
PETIS de la CROIX, François 

men Hezar-yek Ruz'dan söz etmemesini 
manidar bulmaktadır. Ünlü kitap koleksi
yoncusu James de Rothschild'ın kütüpha
nesinin matbu katalogunda ise bu masal
ların uydurma olduğu kesin biçimde söy
lenmekte, Arap ve İran edebiyatında "Bin
bir Gündüz Masalları" diye bir şey bulun
madığı, Petis de la Croix'nın o tarihlerde 
büyük ilgi gören Binbir Gece Masalla
n'nın bir benzerini ortaya koymak için bu 
ismi kullandığı, masalların çeşitli yazarlar
dan derlendiği, muhtemelen bir bölümü
nün de kendi muhayyilesinin ürünü oldu
ğu kaydedilmektedir. Bu görüş günümüz
de genellikle kabul edilmekte, Petis'in 
Binbir Gündüz'ü "edebi yaratıcılık, çevi
ri, adaptasyon ve uydurmaca karışımı bir 
eser" olarak değerlendirilmektedir. Kitap 
Elf nehar ve'n-nehar adıyla Türkçe'ye 
çevrilmiştir (tre. Mustafa Haim v.dğr., is
tanbull290). 3. Histoire de Timur-Eec, 
connu sous le nam de Tamerlan (Paris 
ı 722). Şerefeddin Ali Yezdl'nin ?,aferna
me-i Tirnuri'sinin Fransızca çevirisidir. As
lma sadık kalınarakyapılan bu çeviri Petis 
de la Croix'nın en mükemmel eseri olarak 
kabul edilmektedir. Yazmasını İran'da iken 
satın aldığı kitabı Colbert'in emriyle 1681 '
de tercüme etmeye başlamış, ancak onun 
ölümünden sonra 1683'te bitirebilmiş ve 
eser çok sonra oğlu tarafından yayımlan
mıştır. 

Bunlardan başka Halep'te iken Fransız

ca'ya çevirdiği 1673 kapitülasyonunun met
ni 1675'te Marsilya'da basılmış, 1684'te 
Sieur de la Croix'nın hatıraları arasında da 
yayımlanmıştır (Paris 1684, s. 403-428). 
Doğu'da geçirdiği on yılın hikayesini an
lattığı günlüğü, Louis Langles tarafından 
1810'da DürriAhmed Efendi'nin Sefaret
name'sinin sonuna eklenmiştir. François 
Petis de la Croix'nın yayımlanmamış eser
leri matbu eserlerinden daha fazladır. Va
kıdl'nin FütUJ:ıu'ş-Şam'ını, Hezarfen Hü
seyin Efendi'nin Tenkih-i Tevarih-i Mü
JUk'ünü, Seydi Ali Reis'in Mir'atü'l-me
malik'ini, 1694-1705 yılları arasında Ka
tib Çelebi'nin Keşfü'?: -?:unıln'unu (Bibli
otheque orientale adıyla) Fransızca'ya çe
virmiştir. Yazma halindeki diğer çalışmala
rının ayrıntılı dökümü Memoire de l'Ab
be Goujet sur le College Royal'dedir 
(III, 3 ı 2). Petis de la Croix ile Le Sieur de la 
Croix'nın bazı eserleri çeşitli kaynaklarda 
ve kütüphane verilerinde birbirine karış
tırılmıştır. 
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L 
Siyasi ve edebi gazete. 

