet adamı olarak büyük de erlere sahip
bulundu una inandı ı Mustafa Re id Pa a (1798-1858)’ya, geni bir hayranlık ve sadakatle
sonuna kadar ba lı kalmı tır. iirle u ra maya ba ladıktan sonra iki padi ahın zamanlarında
ya amasına ve bir çok devlet adamı ile tanı masına ra men, yazdı ı kasidelerin hepsi de Re id
Pa a içindir. O, Re id Pa a için dört kaside yazmı tır:
(a)Birincisi,
“Bârek Allâh zehî Sadr-ı Re îd-i devrân
Oldu ahdinde anın mün erihü’s-sadr cihân”7
matla’lı ve 1265/1849 tarihli kasidedir. inâsî bu kasidenin eski biçimde söylendi ini ve
ortasından iki mısraın çıkarılmı oldu unu açıklar.
Mart, ss. 10-17; Mustafa Üstünova (1992). “Divan Edebiyatının Tanzimat Birinci Dönem Sanatçıları Üzerindeki Etkileri”,
Uluda Üniversitesi, E itim Fakültesi Dergisi, C. VII, S. 2, Bursa, ss. 141-150; Cafer Gariper (2005). “Yenile menin Ba langıcı
ve Öncüleri / inasi – Namık Kemal – Ziya Pa a – Ahmet Midhat Efendi”, Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı (1839-2000), [Ramazan
Korkmaz (ed.) – Hülya Argun ah – Ali hsan Kolcu – Ay enur Külahlıo lu slam – Cafer Gariper – Osman Gündüz – Tarık
Özcan], 2.bs., Ankara: Grafiker Yayınları, ss. 41-80; Saadettin Yıldız (2006). “Tanzimat’ın Birinci Nesli”, Tanzimat Dönemi
Edebiyatı, 2.bs., stanbul: Nobel Yayın Da ıtım, s. 121.
3
Nihad Sami Banarlı (1983). “Ekrem – Hamid – Sezai Mektebi ve Türk Edebiyatında Sanat çin Sanat Temayülleri”, Resimli Türk
Edebiyatı Tarihi, 2.bs., stanbul: Milli E itim Basımevi, C. 2, ss. 915-916; smail Parlatır (1992). “XIX. Yüzyıl Yeni Türk iiri /
Tanzimat’ın kinci Ku a ı”, Türk Dili, Aylık Dil Dergisi IV (Ça da Türk iiri), S. 481-482 / Ocak – ubat – Mart, ss. 17-29; Ali
hsan Kolcu (2005). “Yenile menin kinci Ku a ı / Ekrem-Hamid-Sezai Mektebi”, Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı (1839-2000),
[Ramazan Korkmaz (ed.) – Hülya Argun ah – Ali hsan Kolcu – Ay enur Külahlıo lu slam – Cafer Gariper – Osman Gündüz –
Tarık Özcan], 2.bs., Ankara: Grafiker Yayınları, ss. 81-108; Saadettin Yıldız (2006). “Tanzimat’ın kinci Nesli”, Tanzimat
Dönemi Edebiyatı, 2.bs., stanbul: Nobel Yayın Da ıtım, s. 139-141.
4
Mehmet Kaplan (1995). Tevfik Fikret (Devir – ahsiyet - Eser), 4.bs., stanbul: Dergah Yayınları, s. 13.
5
bnülemin Mahmut Kemal nal (1988). Son Asır Türk airleri, stanbul: Dergâh Yayınları, C. 4, s. 1836’da inâsî’nin do um tarihi
1824 (h. 1240) olarak verilmektedir.
6
Bk. smail Parlatır (1988). “ inâsî”, Ba langıcından Günümüze Kadar Büyük Türk Klâsikleri, stanbul: Ötüken-Sö üt, C. 8, s. 329.
7
Beyti u ekilde nesre çevirmek mümkündür: “Allah mübarek eylesin. Sadrazam Mustafa Re id (Pa a)’nın devri ne güzel. Onun
sadrazamlı ı esnasında dünya ferahladı.” [Bk. inâsî (1960). Müntahabât-ı E ’âr, (hzl.: Süheyl Beken), Ankara: Dün-Bugün
Yayınevi, s. 15].

- 34 (b) kincisi,
“Âsafâ aklına dil-bestedir akl-ı fa’âl
Cevher-i hilkatine olmu araz izz ü celâl”8
matla’lı ve 1272/1856 tarihli kasidedir.
(c)Üçüncüsü,
“Dilin irâdesini ba ta akl eder tedbîr
Ki tercümân-ı lisândır anı eden takrîr”9
matla’lı ve 1273/1857 tarihli kasidedir. inâsî’nin, sakal meselesi yüzünden i inden
uzakla tırılmasından sonra Re id Pa a’nın sadrazam oldu unda kendisini eski görevine
getirmesi üzerine bir te ekkür ifadesi olarak bu kasideyi yazdı ı ifade edilir. inâsî, bu
kasidenin ortasından yedi beytin çıkarıldı ını söyler: “Vasatından yedi beyit mahzûfdur”.
(d)Dördüncüsü,
“Gelelim zât-ı Re îd’in erefi mebhasine
Söz mü var devleti ihyâya olan meb‘asine”
matla’lı ve 1274 / 1858 tarihli kasidedir. airin “Evvelinden be beyit mahzûfdur” notundan
anla ıldı ına göre, bu kasidenin ba ından be beyit kaldırılmı tır. Ahmet Hamdi Tanpınar’a
göre, “Re id Pa a kasideleri ile sadece herhangi bir vezir medhedilmez, asırlardan beri sürüp
giden bir ruh tembelli i sarsılır; gelene in, müphemin dünyasından, aklın ve aydınlık
dü üncenin dünyasına geçer.”10
NAS ’N N IV. KAS DES

11

VE TAHL L

Tanzimat devri Türk edebiyatının ilk ku ak airlerinden olan brahim inâsî Efendi ve
eserleri üzerine de i ik zamanlarda gerek yerli ve gerekse yabancı edebiyat ara tırmacıları,
tarihçileri ve ele tirmenleri önemli çalı malar yapılmı tır12. Bu çalı malardan bazıları onun
biyografisine a ırlık verirken, bir kısmı da eserleri ve onların tahliline odaklanmı tır.
8

Beyit u ekilde nesre çevrilebilir: “Ey yüce vezir! Etkin akıl esinin aklına gönül ba lamı tır. Yücelik ve ululuk yaratılı ının özüne
bir ni an olmu (tur).” [Bk. inâsî, Müntahabât-ı E ’âr, (hzl.: Süheyl Beken), ss. 23-24].
9
Bu beyit de öylece nesre çevrilebilir: “Gönlün arzu ve iste ini ba taki akıl düzenler ve onu da söz biçimine getiren dildir.” [Bk.
inâsî (1287 / 1870). Müntahabât-ı E ’âr, 2.tb., stanbul: Tasvîr-i Efkâr Matbaası, ss. 12-15; Amlf., Müntahabât-ı E ’âr, (hzl.:
Süheyl Beken), ss. 25-27].
10
Ahmet Hamdi Tanpınar (1982). “ brahim inâsî Efendi”, 19’uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, 5.bs., stanbul: Ça layan Kitabevi,
s. 198.
11
inâsî (1960). “Kasîde / Vezîr-i Mü ârun leyh çin”, Müntahabât-ı E ’âr, (hzl.: Süheyl Beken), Ankara: Dün-Bugün Yayınevi,
ss. 28-29; A.mlf., (2004). Müntahabât-ı E ’âr, (hzl.: Kemal Bek), stanbul: Bordo Siyah Klasik Yayınlar, ss.58-60; smail Parlatır
– Nurullah Çetin (2005). inasi / Bütün Eserleri, Ankara: Ekin Kitabevi, s. 8 vd..
12

brahim inâsî Efendi hakkında bk.: Köprülüzade Mehmed Fuad (1911). “ inasi’nin iirleri”, Servet-i Fünûn, C. 41, S. 1052,
stanbul; Ahmed Râsim (1927). Matbûat Tarihine Medhal: lk Büyük Muharrirlerden inâsî, stanbul: Yeni Matbaa; smail
Hikmet (1932). inasi, stanbul: Kanaat Kitabevi; Murat Uraz (1938). inasi, Hayatı, ahsiyeti ve Eserlerinden Seçme Parçalar,
stanbul: Tefeyyüz Kitabevi; Mehmet Kaplan (1947). “ inasi’nin Türk iirinde Yaptı ı Yenilik”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi,
C. 2, S. 1-2, ( stanbul) 31 Aralık; Hikmet Dizdaro lu (1954). inasi, Hayatı – Sanatı – Eserleri, stanbul: Varlık Yayınları;
Kenan Akyüz (1954). “ inasi’nin Fransa’daki Ö renimi le lgili Bazı Belgeler”, Türk Dili, C. 3, S. 31, Nisan; Gündüz Akıncı
(1962). Batıya Yönelirken inasi, Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Yayınları; M. Kaya Bilgegil
(1971). “ inâsî’nin iiri”, Edebiyat Fakültesi Ara tırma Dergisi, S. 2, (Ankara), ss. 43-64; Hüseyin Seçmen (1972). inasi,
Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 166 s.; Nevin Önberk (1975). inasi ve Namık Kemal’de ‘Hürriyet’ Kavramı,
Yayımlanmamı Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 144 s.; Abdülmünsaf Mecdî Bekr (1976). brâhim inâsî Efendi
Hayâtuhu ve Âsâruhu ( brahim inasi Efendi, Hayatı ve Eserleri), (Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi), Kahire: Câmi’atü Ayn
ems, Külliyyetü’l-Âdâb, (Edebiyat Fak. Kütb. No: 21132-21133); Mehmet Kaplan (1976). “ inâsî’nin Türk iirinde Yaptı ı
Yenilik”, Türk Edebiyatı Üzerinde Ara tırmalar, stanbul: Dergâh Yayınları, C. 1, ss. 253-74; Mehmet Kaplan (1978). “ inâsî’yi
Anarken”, Edebiyatımızın çinden, stanbul: Dergâh Yayınları, ss. 54-55; M. Kaya Bilgegil (1980). “ inâsî’nin iiri”, Yakınça
Kültürü ve Edebiyatı Üzerinde Ara tırmalar II, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Basımevi, ss. 26-46; Mehmet Kaplan (1981).
“Münâcât”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e iir Tahlilleri, 7.bs., stanbul: Dergah Yayınları, C. 1, ss. 29-36; Ahmet Hamdi Tanpınar
(1982). “ brahim inâsî Efendi”, 19’uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, 5.bs., stanbul: Ça layan Kitabevi, ss. 183-215; Kenan
Akyüz (1982). “Tanzimat Devri- iir”, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri (1860-1923) I, 4.bs, Ankara: Mas Matbaacılık ve
Aksesuvarları, ss. 18-20; Nihad Sami Banarlı (1983). “ inâsî (1824?-1871)”, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, 2.bs., stanbul: Milli
E itim Basımevi, C. 2, ss. 859-868; evket Rado (1985). “ inasi’nin Ölümü”, Türk Dili, Aylık Dil Dergisi, Yıl: 34, C. 50, S. 405,

- 35 Biraz yukarıda yazılı tarihi ve matla’ beyti takdim edilen kaside, inâsî’nin Sadrazam
Mustafa Re id Pa a mehdinde kaleme aldı ı son, bir ba ka ifade ile dördüncü kasidesidir. Bu
makale, airin kendi ifadesine göre aslında 21 beyit olarak dü ünülüp yazılmasına ra men
ba ından be beytinin sansürlenerek çıkartılan 16 beyitlik bu dördüncü kasideyi konu
edinmektedir.
inâsî’nin Müntahabât-ı E ’âr’ında yer alan Re id Pa a mehdindeki dört kasidesi, çe itli
iir antolojileri ve ders kitapları bir yana bırakılacak olursa, edebiyat tarihlerine, çe itli
üniversitelerde lisans13 ve lisansüstü tezlere14, hatta projelere konu oldu u gibi15, son
zamanlarda iir tahlili üzerine akademik nitelikte kaleme alınmı eserlerde de konu edilmi tir16.
Ancak danı manlı ımda yapılan bir bitirme tezi hariç, yapılan tahlil çalı malarında bu
kasidelerin dördü bir arada erh ya da tahlil edilmemi , herkes arzusuna göre içinden birini
tercih edip tahlil etmi tir.
inâsî’nin bu kasidesinin erhi ya da tahlili tarafımızca 1995 yılında yapılmı , bu
tarihten sonra sırasıyla, Ali hsan Kolcu ve erif Akta sadece bu kasideyi, Merve Kılıç ise dört
kasidenin tamamını en geni ekilde incelemi ve erhini yapmı tır.
Ku kusuz bahsi geçen edebiyat uzmanı ve ara tırmacıları kasideyi tahlilde kendilerince
bir yöntem uygulamı lardır. Örne in, Kolcu bu kasideyi çözümlerken beyitleri nesre
çevirmedi i gibi, beyitlerde yer alan edebî sanatları da göstermez. erif Akta ise, tahlile tabi
tuttu u kasideyi önce biçimsel açıdan manaya dikkat ederek u ekilde bölümlere ayırır:
Birinci Bölüm: 1. Beyit [“Burada Re id Pa a’nın devleti yeniden canlandırmak için Allah
tarafından gönderildi i sezdirilmekte, onun manevî büyüklü ü üzerinde durulaca ı
belirtilmektedir.”17]

