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ÞÎN

ile þîn “sîn”e dönüþtüðü gibi Eski Türkçe,
Çaðatayca ve Kazakça’da çe fonemi “þîn”e
dönüþmüþtür: Çýblak ^ þýblak, saç ^ saþ
gibi. Sondaki “þîn”ler ise “sîn”e dönüþmüþ-
tür: Baþ ^ bas gibi. Türk dili-Arap dili et-
kileþim ve iktibaslarýnda Arapça “þîn”lerin
Türkçe çe, yâ ve sîn ile dönüþüme uðradý-
ðý görülmektedir: ç ^ þ: çak- / þakk (þim-
þek çakmak); karçý- / kaþý- / kharþ (kaþýmak);
çetin / þetûn; þemûs / þemîs / çamuþ / ça-
mýþ (huysuz); y ^ þ: yarma / þerma,, ya-
nýk / þenýk, yama / þâme, yayýk / þâyi., yar-
gu / þar.u, yaruk / þar. / þarh / þark, yarýcý /
þâric; þ ^ s: þart / sart- (yakutça: yarmak),
þavas / savaþ.
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Ýbrâhim Þinâsi’nin doðum tarihiyle ilgili
farklý rivayetler vardýr. Hakkýndaki ilk kay-
nakta doðum yýlý önce 1242 (1826), son-
ra da 1240 þeklinde belirtilmiþtir (Ebüzzi-
yâ Mehmed Tevfik, Numûne-i Edebiyyât-ý
Osmâniyye, Ýstanbul 1308, s. 214; Ýstan-
bul 1329, s. 226). Bir belgeye dayanmama-
sýna raðmen bu tarihler araþtýrmacýlarýn
hareket noktasýný oluþturmuþ, doðumu
için 1824 veya 1826 yýlý öne çýkarýlmýþtýr. Ýs-

tanbul’da dünyaya gelmiþtir. Babasý, Þum-
nu kuþatmasý sýrasýnda (1829) þehid düþen
Bolulu bir topçu yüzbaþýsý yahut topçuba-
þýdýr. Onun aslen Bitlisli veya Taþköprülü,
adýnýn da Mehmed Aða olduðu þeklinde-
ki rivayetlerden Mehmed adý son dönem-
de ele geçen bazý tapu kayýtlarýnca doðru-
lanmaktadýr (Ziyad Ebüzziya, s. 336-337).
Annesinin adý Esma’dýr.

Ýbrâhim Þinâsi önce mahalle mektebine
gönderildi. Annesi Tophane Müþirliði’nde
binbaþý rütbesiyle görevli bir kiþiyle evle-
nince üvey babasý tarafýndan oradaki ka-
lemlerden birine devamý saðlandý. On beþ
yaþýndan evvel baþladýðý tahmin edilen ka-
lemdeki hayatý on yýl kadar devam etti; za-
manla Tophane Mektûbî Odasý’nda hule-
fâ sýnýfýna geçip hâcelik derecesine yük-
seldi. Burada Ýbrâhim Efendi’den baþta
Arapça olmak üzere klasik bilgileri öðren-
di; hocasýnýn tavsiyesiyle Fîrûzâbâdî’nin el-
Æåmûsü’l-mu¼î¹’inin önemli bir kýsmýný
ezberledi. Asýl adý Châteauneuf olup Top-
hane Müþirliði’ne uzman sýfatýyla geldikten
sonra Müslümanlýðý kabul eden ve Meh-
med Reþad adýný alan bir Fransýz subayýn-
dan Fransýzca öðrenmesinin yanýnda Ba-
tý ilimleri ve edebiyatý zevkini aldý. Bu ara-
da Avrupa’ya talebe gönderileceðinden ha-
berdar olunca Reþad Bey’in tavsiyesi üze-
rine arzusunu Tophane Müþiri Fethi Paþa’-
ya bildirdi, onun yardýmýyla Sultan Abdül-
mecid’in huzuruna kabul edilerek Paris’e
gidiþ iznini aldý. Padiþah iradesiyle hem
kendisine hem geride kalan annesine ma-
aþ baðlandý, 5000 kuruþ harcýrah verildi
ve muhtemelen 1849 Nisaný baþýnda Pa-
ris’e ulaþtý. Önceleri Paris’in yakýn banliyö-
sü Fontenay-aux-Roses’da kalan Þinâsi, bu-
rada Fransýzca’sýný ve Batý kültürünü ge-
liþtirecek bir koleje iki yýl devam etmiþ ol-
malýdýr. Silvestre de Sacy’nin oðlu, Fransýz
Akademisi üyesi ve Journal des débats’-
nýn baþyazarlarýndan Samuel Silvestre de
Sacy baþta olmak üzere ilim ve edebiyat
çevresinden bazý önemli kiþilerle tanýþýp
yakýnlýk kurdu. Annesine yazdýðý 30 Kâ-
nunusâni 1266 (11 Þubat 1851) tarihli mek-
tubundaki, “Þu günlerde iþimi bitirmek
üzereyim” sözü eðitiminde bir aþamanýn
sonuna geldiðini göstermektedir. Mevcut
ipuçlarýndan hareketle kolejde iki yýl (1849-
1851) okuduktan sonra 1851 yaz aylarý için-
de Paris’e yerleþtiði söylenebilir. 25 Hazi-
ran 1851 tarihinde Société Asiatique’e üye
kabul edildiði Journal asiatique’teki ka-
yýtlara dayanýlarak tesbit edilmiþtir (ÝA, XI,
547). Buraya Kemal Efendi’den (Mart 1850)
sonra üye olan ikinci Türk’tür. Société Asi-
atique kayýtlarýnda kendisinden “Þinâsi

