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et-TARÎKATÜ’l-MUHAMMEDÝYYE

nakça’ya (Omerdiç, XI-XII [1985], s. 22),
Celal Yýldýrým (Tarîkat-ý Muhammediyye
Tercümesi, 4. bs., Ýstanbul 1996) ve Meh-
met Fatih Güneþ (Tarîkat-ý Muhammediy-
ye Sîret-i Ahmediyye, Ýstanbul 2006) Türk-
çe’ye çevirmiþtir. B. Radtke bir makalesin-
de eserin muhtevasýný tahlil etmiþ ve kay-
naklarýný araþtýrmýþtýr (bk. bibl.).

e¹-ªarîšatü’l-Mu¼ammediyye’nin faz-
laca ilgi görmesinde hitap ettiði insanla-
rýn sosyal hayatýnda zamanla meydana ge-
len sapmalarýn etkisi olabileceði gibi mü-
ellifin önerdiði dinî hayatý bizzat kendisi-
nin yaþamasýnýn da payý olmalýdýr. Osmanlý
âlimlerinin biyografileriyle alâkalý eserler-
de bu âlimlerin e¹-ªarîša’yý okuduklarý ve
okuttuklarý nakledilir (Kâtib Çelebi, s. 111;
Þeyhî, III, 97). Günümüzde de kitapla ilgili
dersler düzenlenmekte, eser vâiz ve ha-
tiplerin baþvuru kaynaklarý arasýnda yer
almaya devam etmektedir. Kadýzâde aile-
sine mensup vâizlerin el kitabý niteliðinde-
ki e¹-ªarîša hasýmlarý Sivâsîler tarafýndan
eleþtirilmiþse de bu eleþtiriler etkili olma-
mýþ, hatta Selef’in ileri gelenlerine ait eser-
lere dil uzatýlmamasý yolundaki resmî bir
kararla (Naîmâ, V, 272) kitap yeniden iti-
bar kazanmýþtýr. Eserin kaynaklarýnýn ba-
þýnda Gazzâlî’nin Ý¼yâßü £ulûmi’d-dîn’ini
saymak gerekir. Ardýndan Sünnî çizgi üze-
rinde yürüyüp itidalden ayrýlmayan zâhid-
ler gelir. Kitapta çokça yer verilen hadis-
ler içinde sýhhati tartýþmalý olan rivayetle-
re rastlanmaktadýr. Birgivî’nin, kiþiyi iman
dairesinin dýþýna çýkaran davranýþlarda bu-
lunanlarla bazý Ýslâm fýrkalarýný tekfiri ko-
nusunda oldukça sert bir tutum içinde ol-
duðu görülmektedir (s. 47-51).
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TARLAN, Ali Nihad

(1898-1978)

Divan edebiyatý araþtýrmacýsý,
þair ve yazar.
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Daðýstanlý bir ailenin çocuðu olarak Ýs-
tanbul Vezneciler’de doðdu. Daðýstan’ýn
zenginlerinden olan dedesi Pullu Hacý Ali
Efendi Erzurum’a göç etmiþ, babasý Meh-
med Nazif Bey orada doðmuþtur. Annesi
Ümmühan Haným’dýr. Ýlk tahsiline babasý-
nýn Üçüncü Ordu muhasebecisi sýfatýyla gö-
rev yaptýðý Manastýr’da baþladý ve Manas-
týr Askerî Rüþdiyesi’ne devam etti. 1908’-
de babasýnýn Selânik’e tayini çýkýnca bu-
radaki Fransýz Mektebi’ne girdi, ayrýca Bu-
hûr Efendi adlý birinden Fransýzca öðrendi.
Babasýnýn 1910 yýlýnda emekli olmasý üze-
rine ailesi Ýstanbul’a yerleþti. Ali Nihad,
Koska’daki Burhân-ý Terakkî Rüþdiyesi’ne
kaydoldu. Daha sonra Vefa Sultânîsi’ni, ay-
ný zamanda Ýstanbul Dârülfünunu’na bað-
lý olarak kurulan lisan þubesinin Farsça ve
Fransýzca bölümlerini bitirdi (1917). 1920’-
de Dârülfünun Edebiyat Fakültesi’nden me-
zun oldu. Ýslâm Edebiyatýnda Leylâ ve
Mecnun Mesnevisi baþlýklý doktora te-
ziyle Edebiyat Fakültesi’nden doktora pâ-
yesi alan ilk bilim adamý oldu (1922). Dârül-
fünun öðrenciliðinde ve doktora çalýþma-
larý sýrasýnda üç yýl Galatasaray Mekteb-i
Sultânîsi’nde Farsça dersleri verdi. Mezu-
niyetinden sonra Beþiktaþ Sultânîsi’nde
Fransýzca muallimliðiyle baþlayan öðret-
menlik hayatý çeþitli okullar ve askerî lise-
lerle Hintliyan (Nor Tbroz), Eseyan, Bezez-

