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ibret' in kapandığını ilan eden duyuru 17 Safer 1290l 

yınlara göre çok farklı bir gazete hüviye
tindedir. Süleyman Nazif'in de belirttiği 
gibi Avrupa'da yayımlanan Hürriyet ga
zetesinin nüshaları bile İbret gazetesi ya
nında sönük kalmaktadır. Öyle ki Namık 
Kemal'in İbret'in 30. sayısında yayımla
nan "Reji" makalesi yüzünden devlet ga
zete aleyhine dava bile açmıştır (bk. nr. 

39 vd.). İbret'te siyasi, iktisadi, kültürel 
konular ve yurt içindeki gelişmeler kadar 
dış haberler de yer alıyordu . Hükümetin 
yönetimi sert bir biçimde tenkit ediliyor, 
yabancı basınla ülkede çıkan yerli ve ya
bancı dilli gazetelere cevaplar veriliyordu 
(Mustafa Nihad, s. 18-27) . 

Konuya Namık Kemal açısından yakla
şıldığında onun en önemli özelliğinin ga
zete yazarlığı olduğu söylenebilir. Çünkü 
Nam ık Kemal, birçok konuyu tahlilde sat
hi kalmakla beraber görüşlerini mümkün 
olduğu kadar bütün açıklığıyla gazete sü
tunlarına dökmüştür. İleri sürdüğü gö
rüşlerin isabet derecesi tartışılmakla bir
likte kendisine biçtiği rolü, yani makale
leriyle toplumu uyarma görevini eksiksiz 
yerine getirmekteydi. Namık Kemal İb
ret'teki makaleleriyle halkın ilgisini çe
ken, anlaşılması kolay, zevk ve heyecanla 
okunan en iyi gazete dili örneğini vermiş
tir. Nitekim onun üslQbu gerek kendi dö
neminde gerekse daha sonraki yıllarda 
uzun süre taklit edilmiştir. Bu makalele
rini "Evrak-ı Perişan" adı altında kitaplaş
tırmayı düşünen Namık Kemal, bir emir
name ile bu teşebbüsünü engelleyen hü
kümetin tutumunu sert bir şekilde ten
kit eden bir dizi yazıyı da yine İbret sü
tunlarında yayımlamıştır. Mustafa Nihat 
Özön, Namık Kemal'in ellinci ölüm yılı do
layısıyla hazırladığı Namık Kemal ve İb
ret Gazetesi(istanbul 1938) adlı çalışma
sında onun İbret'teki yazılarının yaklaşık 
dörtte birini toplamıştır. 

İbret koleksiyonuna ait bir kısım sayı
lar istanbul kütüphanelerinde dağınık 
olarak, Kevkeb-i Şarki adıyla çıkan ilk 
dönem sayıları birkaç nüsha eksiğiyle. Na
mık Kemal ve arkadaşları tarafından çı-
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Lamii 
Çelebi'nin 
ibretname adlı 
eserinin 
ilk iki sayfası 

. (Süleymaniye K tp. , 
İbrahim 
El endi , 
nr. 647) 

karıldığı döneme ait 132 sayılık bir kolek
siyonu ise tam olarak Ankara'da Milli Kü
tüphane'de bulunmaktadır. 
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~ . NESİMİ YAZlCI 

İBRETNAME 
(o~.oW_r.) 

Lamii Çelebi'nin 
(ö. 938/1532) 

tasavvufi ahlaki menkıbe 
ve hikayelerden 

meydana gelen eserL 
_j 

Kitabın adı yazma nüshalarının bazıla
rında İbretname (i b ret kitabı). diğer ba
zılarında ve matbu nüshalarda İbretnü
ma (ibret gösteren) olarak kaydedilir. An-



cak Larnil Çelebi, mukaddimede kitabına 
İbretname adını verdiğini belirttiği gibi 
diğer eseri Şerefü'l-insan'da onu aynı 
isimle zikretmiş, bununla birlikte kitap 
İbretnüma diye meşhur olmuştur. Kita
bın sebeb-i te'lif bölümünde Larnil Çele
bi, 932 ( 1526) yılında Bursa'da bir gün 
düşüncelere daldığı sırada hatiften bir 
ses işittiğini, bu sesin kendisine fetihler
den söz edip bir fetihname telifiyle Sul
tan Süleyman menakıbı yazmasın ı telkin 
ettiğini anlatır. Bunu müjde olarak telak
ki eden müellif, menakıb yazma cesare
tini kendinde bulamadığından fetihleri 
kutlamak amacıyla ibretli hikayeler yaz
maya karar verir. Bu bölümden ayrıca La
mil' nin daha önceki fetihler, özellikle Bel
grad (927/1 520) ve Rodos (929/1522) ka
lelerinin alınışı için tarihler söylediği ve 
fetihnameler yazdığı da öğrenilmektedir 
(bugün mevcut olmayan bu fetihnameler 
için b k. Levend, s. 39, 43) Eserin bitiriliş 
tarihi de 932'dir. 