kemiðin onunkinden ince). Bu fonem dönü-
þümü bazý Arap mesellerinde de görülür.
Buna fonetik biliminde ve leksikolojide “keþ-
keçe” yahut “þenþene” adý verilir (Ýbn Cin-
nî, I, 206; Azîze Fevvâl Bâbetî, I, 560, 570).
Söz konusu fonetik dönüþüm bazý kaynak-
larda Benî Temîm veya Benî Esed’e nisbet
edilir (Ebü’t-Tayyib el-Lugavî, II, 230-232;
Cevherî, e½-Øý¼â¼, “kþþ” md.). Yemenliler’e
veya Ýbn Abdürrabbih’e göre Taðlib kabile-
si sadece diþil hitap “kâfý”ný deðil mutlak
olarak “kâf”ý “þîn”e dönüþtürerek telaffuz
eder: Lebbeyke ^ lebbeyþe gibi (Azîze
Fevvâl Bâbetî, I, 570). Bazý Araplar, diþil
hitap “kâf”ýnýn harekesini belirginleþtirmek
için vakýf halinde “kâf”a þîn ekleyerek te-
laffuz ederler, geçiþ halinde ise bunu yap-
mazlar, :#�� .� )0 �# �;� gibi (Ýbn Cinnî, I, 207).
Mýsýr ve Filistin halk dilinde ise þîn ilâve-
si hem diþil hem eril hitap “kâf”ýna yapýlýr
(Ebü’t-Tayyib el-Lugavî, II, 232). Bazý Arap
halklarýnýn dilinde ve günlük konuþma-
da þîn fonemi zây, cîm veya “sâd”a benze-
yen bir sesle, cîm fonemi de “þîn”i andý-
rýr bir sesle telaffuz edilir: ،<0&� B#@� * <0+��# @
C DAE0F# ;�* CDAE0# ;� ، �0+��# @� * �0+�3# @� gibi (Sîbevey-
hi, IV, 479; Ýbrâhim Enîs, s. 69). Farsça’-
dan Arapça’ya geçen kelimelerde hýþýrtýlý
Fars “þîn”i “sîn”e dönüþür: C#4א�  #�� * �Aא#� �#��
gibi. Daha yeni iktibaslarda ise Fars “þîn”i
Arap “þîn”i ile temsil edilmiþtir: G#��� * G#���
gibi. Buna mukabil Arapça’dan Farsça’ya
yapýlan iktibaslarda Arap “sîn”i Fars “þîn”i
ile temsil edilmiþtir:  #�� # �� *  #�� 	#6� gibi.

Arap dilinde þîn harfi “b, s, c, h, p, z, z,
s, þ, c, ., g, f, k, k, l, m, n, h” harfleriyle
fonetik deðiþim ve dönüþümlere uðraya-
rak birçok eþ anlamlý ya da yakýn anlamlý
kelimelerin ortaya çýkmasýna sebep olmuþ-
tur. b ^ þ: bülbül / þülþül (hafif, zarif); s ^
þ: behs / behþ (þevkle koþmak); c ^ þ:
.anc / .anþ (çekmek); h ^ þ: fahîh / faþîþ
(yýlan sesi); p ^ þ: pabraka / þabraka (yýrt-
mak); z ^ þ: züyû. / þuyû. (yayýlmak); z ^
þ: mezk / meþk (yýrtmak); s ^ þ: gabes /
gabeþ (alaca karanlýk); þ ^ þ: þarm / þerm
(kesmek); c ^ þ: carh / þerh (yarmak); . ^
þ: .adf / þedf (parçalamak); g ^ þ: ganec /
þenec (yaþlý); f ^ þ: fedp / þedp (kýrmak);
k ^ þ: karh / þerh (yarmak, yaralamak); l ̂
þ: tenâvül / tenâvüþ (almak), lagb / þagb
(lakýrtý); m ̂ þ: mevþ / þevþ (yýkamak); n ̂
þ: nezr / þezr (göz deðmek); h ^ þ: berhe-
me / berþeme (keskin bakmak) (Ebü’l-Ka-
sým ez-Zeccâcî, s. 58-59, 105; Ebü’t-Tayyib
el-Lugavî, I, 10-11; II, 219-239, ayrýca bk.
tür.yer.; Onat, I, 128, 191, ayrýca bk. tür.yer.).

