
115115

MUKADDÝME

redildiðinde onun suç ortaðý ile tartýþma-
ya gireceði sýrada Cenâb-ý Hakk’ýn, “Benim
huzurumda çekiþmeyin, zira size daha ön-
ce uyarý göndermiþtim (takdîm)” diyeceði
ifade edilmektedir (Kaf 50/24-28). Kur’an’-
da ayrýca öne geçip iyilik yapma, arkada
kalýp kötülük iþleme fiili kula nisbet edi-
lirken bu iþler Allah’ýn dilemesine baðlan-
mýþ (el-Müddessir 74/37) ve dolaylý olarak
sözü edilen iki fiil Allah’a da izâfe edilmiþ-
tir (Mâtürîdî, vr. 847a).

Mukaddim, esmâ-i hüsnâ listesinde ve
diðer hadis rivayetlerinde muahhir ismiy-
le birlikte zikredilmiþtir. “Geriye býrakmak,
geride tutmak” anlamýndaki te’hîr kökün-
den sýfat olan muahhir “geriye býrakan,
erteleyen” demektir. Te’hîr kökü çeþitli fiil sî-
galarýyla on üç âyette Allah’a nisbet edilmiþ-
tir (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “apr” md.).

Mukaddim ve muahhir isimleri doksan
dokuz esmâ-i hüsnânýn Tirmizî rivayetin-
de yer almýþ (“Da.avât”, 82), te’hîr kökün-
den türemiþ çeþitli fiil kalýplarýný içeren ha-
dis rivayetlerinde bu kavram Allah’a izâ-
fe edilmiþtir (Wensinck, el-Mu£cem, “apr”
md.). Hz. Peygamber tarafýndan namazýn
baþýnda iftitah tekbirinin hemen ardýn-
dan veya selâmdan sonra okunduðu bil-
dirilen ve farklý metinlerle zikredilen uzun-
ca hadisin sonu þöyledir: “Allahým! Sana
teslim oldum, sana inandým, sana dayan-
dým, sana yöneldim, senin uðruna müca-
dele verdim, seni hakem bildim. Allahým!
Önce yaptýðým, sonra iþleyeceðim, gizle-
diðim, açýða vurduðum günahlarýmý af-
fet, öne geçiren de geride býrakan da sen-
sin, yegâne mâbud yine sensin” (Buhârî,
“Teheccüd”, 1, “Da.avât”, 9, 60; Müslim,
“Müsâfirîn”, 201, “Cikir”, 70; bk. Wensinck,
el-Mu£cem, “kdm” md.).

Âlimler, birbirini dengeleyen mukaddim-
muahhir isimlerinin birlikte zikredilmesi-
ne dikkat çekerler. Bu iki ismin kapsamý-
na maddî varlýklarýn yanýnda mânevî hu-
sus ve konumlar da girer. Ebû Ýshak ez-
Zeccâc, mukaddim ismini açýklarken “ken-
di irade ve tercihine göre hükmen veya fi-
ilen öne geçirilmesi gereken þeyi öne ge-
çiren” ifadesini kullanmak suretiyle iki hu-
susa da iþaret etmiþtir (Tefsîru esmâßillâ-
hi’l-¼üsnâ, s. 59). Ýlâhî isimlerin ve sýfat-
larýn tecellilerinin ürünü olan tabiatýn ge-
rek kuruluþ gerekse iþleyiþi belli bir düze-
ne yani önce-sonra, etki - tepki münase-
betine baðlýdýr. Müellifler, bu hususa te-
mas etmekle beraber mukaddim-muah-
hir isimleri için daha çok mânevî alanlar
belirlemiþtir. Esmâ-i hüsnâ þerhine dair
eserini tasavvufî bir neþve ile kaleme alan
Gazzâlî mukaddim-muahhiri “kendisine