13

14

15

16

17

Eylül, ss. 73-80; Osman Nuri Ekiz (1985). inâsî, Hayatı, Sanatı ve Eserleri, stanbul: Kasta Yayınları, 152 s.; Kenan Akyüz
(1986). “ brâhim inâsi”, Batı Tesirinde Türk iiri Antolojisi, 4.bs., stanbul: nkılâp Kitabevi, ss. 1-10; bnülemin Mahmut
Kemal nal (1988). “ inasi”, Son Asır Türk airleri, stanbul: Dergâh Yayınları, C. 4, ss. 1837-1848; smail Parlatır (1988).
“ inasî”, Ba langıcından Günümüze Kadar Büyük Türk Klâsikleri, stanbul: Ötüken – Sö üt, C. 8, ss. 328-330; M. Mehdi
Ergüzel (1992). “Namık Kemal’i Hazırlayan Adam...”, Türk Edebiyatı, Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, S. 227, Eylül, ss. 29-30;
Hüseyin Tuncer (1992). “ brahim inasi”, Arayı lar Devri Türk Edebiyatı I: Tanzimat Edebiyatı, 1.bs., zmir: Akademi Kitabevi,
ss. 29-56; Hayrettin Ayaz (1995). Tanzimat iirinde Metafizik Konular ( inasi, Ziya Pa a, Namık Kemal, Recaizade M. Ekrem,
Abdülhak Hâmid, Muallim Nâcî), Yayımlanmamı Doktora Tezi, Elazı : Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili
ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 276 s.; Ziyad Ebüzziya (1997). inâsî, (hzl.: Hüseyin Çelik), stanbul: leti im Yayınları, 440 s.;
Hasan Öztürk (1998). “ ‘Hikmet-i Hükümet’ten ‘Efkâr-ı Umumiye’ye Geçi te brahim inasi’nin Liberal Edebiyat Söylemi”,
Liberal Dü ünce, S. 12, Güz, ss. 137-155; Alim Kahraman (2001). inâsî, stanbul: Tima Yayınları, 150 s.; Bedri Mermutlu
(2003). Sosyal Dü ünce Tarihimizde inasi, 1.bs., stanbul: Kaknüs Yayınları, 575 s.; Adem Çalı kan (2003). “ inâsî’nin ‘ lâhî’si
ve Tahlili”, Dinbilimleri, Üç Aylık Akademik Ara tırma Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 4, Ekim – Kasım – Aralık, ss. 87-100; M. Sadık
Erda ı (hzl.) (2004). inasi / Nazım ve Nesirleri, Ankara: A iyan Kitapevi, 155 s.; smail Parlatır (2004). Edebiyatımızın
Zirvesindekiler inasi, 1.bs., Ankara: Akça Yayınları; smail Parlatır – Nurullah Çetin (2005). inasi / Bütün Eserleri, Ankara:
Ekin Kitabevi, 359 s.; smail Parlatır (2006). “ inasî”, Tanzimat Edebiyatı [hzl. smail Parlatır – nci Enginün – Ahmet B.
Ercilasun – Zeynep Kerman – Abdullah Uçman – Nurullah Çetin] 1.bs., Ankara: Akça Yayınları, ss. 72-126; nci Enginün
(2006). “ inasi”, Yeni Türk Edebiyatı / Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (1839-1923), 1.bs., stanbul: Dergah Yayınları, ss. 462-470;
Tarık Özcan (2006). “ inasi’nin Dilinde Dil ve Üslûp”, Türk Dili, S. 658, Ekim, ss. 359-367; Selman Bayer (2007). Tanzimat
Edebiyatının Din Anlayı ında inasi Örne i, Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Bursa: Uluda Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, slam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Türk slam Edebiyatı Bilim Dalı, 113 s.
Örnek olarak bk. Merve Kılıç (2009). inâsî’nin Hayatı, Sanatı, Eserleri ve Kasîdeleri Üzerine Bir nceleme, Yayımlanmamı
Bitirme Tezi, Ordu: Ordu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, IV+125 s. (Danı man: Yrd. Doç.
Dr. Adem Çalı kan).
Örnek olarak bk. Selman Bayer (2007). Tanzimat Edebiyatının Din Anlayı ında inasi Örne i, Yayımlanmamı Yüksek Lisans
Tezi, Bursa: Uluda Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, slam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Türk slam Edebiyatı Bilim
Dalı, 113 s.
Örnek olarak bk. Adem Çalı kan (1995). “ inâsî (1826-1871) / Kasîde: ‘Gelelim Zât-ı Re îd’in eref-i Mebhasine’”, Yeni Türk
Edebiyatı’nın Önemli Temsilcilerinden inâsî, Ziya Pa a, Namık Kemal, Tevfik Fikret ve Cenâb ehâbeddin’den Birer iir ve
erhleri, Yayımlanmamı Yüksek Lisans Ödevi, Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve
Edebiyatı ABD. (1994-1995 E itim-Ö retim Yılı Yaz Yarıyılı), ss. 1-50.
Örnek olarak bk. Ali hsan Kolcu (2007). “Mustafa Re id Pa a çin Kaside”, Tanzimat Edebiyatı-1: iir, 3.bs., Erzurum:
Salkımsö üt Yayınevi, ss. 97-103; erif Akta (2009). “Kaside ( inasi)”, iir Tahlili (Teori – Uygulama), 1.bs., Ankara: Akça
Yayınları, ss. 109-114; Ramazan Gülendam (2009). “ inasi / Kasîde: ‘Dilin râdesini Ba ta Akl Eder Tedbîr’”, Tanzimat’tan
Bugüne Yeni Türk Edebiyatı iir Çözümlemeleri [hzl. Nurullah Çetin – Ramazan Gülendam – Mehmet Narlı], 1.bs., stanbul:
Kriter Yayınevi, ss. 11-32.
erif Akta (2009). “Kaside ( inasi)”, iir Tahlili (Teori – Uygulama), 1.bs., Ankara: Akça Yayınları, s. 111 (Metinde kö eli
parantez içindeki tırnak i areti bulunan kısımlar ve sayfa numaraları erif Akta ’a ait olup bu eserden alıntılanmı tır.)

- 36 kinci Bölüm: 2-10. Beyitler [“Burada aire göre Re id Pa a’yı büyük kılan hususlar tek
tek sayılmakta, böylece adı geçen ki i yaptıklarıyla övülmekte. Böylece yeni insanda bulunması
gereken hususlar dikkatlere sunulmaktadır”.]
Üçüncü Bölüm: 11-12. Beyitler [“Daha önce sayılanlardan hareketle genel bir
de erlendirme” yapılmaktadır.]
Dördüncü Bölüm:
de erlendirilmektedir.]

13.

Beyit

[“Sanatkârın

ele

aldı ı

konu

kar ısındaki

hali”

Be inci Bölüm: 14-16. Beyitler [“Re id Pa a’nın gelece e hakim olaca ı ifade”
edilmektedir.]
Kolcu gibi beyitleri nesre çevirmeyen ve beyitlerde geçen edebî sanatları gösterme
gere i de duymayan Akta , bu birimlere ayırma i leminin ardından sözü birimler arası ili kiye
getirerek u yorumlarda bulunur:
“Bu birimler arasında bir fikir yazısında kar ıla abilece imiz bir ili kinin bulundu unu
söylemek gerekir. Önce yazının konusu olan övülecek ki i belirtiliyor, onun özellikleri tek tek
sayılıyor, bir genel de erlendirme yapmaya niyet ediliyor, yazıyı kaleme alanın bu konudaki
ustalı ı ve mahareti dikkatlere sunulduktan sonra övülen ki inin gelece inden söz ediliyor. Bu
yeni bir yapı arayı ı olarak de erlendirilebilir.”18
Bu ifadelerin sonra Akta , kasideyi “Zihniyet, Yapı, Tema ve Dil” açılarından dört yan
ba lık altında tahlil eder.
Biz ise kasideyi tahlilde yöntem olarak, bilimsel ve i levsel bir yakla ımı benimseyip
her bir beytin önce nesre çevirisini, sonra kelimeler ve anlamlarını vermeyi, ardından edebî
sanatları ile birlikte kültürel ve edebî açıdan geni bir biçimde açıklayıp tahlil etmeyi
benimsedik. imdi bu yakla ım tarzına göre kasideyi tahlile geçelim:
1
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün
(Fâ‘ilâtün)

(Fa‘lün)19

“Gelelim zât-ı Re îd’in erefi mebhasine
Söz mü var devleti ihyâya olan meb‘asine”20
“( imdi de) Re id Pa a’nın ahsî onuru konusuna geçelim. (O’nun), Devlet’i yeniden
canlandırmak için (Allah tarafından) gönderili ine bir üphe mi var?”
Ba tarafından be beytin kaldırıldı ını da dü ünmek artıyla, mevcut haliyle “bu
kasidede, klasik kaside planının ilk ve genellikle en güzel bölümü olan ‘nesîb veya te bîb’
yoktur. Kasidelere konulan gazel (tegazzül) ve makta beyit ( airin mahlasını söyledi i beyit) de
iirde yer almaz… air, ilk beyti girizgâh olarak kullanmı ve övece i ki inin adını da anarak
kasidesine ba lamı tır.”21 Ali hsan Kolcu, airin bu tavrını “klasik iirdeki sebeb-i te’lîf-i nazm
gelene inin bir yansıması olarak”22 görür.
18

erif Akta , A.g.e., s. 112.
Aruzun Remel Bahri içinde yer alan bu kalıbı için bk: Haluk pekten (1989). Eski Türk Edebiyatı Edebî Bilgiler (Nazım ekilleri –
Aruz Ölçüsü) 2. Kısım / Aruz Ölçüsü, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, ss. 140-178, 162-171.
20
Zât: (a.i.): Kendi; asıl, öz, cevher; saygıya de er kimse.
Zât: (a.s.): Sâhip, mâlik.
eref: (a.i.): Haysiyet, onur, manevî ki ilik.
Mebhas: (a.i.): Bir eyin arandı ı yer; arama, ara tırma yeri, bâb, konu, fasıl; ilim, bilim.
hyâ: (a.i.): Diriltme, diriltilme, canlandırma; taze can verircesine iyilik, lûtfetme; yeniden kuvvetlendirme; uyandırma,
canlandırma, tâzelik verme.
Meb’as: (a.i.): Gönderilme, yollanma.
21
nci Enginün (2006). “ inasi”, Yeni Türk Edebiyatı / Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (1839-1923), 1.bs., stanbul: Dergah Yayınları,
s. 466.
22
Ali hsan Kolcu, “Mustafa Re id Pa a çin Kaside”, Tanzimat Edebiyatı-1: iir, s. 99.
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- 37 Biçim açısından de inilen bu tespitlerden sonra kasidenin anla ılması ve
kavranmasında katkısı olaca ına inandı ım için, kısa bir alıntı yaparak konuya girmek
istiyoruz:
“Kanaatimizce, 1400 senelik slâm Tarihi içerisinde, iki hadise vardır ki; müslümanın fikrî
yapısı üzerinde oldu u kadar, inanç ve siyâsî yapısı üzerinde fevkalâde önemli tesirler
yapmı tır.
Bazı slâm mütefekkirlerinin bütün çabalarına … ra men, söz konusu hadiseler,
Müslüman insanın ahsiyeti üzerinde o derecede menfî bir rol oynamı lardır ki, bu akıma
kapılanlar, hiçbir zaman dü ledikleri ahsiyeti bulamamı lardır.
Bunlardan birincisi, Abbasîler zamanında ba layan ve “aydınlanma” devri diye
yutturulmak istenen tercüme faaliyetleri, ikincisi de Tanzimât hareketidir...
Tanzimat, son dönem Osmanlı tarihinin en önemli hadiselerinden biri; hatta, Osmanlı
Devleti’nin sonunu hazırlaması bakımından en önemlisidir denebilir.
26 a’ban 1255, yani milâdî 3 Kasım 1839 yılında, stanbul’da Gülhâne’de, bir hatt-ı
hümâyûnla ilan edilen Tanzimat, Devlet’e kazandırdıkları ve kaybettirdikleri bakımından
üzerinde en çok münâka a edilmi ve bu münâka alar günümüzde hâlâ devam eden bir
konudur.
Bir eyi yeniden düzenleme anlamına gelen Tanzimat’ın gayesi ve tahakkuku bakımından
de i ik ekillerde tarifi yapılmı tır.
Yavuz Abadan’ın, “Avrupa’dan mülhem, programlı bir ıslahat, reform hareketi” diye
tanımladı ı Tanzimat’ı, Kraelitz, “Osmanlı Devleti’ne Avrupâî bir idare ekli verme
gayreti” eklinde tarif etmi tir.
Tanzimat’ı, “mecbûrî kültür de i meleri devri” diye kabul eden Mümtaz Turhan,
meselenin siyasî yönüne girmezken; Engelhardt onu “her eyden evvel Türkiye’ye kar ı
daha mülâyim ve müsâadekâr davranmasını te’mîn için Avrupa’yı memnun etme
hareketi” olarak gösteriyor; ve nihâyet Namık Kemâl “Tanzimat, hukukî de il sırf siyâsî
bir eserdir” diyor.
Yukarıda zikrettiklerimizle beraber, daha birçok tarifi olmasına ra men, bu tarifler
Tanzimat’ı tarife yeterli görülmüyor. Belki her biri meselenin bir yönüne i âret ediyor.
Gülhâne hatt-ı hümâyûnuyla ilan edilen Tanzimat Fermanı’nın, hazırlanma sebepleri,
kaleme alını ı, Gülhâne’de Mustafa Re id Pa a tarafından bizzat okunarak ilan edili i ve
nihayet uygulanması tarihine baktı ımızda, bu fermanın hiçbir zaman müslümanlar
nokta-i nazarından beklenilen mesut (!) neticeyi vermedi i, hemen gelmesi beklenen
yükseli ve terakkiyi getirmedi i ve bu hareketin sadece azınlıklara yaradı ı, onları
ba ımsızlık hayalleri pe inde isyanlara, terör eylemlerine sürükledi i mü ahede
edilecektir...”23

inâsî, girizgâh olarak kullandı ı kasidesinin bu ilk beytinde Re id Pa a’nın “ erefi”
konusuna de inerek, övgüyle “Söz mü var devleti ihyâya olan meb‘asine” demektedir. Bu cümle,
ilk bakı ta tevriyeye müsait Re id kavramı ve adı ile “rü tünü ispatlamı ve devleti ihyaya
çalı an bir insan tipi” gözlerde canlandırıyorsa da, objektiflikten yoksun sübjektif bir ifadedir.
airin müstakil çalı malara da konu olan memduhu24 ile ahsî ili kisi, fikir ve kanaatleri
açısından da önemlidir; bu sözle, hatta kasidesiyle bir vefa borcu da –ba ka bir ifade ile rü vet-i
kelâm da- ödemi olmaktadır. inâsî’nin görü lerinin tam aksi ifadeler de mevcut. te birkaçı:

23

Bk. hsan Süreyya Sırma (1991). Tanzimat’ın Götürdükleri, stanbul: Beyan Yayınları, s. 15, 21-22. Ayrıca bk. Enver Ziya Karal
(1964). “Gülhane Hatt-ı Hümayununda Batı’nın Etkisi”, Belleten, C. 28, S. 112, Ekim, ss. 581-601; .K. (1992). “Tanzimat’ın
Duası”, Dergâh, Aylık Edebiyat, Sanat Kültür Dergisi, C. 3, S. 33, Kasım, ss. 6-7; Butrus Abu Manneh (1996). “Gülhane Hatt-ı
Hümayununun slâmî Kaynakları-I”, [Çev. aban Bıyıklı], Dergâh, C. 7, S. 73, Mart, ss. 16-19; A.mlf. (1996). “Gülhane Hatt-ı
Hümayununun slâmî Kaynakları-II”, [Çev. aban Bıyıklı], Dergâh, C.7, S. 74, Nisan, ss. 19-21; A.mlf. (1996). “Gülhane Hatt-ı
Hümayununun slâmî Kaynakları-III”, [Çev. aban Bıyıklı], Dergâh, C. 7, S. 75, Mayıs, ss. 3-4.
24
Örnek olarak bk. Re at Kaynar (1991). Mustafa Re it Pa a ve Tanzimat, 3.bs., Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, VII+656 s.

- 38 “Tanzimat’ın üç rüknü diye bilinen Mustafa Re id Pa a, Âli Pa a ve Fuad Pa a birer
masondular.”25 ngiliz elçisi 33 derece mason Lord Roging’e ba lı, sadık bende, .... Koca
Mustafa Re id Pa a! Fikir, dü ünceden nasipsiz tam bir köle sadakatıyla efendisine
ba lıydı. II. Mahmud’un vefatı, Abdülmecid’in cülûsu sırasında Hariciye Nezareti
uhdesinde bulunmak artıyla Londra sefiri bulunuyordu. Yeni padi ah Abdülmecid’i
tebrik bahanesiyle stanbul’a geliyor ve 17 ya ındaki genç ve tecrübesiz padi aha
tanzimat-ı hayriyyeyi kabul ettirmeyi ba arıyor.
Mustafa Re id Pa a, skoç mason locasına ba lı Galata mahfilinin yöneticisidir. Fuad Pa a
ile Mustafa Re id’in yeti tirmesi Âli Pa a ise Fransızların Beyo lu locasına ba lı idiler.
Aralarındaki bazı kutupla maların ba âmili, ayrı mahfillere ba lı olmalarındandır. Di er
bir ifadeyle Fransız ve ngiliz rekabeti yüzündendir. Mustafa Re id, ngilizlere sadakatle
ba lı idi...”26

Mason localarının savunmu oldukları ilkelerle inâsî’nin yeni fikir olarak ileri sürdü ü
fikirler kar ıla tırılırsa benzerliklerin bulunabilece i dü ünülebilir.
Gerek inâsî’ye ve gerekse alıntılardaki bakı açılarına göre, “Re id Pa a’nın erefi
konusu” ile “Onun Allah tarafından devleti yeniden canlandırmak, tanzim etmek için
gönderili i” kavramları mahiyet de i tirmekte, birbirine kar ıt manalar ifade etmektedir.
inâsî’nin görü ü, “Re id Pa a, Devlet’i ihya için Allah tarafından (peygamber gibi)
gönderilmi tir. Bunda üphe yoktur.” eklinde özetlenebilir.
“Söz mü var?” ifadesinde inâsî, bir stifhâm sanatı yapmı tır. Ancak, böyle bir sorunun
air tarafından peki tirme amacıyla kullanılmı olması, bunun aksini dü ünen ve savunanların
varlı ını da dü ündürmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus vardır ki, o da
inâsî’nin bu olaydan kesinlikle ku ku duymamasıdır.
“Meb‘as”, “gönderilme, yollanma” kelimesinin, “Allah tarafından yollanma” anlamının
dı ında, daha a ır basan manası Re id Pa a “Londra sefiri iken Avrupa’dan Osmanlı’ya /
Türkiye’ye yollanması, gönderilmesi”dir... Bir sonraki beyit de dikkate alındı ında adı geçen
kelimede bir Tevriye sanatının varlı ı a ırlık kazanmaktadır. Burada, airin dinî terminolojinin
kullanım alanında bir de i ikli e ba vurdu u açıkça görülmektedir. Bu tavır, onu önceki devir
sanatçılarından ayırır.
Ayrıca beyitteki “Re îd, zât, devleti ihyâ, meb’as” kelimeleri aralarındaki anlam
ili kileri göz önünde bulundurularak bir arada kullanıldı ından Tenâsüb sanatı yapılmı tır.
2
“Sensin ol fahr-i cihân-ı medeniyyet ki hemân
‘Ahdini vakt-i sa’âdet bilür ebnâ-yı zemân”27
“(Ey Re id Pa a!) Sen, medeniyet dünyasının övündü ü öyle bir kimsesin ki bugünün insanları
(gençleri) senin (iktidarda bulundu un) devrini (Hz. Peygamber’in devri gibi) bir saadet devri bilir.”
Bu beyitte, “medeniyet dünyasının, yani Batı dünyasının getirdi i de er yargılarının
bize iletilmesinde Re id Pa a’nın hizmetleri ve emekleri dile”28 getirilmektedir.
25