Þîn fonemi bütün Türk lehçelerinde bu-
lunmakla birlikte ana Türkçe’de þîn ile baþ-
layan kelimeye rastlanmaz. Yâkutça’da çe
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yi yayýmladýðý ve Kuleli Vak‘asý diye bilinen
(14 Eylül 1859), Sultan Abdülmecid’e kar-
þý düzenlenmiþ bir suikast olayýna adýnýn
karýþtýðý bilinmektedir. Bu suikast dolayý-
sýyla tutuklananlarýn çoðu Tophane Müþir-
liði’nin Þinâsi’nin de tanýdýðý yüksek me-
murlarýdýr; bunlardan Tophane müftüsü
Bekir Efendi ise çok yakýn arkadaþýdýr.
Ebüzziyâ Mehmed Tevfik, Þinâsi’nin bu ör-
güte üye olduðunu belirtir. Ancak açýkla-
nan isimler arasýnda adýna rastlanmamýþ-
týr. Suikast olayýnýn ucu daha sonra tahta
geçecek olan Abdülaziz’e kadar uzandýðý
için Kuleli Vak‘asý’nýn bir noktadan sonra
örtbas edildiðini söyleyenler vardýr.

Þinâsi, 1860 yýlý içinde imtiyazý Âgâh
Efendi adýna alýnan Tercümân-ý Ahvâl
adýyla bir gazete çýkarmaya teþebbüs et-
ti. Ýmtiyazýn kesin tarihi bilinmemekle be-
raber yazýþmalarýn önemli bir aþamasýný
oluþturan Meclis-i Maârif raporu 12 Ra-
mazan 1276 (3 Nisan 1860) tarihini taþý-
maktadýr. Gazetenin ilk sayýsý 6 Rebîülev-
vel 1277’de (22 Eylül 1860) çýktý ve bunun-
la ilk özel Türk gazetesi neþir hayatýna gir-
miþ oldu. 24. sayýya kadar altý ay Âgâh
Efendi’yle beraber çýkardýklarý Tercümân-ý
Ahvâl’de iki makaleyle bir teþekkür kýta-
sý imzalý, ilk sayýdaki “Tefrika” makalesiy-
le bunun ardýndan tefrika edilen Þair Ev-
lenmesi piyesi imzasýz yayýmlandý. Böy-
lece Þinâsi, “Mukaddime” adlý baþyazýsýn-
daki yeni fikirlerden baþka “tefrika” ve
“abone” gibi gazetecilik terimlerini, Batýlý
tarzda ilk tiyatro eserini Türk edebiyatýna
kazandýrdý. Yine o sýrada yayýmlanmakta
olan Takvîm-i Vekåyi‘ ve Cerîde-i Ha-
vâdis’ten farklý olarak nesir dilinde bazý
düzenlemelere gidildi, gazetenin tertibi
ve yazýlarýn seçimiyle yeni bir biçim orta-
ya kondu.

Tercümân-ý Ahvâl’de fazla kalmayan
Þinâsi, Nisan 1861’de kendi baþýna çýka-
racaðý bir gazete için baþvuruda bulun-
du. 4 Zilkade 1277 (14 Mayýs 1861) tarih-
li padiþah iradesiyle olumlu sonuca ulaþ-
masýnýn ardýndan bir matbaa kurmak ve

gazetesinin teknik alt yapýsýný hazýrlamak
için on üç ay sürecek yorucu bir çalýþma
içine girdi. Bir iki çeþitten baþka harfin
bulunmadýðý, kliþenin bilinmediði bir or-
tamda gazetede oluþturmayý düþündüðü
bölüm baþlýklarý için hattatlara yazdýrdýðý
yazýlarýn kalýplarýný hazýrlattý. Gazetesi Tas-
vîr-i Efkâr’ýn ilk sayýsý 29 Zilhicce 1278’-
de (27 Haziran 1862) yayýmlandý. Bu ta-
rihten bir buçuk ay sonra Müntehabât-ý
Eþ‘âr’ý neþreden Þinâsi’nin kitap yayýmcý-
lýðý Tercümân-ý Ahvâl’de ilân edip de tam
olarak gerçekleþtiremediði bir düþüncesi-
dir. Teknik konularda, dil ve biçimde, içe-
rikte ayýklayýcý, sadeleþtirici ve yeniden þe-
killendirici komple bir programa sahip bu-
lunduðu yaptýðý veya yapmaya teþebbüs
ettiði iþlerden anlaþýlan Þinâsi’nin etra-
fýnda serbest fikirli gençler toplanmaya
baþladý. Nâmýk Kemal’in Tasvîr-i Efkâr’a
geliþi gazetenin çýkýþýndan dört ay sonra-
dýr. Ebüzziyâ Mehmed Tevfik ise Nâmýk
Kemal’le tanýþarak 1864’te gazeteye gel-
diðinde daha çok gençti. Yazýlarýna açýk-
ça yansýmasa bile siyasî otoriteyi rahatsýz
edecek bazý hicivleri ve genellikle eleþtiri-
ci tutumu yüzünden Þinâsi, hükümetin bir
talebi olmaksýzýn doðrudan Sultan Abdü-
laziz’in iradesiyle 4 Temmuz 1863’te Mec-
lis-i Maârif’teki iþine son verilerek memu-
riyetten ihraç edildi (Akyüz, III/31 [1954], s.
404-405). Buna raðmen altý ay kadar son-
ra Tasvîr-i Efkâr’da yayýmladýðý Cerîde-i
Askeriyye hakkýndaki yazýsý üzerine Sad-
razam Fuad Paþa kendisine bir mektup
göndererek bu dergiyle ilgilenmesini is-
tedi.