yaklaþtýran-kendisinden uzaklaþtýran” di-
ye açýklamýþ ve Allah’a en yakýn olan var-
lýklarý melekler, peygamberler, velîler ve
âlimler þeklinde sýralamýþtýr. Ona göre
kullarýn Allah’a yaklaþmasý ilim ve amelle
deðil O’nun takdim ve tehiriyle gerçek-
leþir (el-Maš½adü’l-esnâ, s. 145-146; krþ.
Hattâbî, s. 86-87). Gazzâlî bu sýralamasýn-
da müminlerin çoðunluðunu teþkil eden
halk tabakasýna (avam) yer vermemiþtir.
Ayrýca baþka bir kategoride bulunan me-
leklerle Allah vergisi olan nübüvvet maka-
mýna sahip kimselerden sonra yer alan in-
sanlarýn Allah’a yakýnlýðýnýn ilim ve amel-
le olacaðý ilâhî dinler tarafýndan bildirildi-
ði halde Gazzâlî bu hususa iþaret etme-
miþtir. Cenâb-ý Hakk’ýn maddî ve mânevî
âlemlerin düzenini kurup onlarý yönettiði
konusunda þüphe yoktur; duygu ve dü-
þünce selâmetine mazhar kýlýnmýþ bir mü-
minin buna itiraz etmesi de söz konusu
deðildir. Ancak tertip ve düzenin yine Al-
lah tarafýndan belirlenen ilke ve kurallarý
mevcut olup kulun sorumluluðu ve Allah
nezdindeki konumu bu ilke ve kurallar çer-
çevesinde þekillenir.

Mukaddim ve muahhir isimleri fiilî -kev-
nî sýfatlar içinde yer alýr. Bu isimler, yaratýl-
mýþlara yönelik ilâhî fiiller içinde denge
saðlama esasýna baðlý olan dâr-nâfi‘, hâ-
fýd - râfi‘, kabýz -bâsýt, muhyî -mümît ve
muiz-müzil isim gruplarýyla konum ben-
zerliði arzeder.
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eserlerin baþýndaki

önsöz veya giriþin adý.
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Sözlükte “öne geçmek” anlamýndaki ku-
dûm masdarýnýn “tef‘îl” kalýbýndan ism-i
fâili olan mukaddime kelimesinin anla-
mýndan (öne geçen) hareketle ordunun
öncü birliðine “mukaddimetü’l-ceyþ” adý
verilmiþ, buradan istiare yoluyla kitaplarýn
ve ilmî bahislerin baþýnda yer alan önsöz,
sunuþ ve giriþ yazýlarýna da mukaddime
denilmiþtir. Arap dilinde mukaddime te-
rimi ilk defa “kýyas ve istidlâlde bir çýkarý-
mýn veya sonuç önermesinin kendilerine
dayandýðý öncül önermeler kümesinden
her biri” karþýlýðýnda mantýk ilminde orta-
ya çýkmýþ, daha sonra kelâm ilminde ve fý-
kýh usulünde kullanýlmaya baþlanmýþtýr
(bk. KIYAS). Kelimenin “önsöz” veya “giriþ”
anlamýný kazanmasý bu süreçten sonradýr.

Klasik kaynaklarda mukaddimenin “mu-
kaddimetü’l-kitâb” (önsöz) ve “mukaddi-
metü’l-ilim” (giriþ) þeklinde iki kýsma ay-
rýldýðý görülmektedir. Mukaddimetü’l-ki-
tâb mahiyetindeki giriþlerde eserin adý,
yazýlýþ sebebi, konusu, amacý, önemi, baþ-
lýca bölümleri ve muhtevasý tanýtýlýr, kime
ithaf edildiði belirtilir, telifinde izlenen yön-
temden ve karþýlaþýlan güçlüklerden söz
edilir. Ziyâeddin Ýbnü’l-Esîr’in el-Me¦elü’s-
sâßir’i, Safedî’nin el-Vâfî bi’l-vefeyât’ý,
Zemlekânî’nin et-Tibyân fî £ilmi’l-be-
yân’ýnda görüldüðü gibi bazý mukaddime-
lerde ayný konuda daha önce yazýlmýþ eser
ve kaynaklarýn adlarý ile bunlarýn eleþtiri-
leri de yer alýr. Mukaddimetü’l-ilimde ise
telifin ait olduðu ilim dalýnýn tanýmý, konu-
su, amacý, yararý gibi temel bilgiler verilir.
Bu tür mukaddimeler bazan müstakil bir
kitap olacak hacme ulaþabildiði gibi ba-
zan bir kitabýn ana bölümlerine (bab) ve
alt baþlýklarýna (fasl) “mukaddimetü’l-bâb”
ve “mukaddimetü’l-fasl” diye adlandýrýlan
giriþler de yazýlmýþtýr.