Bk. Mustafa Müftüo lu (1981). Yalan Söyleyen Tarih Utansın, stanbul: Çile Yayınları, C. 4, s. 90. Ayrıca bk. Rahmi Karaku
(1995). “Tanzimat’ın Önder Simalarında Felsefe ve Dinin De eri”, Felsefe Serüvenimiz, stanbul: Seyran, ss. 41-46.
Bk. Kemal Solak (trs.). slâm’a Göre Millet, Milliyetçilik ve Irkçılık, stanbul: elale Yayınları, ss. 49-50.
27
Fahr: (a.i.): Övme, övünme.
Cihân: (f.i.): Dünya, âlem.
Cihân-ı medeniyet: (f.iz.t.): Medeniyet dünyası; medenî dünya, Avrupa; Medeniyeti kabul eden herkes.
Fahr-ı cihân-ı medeniyet: (f.iz.t.): Medeniyet dünyasının övüncü, övündü ü, iftihar etti i.
Ahd: (a.i.): Söz verme; and, yemin; zaman, devir, ça , gün.
Vakt-i sa’âdet: (f.iz.t.): Saadet devri, mutluluk devri, Hz. Muhammed (A.S.)’ın ya adı ı devir gibi bir mutlu devir.
Ebnâ’: (a.i.): bn’in ço ulu. O ullar, çocuklar, gençler.
Ebnâ-yı zemân: (f.iz.t.): Zamanın çocukları, gençleri; zamanın insanları.
28
smail Parlatır (2006). “ inasî”, Tanzimat Edebiyatı [hzl. smail Parlatır – nci Enginün – Ahmet B. Ercilasun – Zeynep Kerman
– Abdullah Uçman – Nurullah Çetin], 1.bs., Ankara: Akça Yayınları, s. 89.
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- 39 Batı dü ünce sistemlerinin edebiyatımıza tesir etti i bir alan da felsefî dü üncenin dinî
duyguya yansımasıdır. Bu, daha çok iirde kendisini hissettirir. Dinî akideler, bazı felsefî
fikirlerle birle erek ferdi, kendi inancını bizzat ahsında tecrübe etmeye sevk eder. Bu tecrübe,
tabiatıyla inanma, üphe, tereddüt ve reddetme gibi birbirinden farklı tavırları ortaya koyar.
Bunlar, felsefî bir sistem halinde de il fakat bir takım sezgiler halinde iirimize aksetmi tir...29
Münâcât’ında Tanrı’sını anlatan inâsî, kasidelerinde Peygamber’ini anlatmı tır.30
inâsî’nin asıl dînî duygularını imtihâna çeken davranı ı Re id Pa a’yı medh için
kullandı ı te bihlerde, mübala alarda görülür. Küçük Müntehabât’ında gelene in dı ına
çıkarak Peygamberimiz’den hiç bahsetmeyen inâsî, Münâcât’ıyla Allah’ın kudretine,
büyüklü üne, inanıp hamd etti ine göre, bir çe it “tabiî din”in mümini tesirini bırakır. Fakat bu
kasidede ve üzerinde duraca ımız bu beyitte Re id Pa a’yı Peygamber’e ait vasıflarla övmesi
daha da dikkat çekicidir. 1273/1857 tarihli yine Re id Pa a’ya yazdı ı kasidesinin 16. beytinde
inâsî:
“Aceb midir medeniyyet resûlü dense sana
Vücûd-ı mu’cizin eyler ta’assubu tahzîr”31
“(Ey Re id Pa a!) Sana, medeniyet resûlü (elçisi) denilse tuhaf mı kar ılanır? Senin yaratıcı
varlı ın taassubu önler (ba nazlı a korku verir).” der.
Beyitlerdeki “resûl, mu’cize, fahr-i cihân, vakt-i sa’âdet...” gibi terimler, her ne kadar
lügat anlamlarıyla kullanılı sahası geni gibi görünürse de, slâmî literatürde ço u
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında kullanılmı terimler hükmündedir. smail
Parlatır’a göre, airin bu ifadeleri “övgüdeki ölçünün en çarpıcı örne idir. Ölçü, peygamber
övgüsü. Bu övgünün mesnedi ise medeniyet telâkkisidir.”32 Önder Göçgüne göre ise, “…
Medeniyet’e duydu u derin ilgi ve hayranlık dolayısıyla Re id Pa a’yı … ‘Medeniyet Peygamberi’
olarak görürken, böylece Medeniyeti de din seviyesine yükseltmi ve daha do ru ifade ile
medeniyeti yeni bir din gibi kabul etmi olmaktadır.”33
Tanzimat devrinde üzerinde önemle durulan yeni kavramlardan biri de
“medeniyet”tir. Tabiî Batı medeniyetidir bu. Kendi medeniyetinin kadrini bilmeyenlerin
gözlerini çevirdikleri medeniyettir bu. ktibas etti imiz beyit, açıklamaya çalı tı ımız beyti
açmaktadır. Buna göre, medeniyet Açık sti’âre ile din’e; Re id Pa a da bu dinin peygamberine
Te bîh edilmektedir. Bundan karine yoluyla unlar da anla ılmaktadır: Bu din ve peygamber
âdetâ slâm’a alternatiflik arz eder. slâmiyet’ten sapmayı gösterir. Peygamber’in getirdi i din
vahye dayanıp, ilâhîdir. Re id Pa a’nın getirdi i din akla dayanıp ( slâm aklı reddetmedi i gibi
sorumlulu un artı sayar) be erîdir, kayna ı slâm’a muhalif ahısların fikirleridir.
Bu ba lamda, hatırlanması gereken pozitivist34 Auguste Comte (1798-1857)’un 4 ubat
1853 Cuma günü yazdı ı ve Mustafa Re id Pa a’ya 23 Kasım 1853’te 4. kez getirildi i
sadrazamlıktan istifasından sonra ula tırdı ı, fakat Pa a’nın buna cevap verip vermedi i
bilinemeyen on sayfalık bir mektup35 vardır ki, Hasan Akay’a göre, “Yenile me Dönemi Türk
29
30
31
32
33
34

35

Bk. Adem Çalı kan (2003). “ inâsî’nin ‘ lâhi’si ve Tahlili”, Dinbilimleri, Üç Aylık Akademik Ara tırma Dergisi, Yıl: 3, S. 4,
Ekim – Kasım – Aralık, s. 88.
Mehmet Kaplan (1976). “ inasi’nin Türk iirinde Yaptı ı Yenilik”, Türk Edebiyatı Üzerinde Ara tırmalar, 1.bs., stanbul:
Dergah Yayınları, C. 1, s. 262.
inâsi (2004). Müntahabât-ı E ’âr, (hzl.: Kemal Bek), stanbul: Bordo Siyah Klasik Yayınlar, s. 56; smail Parlatır – Nurullah
Çetin (2005). inasi / Bütün Eserleri, Ankara: Ekin Kitabevi, s. 11.
smail Parlatır, “ inasî”, Tanzimat Edebiyatı [hzl. smail Parlatır – nci Enginün – Ahmet B. Ercilasun – Zeynep Kerman –
Abdullah Uçman – Nurullah Çetin], s. 89.
Önder Göçgün (2006). “Batılıla ma Yolunda: Tanzimat Sonrası Arayı lar Devrinde iir”, Türk Dünyası Ortak Edebiyatı / Türk
Dünyası Edebiyat Tarihi, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Ba kanlı ı Yayınları, C. 7, s. 129.
Bk. Süleyman Hayri Bolay (1981). “Pozitivizm = (Positivisme – sbatiye Mesle i)”, Felsefî Terimler Sözlü ü, 2.bs., stanbul:
Ötüken, ss. 226-230. Ayrıca bk. Aguste Comte (1952). Pozitivizmin lmihali [Çev. Peyami Erman], 1.bs., stanbul: Maarif
Basımevi.
Bu mektubun dilimize çevirisi için bk. M. Korlaelçi (1994). “Tanzimatçılarımız ve Pozitivistler”, Tanzimat’ın 150. Yıldönümü
Uluslararası Sempozyumu, Ankara, ss. 31-33. Bu konuda müstakil bir yazı için bk. Hasan Akay (1998). “Tanzimat Sonrası
De i im ve Auguste Comte’un Mektubu”, Kültür Dünyası, Yıl: 2, S. 11, Mayıs, ss. 18-22.

- 40 Edebiyatı, dü ünce ve siyaset tarihi ile ilgili birçok hususa ı ık tutacak niteliktedir. Comte’un
tesis etmekle övündü ü “pozitivizm dini”nin Türkiye’deki ilk ciddî görevlisi, daha do rusu
“nebî”si, Mustafa Re id Pa a’dır, bizzat Comte tarafından –sözkonusu mektuplagörevlendirilmi tir. inâsî’nin, ünlü kasidesinde Mustafa Re id Pa a’yı “medeniyet resûlü
(uygarlık peygamberi)” olarak selâmlaması da, bu bakımdan, öylesine sıradan bir
kavramla tırma, heyecan bulgusu yüksek öylesine bir tamlama veya öylesine airâne bir
tanımlama de ildir; tam tersine son derece bilinçli olarak söylenmi ve içi Batılı bir anlamla
doldurulmu çarpıcı bir imgedir. Kayna ını (ı ı ını), her halde, evrensel hakikati sahiplenen ve
ça ına –egemen bir edâ ile, üst perdeden, âmirâne- söylev veren bu mektuptan almaktadır...”36
Kasidenin ikinci beytinde, “fahr-i cihân” sözüyle, Re id Pa a Hz. Muhammed (a.s.)’a;
“vakt-i sa’âdet” sözüyle de, Re id Pa a’nın devri Hz. Muhammed’in zamanına (yani asr-ı
sa’âdet’e); medeniyet de din’e / slâmiyet’e Te bîh edilerek övülüyor.
Hz. Peygamber’in vahyini Allah’tan almasına kar ılık, Re id Pa a âdetâ vahyini
Batı’dan alır, onun elçili ini yapar... Bu derin derin dü ündüren ifadeleri hafifletmek için air,
Mübâla a sanatı yapmı tır da desek gerçekler de i mez.
“Acaba inâsî bu övgü için bu ekilde sıfatları niçin kullanmı tır?” eklindeki soruya u
ekilde cevap vermek mümkündür: inâsî böyle sıfatları Re id Pa a için kullanmakla, (a)Re id
Pa a’nın alelade bir ki i olmadı ını, (b)medeniyeti bir din gibi telakkî edip onun
peygamberli ine Re id Pa a’yı layık gördü ünü, (c) ve Re id Pa a’nın yapılacak olan
ele tirilerden uzak kalmasını sa lamak istemi oldu u iddia edilebilir. Di er yandan, bahsi
geçen mektup ile Auguste Comte’un Systeme de Politique Positive (Pozitif Politika Sistemi) adlı
eseriyle kurdu u yeni dine Re id Pa a’yı davet etti i dü ünülürse, konu daha da açıklık
kazanır.
“Ebnâ-yı zemân” ve “vakt-i sa’âdet” tamlamaları üzerinde kısaca durmak gerekir.
“Vakt-i sa’âdet” tamlamasının anlamı kelimeler kısmında verilmi ti. Ancak, burada bir
eyi açıklamak gerekir. Araplar, slâm Dini’ni esas olarak alıp tarihlerini (a)Asr-ı câhiliyye ve
(b)Asr-ı sa’âdet diye ikiye ayırarak incelerler. Çünkü onlara göre, slâmiyet gelmi mutluluk
devri ba lamı , ondan önceki devir cehâlet ve karanlıklar devridir. inâsî, te bîh unsuru olarak
da olsa, bu tamlamayı asıl anlamına muhalif kullanmaktadır. öyle ki: Re id Pa a’nın devrine
kadarki devir, vakt-i câhiliyye / asr-ı câhiliyye (Hz. Peygamber devrinden itibaren bütün slâmî
devirler ve slâm tarihi. Bu nasıl tasavvur edilebilir?), Re id Pa a’nın iktidarda oldu u devir ise
vakt-i sa’âdet / asr-ı sa’âdet. üphesiz bu dü ünce ve tasavvur, son derece so uk bir dü ünü
ve tasavvurun ürünüdür.
Ebnâ-yı zemân’dan kasıt, devrin ba ta inâsî gibi gerek ahsen ve gerekse fikren Re id
Pa a’ya yakın veya onun yardımlarını gören gençlerdir. Osmanlı ülkesinde ya ayan gençler
Re id Pa a’nın dönemini Hz. Peygamber’in mutluluk zamanı olarak bilmektedirler. Bununla
inâsî, -belki bilmeyerek- bir hakikati de if a etmi olmaktadır. Burada “olayın tüm Osmanlı
milletine de il de, zamanın gençlerine ait oldu u, onlar için geçerli oldu u”nun söylenmesi,
Tanzimat’ın ve Re id Pa a’nın yaptıklarının halk tarafından benimsenmedi ini, Tanzimat adına
yapılanların tepeden inme bir hâdise oldu unu da gösterir.
Netice olarak söylemek gerekirse, inâsî, Re id Pa a’yı bir medeniyet peygamberi,
medeniyeti de bir din gibi kabul ediyor. Aslında inâsî sanatın kanatları altına sı ınarak dinî
de erlerin kullanılı ı ve sanatın amacında bir takdim tehire gidiyor.
Beyte göre, ayrıca “Avrupa’da sefir / elçi olan Re id Pa a’dan medeniyet dünyası, yani
Avrupa memnun”dur. Niçin? Neden? vb. sorular üzerinde dü ünülmelidir. Bu ba lamda
Auguste Comte ile aralarındaki mektupla ma ve içeri inde kendinden istenilenler de gözardı
edilmemelidir.

36

Hasan Akay (1998). Servet-i Fünûn iir Esteti i, stanbul: Kitabevi Yayınları, s.108.