sîr Efendi tarafýndan yazýlan Þer¼ bi’l-
šavl £ale’¹-ªarîša’dýr. Birgivî’nin vefat et-
tiði yýl istinsah edilen en eski nüshalar da-
hil olmak üzere e¹-ªarîša yazmalarýnýn
büyük çoðunluðunda Hocazâde þerhinden
aktarýlan notlara rastlanmasý, þârihin açýk-
lamalarýný müellif nüshasýnýn kenarýna kay-
dettiði ve bu yolla e¹-ªarîša istinsahlarý
sýrasýnda Hocazâde þerhinin de çoðaltýldý-
ðý kanaatini güçlendirmektedir. Ýkinci þerh
Hacý Receb b. Ahmed’e ait olup el-Vesîle-
tü’l-A¼mediyye ve’×-×erî£atü’s-serme-
diyye fî Þer¼i’¹-ªarîšati’l-Mu¼amme-
diyye adýný taþýmaktadýr (Ýstanbul 1261).
Kitabýn asýrlar boyunca en çok okunan
þerhlerinden biri de Abdülganî en-Nablu-
sî’nin el-¥adîšatü’n-nediyye isimli ha-
cimli çalýþmasýdýr (I-II, Kahire 1279; Ýstan-
bul 1290). Nablusî’nin eserde adý geçen
kiþilerin tanýtýmýna yer verdiði Zehrü’l-
¥adîša fî ×ikri ricâli’¹-ªarîša adlý bir ça-
lýþma daha vardýr (bk. bibl.). el-¥adîša-
tü’n-nediyye’nin muhtasarý üzerine Ah-
med b. Muhammed es-Selâvî bir þerh ka-
leme almýþtýr (DÝA, XXXVI, 361). Ebû Saîd
el-Hâdimî’nin el-Berîšatü’l-Ma¼mûdiy-
ye fî þer¼i’¹-ªarîšati’l-Mu¼ammediyye
ve’þ-þerî£ati’n-nebeviyye fi’s-sîreti’l-
A¼mediyye’si birçok nüshasý yanýnda ay-
rýca basýlmýþtýr (Ýstanbul 1203, 1270, 1318,
1326, 1991). Bu þerhin “matlab” isimli bö-
lümlerinde felsefe, kelâm ve fýkýh konula-
rýnýn yaný sýra müellifin yaþadýðý döneme
ait sosyal meselelere dair açýklamalara da
yer verilmektedir. e¹-ªarîšatü’l-Mu¼am-
mediyye’ye bunlardan baþka Ýbn Allân
(age., XIX, 307), Dâvûd-i Karsî (a.g.e., IX,
32) ve Abdullah Ahýskavî (a.g.e., I, 81) ta-
rafýndan þerh yazýlmýþtýr. Saçaklýzâde Meh-
med Efendi, eserin dîbâcesinde yer alan
meseleler üzerine yapýlan þerhlerdeki bazý
açýklamalara yönelik itirazlar konusunda
bir eser kaleme almýþtýr (a.g.e., XXXV, 370).
Kitabý Ayþî Mehmed Efendi (TelÅî½ü’¹-ªa-
rîšati’l-Mu¼ammediyye) ve Muhammed b.
Abdülkerîm es-Semmâm (MuÅta½arü’¹-ªa-
rîšati’l-Mu¼ammediyye) ihtisar etmiþtir
(a.g.e., IV, 287; XXVI, 498).

