
iRSADI VAKlF 

tirilmesinin hem de padişahın izniyle ip
talinin mümkün ve caiz olmasıdır (Ömer 
Hilmi, s. 19-20). Osmanlı tatbikatında ml
ri arazi temlikierinin belirli bir kısmı sa
hih temlik değildir. Bazı şahıslara tern
likname-i hümayun ile arazi temlik edil
mesi, bir çeşit ittizam usulü ve tefvlz yo
luyla arazinin gelirlerini yahut tasarruf 
hakkının veya her ikisinin tahsisidir. Bu 
sebeple elinde gayr-i sah!h temlikname-i 
hümayun bulunan kişilerin yaptıkları va
kıfları da genellikle sahih vakıf değil irsad! 
vakıf statüsünde saymak gerekir (Arazi 
Kanunu, md. 121; 1275TarihliTapuNizam· 
namesi, md. 15; Halis Eş ref, s. 686-687). 

İrsad! vakıflar genelde min araziye iliş
kin ahkama tabidir (bk. MIRi ARAZi). Ger
çek bir vakıf olmasa bile irsad! vakıflar da 
vakfeden, vakfın konusu, vakıftan yarar
lananlar, yani vakfın gelirlerinin tahsis 
edildiği cihet ve vakıf muamelesinin ku
ruluşu açılarından bir vakıf türü gibi iş

lem görmektedir. İrsad! vakıflarda vak
feden. ya bizzat devlet reisi yahut devlet 
reisinin iznini alan yetkili makam veya 
şahıslardır. Bu tür vakıfların konusunu 
haracı arazide vergi gelirleri, mahiyeti iti
bariyle bir haracı arazi türü olan mlr! ara
zide ise hem vergi gelirleri (aşar ve rüsO
mat) hem de arazinin tasarruf hakkı teş
kil eder. Arazinin rakabesi her iki halde de 
vakfa ait değildir. 

Bir çeşit kamu tahsisi mahiyetinde bu
lunan irsad! vakıfların diğer vakıflardan 
en önemli farkı, vakfedenlerin şartlarına 
riayetin her zaman mecburi olmayışı ve 
kamu yararı gerektiriyorsa gayr-i sah!h 
tahsislerde gayenin bile belli şartlarla de
ğiştirilebilmesidir. Bu sebeple zaman için
de bu tür vakıfların gayesinde ve diğer 
şartlarında değişiklikler yapılagelmiştiL 

Ancak tahsis vakıf adıyla yapıldığı için yi
ne de bu tür vakıfların bütünüyle iptali 
yoluna genelde gidilmemiştir. 
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Açıklama ve pekiştirme amacıyla 
söz arasında mesel 

ve veeize söyleme anlamında 
edebi sanat. 

L _j 

Bed!' ilminde anlama güzellik katan 
edebi sanatlardan olan irsal-i mesel şiir
de veya nesirde bir fikri. bir görüşü ispat 
etmek. açıklamak, söze kuwet ve güzel
lik katmak amacıyla söz arasında atasö
zü, vecize, hikmetli sözler, deliller ve mi
saller getirmektir. Buna irad-ı mesel de 
denir. İrsal-i mesel terimini ilk olarak kul
lanan Ebu MansOr es-Sealib! ( ö. 429/1 038). 
tanım vermeden Mütenebbi'nin şiirlerin
den seçtiği çok sayıda örnek zikretmiştir; 
RadGyanl. Tercümanü '1-belaga'sında şi
ire has bir edebi sanat olarak kaydettiği 

