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ÿÝsmail Durmuþ

™ TÜRK EDEBÝYATI. Osmanlý kitap telif geleneðinde mukaddime kavramý ve
bunu ifade için kullanýlan terimler, bu konuda Ýslâm medeniyeti çerçevesinde geliþmiþ þekil ve muhteva ile hemen hemen ayný özelliklere sahiptir. Türkçe eserlerde mukaddime ile eþ anlamlý olarak “takdim, ifâde-i mahsûsa, meram, ifâde-i merâm, medhal, önsöz, sunu, sunuþ, birkaç söz, baþlangýç, giriþ” gibi þekiller de kullanýlmýþtýr.
Beyânü’l-unvân adlý risâlesinde mukaddimenin Osmanlý kültüründeki uygulamasýna temas eden Ahmed Cevdet Paþa konuyu “hutbe-i kitâb” ve “dîbâce” baþlýðý altýnda iki kýsma ayýrarak incelemiþtir. Osmanlý döneminde yazýlan kitaplarda
mukaddimenin hutbe-i kitâb adý verilen ilk
kýsmýnda besmele, hamdele ve salveleye
yer verilerek klasik müelliflerin uygulamasýnýn sürdürüldüðü görülmektedir. Kitabýn
besmele ve hamdele ile baþlamasý, besmelesiz ve hamdelesiz baþlayan iþlerin bereketsiz olduðunu bildiren hadislere (Ýbn
Mâce, “Nikâh”, 19; Ebû Dâvûd, “Edeb”,
126; Aclûnî, II, 174), salvele ile baþlamasý
da Hz. Peygamber’e salâtü selâmý emreden âyete (el-Ahzâb 33/56) ve Resûl-i Ekrem’in bu konudaki tavsiyelerine dayanmaktadýr.
Mensur eserlerde hamdele ve salveleyi
kitabýn konusuna uygun ibarelerle düzenlemeye büyük özen gösteren müellifler

bunu sanat güçlerini ortaya koymak bakýmýndan önemli bulmuþlardýr. Bu anlayýþýn en güzel örnekleri hutbe mukaddimelerinde görülmektedir. Mensur eserlerde
ve özellikle mesnevilerde XIV. yüzyýldan
itibaren müstakil besmele manzumelerinin kaleme alýnmasý raðbet bulmuþtur.
Meselâ Bursalý Ahmed Paþa divanýna, “Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm / Oldu çün unvân-ý kelâm-ý kadîm” matla‘lý sekiz beyitlik bir besmele manzumesiyle baþlamýþtýr.
Manzum eserlerde bazan bir iki beyit halinde görülen hamdele yerine tevhid, salvele yerine na‘t yazýlmasýnýn bu uygulamanýn geliþmesiyle ortaya çýktýðý söylenebilir.
Esasen her iki þiir türünün içinde hamd ve
salâtü selâmýn yanýnda ilgili âyet ve hadislerin de iktibas edildiði görülmektedir.
Bu uygulamanýn en eski örneðini yine Ahmed Paþa’nýn divanýnda bulmak mümkündür. Ahmed Paþa, bazan baþka þairlerde
de görüldüðü üzere birkaç beyitlik Arapça
hamdele kýsmýný takiben uzun bir þiir halinde tevhid, münâcât ve na‘t beyitleri kaleme almýþ, ardýndan Sultan Bayezid’i överek mukaddimesini ona dua ederek bitirmiþtir.