- 41 Beyitte, “Fahr-i cihân, vakt-i sa’âdet, ahd, zemân” kelimeleri, aralarındaki anlam
ili kileri göz önünde bulundurularak bir arada kullanıldı ından bir Tenâsüb sanatı yapılmı tır.
3
“Ne ‘aceb nâtık-ı i‘câz-ı hikemdir dehenin
Âyet-i beyyinedir ‘âleme her bir sühanin”37
“A zın, söyledi i hikmetlerle herkesi hayrete dü ürmektedir. Senin her bir sözün âleme (herkese)
apaçık, üphe bırakmayan bir delildir.”
inâsî, bu beyitte, memdûhunun “söz söylemedeki kudretini ve dinleyiciler üzerindeki
sözünün tesirini” ilginç benzetmeler de yaparak Mübâla alı bir ekilde övgüsünü yapmaktadır.
Beyitler arasındaki alaka anlam cihetiyle devam etmektedir. Re id Pa a’nın, âdetâ,
ilham ve vahyini Batı’dan aldı ını, onların elçili ini yaptı ını söylemi tik. Hz. Peygamber’in
a zından yerine göre vahiy mahsûlü âyet-i kerimeler, yerine göre kendi sözleri, yani hadisleri
inci taneleri gibi dökülmü , çevresindekileri bunlarla acz ve hayrete dü ürmü ve etkilemi tir.
air bu alakadan hareketle, Re id Pa a’nın a zından Hz. Muhammed gibi herkesi hayrete
dü üren sözlerin sarfedildi ini, Avrupa’dan mülhem veya aktarma fikir ve cümlelerinin Kur’ân
tesiri, yani âyet-i beyyine tesiri bıraktı ını ifade ediyor.
Toplumu etkileyen iyi bir hatibin her zaman söyledikleri tartı ılabilir, hatta kabul
edilemez dahi olsa onları dediklerine inandırabilir. Hatip en azından, kendisine gelebilecek
ele tirileri ortadan kaldırmaya çalı ır veya onları azaltmanın yollarını arar. Bunu sa lamak için,
hiç üphesiz; önce dinleyici grubunu iyi tanımak, yani toplumun nabzını tutmak, sonra da fasih
bir dille hikmetli sözler söylemek gerekir. inâsî, Re id Pa a’nın bunu gerçekle tirdi ini
söylüyor.
Tanzimat Fermanı’nı 3 Kasim 1839 Pazar günü Re id Pa a okumu tu. Burada direkt
olarak dikkatimizi ona celb edecek bir ilgi yok. Ancak, Re id Pa a’nın sözlerinin etkisi, “âyet-i
beyyine” olu u dolaylı olarak Ferman’ı dü ündürüyor. O zaman, “her bir sühan”, Ferman’ın
sözleri, maddeleri anlamına da gelebilir. Hakikaten, Ferman, hayır ve erriyle insanları hayrete
dü ürmü tür. Hassas bir konuda hazırlanan bu ferman dikkat ve itina ile yazılmalı, iyi bir
üslûpla halkı reaksiyona ve galeyana getirmeksizin iyi bir hatibin sunması gerekirdi. Bunu
Re id Pa a gerçekle tirmi tir.
Mustafa Re id Pa a, halkın Tanzimat’a tepki gösterece ini önceden bildi inden, iyi bir
taktikle bu problemi a ıyor. Çünkü Müslüman halkın ele tirmeyece i bir giri cümleleri bu
endi eleri ortadan kaldırmaktadır... Burada bir ‘de i me’ veya ‘dönü me’den söz etmek gerekir.
Eski iir ile Tanzimat ve sonraki devir Türk iirinde de i me kavramları arasında özleri gere i
farklar vardır. Eski iirimizde tıpkı o devir toplumunda oldu u gibi de i me muhtevanın de il,
eklin de i mesidir, yani zihniyet özü itibariyle de i meden devam eder, de i me ekil
açısından vardır. Tanzimat ve sonrasında ise kimli i olu turan muhtevanın de i mesi esas
oldu undan, bu medeniyet krizinin do masına sebep olmu tur. Artık bu tarihlerden itibaren
iki ayrı dünyanın kar ıla masının bir sonucu olarak de erler çatı ması gündemi belirlemeye

37

‘Aceb: (a.i.): Acaba, hayret, gariplik, a ılacak ey.
Nâtık: (a.s.): Söyleyen, konu an, lakırdı eden.
‘câz: (a.i.): Aciz bırakma, acze dü ürme; a ırtma; edebiyatta mucize sayılacak kadar düzgün söyleme; bir benzerini yapmada
herkesi acze dü ürme.
Îcâz: (a.i.): Sözü kısa söyleme; az sözle çok mana ifade etme.
Hikem: (a.i.): Hikmet’in ço ulu. Hikmetler.
Dehen: (f.i.): A ız.
Âyet: (a.i.): Kur’ân’ın herhangi bir cümlesi; alamet, ni an, belirti, delil.
Beyyine: (a.i.): Açık, â ikâr; delil, ahit, tanık.
Sühan: (f.i.): Söz.
Nâtık-ı i’câz-ı hikem: (f.iz.t.): Hikmetlerin a ırtıcı söyleyeni.
Âyet-i beyyine: (f.s.t.): Apaçık, üphe bırakmayan delil.

- 42 ba lar. Ortaya çıkan bu gerilim hadisesinin u veya bu ekilde günümüze kadar devam etti ini
belirtmekte yarar vardır.
Beyitte, Re id Pa a’nın “her bir sühan”i, birer “âyet-i beyyine”ye Te bîh edilmi tir.
Birinci mısra’daki “nâtık-ı i’câz-ı hikem” ile “dehen” kelimelerinin, ikinci mısra’daki
“âyet-i beyyine” ve “her bir sühan” kelimelerine kar ılık olarak düzenli bir biçimde kullanılı ı
bir Leff ü Ne r-i Müretteb sanatını meydana getirmi tir.
Ayrıca, “Nâtık, dehen, sühan; âyet-i beyyine, dehen, sühan, âlem; i’câz-ı hikem, ‘aceb”
kelimeleri, aralarındaki anlam ilgileri göz önünde bulundurularak bir arada kullanıldı ından
bir Tenâsüb sanatı yapılmı tır.
4
“Sadr-ı milletde vücûdun ulu bir mu‘cizedir
Bunu fehm eylemeyen müdrike-i ‘âcizedir”38
“Senin varlı ın milletin sinesinde büyük bir mucizedir. Bunu (yani senin bir mucize oldu unu)
anlamayanlar ise anlayı ı kıt insanlardır.”
inâsî, Re id Pa a’nın manevî varlı ıyla milletin sinesinde ya adı ını ve bunun bir
mucize oldu unu ifade ederek övgüsünü sürdürüyor.
Burada maddeten de il de manen yapılan bir medih söz konusudur. aire göre, ki inin
ahsına gösterilen ilgi ve alakada sübjektiflik olabilir, ama manen gönüllerde ya atılan ilgi ve
alaka objektif olabilir. Bu ise büyük bir hadisedir, adeta “ulu bir mucize”dir. Bunları anlamak
gerekir. Bunu idrak edemeyenler “ müdrike-i âcize” olanlardır.
Görüldü ü gibi, inâsî, Re id Pa a övgüsünde peygamberler için kullanılan “mu’cize”
kavramından yararlanıyor. Mucizenin herkesçe anla ılması mümkün de ildir. O ancak
“müdrike-i âcize” olmayan ki ilerce “fehm” edilebilir.
Ki inin ululu u ve de eri, yaptı ı ve ba ardı ı i lerle takdir edilir ve ölçülür. Burada
üzerinde durulacak bir hadise var: Prof. Dr. hsan Süreyya Sırma, Tarih-i Lütfi, c. 6, s. 65’ten “...
“Efendim, sen ne efkârdasın, ben ne hâldeyim? Ben yarınki gün bir mehlikedeyim ki, ak ama sa
çıkaca ımdan ümid yoktur” deyup içeriye girerek kapıyı kapatıp gitmi tir ki, me er o gecenin
ertesi günü zikrolunan Gülhâne cem’iyyeti vukû’ bulacakmı ” alıntısını yapar ve u
de erlendirmede bulunur: “... Yukarıda arz etti imiz gibi, Mustafa Re id Pa a, Ferman’ın ilân
edilece inin arefesinde, öldürülmekten korktu unu söylüyor. Bu demektir ki ilân edece i
fermân, müslümanları üzecek; ve onun katlini dahi gündeme getirecek kadar tehlikeli bir ey
oldu una göre, yapılacak olan hareketin çok önemli olması lâzımdı. Nitekim öyleydi de.
Mustafa Re id Pa a, öyle bir eye cüret edecektir ki, ona gelinceye kadar, en zındık olanları bile
buna cesaret edemiyeceklerdir. O, bu fermanla slâm Hukuku’nu altüst ediyordu.”39
Ancak inâsî’ye göre bunu gerçekle tiren Re id Pa a “fahr-i cihân-ı medeniyet” ve
“sadr-ı milletde ulu bir mu‘cize”dir.
Bu beyitte air, Re id Pa a’yı mübâla a’lı bir tarzda medh etmektedir.
Ayrıca, “Sadr, vücûd; vücûd, ulu bir mucize; fehm eyleyememek; müdrike-i âcize”
kelime ve tamlamaları, aralarındaki anlam ilgileri göz önünde bulundurularak bir arada
kullanıldı ından bir Tenâsüb sanatı yapılmı tır.
38

Sadr: (a.i.). Gö üs, yürek.
Sadr-ı millet: (f.iz.t.): Milletin sinesi, gö sü.
Mu‘cize: (a.i.): Allah’ın emriyle peygamberler tarafından yapılan ve halkı hayrette bırakan hârikulâde i ler, hareketler, haller.
Fehm (a.i.): Anlama, anlayı .
Müdrik: (a.s.): drak eden, anlayan; anlamı , aklı ermi .
Âciz: (a.s.). Eli ermez, beceriksiz, kabiliyetsiz; zayıf, güçsüz.
Müdrike-i ‘âcize: (f.s.t.). Aciz anlayı , anlayı ı kıt, anlayı yoksulu.
39
hsan Süreyya Sırma, Tanzimat’ın Götürdükleri, ss. 36-37.
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“‘Adl ü ihsânını ölçüp biçemez Newton’lar
‘Akl ü ‘irfânını derk eylemez Eflâtun’lar”40
“Senin adalet ve cömertli ini Newton’lar (bile) ölçüp biçemez. Akıl ve bilgini ise Eflatun’lar
(dahi) anlayıp kavrayamaz.”
inâsî’nin Türk Edebiyatı’na getirdi i yeniliklerden addedilen vasıfları önceki
beyitlerde oldu u gibi burada da görmekteyiz.
Yeni kavramlarla kar ıla ıyoruz. Bunlar, “adalet, ihsan, akıl ve irfân” olup, aire göre,
bir devlet yöneticisinde bulunması gereken vasıflardır ve Re id Pa a’da fazlasıyla vardır.
Bu kavramlarla air, yeni bir insan tipi çizerek, buna örnek olarak da Re id Pa a’yı
göstermektedir41. “Kendisinin de tabi oldu u pozitivist dünyanın öncülerine sözü”42 getirip
onu Newton gibi bir bilim adamı ve Eflatun gibi bir dü ünürle birlikte ele alıyor. Bu airin bakı
açısını ve dünyayı algılama biçimini ortaya koyar. Burada kıyas edilen bilim adımı ve
dü ünürlerin geleneksel bir temeli yoktur, Batılı dü ünceyi temellendirmede bir araç olarak
kullanılmı tır. Eflatun’u slam dünyası asırlar öncesinden beri tanır, ancak buradaki ba lam
bundan farklıdır.
Beyitte Mübâla a sanatı vardır. Yapılan bu mübâla a inâsî’nin Mustafa Re id Pa a’ya
ne kadar ba lı oldu unu ve ona ne kadar de er verip güvendi ini göstermesi bakımından
anlamlıdır.
Beyitte, edebî sanatlar içinde “iki veya daha çok varlıktan birini ba kalarına üstün
sayarak onu ço ul takısıyla veya Arapça ikileme (tesniye) ekiyle söyleyip di erlerini de anlatma
sanatı” diye tarif edilen Ta lîb sanatı vardır. Bunun örne ini burada görüyoruz. Çünkü
“Newton’lar” kelimesiyle, “Newton ve onun gibiler”, “Eflâtun’lar” kelimesiyle de “Eflâtun ve
onun gibiler” kasdedilerek “ço ul” takısı kullanılmı tır.
Ayrıca, “adl, ihsân, Newton; akl, irfân, Eflâtun” kelimeleri, aralarındaki anlam ili kileri
gözönünde bulundurularak bir arada kullanıldı ından bir Tenâsüb sanatı vücûda getirilmi tir.
6
“‘Âleme mûris-i cân ‘adl ile ihsân olmu
‘Âdeme bâ’is-i ân ‘akl ile ‘irfân olmu ”43
“(Dünyada) herkese can veren, adalet ve ihsan, insana eref veren (de) akıl ile irfan olmu (tur).”
inâsî, bir önceki beyitte oldu u gibi burada da müstakil olarak “adalet, ihsân, akıl ve
irfân” kavramları üzerinde durmaktadır.
40

‘Adl: (a.i.): Adalet, do ruluk.
hsân: (a.i.): yilik etme; ba ı , ba ı lama; verilen, ba ı lanan ey; lütuf, iyilik.
‘Akl: (a.i.): Akıl, us.
‘ rfân: (a.i.): Bilme, anlama, anlayı ; ilâhî bir feyiz olarak kâinâtın sırlarını bilme kudreti.
Eflâtun: (h.i.): Platon. M.Ö. 428-348 yılları arasında ya amı eski Yunan filozofudur. Eflâtun, Platon kelimesinin Arapça’da
aldı ı ekildir. Sokrat’ın talebesi ve Aristo’nun hocasıdır. “ deler Alemi” nazariyesi ile tanınmı tır. Eserlerinin bir ço u
Arapça’ya çevrilmi tir. slâm fikir adamları üzerinde tesirli olmu tur. Eski ve yeni edebiyatımızda Eflâtun akıl ve hikmetin
timsali olarak zikredilir.
Newton: (h.i.): 1642-1727 yılları arasında ya ayan me hur ngiliz fizik, matematik ve astronomi bilginidir.
Derk: (a.i.): Anlama, kavrama.
Derk eylemek: Anlamak, kavramak; iyi anlamak, ince ve güç eyleri kavramak.
41
Bu konuda geni bilgi için bk. Mehmet Kaplan (1985). “Yeni Aydın Tipi: Büyük Re it Pa a ve inâsî”, Türk Edebiyatı Üzerine
Ara tırmalar: Tip Tahlilleri, C. 3, stanbul: Dergah Yayınları, ss. 167-176.
42
Ali hsan Kolcu, “Mustafa Re id Pa a çin Kaside”, Tanzimat Edebiyatı-1: iir, s. 100.
43
‘Âlem: (a.i.): Dünya, cihân. Mec.: herkes.
Mûris: (a.s.): Îras eden, getiren, veren, kazandıran; miras bırakan.
Mûris-i cân: (f.iz.t.): Can vericisi, can veren.
Bâ’is: (a.s.): Sebep olan; gönderen; icap ettiren.
Bâ’is-i ân: (f.iz.t.): an vericisi, an veren.