irsal-i meseli, "şairin bir beyit içinde me
sel ve atasözü konumunda hikmetli söz 
söylemesi" şeklinde tanımlayarakArap
ça ve Farsça örneklere yer vermiştir. İbn 
Ebü'l-İsba' bu sanatı. irsal-i mesel tabirini 
kullanmadan, "Söz sahibinin söz içinde 
atasözü, hikmet. veeize konumunda bir 
söz söylemesidir" şeklinde tarif etmiş, 
ayet ve hadislerden. özellikle de Müte
nebb! ile EbG Temmam'ın şiirlerinden 
seçtiği örnekleri sıralamıştır. İbn Ebü'I
İsba', EbG Temmam ile Mütenebb!'nin 
şiirlerinde geçen mesel, hikmet ve veei
ze türü sözleri topladığını söyler. Bedliy
yat sahipleri arasında irsal-i mesele ilk 
yer veren Safiyyüddin el-Hill1, onu "şairin 
bir beytin bir kısmında mesel-i sair konu
munda temsil, hikmet, na't. veeize vb. 
söz söylemesi" şeklinde tanımladıktan 
sonra Mütenebbl'den seçtiği bir örne
ği zikretmiştir. İbn Hicce, Ijizanetü 'l
edeb'inde latif bir bed!' nevi saydığı ir
sal-i mesele dair İbn Ebü'I-İsba'ın kaydet
tiği ayet ve hadis örneklerine birkaç ila
vede bulunmuş . ardından başta Müte
nebbl'nin şiirleriyle İbnü'l-Hebbariyye'nin 
"es-Sadık ve'l-bagım" adlı manzumesi ol
mçık üzere Arap şiirinden seçtiği çok sa
yıda örneğe yer vermiştir. 

"Şairin bir beyitte iki hikmetli söz söy
lemesi" demek olan " irsalü'l-meseleyn" 
kaynaklarda ayrı başlık altında ele alın
mıştır. EbG MansOr es-Sealibl. edebi bir 
terim olarak ilk defa kullandığı irsalü'l
meseleyni, "Şairin bir beyit içinde her 
mısrada bir hikmetli söz olmak üzere iki 
veeize söylemesidir" şeklinde tanımlamış 
ve Mütenebbl'nin şiirlerinden seçtiği bir
çok örnek zikretmiştir. Bu örneklerden 
biri şudur: Lr.J Lo , ~ wf~f J6-! ~ .:r 
ı"~!~ (Al çağa alçaklık vızge lir, hiç ölü
ye yara acı mı verir!). RactGyan!, "irsalü'l
meseleyn fi'l-beyt" adını verdiği türü, "Şa
irin bir mısra içinde veya bir beyitte iki 
hikmetli söz söylemesidir" şeklinde tarif 
etmiştir. İbnü' l-Eslr el-Haleb! şairlerin şi
irlerinde söyledikleri hikmet. veeize türü 
sözleri bir beyitte bir adet ve birden çok 
olmak üzere iki kategoriye ayırmış ve her 
biriyle ilgili birçok örnek kaydetmiş , bir 
beyitte iki, üç ve dört hikmetli söz söyle
yen şairlerden misallere de yer vermiştir. 

..:ı,...ıı :Wf.) ~ Jl (Her can ölümü tada
caktır; Al-i İ m ran 3/1 85; el-Enbiya 21/35; 
el-AnkebOt 29/ 57); ~,..ı.: 1.5.) Jr ..§,S_, 
(Her ilim sahibi üstünde bir bilen vardır; 
Yusuf 1 2/76); .;,IS~ ,yı JS' (Yeryüzündeki 
her şey fanidir; er-Rahman 55/26) ayetle
rinde olduğu gibi Kur'an'da irsal-i mesel 
niteliğinde birçok örnek bulmak müm-



kündür. Hz. Peygamber'in "cevamiu'l
kelim" adı verilen pek çok hikmetli sözü 
mevcuttur. Muhammed b. Ali el-Kaffal 
bunları aynı adı taşıyan bir eserde top
lamıştır. Resul-i Ekrem'in bu tür sözleri 
arasında şu hadisler zikredilir: "Kiş i sev
diğiyle beraberdir''; "işlerin hayırlısı orta 
halli olanlarıdır"; "Mümin bir delikten iki 
defa ısırılmaz"; "Dünyada iki yüzü olanın 
ahirette Allah'ın katında yüzü olmaz." Hz. 
Ali'ye nisbet edilen hikmet ve vecizeler. 
Şerif el-Murtaza 'nın Nehcü'l-bela(Ja'
sı ile Şehabeddin el-Mercanl'nin Ceva
mi'u'l-]J_ikem ve ~era'i'u'n-ni'am adlı 
eserlerinde bir araya getirilmiştir. Arap 
şairleri arasında başta Mütenebbl ile Eb Cı 
Temmam olmak üzere Züheyr b. EbCı 
Sülma. Lebld, Ebü'l-Ala el-Maarrl. Ebü'l
Atahiye, EbCı Firas el-Hamdanl. İbn Nü
bate es-Sa'dl gibi şairlerin şiirlerinde çok 
miktarda irsal-i mesel örneği bulunmak
tadır. 