Mukaddimenin dîbâce kýsmý genellikle
Farsça veya Arapça bir ibare ile baþlar. Ayrýca 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 Türkçeleþtirildiði görülmektedir. Bu ifadelerin ardýndan
baþta berâet-i istihlâl olmak üzere bedî‘
sanatlarýna dayanarak kitabýn, müellifin ve
eserin takdim edildiði kiþinin ismini, eserin hangi ilme ait olduðunu, telif sebebini
secili ifadelerle, musanna ve külfetli cümlelerle bazan müstakil baþlýklar açarak zikretmek yaygýn bir uygulamadýr. Bu anlayýþýn 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 müellifin yeni bir ilim ortaya koymasý halinde
bu konuda okuyucularýný bilgilendirmesi,
bir ilim dalýnda daha önce yapýlmýþ tasniflere dair bilgi verilmesi, ilim dalýnýn meselelerinin iyice belirlenmesi veya ilgili olduklarý baþka ilim dallarý karþýsýndaki durumunun tartýþýlarak sonuçlandýrýlmasý,
önceki müelliflerin telif ve tasnifte yaptýklarý hatalarýn düzeltilmesi, bir ilmin karýþýk
olan meselelerinin yeniden tertip edilmesine dair teklif ve tesbitler, eski hacimli
eserlerin yeni deðiþiklikler göz önüne alýnarak 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 mukaddime bulunmamaktadýr. Ýstanbul kütüphanelerinde tesbit edilen 492 þaire ait 2500’ün
üzerindeki divan nüshasýndan sadece otuz
sekizinin mukaddimesi olduðu ve bunlarýn çoðunda mukaddime yerine “dîbâce”,
bir ikisinde “iftitâh” ve “ifade” kelimelerinin kullanýldýðý görülmektedir. Divan dîbâceleri üç beyitten kýrk yapraða kadar farklý hacimlerde olmakla birlikte çoðu ortalama birkaç sayfadýr. Divanlarýn ekseriyetinde dîbâce bulunmamasý, þairler arasýnda
bu eserlere mukaddime yazma geleneðinin yerleþmemesine ve müstensihlerin
bunlarý istinsah etme konusundaki isteksizliklerine baðlanmaktadýr. Aslýnda dîbâcesi bulunan divan nüshalarýnýn ancak bir
veya birkaçýnda dîbâceye rastlanmasý da
bu görüþü doðrulamaktadýr (ayrýca bk. DÎBÂCE).
Þuarâ tezkirelerinin mukaddimeleri manzum- mensur uzun metinler olarak dikkat
çekmektedir. Anadolu sahasýnda ilk tezkire sayýlan Sehî Bey’in eserinin mukaddimesi altý, Latîfî’nin otuz sayfa, Ahdî’nin Gülþen-i Þuarâ’sýnýn mukaddimesi yedi varak,
Kýnalýzâde Hasan Çelebi’ye ait Tezkiretü’þþuarâ’nýn mukaddimesi yetmiþ sayfaya
yakýndýr. Bunlarda çok sanatlý ifadelerle
þiir ve þairlik hakkýnda dinî ve estetik deðerlendirmeler yapýldýðý, eserin tertibi ve
muhtevasýna dair bilgi verildiði, övülen kiþiler hakkýnda müstakil þiirler yazýldýðý görülmektedir.
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™ YENÝ TÜRK EDEBÝYATI. Tanzimat
öncesinde basýlan eserlerin mukaddimelerinde geleneksel uygulamanýn devam ettiði, Tanzimat’tan sonra yayýmlanan kitaplarda ise bunun daha belirli ve kategorik
kalýplara girdiði dikkati çeker. Bu dönemde yazýlan kitaplarýn mukaddimeleri müellif, eser ve okuyucu arasýnda bir ara metin oluþturmuþ ve edebî-ilmî eserlerin vaz117
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geçilmez bir parçasý haline gelmiþtir. Yine
bu dönemde basýlmýþ bazý kitaplarýn iç kapaðýnda ve eser adýnýn hemen altýnda mukaddimeye benzer kýsa bilgilerin yer aldýðý görülmektedir. XIX. yüzyýlda müellif kitabýn mahiyetine, konusuna, bölümlerine,
hangi ihtiyaçtan doðduðuna ve nasýl hazýrlandýðýna dair bilgi verdikten sonra dönemin padiþahýna þükranlarýný ifade eden
cümlelerle mukaddimeyi sona erdirir. II.
Meþrutiyet’ten ve Cumhuriyet’ten sonra
“önsöz” adý da verilen mukaddimelerde
teþekkür faslý eserin ortaya çýkmasýnda
bizzat yardýmý geçmiþ kiþilere yönelir.
Müellifin dýþýnda nâdiren, eserin yayýmlanmasýný saðlayan editörün bir mukaddime yazdýðý da görülür. Müellifin vefatýndan sonra bulunmuþ veya derlenmiþ eserlerde ise mukaddime yazma iþi derleyiciye
veya editöre kalmýþtýr. Tercümelerde de
müellifin orijinal mukaddimesi dýþýnda çevirenin müellifi ve eseri tanýtýcý bir mukaddimesi bulunabilir.