e¹-ªarîšatü’l-Mu¼ammediyye yazýlý-
þýndan yaklaþýk bir asýr sonra tercüme
edilmeye baþlanmýþtýr. Birgivî’nin torunu
Kazasker Ýsmetî Mehmed Efendi ile baþ-
layan tercüme faaliyetleri, Süleyman Fâzýl
Efendi’nin seçme yapmak suretiyle ese-
rin bir kýsmýný derleyip özetlediði Miftâ-
¼u’l-felâ¼ adlý çalýþmasýnýn yaný sýra Tari-
katçý Emîr Efendi’nin Ferâßidü’l-£Ašåßi-
di’l-Behiyye’si gibi eserin anlaþýlmasý zor
bölümleri üzerinde de çalýþmalar bulun-
maktadýr. e¹-ªarîša’yý Mustafa Çoliç Boþ-
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metot uygulamýþtýr. Ýyi Farsça bilen Tarlan,
Ýran þairleri ve Türk divan þairleri arasýn-
daki münasebetleri ilk defa mukayeseli þe-
kilde ortaya koymuþtur. Sebk-i Hindî üze-
rine yaptýðý çalýþmalar ayrýca zikredilmeye
deðerdir. Türkiye’de tenkitli divan neþret-
me usulünü ilk deneyen ve yaygýn hale
getiren de yine odur. Hayâlî Bey, Necâtî
Bey, Bursalý Ahmed Paþa ve Zâtî divanla-
rý bu yolda yaptýðý önemli çalýþmalardan-
dýr. Emekli olduktan sonra Türk þairleri-
nin Farsça þiirlerini tercüme yoluyla neþ-
retme gayreti ön plana çýkmýþtýr. Ali Þîr
Nevâî, Yavuz Sultan Selim, Nef‘î, Nâbî ve
Nedîm’in eserleriyle Molla Câmî’nin Yû-
suf u Züleyhâ mesnevisi bu gayretin ürün-
leridir. Cumhuriyet döneminde Ýslâm ve
Doðu edebiyatlarýyla ilgilenen az sayýdaki
araþtýrmacýdan biri olan Tarlan, Muham-
med Ýkbal’in bazý kitaplarýný Türkçe’ye çe-
virmiþtir. Farsça çalýþmalarý sebebiyle 1947’-
de Ýran Eðitim Bakanlýðý’nýn takdirname-
si, 1957’de Pakistan hükümeti Sitâre-i Ým-
tiyâz niþaný, 1973’te Ýran Devleti Niþân-ý
Âlî-i Hümâyun’u ve Tahran Üniversitesi’-
nin Menþûr-i Sîpâs niþaný ile ödüllendiril-
miþtir. Kültür Bakanlýðý tarafýndan satýn
alýnan kitaplýðý Süleymaniye Kütüphane-
si’nde Ali Nihad Tarlan bölümünde oku-
yucularýn istifadesine sunulmuþtur.

Eserleri. Ali Nihad Tarlan’ýn þiirleri ve
nesirleri Güneþ Yaprak (Ýstanbul 1953)
ve Kuðular (Ýstanbul 1970) adýyla yayým-
lanmýþtýr. Ýnceleme-Araþtýrma. 1. Edebî
Sanatlara Dair (Ýstanbul 1930). Ders ki-
tabý mahiyetinde olup eserde edebî sanat-
lar farklý bir tasnifle ele alýnmýþtýr. 2. Þey-
hî Divanýný Tedkik (I-II, Ýstanbul 1934-
1936, 1964). Bir divan tahlili olmasý baký-
mýndan örnek niteliðinde ilk bilimsel eser-
dir. 3. Divan Edebiyatýnda Tevhidler
(Ýstanbul 1936). Bazý þairlerin tevhidleri
üzerine yapýlmýþ tasavvufî ve dinî þerhleri
kapsar. 4. Divan Edebiyatýnda Muam-
ma (Ýstanbul 1936). 5. Metin Tamiri (Ýs-
tanbul 1937). Divan edebiyatýnýn kendine