_j 

Ali Kemal'in başyazarlığında günlük ola
rak önce 14 Kasım 1913-22 Temmuz 
1914 tarihleri arasında 242 sayı çıkmıştır. 
Müdürü Necip Şakir'dir. Yahya Kemal (Be
yatlı) ve Mehmed Rauf gibi imzaların yer 
aldığı gazetenin kuruluş döneminde yazı 
heyeti müdürlüğünü Yakup Kadri (Karaos
manoğlu) yapmıştır. Bu döneminde ilki 18-
19 Ocak, ikincisi 25-30 Mart tarihlerinde 
olmak üzere iki defa kapatma cezası al
mış, hükümetin dış politikasına yönelik 
eleştirileri devam edince askeri hüküme
tin tebliğlerine aykırı yayınını sürdürmek 
suçuyla 22 Temmuz'da kesin olarak kapa
tılmış, Ali Kemal de yazı yazmaktan men 
cezasına çarptırılmıştır. 

8 Temmuz 1919'da Sabah gazetesin
de çıkan "Doktor Usher Münakaşaları" baş
lıklı bir yazıyla gazete yazarlığına geri dö
nen Ali Kemal (Özsoy, s. 135), 2 Ağustos 
1919 tarihinde önceki sayı numaralarını 
devam ettirerek 1/243. sayısıyla Peyam'ı 
tekrar çıkarmaya başlar. Gazete bu yeni 
dönemini 1919 yılı sonuna kadar sürdür
dükten sonra (nr. 149/391) içine düştüğü 
mali sıkıntı yüzünden Mihran Efendi'nin 
çıkarmakta olduğu Sabah gazetesiyle bir
leşir (I Ocak I 920). İki gazetenin önceki sa
yı numaralarını ayrı ayrı devam ettirdiği 
(nr. P. 392/S. 10821) Peyam-ı Sabah, Ali 
Kemal'in başyazarlığında 10 Eylül1922'
ye kadar (nr. P. ı 352/S. ı ı 782) yayınını sür
dürür. Ali Kemal'in ayrılmasının ardından 
prosedürün tamamlanması için birkaç 
gün daha aynı isimle çıkıp 16 Eylül 1922'
den itibaren Sabah adıyla çıkmaya devam 
eder. 

Peyam-ı Sabah'ın başlığı 

Baştan itibaren İttihat ve Terakki'ye mu
halif bir çizgi sürdüren Peyarn ikinci dö
neminde Anadolu'da başlamış olan kurtu
luş hareketini benimsememiş, bunu yeni 
bir İttihatçı hareketi gibi değerlendirip çö
zümün silahla değil siyaset yoluyla olabi
leceği fikrinin savunuculuğunu yapmıştır. 
"Cümlenin Maksudu Bir" (6 Ekim ı 9!9) gi
bi bazı yazılar dışında milli harekete karşı 
genelde saldırgan ve baltalayıcı tutumu
nu elden bırakmayan Ali Kemal son yazı
larında hatasını kabul etmiş görünür. İz
mir'in kurtuluşundan bir gün sonra ya
yımladığı son yazısına "Gayeler Bir İ di Bir
dir" başlığını koyar (gazetenin siyası tutu
mu hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Özsoy, 
türyer.). Ali Kemal'in gazetesiyle mücade
le etmek amacıyla Aka Gündüz tarafından 
Ankara'da Anadolu'da Peyam-ı Sabah 
adıyla mizah çeşnisi taşıyan bir gazete çı
karılmış ( 1920), başlığının altında, "İstan
bul'da Peyam-ı Sabah sahtedir, doğru 
budur" ibaresine yer verilmiştir. 

Peyarn ve Peyam-ı Sabah'ta Ali Ke
mal'den başka Refik Halid (Karay) (26 Ka
sım l9I 9'dan başlayarak kendi adıyla, ay
rıca "Nakş-i ber-ab" köşe başlığı ile ve Ay
dede takrna adıyla), Cenab Şahabeddin, 
Abdullah Zühdü, Halid Ziya (Uşaklıgil), Ha
san Bedreddin, Zeki Mugamiz, Ferid (Kam), 
Kemal Midhat, İbnü'I-Muhtar, Mustafa Sab
ri gibi yazarlar yazı, hikaye ve çevirileriyle 
yer almıştır. Ayrıca Ali Rıza ve Mehmet 
Galib "On Üçüncü Asr-ı Hicrlde İstanbul 
Hayatı", "On Üçüncü Asr-ı Hicrlde Osmanlı 
Ricali" , Tahirülmevlevl (Tahir Olgun) "Hint 
Masalları", posta müdürü Mehmed Ali Bey 
de "İspanya'da Asar-ı İslamiyye" gibi tef
rikalarıyla dikkat çekmektedir. 