- 44 Yinelenen bir hadise var ortada, o da, airin âdil, ba ı layıcı, akıllı ve bilgili bir insan
tipini çizmesi ve bunu bir anlayı olarak yerle tirmek istemesidir.
Gerek fert ve gerekse toplum hayatında adalet ve ihsan son derece önemli
kavramlardır. Toplum huzuru âdil davranmaya ve ba ı layıcı olmaya ba lıdır. nsanlar bu
mefhumları hiçe sayarlarsa, toplum huzurundan ve dolayısıyla birlik ve beraberlikten söz
etmek mümkün olmaz. Ancak ki inin âdil ve ba ı layıcılık özelliklerini kazanabilmesi kolay
de ildir. Bunları temin için aklını ve bilgisini kullanması gerekir. Zaten insana eref ve an
veren ey onun bilgili ve akıllı olu udur.
nsanlı ın hayat kayna ı adalet ve ba ı oldu u gibi, insanın eref kayna ı da akıllı ve
bilgili olu udur. Adalet ve ho görünün oldu u toplumlar sorunsuz ve bayındır bir yapıya kısa
zamanda ula ırlar. Akıl ise bilgiye ula mada kullanılan en güzel anahtardır. Adaletsizliklerin ve
kavgaların yo un oldu u bir toplumda, duygusallık vardır. Duygusallı ın yüksek oldu u
yerde de akıl devre dı ı kaldı ı için bilimden ve bilimsel geli meden söz edilemez. Bu beyitte de
görüldü ü üzere, inâsî’nin öncü bir niteli ini bu ba lamda hatırlatmak gerekir. O hayat, e ya
ve kainata akıl gözüyle bakan ve aklı bir sa lama noktası olarak kullanan bir airdir.
Beyitte, edebî sanatlar içinde, “Bir beyiti olu turan mısra’larla, bir yazıyı olu turan
cümlelerdeki sözleri, vezin ve kafiye bakımından birbirine uygun dü ürme sanatı” diye tarif
edilen Tersî’ sanatına bir örnek mevcuttur. Çünkü birinci mısra’daki tüm kelimelerin vezinleri
ikinci mısra’dakilerle aynıdır.
Ayrıca, “âlem” ile “âdem” külliyet ve cüz’iyyet anlamlarıyla bir Tezâd sanatını
olu turmaktadır.
Birinci mısra’da “âlem, mûris-i cân, adl ile ihsân” kelimeleri sıralandıktan sonra
bunlarla ilgili ve tamamlayıcı nitelikte, paralelindeki “âdem, bâ’is-i ân, akl ile irfân”
kelimelerinin ikinci mısra’da, belirli bir düzen içinde sırasıyla söylenmesiyle Leff ü Ne r-i
Müretteb sanatı meydana getirilmi tir.
Yine, “âlem, cân, adl, ihsân; âdem, ân, akl, irfân” kelimeleri, aralarındaki anlam
ili kileri göz önünde bulundurularak bir arada kullanıldı ından bir Tenâsüb sanatı vücûda
getirilmi tir.
7
“ em‘idir kalbimizin cân ile mâl ü nâmûs
Hıfz içün bâd-ı sitemden olur ‘adlin fânûs”44
“Can ile mal ve namus, kalbimizin ı ı ıdır. (Bu nedenle) sitem rüzgarından korumak için
adaletin fanus olur.”
inâsî’nin burada “adl” terimi ile Tanzimat Fermanı’nın getirdi i yeni hukuk düzeni,
“mal” ile de yine bu fermanın sa ladı ı mülkiyet hakkını kasdetti i anla ılmaktadır.
Beyitte, “ em‘” ile “fânûs” arasındaki ili ki üzerinde durulmu ve “fânûs rüzgâra kar ı
nasıl mumu(n alevini) korursa, adalet de dı tehlikelere kar ı, mal ve namus güvenli ini garanti
altına alır” denilmek istenmi tir.
inâsî, Re id Pa a’nın sayesinde Tanzimat’ın getirdi i ki i hak ve hürriyetlerinin kanun
güvencesi altında bulundu unu söyleyerek, bu konuda duyulan güvensizlik ve ele tirilere son
vermek amacında ve arzusundadır.
44

em’: (a.i.): Bal mum; mum. Mec.: ı ık.
Nâmûs: (a.i.): Kanun, nizam; ar, edep, haya, ırz; temizlik, do ruluk; Allah’a yakın olan büyük melek.
Hıfz: (a.i.): Saklama, koruma, muhafaza etme; ezberleme, belleme.
Bâd: (f.i.): Rüzgâr, yel.
Sitem: (f.i.): Zulüm, haksızlık; eziyet; çıkı ma.
Bâd-ı sitem: (f.iz.t.): Sitem rüzgârı, zulüm rüzgârı.
Fânûs: (a.i.): Küre veya silindir eklinde cam kapak; içinde mum yakılan büyük fener, camlı mahfaza, abajur.

- 45 inâsî, Tanzimat Fermanı’na bir anayasa olarak bakıyor. Beyitte, “... mal, cân ve nâmus
güvenli i...” eklinde Ferman’dan bir madde yer alıyor.
Tanzimat Fermanı’nın ba langıç kısmında kısaca, “Osmanlı devleti, 150 sene öncesine,
yani 1689 tarihine kadar kavânîn-i er’iyyeyi uyguladı ından kalkınmı ; o tarihten itibaren de
bu uygulama gev etildi i için Devlet gerilemeye ba lamı tır” denilmek istenir.
Devam eden cümlelerinde, ülkenin co rafî durumu, topraklarının verimlili i ve
insanlarının kabiliyetli olu ları hasebiyle, esbâba tevessül edildi i takdirde, yani yukarıda
belirtildi i gibi, kavânîn-i er’iyye tatbik edildi i takdirde, Allah’ın yardımıyla devletin kısa bir
zaman içerisinde kalkınabilece i dile getirilmektedir. Ancak bu neticenin alınabilmesi için de,
bazı kanunların yapılması gerekti i üzerinde durulur.
Prof. Dr. . Süreyya Sırma’nın aynı eserinden konu ile ilgili bazı tesbitleri alıyoruz:
“Çıkarılacak olan bu kanunlar sayesinde milletin ırz, namus ve can emniyetlerinin
sa lanaca ını belirten ferman, öyle bir imaj sergiliyor ki, sanki o güne kadar Osmanlı
Devleti’nde milletin ırz, namus, mal ve can güvenli i diye bir ey olmayıp; devlet, hak-hukuk
tecavüzlerinin sahnelendi i bir arenaydı...
Fermanda bu husus belirtildikten sonra, bir insan için ırz, namus, mal ve canın ne kadar
de eri oldu u hususu üzerinde duruluyor ve bu de erlerin korunabilmesi için gerekli olan
asker ve Devletin geliri için de yapılacak olan vergi yeniliklerinden söz ediliyor.
Bundan sonra ... tekrar ırz ve namus meselesine dönülerek, o güne kadar sanki ırz ve
namusa tecavüz me ru imi de, ilk defa Tanzimat Fermanı bu tecavüzü yasaklıyor intibaı
verilerek, “... hiç kimse tarafından di erinin ırz ve nâmusuna tasallut vuku’ bulmamak ve
herkes emvâl ve emlâkine kemâl-i serbestiyetle mâlik ve mutasarrıf olarak, ona bir taraftan
müdâhale olunmamak...” eklinde yeni (!) hükümler getiriliyor...
... Daha önceki fermanlarda bulunmayan ve Tanzimat Fermanı’nı Batı nezdinde oldu u
gibi, yüz elli seneden beri bu memlekette bulunan batıcılar yanında da göklere çıkaran cümle u
idi:
“... tebe‘a-i saltanat-ı seniyyemizden olan ehl-i slâm ve milel-i sâ’ire bu müsâ’adât-ı âhânemize
bilâ istisnâ mazhar olmak üzere cân ve ırz nâmus ve mâl maddelerinde hükm-i er‘î iktizâsınca kâffe-i
memâlik-i mahrûsamız ahâlîsine taraf-ı âhânemizden emniyyet-i kâmile verilmi ...”45
Tanzimat Fermanı’nın bel kemi ini te kil eden bu cümle ile müslümanlarla gayr-i
müslimler aynı kefeye konmu ; uygulanaca ı söylenen eriat kanunlarına göre müslümanlarla
gayr-i müslim’in hukukları ayrı oldu u halde, i bir mugalataya getirilerek, uyulması
gerekti ini söyledikleri eriat kanunlarını ilk önce kendileri çi neyerek, kendileriyle ve
fermanlarıyla çeli kiye dü mü lerdir. Fakat bu çeli ki bile bile yapılmı tır; çünkü fermanı
kaleme alan Mustafa Re id Pa a oldu u gibi, onu destekleyen bütün ulema da, eriat
hükmünün böyle olmadı ını biliyorlardı. Onun için ça da deyimi kullanarak söyleyecek
olursak, din siyasete alet edilmi ; bir ba ka deyi le, “Yahudiye, Ermeniye, Rum’a haklar
verece im” endi esiyle slâm Hukuku alaya alınmı , de i tirilmi , belki yürürlükten
kaldırılmı tır. Üstelik, “Hükm-i er‘î iktizâsınca” deyimi kullanılarak, bu gayr-ı er‘î hüküm,
yani müslüman’la gayr-i müslim’in e it oldu u hükmü er‘île tirilmi tir (!) ...”46
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Bk. Hüseyin Tuncer (1992). “Tanzimat Fermanı”, Arayı lar Devri Türk Edebiyatı I: Tanzimat Edebiyatı, zmir: Akademi
Kitabevi, ss. 4-7; Kemal Gözler (2000). “Tanzimat Fermanı: Gülhane Hatt-ı Hümayunu”, Türk Anayasa Hukuku, Bursa: Ekin
Kitabevi Yayınları, ss. 3-19; Kemal Gözler (15.08.2006). “Tanzimat Fermanı: Gülhane Hatt-ı Hümayunu”,
http://www.anayasa.gen.tr/tanzimatfermani.htm ; Saadettin Yıldız (2006). “Tanzimat Fermanı”, Tanzimat Dönemi Edebiyatı,
2.bs., stanbul: Nobel Yayın Da ıtım, ss. 2-4. Ayrıca bk. Yavuz Abadan (1940). “Tanzimat Fermanının Tahlili”, Tanzimat I
(Yüzüncü Yıl Münasebetiyle), stanbul: Maarif Basımevi, ss. 31-58; Enver Ziya Karal (1964). “Gülhane Hatt-ı Hümayununda
Batı’nın Etkisi”, Belleten, C. 28, S. 112, Ekim, ss. 581-601; Ahmet Hamdi Tanpınar (1982). “Tanzimat Fermanı”, 19’uncu Asır
Türk Edebiyatı Tarihi, 5.bs., stanbul: Ça layan Kitabevi, ss. 129-131; Nihad Sami Banarlı (1983). “Tanzimat nkılabı / Gülhane
Hatt-ı Hümayunu”, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, 2.bs., stanbul: Milli E itim Basımevi, C. 2, ss. 813-814.
46
Bk. hsan Süreyya Sırma, Tanzimat’ın Götürdükleri, ss. 42-44.

- 46 inâsî, bir medhiye olan bu kasidesinde yukarıdaki gerçeklerin aksine, sübjektif olarak
Re id Pa a’yı “can, mal ve nâmus”u adaletiyle koruma altına aldı ından dolayı övmektedir.
Burada, insanın hatırına hemen Fuzûlî’ye atfedilen “ nanma ki elbette â’ir sözü yalandır” mısra’ı
geliyor. Çünkü Re id Pa a’nın Tanzimat Fermanı ile getirdiklerinden millet-i hâkime de il,
aksine azınlıklar, genel anlamda ise Batılı devletler ho nut olabilirler.
inâsî, duygu ve dü üncelerini etkileyici bir ekilde anlatabilmek için edebî sanatlara
ba vurmaktadır. Çünkü beyitte, “cân, mâl ve nâmus” gibi de erlere saldıranlar “bâd-ı sitem”e;
“cân, mâl ve nâmus” kalbimizi aydınlatan bir mum”a ve Re id Pa a’nın “adalet”i de bir
“fânûs”a benzetilerek bir Te bîh sanatı yapılmı tır.
Birinci mısra’ın ba ındaki “ em‘” kelimesine anlam bakımından çok uygun dü en
“fânus” kelimesinin ikinci mısra’ın sonunda kullanılmasıyla bir Te âbüh-i Etrâf sanatı
yapılmı tır.
Beyitte, “ em‘” ile “bâd” kelimeleri birbirine zıt olarak kullanıldı ından mana cihetiyle
bir Tezâd sanatı örne ini te kil eder.
Yine, “ em‘, fânûs, hıfz, bâd-ı sitem; kalb, cân; adl, cân, mâl, nâmus” kelimeleri,
aralarındaki anlam ili kileri göz önünde bulundurularak bir arada kullanıldı ından bir Tenâsüb
sanatı vücûda getirilmi tir.
8
“Etdin âzâd bizi olmu iken zulme esîr
Cehlimiz sanki idi kendimize bir zincîr”47
“(Bizler) zulme esir olmu ken bizi hürriyetimize kavu turdun. Bilgisizli imiz, kendimize sanki
bir zincirdi.”
Beytin “cehl, zincîr, esîr” ve “âzâd” kelimelerinin üzerine kuruldu u dikkati
çekmektedir. Zulüm ile esaret; cehl ile zincîr kelimeleri arasında ça rı tırdıkları anlamlar
bakımından benzerlik ve ili ki vardır. öyle ki, cehl / cehâlet, yani bilgisizlik dü üncelerin
yönetim merkezi olan beyni ve hafızayı, zincîr ise bedeni kıskıvrak sarıp sarmalar. Böylece
zâhirde hürsünüz, ama bâtında zulüm altında esîrsiniz.
Di er yandan “zulme boyun e mek ve inkıyâd”, cehâlet yüzünden ise, bilgilenme ile
bu esâretten kurtulunabilir. Çünkü güçlü insan, bilgili insandır. Dünya medeniyetinin bugünkü
harikaları bilgi sayesinde olu turulmu tur. Beyitte ‘cehalet’ kavramı üzerinde duran air,
Mustafa Re id Pa a’yı ‘esaretten kurtarıcı’ olarak nitelendirmek istemektedir.
inâsî, memdûhu Re id Pa a’ya seslenerek, “Sen, zulme esir olmu ken bizi âzâd ettin”
diyor ve onun sayesinde bu illetten kurtuldu unu Mübâla a’lı bir ekilde ifade ediyor.
inâsî, “biz” zamiriyle acaba kimleri kasdetmi tir? Re id Pa a ve onun yapmaya
çalı tıklarından direkt ya da dolaylı olarak sebeplenen ba ta kendisi ve benzer dü üncedeki
arkada ları mı yoksa, o devir Osmanlı toplumu mu kasdedilmi tir? Kanaatimize göre, burada
“biz” zamirinin tekil anlamıyla ba ta “ben inâsî”, ço ul eklindeki anlamıyla “benzer
dü üncedeki aydınlar” kasdedilmi olmalıdır. Çünkü bu bir medhiyedir.
Öbür yandan, “âzâd” kelimesi, aslında köleler için kullanılan bir kelimedir. O halde
inâsî, “haksızlıklar içinde, zulmün esiri olmayı kölelik olarak kabul etmekte ve bunu da
cehâletine ba lamaktadır.” air, kendisine Avrupa kapılarını açan, ba ka bir ifade ile kendisinin
bilgilenmesine kapılar aralayan Re id Pa a’yı övgüye layık bulmaktadır...

47

Âzâd: (f.s.): Kurtulmu , serbest olan, kimsenin kölesi olmayıp istedi i gibi hareket eden; ayıpsız, kusursuz.
Âzâd etmek: Serbest bırakmak, hürriyete kavu turmak.
Esîr: (a.s.): Sava ta, dü man eline dü en kimse, tutsak; kul, köle; dü kün, vurgun.
Cehl: (a.i.): Bilmezlik, bilgisizlik, cehâlet.
Zulm: (a.i.): Bir eyi kendi yerinden ba ka bir yere koyma; zulüm, haksızlık, eziyet.