Þiir, roman, tiyatro gibi edebî çalýþmalarda mukaddime yaygýn olmamakla birlikte özellikle XIX. yüzyýlda yeni bir türün
veya herhangi bir yeniliðin ilkleri olma iddiasýný taþýyan eserlerde bu yeniliði açýklayan bazan oldukça uzun mukaddimeler
yazýlmýþtýr. Nâmýk Kemal’in Celâleddin
Harzemþah adlý tiyatro eserinin ilk neþrinden sonra kaleme aldýðý, ayrý bir kitap
halinde de yayýmlanan Mukaddime-i Celâl, mukaddime sýnýrlarýný aþarak müellifin tiyatro ve edebiyat hakkýndaki görüþlerini ifade eden baðýmsýz bir çalýþma hüviyeti kazanmýþtýr. Bunun gibi Abdülhak
Hâmid’in Makber mukaddimesi ile Ahmed Hâþim’in Piyale’nin baþ tarafýna koyduðu “Þiir Hakkýnda Bazý Mülâhazalar” da
türünün önemli metinlerindendir. Garip
mukaddimesi de Orhan Veli ve arkadaþlarýnýn þiir görüþlerinin bir beyannâmesi
özelliði taþýr.
Bazý þiir kitaplarýnýn ve antolojilerin manzum mukaddimeleri eseri okuyucuya hissettirmek maksadýyla kaleme alýnmýþ, daha çok poetik deðeri olabilecek metinlerdir. Mehmed Âkif’in ilk Safahat’ýndaki baþlýksýz beyitler, Tevfik Fikret’in Rubâb-ý Þikeste’sinin baþýndaki kýta ile “Karilerime”
adlý manzumesi, Ahmed Hâþim’in Piyale
ve Göl Saatleri’nin baþýndaki kýtalar gibi.
Ziyâ Paþa’nýn bir antoloji olan Harâbât’a
yazdýðý 795 beyitlik manzum mukaddime
de muhtevasý dolayýsýyla mukaddime mahiyetini aþmakta, âdeta bütün bir divan
þiirini belli baþlý þahsiyetleriyle deðerlendiren, giriþ mahiyetinde bir edebiyat tarihi
özelliði taþýmaktadýr.
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Ýbn Haldûn’un
(ö. 808/1406)
tarih felsefesini, içtimaî
ve beþerî ilimleri temellendirdiði
toplum metafiziðine dair eseri.

—
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Müellifin, yedi bölümden meydana gelen dünya tarihi niteliðindeki Kitâbü’l£Ýber ve dîvânü’l-mübtedeß ve’l-Åaber
fî eyyâmi’l-£Arab ve’l-£Acem ve’l-Berber ve men â¦erahüm min ×evi’s-sul¹âni’l-ekber adlý eserine giriþ olarak yazdýðý
Mušaddime’de, muhtemelen Fahreddin
er-Râzî geleneðindeki “el-mukaddimâtü’nnazariyye” anlayýþýndan hareketle tarih yazýmýnýn ön þartlarý kabul edilebilecek esaslar ve tarihin incelemesi gereken konular
ele alýnmaktadýr. Mušaddime tarih yazýcýlýðý yöntemini içermesinin yanýnda tarihin konusu olan þeyleri var olmalarý bakýmýndan incelediði için bir ontoloji, toplumsal hayatýn çeþitli yanlarýný usul ve kavâidiyle ele almasý bakýmýndan bir siyaset, iktisat, eðitim, ilim ve her þeyden önce bir
tarih felsefesi kitabýdýr (Abdurrahman Bedevî, s. 63-67). Ýlk bakýþta ansiklopedi karakteri göstermekle birlikte ansiklopedik
bir eser olmayýp insaný ve onun vasýtasýyla
olup biten her þeyi açýklama iddiasýný taþýyan, Ýbn Haldûn’un “umran ilmi” adýný
verdiði büyük bir teori, varlýkla irtibatýný
kopararak buhrana düþmüþ olan o dönemdeki Ýslâm toplumunun bu irtibatý yeniden saðlamasýna yardýmcý olmak amacýyla geliþtirilmiþ bir toplum metafiziðidir.