has hayal dünyasý ve ortak malzemesini
metinler üzerinde uygulayarak rastlana-
bilecek eksiklik ve yanlýþlýklarý tamamla-
ma ve düzeltme yöntemlerini ele alan kü-
çük bir kitaptýr. 6. Metinler Þerhine Da-
ir (Ýstanbul 1937). Edebî tenkit ve divan
þiirinin mahiyetine dair bir risâledir. 7. Sa-
nat Bakýmýndan Edebiyatýmýzýn Dahi-
lî Tekâmülü (Ankara 1939). 8. Ýran Ede-
biyatý (Ýstanbul 1944). 9. Þiir Mecmua-
larýnda XVI. ve XVII. Asýr Divan Þiiri
(Ýstanbul 1948-1949). On beþ þairin kýsa
biyografisiyle þiirlerinden seçmeleri içerir.
10. Mehmed Akif (Ýstanbul 1957, 1961).
Nureddin Topçu ile birlikte yazýlan küçük
bir kitapken daha sonra geniþletilerek
Mehmed Âkif ve Safahat adýyla yayým-
lanmýþtýr (Ýstanbul 1971). 11. Edebiyat
Meseleleri. Daha önce neþredilmiþ üç kü-
çük kitapla bazý makalelerden ibarettir (Ýs-
tanbul 1981). 12. Fuzûlî Divaný Þerhi.
Ali Nihad Tarlan’ýn en önemli çalýþmalarýn-
dan biri olan eserde Fuzûlî divanýndaki ga-
zeller açýklanmaktadýr (I-III, Ankara 1985).
Tenkitli Divan Neþirleri: Hayâlî Bey Dîvâ-
ný (Ýstanbul 1945); Fuzuli Divaný: Gazel,
Musammat, Mukatta ve Rubai Kýsmý
(Ýstanbul 1950); Necati Beg Divaný (Ýs-
tanbul 1963); Ahmed Paþa Divaný (An-
kara 1966); Zati Divaný (I-II, Gazeller Kýs-
mý, Ýstanbul 1968-1970; Tarlan’ýn vefatýyla
gazellerin geri kalan kýsmý Mehmed Ça-
vuþoðlu ve M. Ali Tanyeri tarafýndan ha-
zýrlanýp neþredilmiþtir, Ýstanbul 1987). Ya-
yýmlanmýþ Konferanslarý: Þeyh Galip, Ha-
yatý ve Þiirleri (Ankara 1939), Çaðdaþ
Ýran Þiiri (Ankara 1938), Sanat ve Ede-
biyat Musahabesi (Adana 1939), Meh-
met Âkif (Ýstanbul 1939), Tanzimat Ede-
biyatýnda Hakiki Müceddit (Ankara
1940), Ali Þir Nevâî (Ýstanbul 1942), Di-
van Edebiyatýnda Sanat Telakkisi (Ýs-
tanbul 1946), Abdülhak Hamid (Ýstanbul
1947), Mevlâna Celâleddin Rûmî (Ýs-
tanbul 1948). Farsça’dan Çevirileri: Zer-
düþt’ün Gatalarý (Ýstanbul 1935); Leyla
ile Mecnun (Nizâmî-i Gencevî’den, Ýstan-
bul 1943); Nizâmî-i Gencevî Divaný (Ýs-
tanbul 1944); Nef’i’nin Farsça Divaný
Tercümesi (Ýstanbul 1944); Yavuz Sul-
tan Selim Divaný (Ýstanbul 1946); Hüs-
rev ü Þirin (Nizâmî-i Gencevî’den özet,
Ýstanbul 1949); Fuzûli’nin Farsça Diva-
ný Tercümesi (Ankara 1950); Þarktan Ha-
ber (Muhammed Ýkbal’den, Ankara 1956);
Esrâr ve Rumuz (Muhammed Ýkbal’den,
Ýstanbul 1958, 1964); Rumuz-ý Bîhodî (Mu-
hammed Ýkbal’den, Ýstanbul 1958); Es-
rar-ý Hodî (Muhammed Ýkbal’den, Ýstan-
bul 1958); Yeni Gülþen-i Raz (Muham-