Gazete, 29 Kasım 1913- 8 Nisan 1920 
tarihleri arasında yetmiş yedi sayı yayım
lanan, Ali Kemal'in başyazarı olduğu bir 
edebi ilave vermiştir. İlave dönem dönem 
Peyarn "ilave-i edebiyye", Peyam-ı Ede
bi ve Peyam-ı Sabah Edebi Nüsha ad
larıyla çıkmıştır. 31 . sayı gazetenin yayın 



politikasındaki değişiklik sebebiyle üç de
fa aynı numarayla fakat farklı içeriklerle 
basılmıştır. Edebi ilavenin birinci dönemin
de yazıların "Eski Osmanlılar, Hadisat-ı Ede
biyye, Hadisat-ı İçtimaiyye, Maktut Vezir
lerimiz, Muhabere ve Muhavere, Ufk-ı Ti
cari ve Mali, Edebiyyat-ı Arabiyye" gibi bö
lüm başlıkları altında yayımlandığı görül
mektedir. Ali Kemal'in "Eski Osmanlılar" 
başlığıyla divan edebiyatının belli başlı isim
leri üzerine yazdıkları, dil ve edebiyat ya
zılarıyla beraber sonradan bir kitapta top
lanmıştır (Ali Kemal . Makaleler: Peyam-ı 
Edebi'deki Dil ue Edebiyat Yazıları, haz. 
Hülya Pala, istanbu l 1997). 189Syılına ka
dar olan hatıraları da tefrika halinde "Öm
rüm" başlığıylayayımlanmıştır (Ali Kemal, 
Ömrüm, haz. M. Kayahan Özgül, Ankara 
2004). Edebi ilavenin sürekli yazarlarından 
Rıza Tevfik'in (Bölükbaşı) edebi, felsefi ve 
sosyal içerikli yazılarının önemli bir bölü
mü Rıza Tevfik'in Tekke ve Halk Ede
biyatı ile İlgili Makaleleri adlı kitapta 
bir araya getirilmiştir (haz. Abdullah Uç
man , istanbul 2001). Cenab Şahabeddin, 
Süleyman Nazif, Mehmed Rauf, "Süley
man Sadi" takma adıyla Yahya Kemal, Ha
lit Fahri (Ozansoy), Reşid Süreyya, Mehmed 
Sadık (Muallim), Mehmet Sıdkı (İskeçeli), İbn 
Mevlana Hüseyin Said, Subhi Ali yazılarıyla; 
Faruk Nafız (Çamlıbe l ), Hüseyin Daniş (Ped
ram), Hüseyin Slret (Özsever), Muhiddin Ra
if (Yengin), Tokadizade Şekib, Üsküdarlı Ta
lat, Mehmed Muhiddin, Muallim Cfıdl, Ha
fıd Vahdetl Suud, Yaşar Şadi, Hafız İsmail 
şiirleriyle ilavede yer alan belli başlı isim
lerdir. Yakup Kadri "Kadınlık ve Kadınları
mız", Danişzade Şevket Gavsi "Edebiyyat-ı 
MOsikiyye" başlığıyla yazılar yazmış, Karn
ran M acid Fransızca'dan hikaye tercüme
leri yapmıştır. Az sayıda yazı ve şiiri olan 
yazarlar arasında Abdullah Cevdet, Ab
durrahman Adil (Eren), Abdülhak Hamid 
(Tarhan), Ahmed Muhtar, Ahmed Refik (Al
tınay), Ali Ekrem (Bolayır). Fazı! Ahmet (Ay
kaç) , Florinalı Nazım , Mehmed Emin (Yur
dakul), Mustafa Reşid, Nezihe Muhiddin, 
Osman Fahri, Recaizade Ekrem, Remzi
yü'l-Mevlevl (Ahmed Remzi Akyürek), Tahi
rülmevlevl, Yahya Saim (Ozanoğlu) bulun
maktadır. On beş günlük, haftalık, hafta
da iki günlük ve tekrar haftalık periyotlar
la çıkan ilave sekiz ve dört sayfa olarak ya
yımlanmış, ilk döneminde "Hande midir 
Girye midir" başlığı altında Sedat Nuri im
zalı sosyal içerikli karikatürlere ve Türk mü
ziği bestekarlarının bazı bestelerine ait no
talara yer verilmiştir. Sık sık en beğeniten 
mısra ve beyit yarışmaları düzenlenmiştir. 