Bir süre sonra Tasvîr-i Efkâr ile Rûz-
nâme-i Cerîde-i Havâdis arasýnda önem-
li bir dil tartýþmasý baþladý. “Mebhûsetün
anhâ” terkibinden dolayý ayný adla anýlan
bu kalem mücadelesinde Þinâsi’ye karþý
Rûznâme’de yazýlan imzasýz yazýlarýn Sa-
id Bey’e (Küçük Said Paþa) ait olduðu bi-
linmektedir. Konu ancak uzmanlarýnýn kav-
rayabileceði bir dil tartýþmasý olmasýna rað-
men kamuoyunda Arapça ve Farsça’dan
Türkçe’ye geçmiþ kelimelerin bu dillerin
kurallarýný koruyarak kullanýlmasý veya de-
ðiþtirilebilmesi tezleri etrafýnda þekillen-
miþtir. Þinâsi’nin tezi bu tür kelimelerin
Türk dilinin kurallarýna uydurulmasý gerek-
tiði þeklinde özetlenebilir. Dýþarýdan baþ-
ka kiþilerin de karýþtýðý, gazete satýþlarýný
bir hayli arttýran tartýþma, konusundan çok
Þinâsi’nin tutumu ve eleþtiri için ortaya
koyduðu özlü kurallar bakýmýndan önem
taþýmaktadýr. Þinâsi’nin 27 Aralýk 1864’te
tartýþmayý birdenbire kesmesi ve bir sü-
re sonra Paris’e kaçmasýnýn arkasýnda, Os-

Efendi, Bâbýâli hükümetinin yüksek me-
muru” diye söz edilmektedir. Genç yaþýna
raðmen ilim öðrenmeye olan aþký ve Arap-
ça bilgisiyle o çevrede kendisine bir yer edin-
diði anlaþýlmaktadýr.

Þinâsi, Paris’te hangi alanda uzmanlýk
eðitimi göreceði konusunda tavsiyesini al-
mak için mektup yazdýðý Mustafa Reþid
Paþa tarafýndan maliye eðitimine yönlen-
dirildi. 22 Safer 1268 (17 Aralýk 1851) tarih-
li sadâret tezkiresi ve altýndaki padiþah
iradesi tahsisatýnýn önemli miktarda art-
týrýldýðýný göstermektedir. Maliye eðitimi-
ne hazýrlýk olmak üzere riyâziye öðrendik-
ten baþka tabii ilimlerle de ilgilendi, bu yol-
daki eðitimi devam ederken edebiyat ve
dile olan eðilimi arttý. Sacy ailesi ve Société
Asiatique üyelerinden Ernest Renan ve
Littré sayesinde Alphonse de Lamartine’in
meclisine devam etmeye baþladý. Bu ara-
da geniþ araþtýrmalarý gerektiren Durûb-i
Emsâl-i Osmâniyye adlý eserini hazýrladý
(1851-1852). Annesinin vefatý da bu döne-
me rastlar (1269/1852-53). Paris’teki res-
mî eðitiminin ayrýntýlarý hakkýnda bilgi yok-
sa da kendi beyanlarýndan bir ara Fransa
Maliye Bakanlýðý’na staj mahiyetinde de-
vam ettiði anlaþýlmaktadýr (Bilgegil, s. 16).
1852 yýlý sonuna doðru maiyet kâtibi ve
özel kalem müdürü sýfatýyla Paris’e gelen
Âgâh Efendi ve Said Sermedî Bey’le tanýþtý.

Dört beþ yýl kaldýðý Paris’ten dönüþ ta-
rihi kesin deðildir. Ancak döndükten son-
ra 4 Temmuz 1855’te Meclis-i Maârif üye-
liðine tayin edildiði, 18 Eylül 1856’da ke-
sintiye uðrayan görevine 8 Mayýs 1857’-
de affedilerek devam ettiði bilinmektedir
(a.g.e., s. 18-20). Meclis-i Maârif üyeliðine
tayini ve azli sýrasýnda sadrazamlýk maka-
mýnda Âlî Paþa bulunmaktadýr. Görevin-
den uzaklaþtýrýlmasýna sebep olarak me-
muriyete ve rütbesine yakýþmayacak dav-
ranýþlarda bulunmasý ve hatta sakalýný tý-
raþ etmesi gösterilmektedir. Sakalýný kes-
tiði günlerde Eflak’ta vergi mükelleflerini
ve hesaplarýný denetlemek için Bükreþ ta-
rafýna geçici görevlendirilmesi söz konu-
su oldu. Gidiþ hazýrlýklarýný yaptýðý sýrada
Meclis-i Maârif’teki memuriyeti yanýnda
bu geçici görevinden de uzaklaþtýrýldý. Mus-
tafa Reþid Paþa’ya yazdýðý kasidesindeki,
“Huzûrun encümen-i dâniþ olmuþ ehl-i di-
le / Ki anda nüsha-i zâtým olunmada tev-
kîr” mýsralarýnýn yanlýþ yorumlanmasýndan,
Paris’ten döndükten sonra Encümen-i Dâ-
niþ’e üye olduðunu yazanlar varsa da En-
cümen-i Dâniþ üyelerinin resmî listesi bu-
nu doðrulamamaktadýr.