Mukaddimenin yaný sýra “medhal, fâti-
ha(tü’l-kitâb), dîbâce, temhîd, tavtýe, hut-
be, tasdîr, takdîm, takdime, sadrü’l-kitâb,
risâletü’l-kitâb” gibi birçok terim kullanýl-
mýþtýr. Mukaddime ve tavtýeyi Câhiz (Risâ-
letü’l-mesâßil, IV, 65), mukaddimetü’l-ki-
tâbý Zemahþerî (el-Fâßiš, I, 46), medhali
Hamza el-Ýsfahânî (Sevâßirü’l-em¦âl, s. 46),
takdimeyi Hattâbî (øarîbü’l-¼adî¦, I, 52)
ilk defa terim olarak kullanmýþtýr. Hutbe-
nin ise Ebû Hayyân et-Tevhîdî (el-Be½âßir
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ve’×-×eÅâßir, III, 76) ve Seâlibî’de (Yetîme-
tü’d-dehr, IV, 7) görüldüðü üzere IV. (X.)
yüzyýldan itibaren yaygýnlýk kazandýðý an-
laþýlmaktadýr (Abbas Erhîle, s. 57-67).

“Fâtihatü’l-kitâb”ýn kýsaltýlmýþ þekli olan
“fâtiha” kelimesi, Kur’an’ýn bir bakýma mu-
kaddimesi mahiyetindeki Fâtiha sûresi için
ilk defa Hz. Peygamber tarafýndan kulla-
nýlmýþtýr (meselâ bk. Müsned, II, 241, 428,
478; III, 2; Ebû Dâvûd, “Vitir”, 23, “Týb”, 19;
Tirmizî, “Mevâkýt”, 69, 116; Nesâî, “Cenâ-
,iz”, 22). Fâtiha sûresinin besmele ile baþ-
lamasý, ardýndan hamd, tevhid, âhiret
inancý, ibadet gibi temel dinî konularýn
besmele-hamd ve dua cümleleri arasýna
mükemmel bir uyumla yerleþtirilmesi
müslüman yazarlara bu konuda ilham
kaynaðý olmuþtur. Mukaddimelerin baþ
tarafýndaki besmele ve hamdele ifadeleri
Fâtiha sûresinin, salvele, Hz. Peygam-
ber’e salât ve selâm getirilmesini emreden
âyet ve hadislerin etkisiyle þekillenmiþtir.
II. (VIII.) yüzyýl ile III. (IX.) yüzyýlýn ortala-
rýna kadar yazýlmýþ eserlerin çoðunda mu-
kaddime olarak yalnýz baþlangýç duasý
olan besmele-hamdele-salvelenin bulun-
duðu, bazan sadece besmele ve kýsa bir
dua ile yetinildiði görülür.

Farsça’dan Arapça’ya geçen dîbâce kü-
çültme ismi olarak “bir tür has ipek par-
çasý” anlamýna gelir. Yazma eserlerin ge-
nellikle tezhip ve yaldýzlarla süslü ilk say-
falarý için kullanýlan kelime buradan ha-
reketle “kitap mukaddimesi” anlamýný ka-
zanarak yaygýnlaþmýþtýr. Çoðunlukla ese-
ri tahkik eden veya yayýmlayan tarafýn-
dan yazýlan temhîdde okuyucuyu eserde
ele alýnan konulara hazýrlayýcý temel bilgi-
lere yer verilir. Bu maksatla tavtýe (yürü-
necek yolu düzeltme) kelimesi de kullanýl-
mýþtýr. Daha çok muhakkýk veya nâþir ta-
rafýndan kaleme alýnan tasdîrde ise (su-
nuþ) eser hakkýndaki þahsî deðerlendirme-
lerle bunun hazýrlanmasýnda yahut yayým-
lanmasýnda yardýmcý olan kiþi veya ku-
rumlara teþekkür edilir. Ayrýca her baský
için yeni bir tasdîr yazýlmasý ve eserin bir
önceki baskýdan farklarýnýn belirtilmesi bir-
çok eserde izlenen bir yoldur.