İbretname'nin mukaddime kısmında 
on sekiz bin alemle bunlar arasında meş
hur beş alem (avalim-i hamse) ve ricalü'l
gayba dair bilgiler yer alır. Bu bilgiler Muh
yiddin ibnü'l-Arabl, Hace Muhammed Par
sa, Şeyh Alaüddevle-i Simnanl'den verilen 
örneklerle zenginleştirilmiştiL iki bölüm
den meydana gelen eserin birinci bölü
münü tanınmış velllerin "tayy-i zaman ve 
bast-ı mekan"la ilgili kerametleri oluştu
rur. Burada Abdullah b. Es' ad el-Yafil, Ab
dülkadir-i Geylani, ibnü'l-Farız, Ahmed er
Rifal, Bahaeddin Nakşibend, imam Ali er
Rıza, Muhammed b. Hasan el-Askeri, Şeyh 
Müferrih, Muhyiddin ibnü'l-Arabl gibi su
filerden nakledilen yirmi bir hikayeye yer 
verilir. İkinci· bölümde ise merakları yü
zünden başlarına çeşitli dertler gelen in
sanların hikayesi anlatılır. Burada da Zen
bil, Vahşi Adem ve Zengller, Beşir ile Ne
zir, Ef!atun-ı İlahi, Harnmam-ı Nühtak, 
Tut!, Mahan ve Fitne-i Gllan başlıkl arı al
tında yedi hikaye bulunmaktadır. 

Lamii, eserinin başında da belirtmiş 
olduğu gibi İbretname'yi yazarken her
hangi bir sanat gayesi gütmemiştir. Kısa 
cümlelerle yazılan birinci bölümün daha 
basit bir anlatımı vardır. İkinci bölümde 
anlatım manzum parçalarla akıcı hale ge
tirilmiş, mensur kısımlarda çok basit de 
olsa seeiye yer verilmiştir. Larnil Çelebi 
özellikle ikinci bölümde hikaye türüne has 
özelliklerden de faydalanmıştır. 

İbretname, tasavvufi muhtevalı ve 
nefsi ıslah amacına yönelik hikayelerden 
meydana geldiği için mev'iza türünün bir 
örneği sayılır. Kaynakları dikkate alındı-

ğında derleme bir eser olduğu anlaşıl
maktadır. Esasen bazı hikayelerin el-Fü
W:J:ıatü '1-Mekkiyye'n in sekizinci babın
da mevcut olduğunu müellifin kendisi de 
belirtir. İkinci bölümdeki hikayeler ise bazı 
Türkçe eserlerde de geçmektedir. Bun
lardan biri "Kırk Vezir Hikayeleri"dir ("Ef
latiln-ı ilahi" ve "Mahan ve Fitne-i Gllan" 
dışındaki hikayeler için bk. Kızıltan, s. 240, 

248, 272, 286, 290). Buna benzer hikayeler 
Binbir Gece, el-Ferec ba'de'ş-şidde, 
Kelile ve Dimne gibi kitaplarda da yer 
alır. Muhayyelô.t'ın baş tarafında fayda
landığı kaynaklar arasında İbretname'yi 
de zikreden Aziz Ali Efendi'nin "Ebu Ali 
Sina Hikayesi"nde Larnil Çelebi'den istifa
de ettiği anlaşılmaktadır (Boratav, ll, 55; 

Tietze, s. 266, 270, 31 1 ). 

Birçok nüshası bulunan İbretname'
nin biri tarihsiz ve eksik olmak üzere iki 
baskısı vardır. Tam olanı Kitab-ı İbretnü
ma adı altında 1273 (1856-57) yılında 
303 sayfa olarak basılmıştır. Diğeri 89 
sayfadır ve eserin yalnız birinci bölümün
den ibarettir. Salih Gülerer, Bursalı La
mi'i Çelebi-İbretnüma (inceleme-Metin) 
adıyla bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır 
( 1988, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü) 
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ı iBRi ı 

L..s~ı) 

Burhanüddfn Abdullah (Ubeydullah) 
b. Muhammed b. Ganim 

el-Ferganf et-Tebriz! el-ibrf 
(ö. 743/1342) 

L 
Fıkıh alimi. 