1858-1859 yýllarý içinde Þinâsi’nin Tiryal
Sultan’ýn sarayýndan Nâvekter Haným’la ev-
lendiði, ilk kitabý Tercüme-i Manzûme’-
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den daha önce baþladýðý anlaþýlan beynin-
deki rahatsýzlýðý ilerleyen Þinâsi, bir ara
Mustafa Fâzýl Paþa’nýn ilgisiyle iyileþir gi-
bi olduysa da tekrar aðýrlaþarak 13 Eylül
1871’de öldü. Ayas Paþa Mezarlýðý’ndaki
kabri sonraki yýllarda yapýlan inþaatlar sý-
rasýnda kaybolmuþtur.

Mustafa Reþid Paþa ve arkadaþlarýnýn
özellikle yazýþma dilinde açtýklarý sadeleþ-
me çýðýrýný þiire ve gazete diline, geniþ an-
lamýyla edebiyata Þinâsi uygulamýþtýr. As-
lýnda usta bir þair olmamasýna raðmen
gerçekleþtirdiði þekil ve muhteva deðiþik-
likleri “yeniliðin alfabesi” diye adlandýrýl-
mýþtýr. Henüz Paris öncesi yýllarda Karaköy
Köprüsü, Tophane Çeþmesi’nin tamiri ve
Âdile Sultan Sarayý için düþürdüðü tarih-
ler bu mekânlara kitâbe olarak yerleþtiril-
miþ, Paris’e gideceði zaman Mustafa Re-
þid Paþa için ilk kasidesini yazmýþ, oradan
gönderdiði bir tebriknâmeye dikkate de-
ðer manzum parçalar eklemiþtir. Ancak
Türk þiir çizgisi üzerinde bir kýrýlma nokta-
sý oluþturarak yeni bir yolu iþaret edecek
özellikteki asýl çalýþmalarýný yurda döndük-
ten sonra ortaya koymuþtur. Bilhassa Mus-
tafa Reþid Paþa hakkýndaki methiyelerin-
de geleneðe deðil olaylara dayanmasý, þi-
irden çok makale terkibi içindeki mantýkî
silsile, manzum atasözleri, “sâfi Türkçe”
takdimiyle yazdýðý beyitler, bu yenileþme-
nin kendinden sonraki þairlere gönderdi-
ði bir programý þeklinde deðerlendirilmiþ-
tir. Mustafa Reþid Paþa kasideleriyle tan-
zimat, millet, sadr-ý millet, kanun, devlet,
reisicumhur, medeniyet, taassup, encü-
men-i dâniþ gibi kavramlara þiirinde yer
yerip siyasal içerikli edebiyatýn da kuru-
culuðunu ve öncülüðünü yapmýþtýr. Mo-
dern kâinat kavrayýþý, aklýn öne çýkarýlma-
sý ve kader anlayýþý onu kendinden önceki-
lerden farklý kýlar. “Arz-ý Muhabbet” þiirin-
de kadýna geleneksel mazmunun dýþýnda
tabii ve hakiki bir hüviyet vermiþtir. Þiirle-
rine baðýmsýz birer baþlýk koymasý da Türk
edebiyatý için yeni bir uygulamadýr (ÝA, XI,
554-556). Ayrýca þiirde geleneðin dýþýna çý-
kýþ dinî algýda da kendini gösterir. Özellik-
le “Münâcât”ýnda Allah’ýn varlýðýna, büyük-
lüðüne ve kudretine inancýný dile getirdiði
halde divançesine na‘t yazmamasý, Ýslâm
peygamberinden hiç söz etmemesi gibi
verilerden yola çýkarak onun bir tabii dinin
mümini veya bir çeþit deist olarak telak-
ki edilebileceði belirtilmiþtir. Mustafa Re-
þid Paþa için kaleme aldýðý kasidelerinde
Hz. Peygamber için kullanýlagelen resul,
mûcize, fahr-i cihan, vakt-i saâdet gibi kav-
ramlarý Reþid Paþa’yý övmek için kullan-
mýþtýr (a.g.e., XI, 555, Okay, s. 309-310).

Batý þiirinden yaptýðý çevirileri bir kitapta
toplayarak bu yolda ilk eseri ortaya koy-
makla Türk okuyucusunun dikkatini Batý
þiir dünyasýna çevirmiþtir. Tercümân-ý Ah-
vâl’in mukaddimesinde de belirttiði gibi
halkýn kolayca anlayabileceði bir nesir dili
Þinâsi’nin kendi yazýlarýnda baþarýyla uy-
guladýðý ve kendisinden sonrakileri etkile-
diði bir baþka özelliðidir.