Mukaddime, Arap edebiyatýnda III. (IX.)
yüzyýlýn ortalarýna doðru Câhiz’in ve öð-
rencisi Ýbn Kuteybe’nin eserleriyle þekil-
lenmiþ, IV. (X.) yüzyýlda olgunlaþarak ba-
ðýmsýz edebî bir tür haline gelmiþtir. Mu-
kaddime üslûbunun geliþmesinde Ýbnü’l-
Mukaffa‘, Câhiz ve Ýbnü’l-Mu‘tez gibi edip-
lerle edebiyat ve belâgat âlimlerinin yazý-
lý ve sözlü kompozisyonlarýn baþlangýç ký-
sýmlarýnýn nasýl olmasý gerektiðine dair ver-

dikleri teorik bilgilerin etkisi olmuþtur. Ge-
leneksel anlamýyla mukaddime “hutbetü’l-
kitâb” adý verilen baþlangýç kýsmý ile asýl
kýsým ve bitiþ (hâtime) olmak üzere üç bö-
lümden meydana gelir. Hutbetü’l-kitâb
besmele, Allah’a hamdü senâ (hamdele), Hz.
Peygamber ile onun soyuna ve ashabýna
salâtü selâm (salvele) kýsmýndan oluþur.
Hamdele veya salvele cümleleriyle ithaf
ifadeleri arasýna eserin konusuna ve ga-
yesine iþaret eden uygun ifadelerin yerleþ-
tirilmesi usta yazarlarýn âdetidir (bk. BE-
RÂAT-i ÝSTÝHLÂL). Mukaddimenin asýl kýs-
mýna “emmâ ba‘d / ve ba‘d” þeklindeki bir
ibareyle geçilir. Bu ibare çok eski zaman-
lardan beri konuþma, hutbe, hitabe ve
mektuplarýn hamdele ve salvele kýsmýn-
dan asýl konuya geçiþte kullanýlagelen bir
kliþedir. Mukaddimenin asýl kýsmýnda ya-
zar telif sebebini açýklar; zamanýn devlet
reisinin övülmesine, eserin adýyla muhte-
vasýna ve bazan kaynaklarýna iliþkin bilgi-
lere yer verilir. Bitiþ kýsmýnda Allah’a ham-
dü senâ, Peygamber’e salâtü selâmdan
sonra ilâhî yardým ve baþarý talebinde bu-
lunmak âdettir. Mukaddimelerin özellikle
birinci ve üçüncü bölümleri olan dua ký-
sýmlarýnda secili kelimeler kullanýlarak sa-
natlý nesrin en güzel örnekleri ortaya kon-
muþtur.

III. (IX.) yüzyýldan önce kaleme alýnan ba-
zý eserlerdeki mukaddimelerin bu eserle-
rin müelliflerine ait olup olmadýðý hususu
tartýþmalýdýr. Nitekim II. (VIII.) asýrda yazý-
lan Ýbnü’l-Mukaffa‘, Mukatil b. Süleyman,
Ebû Hanîfe, Ýmam Mâlik, Sîbeveyhi, Ýmam
Muhammed gibi müelliflerin kitaplarýnda
mukaddime görülmez. Ancak Kitâbü Sî-
beveyhi’nin baþ tarafýnda yer alan kelime
ve çeþitleri, kelâm nevileri, müsned-müs-
nedün ileyh, lafýz -mâna iliþkisi, lafýzlarýn
zikir ve hazfi, þiir zaruretleri gibi bablar
mukaddimetü’l-ilim gibi kabul edilmiþ ve
önemi dolayýsýyla müstakil olarak þerhe-
dilmiþtir. III. (IX.) yüzyýlýn baþlarýnda vefat
eden Ýmam Þâfiî, Kutrub, Yahyâ b. Ziyâd
el-Ferrâ, Ebû Ubeyde Ma‘mer b. Müsen-
nâ, Asmaî, Ebû Ubeyd Kasým b. Sellâm
gibi müelliflerin eserleri de mukaddime-
sizdir. Bunlarýn bazýlarýnda sadece besme-
le ile bir iki kelimelik dua, bazýlarýnda kýsa
bir hamdele-salveleye rastlanýr. Ayný dö-
nemde yaþayan Ýbn Sellâm el-Cumahî’nin
ªabašåtü fu¼ûli’þ-þu£arâß adlý kitabýnýn
baþ tarafýnda þiir teorisine dair mukaddi-
metü’l-ilm niteliðinde uzun bir bölüm yer
alýr. Halef el-Ahmer’e nisbet edilen Mu-
šaddime fi’n-na¼v’in mukaddimesi, ese-
rin Halef adýnda veya Ahmer lakabýnda
muahhar bir yazara ait olabileceðini dü-