yan azýnlýk okullarýnda devam etti. Kaba-
taþ Erkek Lisesi’nde edebiyat öðretmeni
iken gerçekleþtirilen üniversite reformu-
nun (1933) ardýndan Ýstanbul Üniversite-
si Edebiyat Fakültesi’nin Türk Dili ve Ede-
biyatý Bölümü’nde metinler þerhi doçent-
liðine tayin edildi. Doçentlik tezi Þeyhî Di-
vanýný Tetkik adlý eseridir. 1941 yýlýnda
profesörlüðe yükseldi, 1953’te Eski Türk
Edebiyatý Kürsüsü baþkanlýðýna getirildi.
Bu arada Yüksek Ýslâm Enstitüsü’nde Fars-
ça derslerine de girdi. Çalýþkan bir araþ-
týrmacý ve otoriter bir hoca olarak önem-
li eserler verdiði, deðerli öðrenciler yetiþ-
tirdiði bu yýllarda birçok kitap ve makale
yayýmladý; katýldýðý edebiyat toplantýlarý
ve konferanslarý ile klasik Türk edebiyatý-
nýn modern bilim ýþýðýndaki metin þerhi-
ne dair önemli hizmetler gördü. 1972 yý-
lýnda emekli olduktan sonra da çalýþmala-
rýný sürdürdü, yeni makale ve kitaplarýyla
bilim hayatýna katkýda bulundu. Vefatýnda
Ýçerenköy Mezarlýðý’na defnedildi. Halûk
Ýpekten, Mehmet Ali Tanyeri, Gönül Tekin,
Harun Tolasa, Günay Kut, Mehmed Çavu-
þoðlu gibi eski Türk edebiyatý sahasýnda-
ki eserleriyle tanýnmýþ isimler onun yetiþ-
tirdiði ilim adamlarýndandýr.

Ali Nihad Tarlan genç yaþta Lamartine
ve Alfred de Musset’den çeviriler yapmýþ,
Abdülhak Hâmid’in etkisinde kalan man-
zum piyesler (Türkün Yemini, Meryem ya-
hut Efsâne-i Sevdâ) yazmýþtýr. Küçük yaþ-
larda baþladýðý þiir denemeleri edebiyatýn
deðiþim ve dönüþüm sürecine paralel ola-
rak Servet-i Fünûn üslûbunda soneler, di-
van tarzýnda Türkçe ve Farsça gazeller, âþýk
ve tekke edebiyatý vadisinde koþma ve ne-
fesler, Millî Edebiyat cereyanýnýn etkisin-
de manzumeler, serbest vezinde þiirlerle
devam etmiþtir. Hayatý boyunca þiirden
ayrý kalmayan Tarlan’ýn bu yönü yeterince
araþtýrýlmamýþtýr. Daha gençlik yýllarýndan
itibaren þiirleri ve yazýlarý Þebab, Servet-i
Fünûn, Edebiyat, Gündüz, Gençlik, Fi-
kir ve Sanatta Hareket, Her Ay, Hilâl,
Ýslâm Düþüncesi, Sebîlürreþad, Türk
Dili, Türk Yurdu, Büyük Doðu, Mevlâ-
nâ, Ýslâm Medeniyeti, Söz, Ülkü, Bu-
gün, Yeni Asya, Yeni Ýstanbul, Zafer
gibi dergi ve gazetelerde yer almýþtýr. Di-
van edebiyatý sahasýndaki vukufunu gös-
teren yazý ve kitaplarý arasýnda tasavvufla
ilgili eserleri de vardýr. Divan þiiriyle ilgili
çeþitli þahýslar, meseleler ve metinler üze-
rine pek çok inceleme ve monografisi ya-
nýnda metin þerhi üzerine yaptýðý ilmî ça-
lýþmalarla dikkati çekmiþ, bilhassa eski
þerh anlayýþýnýn yerine þairin psikolojisi,
hayatý ve çevresini ön plana alan yeni bir
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rassa‘ adý verilir. Bundan amaç sözün fo-
netik armonisini arttýrmak suretiyle onu
güzelleþtirip süslemektir (terimin etimo-
lojisine dair Ýbn Þîs el-Kureþî’nin farklý gö-
rüþü için bk. Me£âlimü’l-kitâbe, s. 98-99).
Ebû Hilâl el-Askerî (Kitâbü’½-Øýnâ£ateyn, s.
416), Ýbn Sinân el-Hafâcî, Ýbn Reþîk ve di-
ðer birçok belâgatçý ise tarsîi beytin orta
kesimlerinin secili olmasýna özgü kýlar. Bâ-
kýllânî cinaslý tarsî‘ türünden söz ederek
Ýbnü’l-Mu‘tezz’in dizesinde “muhîl-muh-
vil”, âyetlerde “mubþýrûn-yukþýrûn” (el-
A‘râf 7/201-202), “mecnûn-memnûn” (el-
Kalem 68/2-3), “þehîd-þedîd” (el-Âdiyât 100/
7-8), “mestûr-menþûr-ma‘mûr” (et-Tûr 52/
2-4) kelimeleri arasýnda bu tür iliþkinin
bulunduðunu belirtir (Ý £câzü’l-Æurßân, s.
126-128).