Eserleri. 1. Sadr-ý Esbak Merhum Re-
þid Paþa Hazretlerinin Sitâyiþini Mu-
tazammýn Olan Bazý Kasâid-i Âcizâ-
nemdir. On beþ sayfalýk bu risâlenin yayýn
tarihi 1272 (1856) olarak görülmekteyse
de (Özege, IV, 1507) adýndaki “merhum”
kelimesi -Mustafa Reþid Paþa’nýn 1858’-
de vefat ettiði dikkate alýndýðýnda- ayný yýl
içinde basýldýðýný göstermektedir. 2. Ter-
cüme-i Manzûme (Fransýz Lisanýndan
Nazmen Tercüme Eylediðim Bazý Eþ‘âr /
Extrait de poésies et de proses traduits
en vers du français en turc). Jean Pietri’-
nin matbaasýnda 1859’da yayýmlanan eser
on bir çift sayfadan oluþmaktadýr. Ýçinde
Racine, Lamartine, La Fontaine, Gilbert ve
Fénelon’un eserlerinden çevrilen þiir par-
çalarý Fransýzca asýllarýyla beraber yer al-
maktadýr. Yeni harflerle yayýmý Süheyl Be-
ken tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir (1960).
3. Þair Evlenmesi. Saray tiyatrosunda oy-
nanmak üzere 1859 yýlýnýn ilk aylarý için-
de yazýlmýþ, Tercümân-ý Ahvâl gazete-
sinin 2-5. sayýlarýnda tefrika edilmesinin
hemen ardýndan kitap halinde basýlmýþtýr
(1277). 1290 (1873) yýlýnda Selânik’te tek-
rar yayýmlanan eser, Þinâsi’nin ölümünden
sonra Von Hermann Vámbéry tarafýndan
Eine Sittenbilder aus dem Morgenlan-
de adýyla Almanca’ya çevrilmiþtir (Leipzig
1876). Ýbrahim Necmi Dilmen Yarýn mec-
muasýnda (nr. 20, 2 Mart 1338/1922, s. 14-
16), Ahmed Râsim Ýlk Büyük Muharrir-
lerden Þinâsi adlý kitabýnýn içinde (Ýstan-
bul 1927) eseri yayýmlamýþ, yeni harflerle
Ýsmail Hikmet Ertaylan (1932), Mustafa
Nihat Özön (1940, 1943), Cevdet Kudret
(1959) ve Fevziye Abdullah Tansel (1960)
tarafýndan neþredilmiþtir. Metne dayalý ve
basýlmýþ ilk tiyatro eseri olan Þair Evlen-
mesi görücü usulüyle evlenmenin sakýn-
calarýný ortaya koyan tek perdelik bir ko-
medidir. Dilinin sadeliði, sahneye konabil-
me tekniði, entrikasý ve tamamen yerli ka-
rakterde olmasý bakýmýndan uzun zaman
rakipsiz kalmýþtýr. 4. Müntehabât-ý Eþ‘âr
(Dîvân-ý Þinâsî). 15 Safer 1279 (12 Aðustos
1862) tarihinde Tasvîr-i Efkâr Matbaasý’n-
da Eþ‘âr-ý Âcizânemden Bazý Münte-
habât baþlýðýyla basýlmýþ, bazý ilâvelerle
1287’de (1870) yine Þinâsi tarafýndan ya-

manlý ülkesinde ilk defa olmak üzere 1
Ocak 1865’te yürürlüðe konacak olan Mat-
buat Nizamnâmesi’nin aðýr þartlarýnýn bu-
lunduðu tahmin edilmektedir. Bu nizam-
nâme imtiyaz sahiplerini birçok açýdan zo-
ra sokarken devlet yönetiminin eline bü-
yük imkânlar vermekteydi. Tartýþma de-
vam ederken Said Paþa’nýn Meclis-i Vâlâ
Tahrir Ýdaresi baþkâtipliðine getirilmesi de
Þinâsi açýsýndan bir talihsizlik sayýlmýþtýr.
Çünkü onaylanma aþamasýnda haberdar
olunan Matbuat Nizamnâmesi’nin getirdi-
ði yasaklardan biri de hükümet memur-
larýný küçük düþürücü yayýnlarý kapsamak-
tadýr ve Þinâsi’nin tartýþmayý birdenbire
kesmesi bu yüzdendir. Gazetesini istenen
þartlara uygun hale getirdikten sonra ken-
disini baský altýnda hissettiði bu ortam-
dan ilk fýrsatta uzaklaþmýþtýr (28-30 Ocak
1865; bk. Ziyad Ebüzziya, s. 242).