irsal-i meselde başarı anılan iki fikir 
arasındaki benzerliğin kuwetine bağlıdır. 
Benzerlik ne derece güçlü ise irsal-i me
selin edebi değeri o nisbette büyük olur. 
Hatta genel kabul görmesi halinde ata
sözü olarak yayılabilir. 

irsal-i mesel örneklerini şerheden bir
çok eser arasında Hasan b. Abdullah el
Askerl'nin el-lfikem ve'J-emşô.J'i ile Ze
mahşerl'nin Nevabi(Ju'l -kelim'i, İbn 
Ataullah el-İskenderl'nin el-lfikemü'l
'Atô'iyye'si , Müttaki el-Hindl'nin Ceva
mi'u '1-kelim'i sayılabilir. 
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~ lSMAİL DURMUŞ 

O TÜRK EDEBİYATI. Irad - ı mesel di
ye de adlandırılan bu sanat söz arasında 
bir ibareyi kullanmak bakımından iktiba-

sa, kullanılan sözle ası l anlatımdaki ben
zerlik dolayısıyla teşbihe ve anlatım la ör
nek gösterilen öğeleri n denkliği yönün
den leff ü neşre benzer. irsal-i meselde 
asıl düşünce bir taraf, düşüncenin pekiş
tirilmesi için örnek verilen söz (mesel) ikin
ci taraftır. Böylece örnek sözü işiten m u
hatap. heyecanın meydana getirdiği çağ 

rışım ve temsil yoluyla asıl fikri iyice an
lamış olur. Ziya Paşa'nın. "Bed-asla neca
bet mi verir hiç üniforma 1 ZerdOz palan 
vursan eşek yine eşektir" beytinde giyim 
kuşamın mayası bozuk insanlara asalet 
sağlayamayacağı fikri, altın palan da vu
rulsa eşeğin eşeklikten kurtulamayaca
ğı gerçeğinin ifadesiyle örneklendirilmiş
tir. Bu sanatta örnek gösterilen sözün en 
belirgin özell i ği, herkes tarafından kabul 
edilen bir gerçeği tam anlamıyla ifade et
mesidir. Bunlar atasözü, vecize, kelamıki
bar yahut çeşitli dillerden iktibas yoluyla 
alınmış sözler olabilir. Mesela. "Serv-i kad
dindir çenarı eyleyen gülşende pest 1 Bu 
mesel meşhurdur kim dest ber bala -yı 

dest" (HayaiT) beytinin son ibaresi Farsça 
olup Türkçe'deki "el elden üstündür" ata
sözünün karşılığıdır. 

Daha çok beyit nazım birimiyle yazılan 
manzumelerde ve beytin ikinci mısraın
da kullanılan irsal-i meselde ilk mısrada 
ortaya konan fikir ikincisinde ya daha 
kuwetli bir gerçekle ya da bir atasözüyle 
pekişti rilir. İkinci durumda atasözünün 
vezne uydurulup mısraa yerleştirilmesi 
için küçük değişiklikler yapılabilir. hatta 
ibarenin atasözü olduğuna dair "meşhur

dur, meseldir, zira, elbette, nitekim" gibi 
kelimeler de kullanılabilir. "Makall ta'n-ı 
cahilden ne gam erbab- ı irfana 1 Atarlar 
taşı elbette dıraht- ı meyvedar üzre" (Ma
ka IT) beytinde alim ve ariflerin cahiller 
tarafından yerilmesinin ikinci mısrada. 
"Meyveli ağacı taşlarlar'' atasözünün vez
ne uygun söyleyişiyle örneklendirilmesi ve 
"elbette" zarfıyla da sanata dikkat çekil
mesi bu türdendir. 