Peyarn'ın edebi ilaveleri üzerine Adem 
Şahin tarafından Erzurum Atatürk Üni-

versitesi'nde bir yüksek lisans tezi hazır
lanmıştır ( Peyam-ı Edebi: Peyam Gazetesi 
Edebi ilavesi: inceleme-Fihrist-Seçme Me
tinler, Erzurum 2002). Peyam, Peyam-ı 
Sabah ve edebi ilavelerinin İstanbul Be
lediyesi Atatürk Kitaplığı'nda tamayakın 
bir koleksiyonu bulunmaktadır. 
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Iii ALiM KAHRAMAN 

PEYGAMBER 
( r."~) 

Allah'tan 
vahiy yoluyla aldığı bilgileri 

ve emirleri tebliğ etmek, 
muhataplarını hak dine 

çağırınakla görevlendirilen 
yüksek vasıflı kimse. 

_j 

Peygamber (peygam-ber/peyam-ber) ke
limesi Farsça olup sözlükte "haber geti
ren" demektir. Eski Türkçe karşılığı yalvaç
tır (yalavaç), ancak peygamber kelimesi 
erken dönemde Türkçe'ye geçip yerleş
miştir. 

Kur'an'da ve Hadislerde Peygamber. Kur
'an-ı Kerim'de peygamber karşılığında ne
bl, resfil ve mürsel kelimeleri, peygamber 
göndermeyi ifade etmek için irsal, icti
ba, ıstıfa ve ba's kökünden fiiller kullanı
lır. Nebl sözlükte "haber veren; mertebe
si yüksek olan; açık seçik yol" anlamlarına 
gelir. Resul ve mürsel kelimeleri de "gön
derilmiş kişi" manasındadır (Lisanü'l-'Arab, 
"nb'e", "nbv", "rsl" md leri). Gerek nebl 
gerek resul Kur'an'da "Allah'ın buyrukla
rını ve öğütlerini muhataplara bildirmek 
üzere seçtiği elçi" anlamında, resul ayrı
ca Allah ile peygamberleri veya diğer ba
zı yaratılmışlar arasında elçilik yapan me
lekler hakkında kullanılır. Bir kısım ayet
lerde Allah'ın meleklerden ve insanlardan 
resuller seçtiği belirtilmiş (el-Hac 22/75). 

Cebrail'in yanı sıra insanların ruhlarını al
mak ve ilahi emirlere isyan edenleri helak 
etmek gibi işlerle görevlendirilen melek
lerden resul diye söz edilmiştir (M F. Ab
dülbaki, el-Mu'cem, "nb'e", "nby" md.le
ri; Ragıb el-isfahant, el-Müfredat, "nb'e", 
"nbe'", "rsl" md.leri) . Kur'an'da ictiba (er
demli davranışları birinin şa hsında top
lamak). ıstıfa (erdemli hareketleri seçip 
bir kişide yoğunlaştırmak) ve ba's (gön
dermek) kavramları da (mücteba, musta
fa. meb'Os) peygamberler için kullanılmış-

PEYGAMBER 

tır (a.g.e., "cbv", "şfv", "b'~t md leri) ; aynı 
kavramlar hadislerde de geçer. 