þündürmektedir (DÝA, XV, 236). Ayný þe-
kilde Arap dilinin ilk sözlüðü olan ve Halîl
b. Ahmed’e (ö. 175/791) izâfe edilen Kitâ-
bü’l-£Ayn’ýn mukaddimesindeki ayrýntýlý
bilgiler de mukaddimenin telifinde Halîl’-
den sonra gelen bir heyetin rolünün bu-
lunduðu izlenimini uyandýrmaktadýr.

Ýslâmî literatürde müstakil uzun mu-
kaddime yazma geleneðini baþlatan Ces-
sâs A¼kâmü’l-Æurßân’ýna mukaddime
olarak iki eser yazdýðýný, birincisinin Mu-
šaddime fî u½ûli’t-tev¼îd, ikincisinin Tav-
¹ýße fî u½ûli’l-fýšh (U½ûlü’l-fýšh) adýný ta-
þýdýðýný söyler. Bu iki mukaddime asýl eser-
den daha hacimlidir. Uzun mukaddimeler
arasýnda Ýbn Haldûn’un Mušaddime’si-
nin özel bir yeri vardýr. Müellifin, genel ta-
rihle ilgili Kitâbü’l-£Ýber’inin birinci bölü-
mü olarak kaleme aldýðý eser Mušaddime
adýyla baðýmsýz bir kitap gibi kabul edil-
miþtir. Öte yandan Ýbn Kuteybe’nin Ede-
bü’l-kâtib’inin mukaddimesi kitabýn hac-
mine göre uzun bulunarak eleþtirilmiþtir.
Safedî’nin, el-Vâfî’sine yazdýðý tarih me-
todolojisine dair elli beþ sayfalýk mukaddi-
me de önemi sebebiyle asýl eserden çok
önce neþredilmiþtir. Bunun gibi önemli gö-
rülerek yalnýz mukaddimeleri þerhedilen
eserler de vardýr: Mübârek b. Fâhýr’ýn Þer-
¼u ƒu¹beti Edebi’l-kâtib (li’bn Æuteybe),
Fîrûzâbâdî’nin Nu³betü (Bu³yetü)’r-reþ-
þâf min Åu¹beti’l-Keþþâf adlý eserleri gi-
bi. Günümüzde ilmî eserlerde eskilerin ön-
söz ve giriþ geleneði fazla bir deðiþikliðe
uðramadan devam etmektedir.

II. (VIII.) yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itiba-
ren “mukaddime” adýyla, bir ilmin ana ko-
nularýný özet halinde ele alan eserlerin ya-
zýldýðý görülür. Halef el-Ahmer, Ebû Ömer
el-Cermî ve Ýbn Fâris’in el-Mušaddime
fi’n-na¼v adlý eserleri, Ýbn Bâbeþâz’ýn el-
Mušaddimetü’l-mu¼sibe fî fenni’l-
£Arabiyye’si, Ýbn Âcurrûm’un el-Mušad-
dimetü’l-Âcurrûmiyye’si, Muhammed
b. Hüseyin es-Sülemî’nin el-Mušaddime
fi’t-ta½avvuf’u, Ahmed b. Muhammed el-
Gaznevî’nin el-Mušaddimetü’l-øazne-
viyye fi’l-fürû£i’l-¥anefiyye’si, Ýbnü’l-Ce-
zerî’nin el-Mušaddimetü’l-Cezeriyye
fi’t-tecvîd’i bunlar arasýnda zikredilebilir.
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ÿÝsmail Durmuþ

™ TÜRK EDEBÝYATI. Osmanlý kitap te-
lif geleneðinde mukaddime kavramý ve
bunu ifade için kullanýlan terimler, bu ko-
nuda Ýslâm medeniyeti çerçevesinde ge-
liþmiþ þekil ve muhteva ile hemen hemen ay-
ný özelliklere sahiptir. Türkçe eserlerde mu-
kaddime ile eþ anlamlý olarak “takdim, ifâ-
de-i mahsûsa, meram, ifâde-i merâm, med-
hal, önsöz, sunu, sunuþ, birkaç söz, baþ-
langýç, giriþ” gibi þekiller de kullanýlmýþtýr.