Kudâme b. Ca‘fer, Ebû Hilâl el-Askerî ve
Bâkýllânî gibi belâgat âlimleri tarsîin kasi-
denin bir iki yerinde icra edilmesini güzel
bulmuþ, fazlasýný tekellüften uzak kalama-
yacaðý düþüncesiyle uygun görmemiþtir.
Bununla birlikte þiir ve nesir halindeki ke-
lâmýn tamamýný bu tür kelime alâkalarýy-
la süsleyen edipler vardýr. Ýbnü’r-Rûmî’nin
þu dizelerinde görüldüðü gibi (a.g.e., a.y.):
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“Ebdânühünne-erdânühünne, vemâ le-
bisne -vemâ mesisne, mine’l-harîri-mine’l-
abîri, harîru-abîru” kelimeleri vezin, seci
ve sîga bakýmýndan birbirinin ayný veya
benzeridir. Ancak burada “hünne, vemâ,
min, maan” tekrarlandýðý için haþiv sayýl-
mýþtýr. Ýbnü’n-Nebîh’in þu dizesinde bü-
tün kelimeler ayný vezinde ve ayný secide-
dir (Hillî, s. 190-191):
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“Fe-harîk - ve-rahîk, cemre-hamre, sey-
fih-seybih, li’l-mu‘tedî-li’l-mu‘tefî” ikile-
meleri eþdeðerdir. Ýbn Nübâte el-Hatîb’in
hutbelerinde haþivsiz tarsî‘ örneklerine sýk-
ça rastlanýr. Þu ifadelerle baþlayan hut-
besinde görüldüðü gibi: 
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“Âkýd-hâsýd, ezimme-eimme, umûr-gu-
rûr, bi-azâim-bi-kavâdim, emrihî-mekrihî”
ikilemeleri eþdeðerdir. Ýbnü’n-Nâzým lafzî
fesahatten saydýðý tarsîe örnek olarak
bu hutbeyi vermiþtir (el-Mi½bâ¼, s. 197).
Makamât türü secili nesir eserlerinde ve
özellikle Harîrî’de tarsî‘ örnekleri yoðun-
dur. Harîrî, Ebû Zeyd es-Serûcî’nin hita-
bet ve fesahatini þöyle tasvir ediyor:
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Reþîdüddin Vatvât cinas, tevriye vb. sa-
natlarla birleþmesi halinde tarsîin daha gü-
zel olacaðýný söylemiþ, tarsî‘ için güzel ör-
nekler vermiþtir:
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Hadis:
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“Du.â,”, 2; Ebû Dâvûd, “Vitir”, 25).

Cinaslý:
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râhât “avuç içleri”, ikincisi “istirahatler” an-
lamýnda cinastýr (“Kadehler ellerde, gönül-
ler istirahatte”). Reþîdüddin Vatvât, Ebü’l-
Hasan el-Ehvâzî’nin bütün risâlelerinin tar-
sî‘li olduðunu belirtir ve þu ifadelerle baþ-
layan risâlesini örnek verir:
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“ (¥adâßišu’s-si¼r, s. 3-5). “Dâim-lâzým,

beka-kazâ; sâkýb-galib, burhân-sultân”
ikilemeleri eþdeðerdir.