- 47 Sonuç olarak denilebilir ki, inâsî, cehâletten ve her çe it baskıdan arınmı yeni ve
medenî bir insân tipi olu turmanın pe indedir. Ancak bu masum ifadelerin altında, aynı
zamanda kendi ya adı ı ülkesi ve devletine yönelik hakâret anlamının yattı ı da gözden
kaçmaz. Çünkü Tanzimat Fermanı ile verilen imtiyaz ile Osmanlı daha da çıkmaza girmi ,
adeta eli kolu ba lanmı tır. Durum aslında airin övgülerinin tam tersidir.
Birinci mısra’ın ba ındaki “etdin âzâd” kelimesine kar ılık anlam bakımından çok
uygun ikinci mısra’ın sonunda “zincîr” kelimesinin söylenmesiyle bir Te âbüh-i Etrâf sanatı
yapılmı tır.
Yine “âzâd” ile “zulm, cehl, zincîr, esîr” kelimeleri anlam bakımından (hürriyet ve
esaret açısından) birbirine kar ıt anlamda kullanılmı oldu undan bir Tezâd sanatı
olu turulmu tur.
Ayrıca beyitte, “cehl” bir “zincîr”e; zulm içinde ve haksızlıklara boyun e erek ya ayan
bir insan da esîr’e benzetilerek bir Te bîh sanatı yapılmı tır.
“Âzâd etmek, zulm, esîr, cehl ve zincîr” gibi hürriyet ve esâretle ilgili kelimeler,
aralarındaki anlam ili kileri göz önünde bulundurularak bir arada kullanıldı ından bir Tenâsüb
sanatı vücûda getirilmi tir.
9
“Bir ‘ıtık-nâmedir insâna senin kânûnun
Bildirir haddini Sultân’a senin kânûnun”48
“Senin kanunun insana bir hürriyet belgesidir. Senin (koymu oldu un) kanunun Padi ah’a
(bile) haddini (yetkilerinin sınırlarını) bildirir.”
Kasidesinde, dü üncelerin ifade edilmesine yarasın diye basit ve oldukça anla ılır bir
üslûp kullanan inâsî, övgülerini Re id Pa a’nın ki ili inden çok, onun yaptı ı i lere
yöneltmi tir.
Ayrıca o, “kanun, adalet, hak, millet, akıl, medeniyet” gibi kavramları kasidenin içine
yerle tirerek, “kaside nazım ekli”nin muhtevasında de i iklik yapmayı gaye edinmi tir. Bu
beytinde “kânûn” kavramı üzerinde durularak memdûhunun medhini yapmaktadır... smail
Parlatır’ın da dile getirdi i gibi, “ air, Re it Pa a’yı kasideleri ile överken onun Türk sosyal ve
siyâsî hayatına kazandırdı ı de erleri medeniyetin bir göstergesi olarak ifade eder; kanunu ise
bu nizamın veya bu düzenin kurucusu olarak de erlendirir. Kısacası kanun, medeniyet fikri ile
birlikte dü ünülmü ve öyle sunulmu tur.”49
inâsî’ye göre, Re id Pa a koydu u kanunlarla Tanzimat Fermanı’nın sa ladı ı
hürriyetlerin güvenli ini teminat altına aldı ı gibi, ilk defa (ya ı müsait oldu u için) Padi ah’ın
da yetkilerini sınırlandırmı tır. Bir sadrazamın bir sultanın yetkilerini sınırlandırması, air
açısından övülmeye de er bulunmaktadır.
Daha önce de indi imiz gibi, medeniyet resûlü olan Re id Pa a Tanzimat Fermanı ile
Osmanlı’ya Avrupa’dan âdetâ dönü te suhûfla / Kitâp’la dönmü , kanunlarını tebli etmi tir.
Bunlar “kanun”lardır. Kanun kavramı, slâm dünyasında ve Osmanlı’da daha önceden beri

48

‘Itk: (a.i.): Köle veya cariye azat etme.
‘Itık-nâme: (a.f.b.i.): Köle veya cariye azad etmeyi vesikalandıran yazı, azad, salıverme ka ıdı, hürriyet belgesi.
Hadd: (a.i.): Sınır, iki devlet topra ının birle ti i yer, kenar; derece; gerçek de er; eriatçe verilen ceza; bir eyin nihayeti, sonu.
Haddini bildirmek: (d.): Sert bir kar ılıkla uslandırmak, yola getirmek, cezalandırmak. (Burada: Yetkilerini sınırlandırmak).
Kânûn: (a.i.): Devletin yasama kuvveti tarafından herkesçe uyulmak üzere konulan her türlü nizâm, kaide, kural; herhangi bir
mevzu üzerindeki kanunu ta ıyan kitap.
Sultân: (a.i.): Padi ah, hükümdar; hükümdar ailesinden olan kadınlardan herbiri. (Burada: Sultan Abdülmecid.)
49
smail Parlatır, “ inasî”, Tanzimat Edebiyatı [hzl. smail Parlatır – nci Enginün – Ahmet B. Ercilasun – Zeynep Kerman –
Abdullah Uçman – Nurullah Çetin], s. 88.

- 48 vardır50, ancak inâsî ile bunun muhtevası farklıla mı , Batı dü üncesinden mülhem bir anlam
yüklenmi tir.
Elbette, soyut bir kânun kavramı ve bunun savunuculu unu yapmanın ilk plânda
avantajları olabilir. Çünkü kanunlara uymak gerekir. Kanunlar uyulmak ve uygulanmak için
yapılır. Ancak nasıl ve niçin hazırlanmı , hangi ihtiyaç ve medeniyetin ürünüdür bu kanunlar?
Bunların da bilinmesi gerekir...
Osmanlı Devleti’ne haçlı zihniyeti ve menfeat açısından bakan batı, maddî üstünlü ünü
kurduktan sonra ilk müdâhalesini “tavsiyeler” eklinde yapmı tır... Tabanın sa lamlı ı
kar ısında uzun müddet beklemeye tahammülü olmayan batı, tepeden inme gerçekle tirdi i
“tanzimât-ı hayriyye”si ile, Devlet-i Muazzama’nın 1299 yılında kurulu undan 1839 senesine
kadar geçen 540 yıl zarfında hakim olan “millet-i slâm müsâvâtı” yerine “millet-i slâm ve
millet-i ….” e itli ini ikâme etmekle kozmopolit bir cemiyetin ilk temeli atılmı oluyordu.
Devletin asıl sahipleri ile devleti yıkmak için çalı an, bunun için plânlar kuranların
e itli i meselesi devletin yıkılı ının remzidir...
Prof. Dr. hsan Süreyya Sırma, aynı eserinde konu ile ilgili olarak unları dile getirir:
“Yahudi ve Ermenilere haklar verilecekse, buna sıradan bir kanunla ya da fermanla
yapabilecek olan Padi ah, neden eriat’ı yani dini bu ülküsüne alet ediyor? Neden buna gerek
duyuyor?
Mustafa Re id Pa a tarafından bu i e alet edilen 15-16 ya larında ve her eyi idrak
edemeyen Sultan Abdülmecid’in bir sıfatı da “Halife” idi. Yani o, lâyık olmasa da, dünya
müslümanlı ının lideri, din’in temsilcisi ve aynı zamanda koruyucusu konumunda idi. Bo una
kendilerine “Allah’ın yeryüzündeki gölgesi” (!) (Zıllu’llâhi fi’l-ard) demiyorlardı ya?.. Öyle oldu u
için de, her i ini Din’e göre ayarlama durumunda idi. Bundan dolayıdır ki, onun adına
yayınlanacak fermanın da er‘î esaslara göre kaleme alınması gerekli idi ve Mustafa Re id Pa a
da fermanı öyle kaleme almı tır.
Siyâsî entrika ve kamuoyunu aldatma açısından, fevkalâde ba arılı olan Re id Pa a, en
büyük ba arısını, Tanzimat Fermanı’na koydu u bu kamufle cümle ile müslümanla gayr-i
müslimlerin hukuklarını e itle tirmede, Halife (!)-Sultan Abdülmecid’i ve dini de kendi
emellerine alet etmesini bilmede göstermi tir.”51
inâsî, “Bildirir haddini Sultâna senin kânûnun” mısraı ile, Tanzimat Fermanı’ndaki
a a ıda sunaca ımız u ifadelere Telmîh’te bulunmu tur:
“... bu kavânîn-i er‘iyye mücerred dîn ü devlet ü mülk ü milleti ihyâ içün vaz‘ olunacak
oldu undan cânib-i hümâyûnumuzdan hilâfına hareket vukû‘ bulmayaca ına ‘ahd ü misak olunup,
Hırka-i erîfe odasında cem‘i ulemâ vü vükelâ hâzır oldukları hâlde kasem billâh dahi olunarak...”
Bu bölümde söylenenleri de maddele tirirsek:
1.Yapılacak olan bu kanunlar, sadece din, devlet, millet ve mülkü korumaya
müteveccih oldu undan, Padi ah bile bu kanunların hilâfına hareket edemiyecek.
2.Padi ah, yani Halife (!), böyle hareket edece ine yani Tanzimat Fermanı’na harfiyyen
uyaca ına dair, Hırka-i erîfe Odası’nda (Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hırkasının bulundu u
odada) bütün alimler ve bakanlar huzurunda, Allah’a yemin edip söz verecek.
3.Oraya getirilmi olan ulemâ (!) ve bakanlara da yemin ettirilecek52.
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Bu konuda u eser kanıt olarak gösterilebilir: Ahmet Akgündüz (1990-1996). Osmanlı Kanunnâmeleri, C. 1-9, stanbul: Osmanlı
Ara tırmaları Vakfı (OSAV) Yayınları.
51
hsan Süreyya Sırma, Tanzimat’ın Götürdükleri, ss. 44-45. (Alıntıda yanlı anlama ve tartı malara meydan vermemek amacıyla
bazı kelimelerin e anlamlılarını tercih ettim: A.Ç).
52
hsan Süreyya Sırma, Tanzimat’ın Götürdükleri, s. 45.

- 49 Beyitte, inâsî, kanunlara uyma yükümlülü ü açısından “Senin kanunun biz insanlara
hakları ve yetkilerinin sınırlarını çizdi i gibi Padi ah’ın da yetkilerinin sınırlarını belirlemi tir”
demekle “bir kelime grubunda, bir duygu veya dü ünceyi, anlatılacak eyleri sırasıyla derece
derece yükselterek söylemek” eklinde tanımlanan bir Tedrîc-i Sâ’id sanatı yapmı tır. Yani
“kanun” o kadar güçlüdür ki, aire göre, Padi ah onun gücünün dı ında kalamaz.
Ayrıca beyitteki “kanunun insana bir ıtık-nâme” olu u ile “kanunun sultana haddini
bildirmesi” arasında insanlara hürriyet belgesi verilirken öbür yanda Padi ah’ın yetkilerinin
sınırlandırılması bir kar ıt anlam ta ıdı ından bir Tezâd sanatı vardır. Kelimeler kısmında
belirtildi i gibi ‘ıtık-nâme’ (hürriyet belgesi) kanunlardır, bir ba ka ifade ile kanunun kayna ı
Tanzimat Fermanı’dır. E er ‘efendi – köle’ metaforundan hareket edilirse, bu hürriyet belgesi
efendinin rızası ile de il, zorla alınmı tır. Çünkü Padi ah’a, yani Efendi’ye ‘haddini
bildirmekte’dir, özgürlü ünü kısıtlamaktadır…
Beyitte ‘n’ ünsüzlerinin çok sayıda tekrarı bir Aliterasyon ve ‘i, u, a’ ünlülerinin tekrarı
da bir Asonans örne i meydana getirmektedir.
10
“Sen gibi ‘âkil olan kan dökerek gün mü sürer
Vech-i nâmûsuna ol kan ile düzgün mü sürer”53
“Senin gibi akıllı olan (bir kimse), (hiç) kan dökerek gün sürer mi (memleketi idare eder mi)?
Namusunun yüzüne de o kan ile düzgün (boya) sürer mi?”
Kaside Re id Pa a övgüsünde oldu undan, burada da air, Re id Pa a ve memleket
yönetimi konusuna de inmektedir.
inâsî’nin bakı açısına göre, (a)Akıllı olan bir ki i kan dökerek memleketi idare etmez,
(b) Akıllı bir ki i namusunun tertemiz yüzüne leke sürmez.
air, burada Mustafa Re id Pa a’nın akıllı bir devlet adamı oldu undan söz ederek,
saltanatı boyunca kan dökmedi i veya dökmemesi gerekti i, ayrıca namus ve erefini kan
dökücülük gibi kötü bir sıfatla lekelemedi i veya lekelememesi gerekti i üzerinde
durmaktadır.
Hakikatte devlet yönetimi akıllı, dirayetli ve siyaseti iyi bilenlerce yapılmalıdır. Devlet
yönetiminde zor, cebir ve nihayet kan, yani sava son çare olmalıdır. Hadiseleri yöneticiler
siyasî çözümlerle halletmelidirler. Ancak burada dikkat edilecek bir nokta vardır. Yönetici olan
yetkililer, bu i i, ülke menfaatlerini ihlal ederek yapamazlar. Ülke menfaatleri varsa ve de
gerekiyorsa, kan dökülebilir. Bir takım ahsî ve grup adına çıkarlar için ülke ve millet pe ke
çekilemez. Yöneticiler, kanla kazanılmı vatanı, uzun mücadelelerle elde edilmi ülke
çıkarlarını masa ba ında sulh ve ılımlı siyaset adına dü mana veremez...
inâsî, Re id Pa a’yı akıllı oldu undan ve kan dökerek memleketi yönetmedi inden
dolayı övgülere lâyık buluyor. Acaba gerçekten Re id Pa a olması gereken bir devlet adamı
mıydı? Bu tartı ılabilir, tartı ılıyor da. öyle bir durum da vardır: O devir aydını olarak inâsî
övgüsünü yapıyor... Bu onun ahsî tutum ve tercihidir.
“Düzgün” kelimesi beyitte, “güzelli i artırıcı boya” anlamının tam zıddı “leke”
anlamında Mecâzî kullanılmı tır.
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‘Âkil: (a.s.): Akıllı, akıllı kimse.
Vech: (a.i.) Yüz, sürat, çehre; üst, satıh, düz, yüz.
Vech-i nâmûs: (f.iz.t.): Namusun yüzü.
Gün sürmek: Gününü gün etmek; ya amak; ömrü geçirmek. (Burada: Memleketi idare etmek, saltanatı devam ettirmek.)
Düzgün: Do ru ve pürüzsüz, muntazam; eksiksiz ve yerli yerinde, kusursuz, insicamlı, rabıtalı; kurala uygun olarak, kusursuz
biçimde; kadınların, teni pürüzsüz göstermesi, renk vermesi için yüzlerine sürdükleri yarı sıvı veya boyalı krem, fondöten.
Düzgün sürmek: Fondöten, boya sürmek.
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“gününü gün etmek; ya amak, ömrü geçirmek, memleketi idare etmek, saltanatı devam
ettirmek” anlamında; ikinci mısraın sonundaki “sürmek” fiili ise “boyamak” anlamında
kullanılmı oldu undan bir Cinâs sanatı yapılmı tır.
Ayrıca, “...gün mü sürer” ve “.. düzgün mü sürer” cümleciklerinde birer stifhâm sanatı
vücûda getirilmi tir.
Akılsız ki iler “kan” ile “yüzlerine düzgün” sürerler mantı ıyla “kan”, “düzgün”
(boya, fondöten)’e benzetilerek bir Te bîh yapılmı tır da denilebilir. aire göre, Re id Pa a, bu
i leri bilen akıllı adamdır, böyle bir yanlı lı a dü mez.
“Âkil, gün sürmek, vech-i nâmûs; kan, vech-i nâmûs, düzgün, sürmek” kelimeleri
aralarındaki anlam ili kileri göz önünde bulundurularak bir arada kullanıldı ından bir Tenâsüb
sanatı yapılmı tır.
11
“Olmu insâna ta‘assub bir onulmaz ‘illet
Hüsn-i tedbîrin ile kurtulur andan millet”54
“Taassup, insân için ifa bulmaz bir hastalık olmu (tur, ama senin) aldı ın yerinde (ve güzel)
tedbir(ler)inle millet ondan (da) kurtulur.”
inâsî’ye göre taassup; insan için tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktır, yerinde
tedbir alınırsa bundan kurtulmak mümkündür.
Burada, milletin ba ına tedavisi mümkün olmayan bir hastalık gibi ü ü en taassuptan
Re id Pa a’nın yerinde ve zamanında aldı ı ve alaca ı tedbirleri sayesinde kısa zamanda
kurtulabilece i üzerinde durulmaktadır.
Beyitte “taassup” kelimesi anahtar kelimedir. Bu kelime bugün dahi farklı ekillerde içi
doldurularak kullanılmaktadır. Umumiyetle “mutaassıplık” inançlı kesime fatura edilir. Bu ise
yanlı bir tutum ve davranı tır.
nançlı insanlar mutaassıplıkla suçlanmaz. Onlar inançları gere i “tüm peygamberlere
ve kitaplara inanırlar. Ba ka dinden olanlara dü manlık beslemezler. Çünkü slâm evrenseldir,
herkesi ihata eder...”
Re id Pa a’yı “tedbîr”e, hem de aire göre “hüsn-i tedbîr”e zorlayan bir takım kar ı
direni ler demek ki var. -Daha önce bu konu ile ilgili olarak Re id Pa a’ın endi e ve korkusunu
dile getiren sözleri alıntılanmı tı-. air de bunlara “illet – mutaassıplık”, genel olarak da
“taassub” adını veriyor. Bu tavır, bazı insanların genellikle inançlı insanlardan olu an
muhalefeti sindirmek için kolaya geldi i ve a a ılama ifade etti i için ba vurdukları bir
yöntemdir.
Bilinçsiz, bilgisiz bir eyi devam ettirmeye veya savunmaya çalı anlar “taassup –
mutaassıplık”la suçlanabilir. Ancak, dînî ve millî de erleri korumak için mücadele edenler
bununla isimlendirilemez. Ölçü bellidir onlar için:
“Ey iman edenler, kendi (din karde )lerinizden ba kasını (dost ve) sırda edinmeyin. (Çünkü)
onlar size er ve fesad yapmakta hiç kusur etmezler, size sıkıntı verecek ey(ler)i arzu ederler. Hakikat,
onların (kin ve) bu zları a ızlarından (ta ıp) meydana vurmu tur. Gö üslerinde gizlemekte oldukları
(dü manlık) ise daha büyüktür. Size âyetlerimizi (kat’î surette) açıkladık, e er dü ünürseniz.
te siz o kimselersiniz ki onları seversiniz, halbuki onlar sizi sevmezler, siz kitapların hepsine
inanırsınız, onlarsa (yalnız) sizinle bulu tukları zaman “inandık” derler. Aralarında ba ba a kaldıkları
54

Ta’assub: (a.i): Birine taraftarlık etme; kendini dinini çok üstün tutarak ba ka dinden olanlara dü man olma.
Onmak: (f.t): yile mek, ifa bulmak.
llet: (a.i): Hastalık, sakatlık; sık sık tepen hastalık; sebep, gaye, hedef.
Hüsn-i tedbîr: (f.s.t): Güzel, iyi tedbir, uygun çare.