_j 

Tebriz'de doğdu. Hüseynl ve Haşim! nis
belerinden soyunun Kureyş'e ulaştığı so
nucu çıkarılabilirse de ibrl nisbesini niçin 
aldığı bilinmemektedir. Bir müddet Sul-
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taniye'de ikamet ettikten sonra Tebriz'e 
yerleşerek vefatma kadar burada kadılık 
yaptı; ayrıca kadılkudatlık görevinde bu
lunduğu da kaydedilir. Birkaç defa Bağ

dat'a gittiği bilinmekle beraber gidiş ama
cı ve orada kaldığı süre içindeki faaliyetle
rine dair kaynaklarda herhangi bir bilgi 
yoktur. İbrl 13 Receb 743'te (12 Aralık 
1342) Tebriz'de vefat etti. Irak, İran, Azer
baycan ve Diyarbekir bölgelerinde ortaya 
çıkan ve altı ay kadar süren aşırı pahalılık 
dönemiyle irtibatlandırılarak ölümünün 
7 42 Recebinde (Aralık 1341) olduğu da 
belirtilir ( ibn Hacer. II, 433-434; Şevkanl, 

I, 412). 

Akli ve nakli ilimlerde, özellikle fıkıh 
usulü, fıkıh ve kelamda geniş bilgi sahibi 
olan İbrl hem Hanefi hem Şafii fıkhını öğ
renmiş ve öğretmiştir. Bu sebeple kay
naklarda hangi mezhebe mensup olduğu 
konusunda çelişkili bilgiler yer alır. Takıy
yüddin et-Temlml, Hanefi olduğunu kay
detmekte ve her iki mezhepte de eser 
kaleme aldığını belirtmektedir (et-Taba
l):atü's-seniyye, IV, 428-429; ayrıca bk. Ya
m. IV, 306; İbn Kadi Şühbe, lll, 31 ). İsnevl 
ise onun önce Hanefi iken sonradan Şafii 
mezhebine geçtiğini söyler ( Tabal):atü 'ş
Şafi'iyye,ll, 236) . Bazı kaynaklarda. İbrl' 
nin eserlerinde yer alan birtakım ibare
lerin Şla mezhebine meyilli olduğu kana
atini uyandırdığı kaydedilmektedir. 

Eserleri. 1. Şer]J.u Tavali'i'l-envar min 
metali'i'l-en?:ô.r. Beyzavl'nin kelam ilmi
ne dair eserinin şerhidir. Şehabeddin Mü
barek Şah adına telif edilmiş olup kütüp
hanelerde çok sayıda yazma nüshası mev
cuttur (mesela bk. Fas Hizanetü'l-Karaviy
yln, nr. 1296; Süleymaniye Ktp., ŞehidAli 
Paşa, nr. 1656, Serez. nr. 1416, Fatih. nr. 
3044-3051, Ayasofya, nr 2296, Esad Efen
di, nr. 1226. Laleli, nr. 2299; iü Ktp., AY. 
nr. 297, 434 I, 5249; ayrıca b k. Brockel
mann, GAL, I, 533). 2. el-izô.J:ı ii şerhi'l
Mişbfı./:ı . Beyzavl'ye ait Mişbfı]J.u'l-er

vaJ:ı'ın şerhi olup mukaddimesinde kela
mın mantık ilmine bağlı olduğu belirtile
rek mantıkla ilgili malumat verildikten 
sonra kelam konuları ele alınır (Süleyma
niye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 1674; TSMK, 
lll. Ahmed, nr. 3394; Ragıb Paşa Ktp., nr. 
793, 794) Katib Çelebi, İbrl'nin Nasır b. 
Abdüsseyyid el-Mutarrizl'nin nahve dair 
el-MişbaJ:ı adlı eserini de şerhetti ğini 

kaydederse de Keşfü '?-?Unun n aşiri dip
norta Beyzavl'nin eseriyle karıştırılmış ol
ması ihtimaline dikkat çeker (Keşfü'?-?U
nün, Il, 1709) Ayrıca Süleymaniye Kütüp-

371 