Þinâsi’nin bu ikinci Paris seyahatinde za-
maný Bibliothèque Nationale ile evi arasýn-
da bir sükûnet ortamý içinde geçti. Kendi-
ni büyük bir lugat çalýþmasýna adadý. Pa-
ris’te kaldýðý süre içinde masraflarý Mus-
tafa Fâzýl Paþa tarafýndan karþýlandý, Jean
Pietri vasýtasýyla Nâmýk Kemal’le haber-
leþti. Ancak kendisinden sonra Yeni Os-
manlýlar adýyla siyasî bir cemiyet kuranlar
(Haziran 1865) ve gazetesini býraktýðý Nâ-
mýk Kemal iki yýl sonra Paris’e geldikle-
rinde onlara karþý soðuk davrandý, bu ha-
reketten uzak durarak çalýþmalarýna de-
vam etti. Sultan Abdülaziz Paris’e gelince
(30 Haziran – 10 Temmuz 1867), Mustafa
Fâzýl Paþa ile görüþerek Ýstanbul’a dönme-
sini istedi. Padiþaha refakat eden Fuad
Paþa da Þinâsi ile görüþüp Ýstanbul’a dön-
mesi konusunda kendisinden söz aldý. Pa-
diþahýn maiyetiyle beraber Peþte’ye giden
Þinâsi, padiþahýn ayrýlmasýnýn (31 Temmuz
1867) ardýndan orada bir süre daha kalýp
Macar dil bilginleri ve þarkiyatçýlarla gö-
rüþtü. Muhtemelen 24 Eylül 1867’de Kös-
tence yoluyla Ýstanbul’a dönen Mustafa
Fâzýl Paþa, Peþte’den onu da alýp Ýstan-
bul’a getirdi. Bu geliþinde sadece birkaç
ay kalan Þinâsi bu arada, Fuad Paþa’ya bir
dilekçeyle baþvurup Ýstanbul’a dönmesi yo-
lunda yardým ricasýnda bulunan karýsýný
bu davranýþýndan dolayý boþadý. Þinâsi’nin
üçüncü Paris dönemi ayný çalýþma havasý
içinde Yeni Osmanlýlar’a kapalý olarak geç-
ti; 1869 yýlý sonuna doðru Ýstanbul’a dön-
dü. Önce Bâbýâli’deki matbaasýna yerleþip
dizgi iþlerini kolaylaþtýrýcý bir sistem ara-
yýþýna girdi, ilâveleriyle beraber 5-600 çe-
þidi bulan harf sayýsýný 112’ye indirdi ve bu
yeni teknikle eserlerini bastý. Kötü hayat
þartlarý ve yoðun çalýþma temposu yüzün-
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dýðý Þinâsi tarafýndan bildirilen bir kitap-
týr. Kåmûs-ý Osmânî ise Paris’e ikinci gi-
diþinden itibaren neredeyse hayatýnýn tek
amacý haline gelmiþ ve “tý” harfine kadar
hazýrlanmýþtýr. Ancak bu çalýþmalarýn gü-
nümüze kadar hiçbir parçasý ele geçme-
miþtir.
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Eski bir hacim ve alan ölçüsü birimi.˜ ™

Aslen “yalak, çukur” anlamýnda bir Grek
kuru gýda ölçeðinin ismi olan hoîniksten
geldiði ileri sürülmektedir (1 hoîniks =  0,25
hemiekton = 2 ksestes = 4 kotile = 1,08 lit-

re). Ancak kelimenin diðer birçok Grek öl-
çü biriminin aksine Arapça’ya geçmediði
ve büyük ihtimalle Türkler’le beraber Ana-
dolu’da ortaya çýktýðý göz önünde bulun-
durulunca aslýnýn Çince’den alýnma Uygur-
ca þing (kürinin onda birine denk bir öl-
çek; bk. Gabain, s. 62) veya Kýpçakça þi-
nük kelimesi olmasý daha muhtemel gö-
rünmektedir. XIV. yüzyýlda Menteþeoðul-
larý ve Aydýnoðullarý’nýn Venedik ile yap-
týklarý antlaþmalarýn Grekçe metinlerinde
hoîniks yerine siniki (σývíký) þeklinde geç-
mesi de (Zachariadou, s. 148) buna iþaret
edebilir. Süryânîce “torba” anlamýndaki þe-
lik / þelîkâ kelimesinin (Costaz, s. 371) þi-
nikle baðlantýsý olabilir. Bu ölçek halk aðýz-
larýnda cinik, çinik, çanak gibi isimlerle
anýlmaktadýr. Þiniðin ayný zamanda bir aðýr-
lýk ölçüsü olduðunu söyleyenler (meselâ bk.
Gökyay, I/1 [1981], s. 45; Pakalýn, III, 357)
yanýlmaktadýr.

Yukarýda sözü edilen antlaþmalarda þi-
niðin eski deðerine kavuþturulmasýnýn þart
koþulmasýndan ticarî vergi gelirlerinin art-
týrýlabilmesi için bu ölçeðin de küçültüldü-
ðü anlaþýlmaktadýr. Þiniðin ölçüsünün ko-
runabilmesi amacýyla üç resmî standart
örneðin hazýrlanmasý ve ikisinin Türk oto-
ritelerinde, birinin Venedik konsolosunda
muhafaza edilmesi kararlaþtýrýlmýþtýr (Zac-
hariadou, s. 145, 148). Osmanlý Devleti’nde
baþta hububat olmak üzere çeþitli kuru
gýdalarýn ölçümünde kullanýlan mahallî þi-
nikler genellikle yerel kilelerin dörtte biri
hacmindedir. Nitekim 907 (1502) yýlý Ýs-
tanbul Ýhtisab Kanunnâmesi’nde ve 912
(1506), 927 (1520) yýllarýna ait Týrhala san-
caðý kanunlarýnda þiniðin yerel kilenin dört-
te birine denk geldiði bildirilmektedir (Bar-
kan, s. 289; Akgündüz, II, 288, 511, 515,
518). Sultan Abdülaziz devri sadrazamla-
rýndan Ahmed Esad Paþa’nýn kongre için
hazýrladýðý tabloya göre devrin yerel þinik-
leri ve deðerleri þöyledir: 