- 51 vakit de (size kar ı olan) kin(ler)inden dolayı parmaklarının uçlarını ısırırlar. De ki “Kininizle geberin!”
üphesiz ki Allah, ne yaparsa hepsini (ilmiyle) çepçevre ku atıcıdır.”55
inâsî’nin “hüsn-i tedbîr” tamlamasıyla kasdetti i Re id Pa a’nın Tanzimat
Fermanı’nda ortaya koydu u “kanunlar” olsa gerek. Muhakkak ki “bu tepeden inme Tanzimat
hareketi ve ba rollerini oynayan Re id Pa a’ya kar ı reaksiyonlar vardı.” Re id Pa a, kamufle
edilmi cümlelerle bu olayı becerdi inden, bu oyunu güzel oynamı tır. Bu konuda bir âyeti
buraya almak istiyorum:
“Ey iman edenler, e er Allah’ın kanunlarını kabul etmeyip onları hiçe sayanlara itaat ederseniz,
sizi ökçelerinizin üstünde (gerisin geriye küfre) çevirirler de (dünya ve ahirette de) büyük zarara
u rayanların haline dönersiniz.”56
Beyitte, “Re id Pa a” bir “doktor”a, “millet ve insan” “onulmaz illet’e yakalanmı birer
hasta”ya ve “hüsn-i tedbîr” de “reçete ve ona yazılmı ilaçlar”a benzetilerek bir Te bîh sanatı
yapılmı tır.
Birinci mısra’ın ikinci kelimesi olan “insân” kelimesine kar ılık ikinci mısra’ın
sonundaki “millet” kelimesinin söylenmesiyle bir Te âbüh-i Etrâf sanatı vücûda getirilmi tir.
Ayrıca, “insan, millet, taassub, onulmaz illet; hüsn-i tedbîr, kurtulmak” kelimeleri
aralarındaki anlam ili kileri göz önünde bulundurularak bir arada kullanıldı ından bir Tenâsüb
sanatı da yapılmı tır.
12
“Andırırsın o tabîbi ki ne dem verse ‘ilâc
Iztırâbından anı hastası eyler iz‘âc”57
“(Ey Re id Pa a! Sen), iyile mesi için ilaç verdi in vakit, o ilacın acılı ı yüzünden hastası
tarafından bunaltılan bir doktora benziyorsun.”
Bir evvelki beyitte de “doktor” ve “hasta”, dolayısıyla da “reçete ve ilaçlar”dan söz
etmi tik. Orada karine yoluyla biraz yoruma girmi tik ki, airin bu beyitte bu imajı sürdürmesi
izah ve yorumumuzun isabetli oldu unu ortaya çıkarmaktadır.
“Ortada bir hasta, kendilerini bu hastanın varisleri telâkkî eden dört doktor ve
reçeteleri; tanzimât.”
inâsî’nin doktorunu bunaltan “hasta”yı yakın arkada ı Namık Kemal’in diliyle tarif
ettirelim:
“Hasta Adam deyimi Fransızlar arasında öyle bir ma’nevî varlı a özel isim olmu dur
ki, ba ı, Avrupa dedi imiz medeniyet yuvasının en güzel bir noktasına yaslanmı ve kendi üç
kıtanın (Asya, Avrupa ve Afrika) en önemli yerlerine uzanmı genç, dinç, güzel, dünya
durdukça ya amaya müsâ’id bir koca yi itken can çeki ip yatıyor, zavallının adı ise Devlet-i
Âliye (Osmanlı Devleti)’dir....
Halkın eski hürriyeti ve slâmiyet’in evvelki hükûmeti her ne vakit geri gelirse devlet o
vakit hastalıktan kurtulur. Biz öyle bir zamandayız ki kurtulu umuz için, mahkeme denildikçe
kânûn, (her ne adla olursa olsun) me’mûr denildikçe hizmet eden ve fakat halk denildikçe
“dîne, kânûna uygun hâkimiyet” anlamları anla ılmalıdır.
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Bk., Âl-i mrân, 3/118-120.
Bk., Âl-i mrân, 3/149.
57
Andırmak: Benzemek.
Tabîb: (a.i.): Tabip, doktor.
Dem: (f.i.): Soluk, nefes; içki; an, vakit, saat, zaman.
Ne dem: (zf.): Ne zaman, ne vakit.
Iztırâb: (a.i.): Acı,elem, azap, sıkıntı; vesvese.
z‘âc: (a.i.): Yerinden koparma; rahatsız etme, can sıkma, ba a rıtma; tedirgin etme, bunaltma.
z‘âc eylemek: Bunaltılmak, tedirgin edilmek.
56
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“Hürriyeti zamanın gereklerine göre derece derece vermelidir” derler.”58
Aynı makaleden hastanın tedavisini ö renelim:
“Birinci söz, “ u hastanın kurtulması tıp ilmini ö renmesine ba lıdır”; ikinci iddia ise,
“Nemize gerek, imdi biz hastalı ın devamı sayesinde rahat ediyoruz ya! Bakalım hasta
ikayetine ba lasın, kolum a rıyor dese merhem süreriz; ba ım a rıyor derse ruh koklatırız;
öyle öyle hastalık gider, biz de ya amamızdan geri kalmayız” demektir.
Ey devlet doktorları! u vatan ki herkesin ortak annesidir. Elinizde inim inim inliyor.
Çevresindekilerin yardımına ba vurmadan hastanın sa lıklı kalamayaca ını da bilirsiniz. Bu
nasıl bir çıkar du’âcılı ı, bu nasıl bir gelecek arzusu! Doktorluk makamına gelmi ken siz aynı
hastalı a tutuldunuz. Hastalı ında ayak terinden faydalanmaya göz dikmek ve öldükten sonra
e yasını çalıp satmak için anasını yok etmeye çalı mak hangi insana yakı ır? La’net olsun o kötü
ahlâka ki üç günlük sefâ için altı yüzyıllık devletin yıkılmasına sebep olarak, adını vicdan
mahkemesinde beddu’âya lâyık göre...”
Batılılar, Osmanlı’nın güçlü zamanlarındaki duydukları a a ılık duygusunun acısını ve
hıncını çıkarmak için “hasta adam” dedikleri Devlet’i payla mak için gizli pazarlıklar yaparak
Devlet’i biraz daha kö eye sıkı tırıyor; gerek içerden ve gerekse kendinden özel formüllerle
hazırlanan reçetelerdeki ilaçları tatbik edecek doktorlar hazırlıyor ve icrâ makamlarına
yerle tiriyor. Aradan geçen bunca yıla ra men, bu halin aynen devam edip etmedi i üzerinde
ciddî bir ekilde durulmalıdır...
inâsî de ça da ı Namık Kemal gibi Devlet’i “hasta”ya, bunu sözde sa lı ına
kavu turacak ki i orak da Re id Pa a’yı “tabib / doktor”a benzeterek bir Te bîh sanatı
yapmı tır.
Doktorun zahirde hastasına ifa olmak gayesiyle eziyet veriyor gibi görünmesi, yararı
eziyetten büyük olaca ı için mazur görülür. inâsî bu ayrıntıyı ve dü ünceyi de i ik bir kalıba
sokarak beyitte sergilemektedir.
Halkın Re id Pa a’nın yaptıklarına tepkisi, iyile mesi için ilaç verdi i halde hastasınca
bunaltılan bir doktor eklinde güzel bir nedene ba lanıyor ki, bu da bir Hüsn-i Ta’lîl sanatı
örne i olu turur.
Ayrıca, “tabîb, hasta, ilâc; hasta, ilâc, ıztırâb, iz’âc” kelimeleri aralarındaki anlam
ili kileri göz önünde bulundurularak bir arada kullanıldı ından bir Tenâsüb sanatı vücûda
getirilmi tir.
13
“ ncedir gerçi bu fikrim kaba dü dü ta‘bîr
Eyledim sanki mürekkeb ile hûrî tasvîr”59
“(Benim) bu dü üncem, her ne kadar inceyse de, söyleyi im (biraz) kaba dü tü. Sanki,
mürekkeple (yani kalemle) bir huri tasvir et(meye kalk)tım.”
58

59

Bk. Namık Kemal (1285 / 1868). “Hasta Adam”, Hürriyet, nr: 24, 7 Kânûn-ı Evvel / 7 Aralık. Aynı konuda,
“Ondokuzuncu yüzyılın sonunda, batılıla manın yolları ve sınırları konusunda Osmanlı aydınlarının arasındaki tartı ma,
kültürel kimlik ve modernle me arasındaki sorunun önemini göstermektedir” diyen Nilüfer Göle, u cümleleri yazar:
“...Osmanlı mparatorlu u’nun gerilemesi uygarlı a do ru bir de i im ba latmı tır. Bir zamanlar slam’ın sava çıları
olan, Kahire, Ba dat, am, Mekke, Medine gibi Müslümanların ba lıca merkezlerini sınırları içine almı bir imparatorluk
kurmu olan ve yakla ık iki yüzyıl ‘Avrupa’nın ba belası’ olan Osmanlılar, yeniden güçlenen Batı’nın de i imi ile,
‘Avrupa’nın ‘hasta adamı’ olmu tur.” [Bk. Nilüfer Göle (1998). “Otoriter Laisizm ve slamcı Politikalar: Türkiye’de
Durum”, Yeni Türkiye, Cumhuriyet Özel Sayısı IV / Kültürel De erlendirme, Yıl: 4, S. 23-24, Eylül-Aralık, ss. 25472548].

Fikr: (a.i.): Fikir, dü ünce.
Ta‘bîr: (a.i.): fade, anlatma; bir manası olan güzel söz; deyim; terim; rüya yorma.
Hûrî: (f.i.): Huri, cennet kızı; sevgili.
Tasvîr: (a.i.): Resmini yapma; resim, figür; yazıyla tarif etme.
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ifadesindeki benzetmenin kaba dü tü ünden söz ederek, tıpkı mürekkeple bir huri melek
tasviri (resmi) yaptı ını söylemek istemektedir. Bu beyit kasidenin fahriye beytitir. Bu bölüm
dahi divan kasidelerinden farklıdır. Çünkü, “kasidelerde airin kendisini övdü ü fahriye
bölümü …, bir bakıma airin yetersizli ini itirafa dön”ü türülmü tür60.
Huri ve melek kavramları inanca müteallık soyut kelime ve kavramlarıdır. slâmiyet’e
göre meleklere iman arttır. Bunlar nûrânî ve rûhânî varlıklardır. Huri de aynıdır. Cennet’te
bulunurlar. Edebiyatımızda güzelli in ve kusursuzlu un sembolü olarak sevgiliye remz
olunur.
Gözle görülmeyen bu “hûrî”leri tasvir eden biri, kara kalemle, ancak onunla alakası
olmayan siyah ve karı ık ekiller çizebilir. Bu hakikatte huri’nin vasfını dile getirmekten çok
uzaktır. inâsî böyle bir i yaptı ını dile getiriyor. Görünü te hatasını dile getiren yeni bir insan
tipi sergileniyormu izlenimi veriliyorsa da, aire göre, bu davranı ın altında yatan daha önemli
bir neden vardır.
Bir evvelki beyitte yaptı ı benzetme, Re id Pa a’nın tabib’e / doktor’a te bihi idi.
Doktor, eklî görüntüsü ile beyaz formasını giymi , hastalarına ifa sunan bir ki i olarak airin
muhayyilesinde “beyazlara bürünmü bir nûr” imajı uyandırıyor ki, o da huri.
Gerçekten, fikir çok ince, anlatım buna e de il, airin de kabul etti i gibi kaba. Lakin
bu bir noksanlık ifadesi de de ildir. Çünkü bu sefer “hûrî’ye Te bîh edilen Re id Pa a” vardır.
O’nu tüm vasıflarıyla medhetmek mümkün de ildir. Nasıl huri’yi kalemle tasvir etmek
mümkün de ilse, Re id Pa a’nın da övgüsünü iirle yapmak mümkün de ildir. Kelimelerle
anlatılamaz o.
Beyitte, “ince” ve “kaba” kelimeleri anlam bakımından birbirlerine kar ıt olacak
biçimde kullanıldı ından bir Tezâd sanatı yapılmı tır.
Ayrıca, “ince, fikr, hûrî; ta’bîr, kaba,mürekkeb, tasvîr” kelimeleri aralarındaki anlam
ili kileri göz önünde bulundurularak bir arada kullanıldı ından bir Tenâsüb sanatı vücûda
getirilmi tir.
14
“Fi‘le çıkdıkça zamîrindeki hayr-ı niyyet
Buldu bir ba ka eref ‘âlem-i insâniyyet”61
“Gönlündeki / kalbindeki iyi niyet(ler zamanla) gerçekle tikçe, insanlık alemi de bir ba ka türlü
eref buldu.”
Mustafa Re id Pa a’nın gönlündeki iyi niyetler uygulama alanına çıktıkça, insanlık
alemi (Osmanlı mparatorlu u dahil bütün Avrupa) bir ba ka onur kazanmı olmaktadır.
Bir kimsenin iyi niyetli olması yeterli de ildir. Bunu uygulama alanına çıkarmalıdır.
Böylece yapabildikleri ile yapamadıkları görülür. Yapabildikleri ile onur ve eref kazanır. E er
Devlet yönetiminde söz sahibi bir kimse ise, “kalpte saklı tutulan iyi niyetler”le bu i yürümez.
Onları prati e çıkarmak zorundadır. Ba arısı ile Devlet’i de eref kazanmı olsun.
inâsî’nin “niyyet” kelimesine sıfat olarak “hayr” kelimesini özellikle getirmesi dikkat
çekicidir. Bunu özellikle vurgulamaya çalı ması, Re id Pa a’ya yöneltilen ele tirilerden onu