Beyânü’l-unvân adlý risâlesinde mu-
kaddimenin Osmanlý kültüründeki uygu-
lamasýna temas eden Ahmed Cevdet Pa-
þa konuyu “hutbe-i kitâb” ve “dîbâce” baþ-
lýðý altýnda iki kýsma ayýrarak incelemiþ-
tir. Osmanlý döneminde yazýlan kitaplarda
mukaddimenin hutbe-i kitâb adý verilen ilk
kýsmýnda besmele, hamdele ve salveleye
yer verilerek klasik müelliflerin uygulama-
sýnýn sürdürüldüðü görülmektedir. Kitabýn
besmele ve hamdele ile baþlamasý, bes-
melesiz ve hamdelesiz baþlayan iþlerin be-
reketsiz olduðunu bildiren hadislere (Ýbn
Mâce, “Nikâh”, 19; Ebû Dâvûd, “Edeb”,
126; Aclûnî, II, 174), salvele ile baþlamasý
da Hz. Peygamber’e salâtü selâmý emre-
den âyete (el-Ahzâb 33/56) ve Resûl-i Ek-
rem’in bu konudaki tavsiyelerine dayan-
maktadýr.

Mensur eserlerde hamdele ve salveleyi
kitabýn konusuna uygun ibarelerle düzen-
lemeye büyük özen gösteren müellifler

bunu sanat güçlerini ortaya koymak ba-
kýmýndan önemli bulmuþlardýr. Bu anlayý-
þýn en güzel örnekleri hutbe mukaddime-
lerinde görülmektedir. Mensur eserlerde
ve özellikle mesnevilerde XIV. yüzyýldan
itibaren müstakil besmele manzumeleri-
nin kaleme alýnmasý raðbet bulmuþtur.
Meselâ Bursalý Ahmed Paþa divanýna, “Bis-
mi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm / Oldu çün un-
vân-ý kelâm-ý kadîm” matla‘lý sekiz beyit-
lik bir besmele manzumesiyle baþlamýþtýr.
Manzum eserlerde bazan bir iki beyit ha-
linde görülen hamdele yerine tevhid, sal-
vele yerine na‘t yazýlmasýnýn bu uygulama-
nýn geliþmesiyle ortaya çýktýðý söylenebilir.
Esasen her iki þiir türünün içinde hamd ve
salâtü selâmýn yanýnda ilgili âyet ve ha-
dislerin de iktibas edildiði görülmektedir.
Bu uygulamanýn en eski örneðini yine Ah-
med Paþa’nýn divanýnda bulmak mümkün-
dür. Ahmed Paþa, bazan baþka þairlerde
de görüldüðü üzere birkaç beyitlik Arapça
hamdele kýsmýný takiben uzun bir þiir ha-
linde tevhid, münâcât ve na‘t beyitleri ka-
leme almýþ, ardýndan Sultan Bayezid’i öve-
rek mukaddimesini ona dua ederek bitir-
miþtir.

Mukaddimenin dîbâce kýsmý genellikle
Farsça veya Arapça bir ibare ile baþlar. Ay-
rýca hutbe-i kitâb ile dîbâceyi birbirinden
ayýran “emmâ ba‘d / ve ba‘de / ba‘de zâ”
gibi ibarelerin özellikle mensur eserlerde
“bundan sonra / ... -den sonra // imdi” veya
“mâlûm ola ki” þeklinde Türkçeleþtirildi-
ði görülmektedir. Bu ifadelerin ardýndan
baþta berâet-i istihlâl olmak üzere bedî‘
sanatlarýna dayanarak kitabýn, müellifin ve
eserin takdim edildiði kiþinin ismini, ese-
rin hangi ilme ait olduðunu, telif sebebini
secili ifadelerle, musanna ve külfetli cüm-
lelerle bazan müstakil baþlýklar açarak zik-
retmek yaygýn bir uygulamadýr. Bu anla-
yýþýn en aþýrý örneði olarak Mustafa Sâkýb
Dede’nin Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyyân’ý
(Kahire 1283) gösterilebilir.