irsal-i mesel, parlak bir üslupla yapıldı
ğı ve zekice kullanıldığı vakit sözün kuv
vetini arttırıp muhatabı ikna eder: İki fi
kir arasındaki benzerlik ne derece güçlü 
olursa örnek gösterme o kadar başarılı 
sayılır. Şair herkesçe bilinen bir gerçeği 
örnek verirse buna "Irad- ı mesel" denir. 
irsal-i mesel belagat açısından daha de~ 
ğerli olup mısra-ı berceste gibi kolayca 
hafızada kalır. Bu türde söylenmiş pek 
çok örnek halkın diline de geçmiş ve gi
derek söyleyeni unutulup atasözleri ara
sına karışmıştır. Vezne uygun atasözleri
nin bir kısmı ilk mısraları unutulmuş ir-

iRSAL-i MESEL 

sal-i mesel örnekleridir. Koca Ragıb Pa
şa'nın, "M iyan-ı güft ü gCıda bed -m eniş 
lham eder kubhun 1 Şecaat arzederken 
merd-i kıbtl sirkatin söyler" beytiyle 
NevTnin. "Geldimse ne var ben şuara 
bezmine ahir 1 Adet budur ahirde gelir 
bezme ekabir" beytinin ikinci mısraları 
bunlar arasında sayılır. Yine araştırıldığı 
takdirde söyleyenleri bulunabilecek bazı 
mısralar da ("Padişah olsan da derler er 
kişi niyyetine" ; "Gülü tarife ne hacetne 
çiçektir biliriz"; "Geçme nadan köprüsün
den ko aparsın su seni"; "Tahsil-i kema
lat kem alat ile olmaz" vb ) "laedrl" kay
dıyla halk arasında atasözü gibi kullanıl
maktadır. Özellikle hikeml söyleyişe itibar 
eden divan şairleri bu sebeple irsal-i me
seli Irad-ı mesele tercih etmişlerdir. Na
bl'nin. "Sözde darbü'l-mesellradına söz 
yok amma 1 Söz odur aleme senden kala 
bir darbımesel" beyti bunu ifade eder. 

Örnekleri divanlarda ve mesnevilerde 
bol miktarda bulunabilen Irad-ı mesel ve 
irsal-i mesel kullanımı X.V. yüzyılda olduk
ça yaygınlaşmıştır. Bu yüzyılda Irad- ı me
sele itibar eden ilk şai r Safi' dir. Necati Bey 
de divanında pek çok atasözünü bir vesi
le ile kullanmıştır. Sonraki devirlerde Ta
m. Sadrl, Emrullah Emri, Riyazl, Guvahl, 
Nev'lzade Atal, N abi, Sabit. Ragıb Paşa. 
SürCırl, Seyyid Osman. Enderunlu Fazı!, 
Keçecizade izzet Molla, Şinasi. Ziya Paşa 
ve Abdülhak Hami d gibi şairler de bu sa
nata yer vermişlerdir. Irad- ı mesel tarzın
da beyitlerin bulunduğu eserler arasında 
Güvahl'nin (XV. yüzy ı l) Pendname-i Gü
vahi'si. Defterdarzade Cemall Ahmed'in 
( ö. 1583) Metali-i Cemali'si, meçhul bir 
müellifin Manzum ve Musavver Du
rub-ı Emsal'i, Edirneli Hıfzl'nin (XVII. 
yüzy ıl ) Manzume-i Durub-ı Emsal'i 
(istanbu l 1262). derleyeni belli olmayan 
Darb -ı Meseller Mecmuası (yazıl ı şı 

1825: iü K tp., TY. nr. 351 O), Şinasi'nin Du
rub-ı Emsal-i Osmaniyye'si (İstanbul 
1302). Ahmed Badl'ninArmağan'ı (yaz ı 

lışı 1875) ve Ali Emlrl Efendi'nin üç def
ter halinde derlediği Durub-ı Emsal'i 
(genişleterek nşr. E. Kemal Eyüboğlu, bk. 
bi bl. ) zikredilebilir. Bu eserlerin ortak 
özelliği, Türk atasözlerinden birçoğunun 
Irad-ı mesel halinde beyitleştirilmiş şek
line yer vermiş olmalarıdır. 
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