60

Bk. nci Enginün (2006). “ inasi”, Yeni Türk Edebiyatı / Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (1839-1923), 1.bs., stanbul: Dergah
Yayınları, s. 467.
61
Fi‘l: (a.i.): , kâr, amel; zamanla ilgili olup manaya yol açan kelime; eylem.
Fi ‘le çıkmak: Uygulama alanına çıkmak, zamanla gerçekle mek, gerçekle mek.
Zamîr: (a.i.): ç, içyüz; kalp, vicdan; gönülde gizli olan sır.
Hayr-ı niyyet: (f.s.t.): yi niyet.
‘Âlem-i insâniyyet: (f.iz.t.): nsanlık alemi, be eriyet dünyası.
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etkisini kırmak olabilir.
Tanzimat’ın getirdikleri ve götürdükleri, ayrıca Devlet’in akıbeti de dü ünülürse,
inâsî’nin Re id Pa a hakkındaki kanaatine katılmak mümkün de ildir...
Çünkü, inâsî gibi dü ünenler ve takipçileri, Pa a’nın stanbul’da okumu ve ilan etmi
oldu u Tanzimat Fermanı’na ‘Tanzimât-ı hayriyye’ derken, bu görü ün kar ısında yer alan
millet-i hâkime ‘Tanzimât-ı erriyye’ demektedirler.
Sonuç olarak söylemek gerekirse, inâsî bu beytinde, Osmanlı Devleti’nin Re id Pa a
sayesinde, Avrupa’da yeni bir ün kazanarak, Batı medeniyeti dairesi içinde yerini buldu unu
söylemek isteyerek Re id Pa a ve yaptıkları konusunda bir kamuoyu olu turmaya
çalı maktadır. Çünkü, bugün dahi Devlet yönetiminde söz sahibi ki ilerin sanatkâr çevresi ve
basın yayınla ili kileri artarak devam etmektedir. O devirde Re id Pa a gibilerin bu minvaldeki
arzularını inâsî gibi air / yazar / gazeteci olarak sanatkârlar yerine getirmeye çalı makta ve
övgülerini terennüm etmektedir.
“Fi‘le çıkmak, zamîr, hayr-ı niyyet; eref, insâniyyet” kelimeleri aralarındaki anlam
ili kileri göz önünde bulundurularak bir arada kullanıldı ından bir Tenâsüb sanatı meydana
getirilmi tir.
15
“Vakf eden Tanrı mıdır mahkeme-i vicdânın
Bitirir hâkim-i re’yin i ini dünyânın”62
“Vicdânının mahkemesini (böyle memleket hayrı için) vakfeden (yahut vakfetmeye sebep olan)
Tanrı mıdır? Senin dü üncenin hâkimi, (bütün) dünyanın i ini bitirecek güçtedir.”
Beyitte üzerinde durulması gereken bir kelime var ki, o da vicdân. Vicdân, Arapça
“vecede” fiilinden türemi fi’lân vezninde bir kelimedir. Lügatte, “bulma, bir eyi bir halde
görme; duygu, duyma; kendinden geçme, dalma; insanın içindeki iyi ile kötüyü ayırt eden
duygu; din, inanç” manalarına gelmektedir. Ki inin kalbine “iyi ile kötüyü birbirinden ayırt
etme hassasiyetini Allah vermi tir. Ki i yalnız ba ına bir olayı de erlendirirken, i te bu sese,
Yaradan’ın nak etti i ve bah etti i o hisse ba vurur.” Yani gönlünde Allah’ı bulur. Yalan
konu amaz. Ancak dı çevre ile yüz yüze gelen bazı insanlar vicdanın emrine uymayabilirler ya
da vicdanları çevre ve almı oldukları e itim ile körelmi olabilir.
inâsî’ye göre de her insanda bulunması gereken iyiyi kötüden ayırma hassasiyeti yani
vicdan, insanlara Allah’ın en yüce bir ba ı ıdır. nsan daima kendi vicdanına kar ı sorumludur.
Vicdanlı ve vicdansız insan kavramları ve ayrımları, bu sorumluluk içinde bir anlam ifade
ederler. nsan dü üncesinin hakimi bir noktada onun vicdanı, nihai noktada da Allah oluyor.
nsan bununla dünyanın gidi atına yeni bir anlam verebilir.
air, Re id Pa a’nın iç muhasebe yaparak bunun hayırda kullanıma yönlendirenin
Allah oldu unu, böyle bir görü e hakim olan Allah’ın de il sadece Pa a, bütün dünyanın i ini /
ihtiyacını bitirdi i ve giderdi ini ifade ediyor. Bu ifadelerle, elbette Re id Pa a övülmekte, onun
kalp ve vicdan olarak hayır i lerde oldu u dile getirilmektedir.
üphesiz bu ifadeler, Re id Pa a’nın yaptıkları millet-i hakime tarafından er olarak
telakkî edildi ine, bu nedenle onun v cdanı da olumsuz bir kategoride yer alaca ına göre, bu ve
benzeri dü ünce ve ele tirileri yumu atma veya kırma te ebbüsü olarak da anla ılabilir...
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Vakf: (a.i.): Durdurma, alıkoyma; duru , durma; kımıldamama; ayırma, ba lama; malı veya mülkü –satın almamak kaydiyle- bir
hayır i ine ba ı lama, bırakma.
Mahkeme-i vicdân: (f.iz.t.): Vicdân mahkemesi.
Re’y: (a.i.): Görme, görü , dü ünce.
Hâkim-i re’y: (f.iz.t.): Dü üncenin hakimi.

- 55 Re id Pa a’yı yukarıda sözü edilen yakla ım içinde de erlendirmeye ve medh etme e
çalı an inâsî, birinci mısra’da “Vakfeden Tanrı mıdır” ifadesiyle bir stifhâm sanatı yapmı tır.
“Tanrı, hâkim-i re’y, mahkeme-i vicdân” kelimeleri aralarındaki anlam ili kileri göz
önünde bulundurularak bir arada kullanıldı ından bir Tenâsüb sanatı yapılmı tır.
16
“Bin ya a devlet ü ikbâl-i fahîmânen ile
Mülkü tedvîr ederek ‘akl-ı hakîmânen ile”63
“Ey Re id Pa a! Sen,) yüksek mevkiin, yüce talihin ve her eyde yüksek bilgili insanlara yara an
aklınla memleketin i lerini (de) iyi ve do ru idare ederek bin ya a.”
inâsî, kasidenin bu dua beytinde, Re id Pa a’nın üstün aklı sayesinde, Osmanlı
Devleti’nin i lerini iyi yönetti ini ifade ederek, ona uzun ömür dilemektedir.
Her eye eren aklı sayesinde Re id Pa a, Osmanlı Devleti’ne yeni bir prestij
kazandırmakla kalmamı , aynı zamanda ülkenin gelece ini de güven altına almı
bulunmaktadır.
inâsî, rasyonel bir tavırla “akıl ve anlayı ” kavramları üzerinde duruyor. Klâsik iirde,
“çok ya a Padi ah” ifadesi, inâsî’de Sadrazam Re id Pa a’ya atfen “bin ya a” ekline
dönü üyor.
Daha önce de ifade etti imiz gibi, inâsî di er kasideleri gibi bu kasidesini de Sadrazam
Re id Pa a’ya yazmı tır. Neden Padi ah’a yazmadı da Re id Pa a’ya yazdı? sorusuna öyle bir
cevap vermek mümkündür:
Padi ah makama uygun ya ta ve kapasitede de ildir. Kâ ıt üzerinde Padi ah mührü
esas, lâkin ülke yönetimi Sadrazam’ın elindedir. Bu sebeple kaside de Sadrazam’a yazılmalıdır.
Hem o, Osmanlı’nın Batı’ya uzanan bir menfesidir. O kanaldan Osmanlı’ya Batı dü ünce ve
anlayı ı girmektedir... Hepsinden öte, airin ahsî hâmîsidir...
Sözün kısası, inâsî’nin olu turmak istedi i yeni insanın özellikleri Re id Pa a’nın
ki ili inde ortaya konulmu tur. Bu yeni insan, akılcı, ara tırıcı, yasacı ve gelenekselcili e
kar ıdır. Bütün bunlara ra men yeni insan, toplumumuzun bir yansıması da de ildir.
Medeniyeti dı görünü üyle de erlendirir. Onun yaratıcı özünü ara tırmaz. Çe itli kurumlarla
toplum yapısı arasında ili ki görmez. Medeniyeti sadece bir akıl meselesi olarak algılar. Kendi
kültürü ve mazisine bakı ı sakattır. Öbür yandan inâsî’nin taslak olarak çizdi i bu insan, aklı
ile geleneklere kar ı olmakla birlikte hayatı ile gelenekselli i sürdürür.
Sonuç olarak söylemek gerekirse, inâsî’nin insanı, eski ile yeni arasında bocalar. O,
dı arıdan getirilen ö elerle yaratılmı tır, bizi temsil etmez.
Her metin iç içe ve tabaka tabaka çok çe itli özellikleri içerir. Bu edebî metinde dilin
kullanılı ı kadar insan ve tabiat görü ü ve kompozisyon da önemlidir. Her metin yapısına göre,
ayrı bir bakı açısı da gerektirebilir...
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Devlet: (a.i.): Bir hükümet idaresinde te kilatlandırılmı olan siyâsî topluluk; mutluluk, zenginlik.
kbâl: (a.i.): birine do ru dönme; baht, talih; i lerin yolunda gitmesi; bahtlı, saadetli, mutlu olma; arzu, istek.
Fahîm, fahîme: (a.s.): Fehâmetli, çok kuvvetli, itibar ve nüfuz sahibi olan.
Fahîm-âne: (a.f.zf.): Fahim olana yakı acak surette.
Devlet ü ikbâl-i fahîmâne: (f.s.t.): Anlayı sahibi olanlara yakı ır yüksek mevki ve talih.
‘Akl-ı hakîmâne: (f.s.t.): Bilgili insanlara yakı an / yara an akıl.
Mülk: (a.i.): Ev, dükkân, arazî gibi ta ınmaz ve gelir getiren mal; bir devletin ülkesi.
Tedvîr: (a.i.): Döndürme, döndürülme, çevirme, çevrilme; de irmi ekle sokma, sokulma
Tedvîr etmek: Döndürmek, idare etmek, yönetmek.
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okundu unda anlamlı yine Arapça bir kelime olan “lâ-bekâ”(ölümsüzlük)’nın çıkmasıyla bir
‘Aks-i Müfred sanatı vücûda getirilmi olmaktadır.
“Devlet, ikbâl, bin ya amak; fahîmâne, mülk, tedvîr etmek, akl, hakîmâne” kelimeleri
aralarındaki anlam ili kileri göz önünde bulundurularak bir arada kullanıldı ından bir Tenâsüb
sanatı meydana getirilmi tir.
SONUÇ
brahim inâsî Efendi, Tanzimat devri Türk edebiyatının birinci ku ak airlerinden olup
devrin padi ahına ve/veya Padi ahlarına de il de Mustafa Re id Pa a için dört kaside
yazmı tır. Yıllar önce tahlil edilmesine ra men yayımlanamayan, ancak yeniden gözden
geçirerek burada edebiyat alemine takdim edilen bu makale, Re id Pa a medhinde yazılan
dördüncü kasideyi konu edinmi tir.
Re id Pa a’nın medhinin konu edildi i bu kasidenin anafikri, “Mustafa Re id Pa a,
Fermân’da belirtilen hususları icra eden veya etmeye çalı an biri olarak övgüye layıktır.”
biçiminde tespit edilebilir. Yardımcı fikirler ise, “(1) Mustafa Re id Pa a, Devlet’i ihyâ için
gönderilmi tir. (2) Re id Pa a, medeniyet dünyasının övündü ü bir ki idir. (3) Re id Pa a,
hikmet dolu sözleriyle herkesi a ırtmaktadır. (4) Re id Pa a’nın varlı ı büyük bir mucizedir.
(5) Re id Pa a, Newton’un de erlendiremeyece i kadar adalet ve ba ı sahibi, Eflatun’un
kavrayamayaca ı kadar da akıllı ve bilgilidir. (6) Re id Pa a, bilgisizli e ve zulme esir olmu
ki ileri hürriyetine kavu turmu tur. (7) Akıllı bir yönetici olarak Re id Pa a, kan dökerek
devleti yönetmemi tir. (8) Re id Pa a, Sultan’a bile haddini bildirmi tir. (9) Taassup, tedavisi
çok zor hastalıklardan birisidir. (10)Re id Pa a’nın “hasta adam”ı tedavi için sundu u
“Tanzimat” reçetesindeki ilaçlar yan etki yaptı ından, o suçlanmı tır. (11) nsanlar, Re id
Pa a’nın yapmak istediklerini bilmiyorlar, gerçekle tikçe memnun kalacaklardır. (12)Re id
Pa a’nın böyle davranmasındaki amil nedir bilinmez, ama dü üncesine hâkim olan güç bütün
dünyanın i ini bitirecek güçtedir. (13)Akıllı ve bilgili kimseler, memleket idaresine taliplerse
onlara dua etmek bir vecibedir.” eklinde sıralanabilir. Sevgi ve devlet ricaline ba lılık ... vb.
temlerin i lendi i bu kaside, tür olarak edebiyatımızın en tanınmı medhiyelerinden biridir.
Aruzun Remel Bahri içinde yer alan “Fe‘ilâtün (Fâ‘ilâtün) / Fe‘ilâtün / Fe‘ilâtün / Fe‘ilün
(Fa‘lün)” kalıbıyla yazılmı olan bu kaside, gerek ekil ve gerekse muhteva yönünden Divan
kasidelerinden ayrıdır. Kasidede Divan iirindeki a ırı mübala alar, hayaller ve mazmunlar
bırakılarak medihde ölçüye ve memdûhun ki ili ini belirten “gerçek vasıflara” itina ile dikkat
edilmi tir. Kasidede Re id Pa a için söylenenler ba ka birine mal edilemez.
Kasidede, Divan kasidelerinde görülmeyen olsa da az olan bir takım içtimâî kavramlara
ve onların de erlendirilmesine de geni ölçüde yer verilmi tir.
Re id Pa a’nın ki ili inde, Tanzimat ilkelerinin tam bir medhi yapılmaktadır. Kasideye
hakim olan ana unsur akıldır.
Kaside lirizmden yana fakirdir. Hayal unsurlarına pek az yer verilmi tir. Dü üncenin
ifade edilmesine yarasın diye basit ve oldukça anla ılır bir üslûp kullanılmı tır64. Ancak onun
kaleme aldı ı ilk kaside ile daha sonra kaleme aldı ı ikinci ve üçüncü kasidesi dahil bu tahlili
yapılan kaside dil ve üslûp açısından önemli farklılıklar gösterir.
Övgüler Re id Pa a’nın ki ili inden çok onun yaptı ı i lere yöneltilmi tir. Basma kalıp
övgülerden sakınılmı tır.
Soyut anlatımdan uzakla ılarak, somut anlatım yolu izlenmi tir. Mecâzlara fazlaca yer
verilmemi tir.
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airin dil ve üslûbunu konu edinen bir yazı için bk. Tarık Özcan (2006). “ inâsî’nin iirinde Dil ve Üslûp”, Türk Dili, S. 658,
Ekim, ss. 359-367.
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yerle tirilerek kasidenin özünün de i tirilmesi hedeflenmi tir.
Halk arasında hayatiyeti olan kelime ve kelime gruplarını seçerek iire sokması;
kullandı ı te bihler, istiâreler ve hayallerin tamamen kendi bulu u olması ile inâsî, gerçekten
yeni bir iir dili olu turmanın pe inde olmu tur. Ancak, sözlük anlamlarıyla çok geni kullanım
alanlarına sahip olan “resûl, mucize, fahr-i cihân, vakt-i saâdet, âyet-i beyine …vb.” kelime ve
tamlamaların hepsi dinî anlamda ve Hz. Peygamber için asırlardır kullanılmasına ra men, air,
yerle mi gelene in aksine bunları Re id Pa a’yı medh için kullanmı tır65.
Ayrıca inâsî’nin bu kasidesinde Divan kasidelerindeki “nesîb, girizgâh ve tegazzül...
vb.” bölümler bulunmadı ı gibi, Divan kasidelerindeki kafiye dizili ini bir yana bırakarak
Fransız ve Do u edebiyatlarından gelen bir etkiyle “düz kafiye / yeni mesnevî” tarzını (aa bb cc
.. ) uygulamı tır. Yıllar önce de indi imiz bu husus, daha sonra u cümlelerle dile getirilmi tir:
“Bu kasidede, klasik kaside planının ilk ve genellikle en güzel bölümü olan ‘nesîb veya
te bîb’ yoktur. Kasidelere konulan gazel (tegazzül) ve makta beyit ( airin mahlasını
söyledi i beyit) de iirde yer almaz. Ayrıca gazel tarzı kafiyenin (aa-ba-ca) yerine mesnevî
tarzı kafiye (aa-bb-cc) kullanılmı tır. 16 beyitten ibaret olan bu kasidenin uzunlu u da
beyit sayısı 31-99 arasında de i en klasik kasideden kısa tutulmu tur. Bunların sebebi
airin hiçbir eyi lüzumsuz yere uzatmamak amacıdır. air, ilk beyti girizgâh olarak
kullanmı ve övece i ki inin adını da anarak kasidesine ba lamı tır…”66

Yine kasidede beyit bütünlü ü yerine parça bütünlü üne ehemmiyet verilmi tir. Beyit
sayısı da gere i kadar azaltılmı tır. inasi ve kasidelerinden söz eden kaynak eserlerde bilimsel
tavrın tam aksi istikamette bir tavrın belirtisi olarak, onun ilk kasidesi gerek biçim ve gerekse
içerik yönüyle görmezden gelinirken, son üç kasideler üzerine dikkatler yöneltilmi tir. Bu
makale sayesinde takdim edilen tahlil çalı masında ise kar ıt dü ünce ve de erlendirmelere de
yer verilerek ara tırmacı ve okurlara dü ünce ve yorumlar arasında kar ıla tırma yapma fırsatı
tanınmaya çalı ılmı tır.
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