Ahmed Cevdet Paþa, kitaplarýn dîbâce
kýsmýnda bulunmasý gereken hususlarý mü-
ellifin yeni bir ilim ortaya koymasý halinde
bu konuda okuyucularýný bilgilendirmesi,
bir ilim dalýnda daha önce yapýlmýþ tas-
niflere dair bilgi verilmesi, ilim dalýnýn me-
selelerinin iyice belirlenmesi veya ilgili ol-
duklarý baþka ilim dallarý karþýsýndaki du-
rumunun tartýþýlarak sonuçlandýrýlmasý,
önceki müelliflerin telif ve tasnifte yaptýk-
larý hatalarýn düzeltilmesi, bir ilmin karýþýk
olan meselelerinin yeniden tertip edilme-
sine dair teklif ve tesbitler, eski hacimli
eserlerin yeni deðiþiklikler göz önüne alý-
narak kýsaltýlýp düzenlenmesi (telhis) hak-

kýnda bilgiler, eski âlimlerin kitaplarýnýn
muðlak olan kýsýmlarýný açýklayýp anlaþýlýr
hale getirmek için yapýlmýþ iþler (þerh ve
hâþiye konusunda verilecek bilgiler) þeklinde
sýralamaktadýr.

Türkçe divanlarda genellikle mukaddi-
me bulunmamaktadýr. Ýstanbul kütüpha-
nelerinde tesbit edilen 492 þaire ait 2500’ün
üzerindeki divan nüshasýndan sadece otuz
sekizinin mukaddimesi olduðu ve bunla-
rýn çoðunda mukaddime yerine “dîbâce”,
bir ikisinde “iftitâh” ve “ifade” kelimeleri-
nin kullanýldýðý görülmektedir. Divan dîbâ-
celeri üç beyitten kýrk yapraða kadar fark-
lý hacimlerde olmakla birlikte çoðu ortala-
ma birkaç sayfadýr. Divanlarýn ekseriyetin-
de dîbâce bulunmamasý, þairler arasýnda
bu eserlere mukaddime yazma gelene-
ðinin yerleþmemesine ve müstensihlerin
bunlarý istinsah etme konusundaki istek-
sizliklerine baðlanmaktadýr. Aslýnda dîbâ-
cesi bulunan divan nüshalarýnýn ancak bir
veya birkaçýnda dîbâceye rastlanmasý da
bu görüþü doðrulamaktadýr (ayrýca bk. DÎ-
BÂCE).

Þuarâ tezkirelerinin mukaddimeleri man-
zum-mensur uzun metinler olarak dikkat
çekmektedir. Anadolu sahasýnda ilk tezki-
re sayýlan Sehî Bey’in eserinin mukaddime-
si altý, Latîfî’nin otuz sayfa, Ahdî’nin Gül-
þen-i Þuarâ’sýnýn mukaddimesi yedi varak,
Kýnalýzâde Hasan Çelebi’ye ait Tezkiretü’þ-
þuarâ’nýn mukaddimesi yetmiþ sayfaya
yakýndýr. Bunlarda çok sanatlý ifadelerle
þiir ve þairlik hakkýnda dinî ve estetik de-
ðerlendirmeler yapýldýðý, eserin tertibi ve
muhtevasýna dair bilgi verildiði, övülen ki-
þiler hakkýnda müstakil þiirler yazýldýðý gö-
rülmektedir.
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ÿMustafa Uzun

™ YENÝ TÜRK EDEBÝYATI. Tanzimat
öncesinde basýlan eserlerin mukaddime-
lerinde geleneksel uygulamanýn devam et-
tiði, Tanzimat’tan sonra yayýmlanan kitap-
larda ise bunun daha belirli ve kategorik
kalýplara girdiði dikkati çeker. Bu dönem-
de yazýlan kitaplarýn mukaddimeleri mü-
ellif, eser ve okuyucu arasýnda bir ara me-
tin oluþturmuþ ve edebî- ilmî eserlerin vaz-