Kur'an'da belirtildiğine göre Hz. Adem 
cennette iken eşiyle birlikte ilk günahı iş
lemesi üzerine yeryüzüne indirilmesinin ar
dından rabbinin telkin ettiği kelimeleri alıp 
tövbe etmiş, tövbesi kabul edilerek Allah 
tarafından seçilen bir kişi konumuna gel
miştir (el-Bakara 2/30-38; Al-i imran 3/33; 

Tabert, 1, 541 ). Peygamber göndermeden 
insanları sorumlu tutmayacağını beyan 
eden Allah, Adem'e vahiy gönderip ken
disinin, eşinin, nesiinin nasıl ibadet ede
ceğini ve ebedl hayata nasıl hazırlanacak
larını ona öğretmiş, daha sonra bu süreç 
seçtiği diğer peygamberlerle devam et
miştir (el-Bakara 2/136. 177. 285; AI-i im
ran 3/84; en-N isa 4/1 50-152). Hz. Adem'in 
ardından insanlar hidayet yolunu gösteren 
vahiylere uyarak yaşamaya devam eder
ken görüş ayrılığına düşünce Cenab-ı Hak 
cennetle müjdeleyen ve cehennemle uya
ran nebller göndermiş. onlara kitaplar in
dirmiş ve bunlara iman edenleri hidayete 
eriştirmiştir (el-Bakara 2/ 213). 

Peygamberlerin bir kısmı Kur'an'da zik
redilmekle birlikte bir kısmından hiç bah
sedilmemiştir (el-Mü'min 40/78). Peygam
berlerin ilki Hz. Adem, sonuncusu Hz. Mu
hammed' dir. Tarihte bazan peşpeşe, ba
zan aynı zaman dilimi içinde, bazan da kı
sa veya uzun aralıklarla peygamberler gön
derilmiştir (el-Bakara 2/87; el-Maide 5/19, 

46; el-Mü'minOn 23/44; Yasin 36/6). Bu 
peygamberler ve onlara verilen vahiyler bir
birini teyit etmiş , son nebl ve resul olan 
Hz. Muhammed'in getirdiği Kur'an ise bü
tün peygamberleri ve ilahi kitapları doğ
rulayıp onlara şahitlik etmiştir (el-Bakara 
2/89, ı o ı; Al-i im ran 3/3-4, 81 ). Bütün nebl 
ve resuller, insanların sorumlu tutulduğu 
konularda bir bahane ileri sürmelerine ma
hal bırakmayacak şekilde Allah'ın emirle
rini tebliğ etmişlerdir (en-N isa 4/41. 165; 

el-Ahzab 33/46) 

Kur'an'da kendilerinden nebl veya re
sul diye bahsedilen kişiler şunlardır: Adem, 
İdrls, NOh, İbrahim, İsmail , İshak, Ya'küb, 
Yusuf, LOt, Hud, Salih, şuayb, Musa, Ha
rün, İlyas, Elyesa', Yunus, EyyOb, DavOd, 
Süleyman, Zekeriyya, Yahya, Isa ve Mu
hammed. Bunlardan NQh, İbrahim, İsmail, 
Musa, Harun, Isa ve Muhammed hem re
sul hem nebl olarak nitelendirilmiş, böy
lece nebl ile resul arasında bir farkın bu
lunmadığına işaret edilmiştir. Allah, bütün 
nebt ve resullere dinl-dünyevl konulara iliş
kin bilgileri ve buyrukları vahiy yoluyla bil
dirip bunları insanlara tebliğ etmelerini 
emretmiş, onlar da aldıkları vahiylerin Al-
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