Fahreddin er-Râzî’nin kelâmý felsefîleþtirirken veya kelâmý felsefe ile mezcederken geliþtirdiði yöntemi Ýbn Haldûn Mušaddime’de bazý deðiþiklikler yaparak uygulamýþtýr (Mušaddime, III, 1164). Bu yöntemin en önemli özelliði, daha önceki rivayet ve görüþleri ciddi bir eleþtiri süzgecinden geçirdikten sonra bunlarý tamamen
yeni bir tasnif içinde usul, kavâid ve havâdis þeklinde ele almasýdýr (el-Mebâ¼i¦ü’lmeþrišýyye, I, 88-89). Bunlardan usul,
her þeyin kendilerine baðlý bulunduðu ve
kendilerinin kendi dýþýnda baþka bir þeye
baðlý olmadýðý esaslarý ifade ederken kavâid, insanlarýn kendileri üzerinden usulle irtibat kurduðu daha alt ilke ve kurallarý belirtmektedir. Bütün mesele, insanlarýn her an karþý karþýya bulunduðu hadi-

selerin kaideler üzerinden usulle irtibatlandýrýlmasýdýr ve bütün düþünce buna
yönelik olarak gerçekleþmektedir. Ýbn
Haldûn, Râzî ile ortaya çýktýðýný ve onun
tarafýndan geliþtirildiðini açýkça söylediði
bu yenilikleri eserinde uygulamýþ, ancak
usul ve kavâidi Mušaddime’de, havâdis
kýsmýný Kitâbü’l-£Ýber’in diðer ciltlerinde
ele almýþ, nihayet kendi dönemini eserin
sonuna eklediði otobiyografisi üzerinden
anlatmýþtýr.
Mušaddime, tarih ilminin zâhirî ve bâtýnî cihetlerini ve bunlardan ikincisinin hikmetten sayýlmasý gereken bir ilim olduðunu izah eden bir giriþle baþlar ve altý bölümden oluþur. Ýbn Haldûn birinci bölümü
usule ayýrmýþ, burada insan toplumu dediði umranýn dayandýðý esaslarý ele almýþtýr. Bu esaslar asabiyet, coðrafya ve nübüvvet olarak sýralanmaktadýr. Asabiyet
insanlarýn hayatta kalmalarýnýn ön þartý
olan her türlü dayanýþmayý, coðrafya insanlarýn içine doðduklarý, kendisiyle zorunlu biçimde irtibat halinde bulunduklarý ve
bu sebeple tesirine mâruz kalarak kendi
varoluþlarýný bu tesir çerçevesinde sürdürdükleri fizikî çevreyi ifade eder. Nübüvvet,
umran için ilk ikisi kadar zorunlu olmasa
da tahakkuk ettiðinde diðerleri gibi insanlarý zorunlu biçimde þekillendiren bir esas
olarak ele alýnmaktadýr. Bu esaslarýn her
biri insan hayatýna giriþi ve bu hayat içerisinde edindiði yer açýsýndan tasvir edilmektedir.
Ýkinci ve üçüncü bölümler, insan toplumunun veya toplumsal hayatýn zorunlu
biçimde gerçekleþen en temel iki kategorisi olan bedevîlik ve hadarîlik konusuna
ayrýlmýþtýr. Ýbn Haldûn bedevîliði aþýlmasý
zorunlu bir merhale diye kabul eder, ancak geriye dönüþü olmayan bir merhale
olarak ele almaz. Öte yandan hadarîlik de
kalýcý bir hal deðildir ve zaman içerisinde
bir çözülmeye (fesad) yönelik olarak yaþanýr. Bu çözülme neticesinde hadarîler, genellikle bedevîlerin istilâsýna uðrayýp onlarýn teþkil edeceði yeni bir “hadâre”nin malzemesi olurlar. Ýkinci ve üçüncü bölüm, bir
taraftan toplum teorisi gibi görünürken
diðer taraftan bir siyaset analizi ve bir siyasî varlýk þeklinde devletin varlýk ve iþleyiþinin metafizik tasviri olarak ortaya çýkmaktadýr. Üçüncü bölümde Ýbn Haldûn sadece dar anlamýyla bir siyaset felsefesi geliþtirmez, bunun ötesinde Ýslâm toplumlarýnýn tarihî geliþimini esas alarak din devlet iliþkisini de tartýþýr. Bu çerçevede
dini devletin varlýðý ve devamý için zorunlu kabul etmez, ancak ahlâkýn zorunlu olduðunu belirtir. Fakat bu tesbitin bir pey-