yýmlanmýþtýr. Eseri Mualla Anýl (1945) ve
Süheyl Beken (1960) yeni harflerle neþ-
retmiþtir. Bu küçük hacimli eser eski tarz
gazel ve nazîrelerle bazý tarih, kýta ve be-
yitler dýþýnda Mustafa Reþid Paþa için si-
yasal ve sosyal içerikli dört kaside, man-
zum atasözleri, hayvan hikâyeleri ve nis-
beten lirik bir manzume olan “Münâcât”-
la Türk þiirine önemli yenilikler getirmiþ-
tir. 5. Durûb-i Emsâl-i Osmâniyye. 1280
(1863) ve 1287 (1870) baskýlarý Tasvîr-i Ef-
kâr Matbaasý’nda Þinâsi tarafýndan gerçek-
leþtirilmiþtir. Ebüzziyâ Mehmed Tevfik ilâ-
ve ettiði atasözleriyle geniþleterek 1302’-
de (1884-85) tekrar basmýþtýr. Birinci ba-
sýmda 1500, ikinci basýmda 2000 kadar
atasözü ve deyim divan þiirinden örnek
beyitler ve Arap, Fars, Fransýz atasözleriy-
le beraber kaydedilmiþtir. Türk atasözle-
rinin alfabetik ve karþýlaþtýrmalý olarak ilk
sistematik derlemesi olan eser, halk dü-
þünce ve birikimini deðerlendirmede ve
folklor araþtýrmalarýnda yol açýcý bir çalýþ-
ma niteliðindedir. Yeni harflerle yayýmý,
harf sýrasýna göre yeni bir düzenleme ya-
pýlýp baþ tarafýna bir inceleme eklenerek
A. Süreyya Beyzadeoðlu tarafýndan ger-
çekleþtirilmiþtir (Ýstanbul 2003). 6. Mün-
tehabât-ý Tasvîr-i Efkâr (Makaleler). Þi-
nâsi’nin ölümünden sonra Ebüzziyâ Tev-
fik, Müntehabât-ý Edebiyye / Mes’ele-i
Mebhûsetün anhâ alt baþlýðýyla “Mebhû-
setün anhâ” tartýþmasý yazýlarýný (1303/
1885-86), Müntehabât-ý Tasvîr-i Efkâr
baþlýðýyla da Tasvîr-i Efkâr’da çýkan bazý
makaleleri (1311/1893-94) bir araya getir-
miþtir. Fevziye Abdullah Tansel eseri yeni
harflerle ve ilâveli olarak Makaleler adýy-
la yayýmlamýþtýr (Ankara 1960). Bedri Mer-
mutlu, Tasvîr-i Efkâr’daki imzasýz yazý-
larýn da Þinâsi’ye ait olmasý ihtimalinden
hareketle bütün makalelerini din, bilim ve
eðitim, medeniyet, siyaset, ekonomi, þe-
hir ve fert açýsýndan deðerlendirmiþ ve yo-
rumlamýþtýr (bk. bibl.). 7. Fatîn Tezkire-
si. Fatîn Efendi’nin Hâtimetü’l-eþ‘âr adlý
tezkiresinin, aralarýndaki anlaþma gere-
ðince Þinâsi tarafýndan yeni bir tertip ve
ifadeyle hazýrlanan baskýsýnýn ilk elli iki say-
fasýný (17-21 arasý eksik) Ömer Faruk Akün
formalar halinde ele geçirip geniþ bir kri-
tiðini yaparak ilim dünyasýna sunmuþtur
(“Þinasi’nin Bugüne Kadar Ele Geçmeyen
Fatin Tezkiresi Baskýsý”, TDED, XI, 31 Ara-
lýk 1961, s. 67-98; “Þinasi’nin Fatin Tezke-
resi Baskýsýndaki Yeni Biyografik Bilgiler”,
TM, XIV, 1965, s. 277-336). Þinâsi’nin bun-
larýn dýþýnda henüz ele geçmeyen Sarf ü
Nahv-i Türkî ve Kåmûs-ý Osmânî adlý
çalýþmalarý bulunmaktadýr. Birinci eser ta-
mamlanýp baþýndan bir bölümünün basýl-
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Manastýr
1 Ýstanbul kilesi veya 2 kutla
veya 0,25 Manastýr kilesi

20 kýyye

Filibe 0,25 kile
15 kýyye
14,5 kýyye
2,5 kýyye

6000 dirhem = 19,244175 kg. (Zaðra buðdayý için)
5800 dirhem = 18,6027025 kg. (zahire için)
1000 dirhem = 3,2073625 kg. (pirinç için)

Ýslimye 0,25 kile
12 kýyye
11 kýyye
6,25 kýyye

4800 dirhem = 15,39534 kg. (zahire için)
4400 dirhem = 14,112395 kg.
2500 dirhem = 8,01840625 kg. (susam için)

Üsküp 7-10 kýyye
2800 - 4000 dirhem =
8,980615-12,82945 kg.
(hububatýn cinsine göre)

Edirne 0,25 kile
5 kýyye
4,5 kýyye

2000 dirhem = 6,414725 kg. (buðday için)
1800 dirhem = 5,7732525 kg. (susam ve pirinç için)

(SA, III, 1569-1571)