Müvelled edipler “taktî‘ ve taksîm” adýný
verdikleri, beytin kelimeleri illetli fiillerin
emir veya mâzilerinden oluþan türü de tar-
sîe dahil etmiþtir. Bu türe Mütenebbî’nin
dizelerinde sýkça rastlanýr (Dîvân, III, 89):
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Yine Mütenebbî, Hamdânî Emîri Sey-
füddevle’yi övmek ve özrünü beyan et-
mek için 341 (952) yýlýnda yazdýðý bir ka-
sidesinde yer alan bu kýtada ona þöyle di-
yor: “Yaþa, hem de ebediyen, bütün kral-
lardan üstün ol, ordular sal, onlara karþý
da bütün insanlarýn efendisi ve lideri sen
ol, ihsanlar bahþet / Emir ve yasaklarýný
içeren fermanlar sal, düþmanlarýnýn ciðer-
lerine vur, dostlarýna in‘am ve ihsanýnla
vefa eyle, düþmanlarýnýn üzerine ordular
sal ve onlarý periþan et // Seni çekeme-
yenleri gazabýnla alt et, muhaliflerini isa-
bet eden atýþlarýnla kahret, ýrz ve namus-
larý koru, savaþ ve gazâlar yap da düþman-
larý esir al / Salacaðýn korkuyla onlarýn gü-
venlerini alt üst et, gazâlarýnla tecavüz-
lerine engel ol, tebaanýn diyetlerini kere-
minle üstlen, beldeleri þükranla yönet, ora-
lardan himayenle düþmanlarý püskürt, is-
teyenlerden ihsanlarýný esirgeme.” Müte-
nebbî’nin ayný kasidede yer alan þu dizesi
de bu türdendir (a.g.e., III, 85):
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med Ýkbal’den, Ýstanbul 1960); Zebur-u
Acemden Seçmeler (Muhammed Ýkbal’-
den, Ýstanbul 1964); Darb-ý Kelim (Mu-
hammed Ýkbal’den, Ýstanbul 1968); Hicaz
Armaðaný (Muhammed Ýkbal’den, Ýstan-
bul 1968); Ýkbalden Þiirler (Ýstanbul 1971).
(eserleri hakkýnda daha geniþ bilgi için bk.
bibl. Eskiyerli).

BÝBLÝYOGRAFYA :

Sadettin N. Ergun, Ali Nihad: Hayatý ve Eser-
leri, Ýstanbul 1937; Yusuf Ziya Ýnan, Prof. Dr. Ali
Nihad Tarlan, Ýstanbul 1965; Adnan Siyadet Tar-
lan, Merhum Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan’ýn Haya-
týnýn Tek Istýrabý ve Kalan Hoþ Sedasýndan Yan-
kýlar, Ýstanbul 1980; a.mlf., Prof. Dr. Ali Nihad
Tarlan (S.I.): Hayatý ve Eserleri, Ankara 1995,
s. 9-16; Âmil Çelebioðlu, Ali Nihad Tarlan, Anka-
ra 1989; Müjgân Cunbur, “Prof. Dr. Ali Nihat Tar-
lan’ýn Hayatý ve Eserleri”, Prof. Dr. Ali Nihad Tar-
lan’ýn Makalelerinden Seçmeler, Ankara 1990,
s. 1-9; a.mlf., “Tarlan, Ali Nihad”, Türk Dünya-
sý Edebiyatçýlarý Ansiklopedisi, Ankara 2007,
VIII, 205-207; Faruk K. Timurtaþ, “Ali Nihad Tar-
lan ve Eserleri”, TDED, XIII (1964), s. 1-6; a.mlf.,
“Hocam Ali Nihad Tarlan”, TK, XVII/195 (1979),
s. 135-138; Mehmet Çavuþoðlu, “Hocam Prof.
Tarlan Ýçin”, Türk Edebiyatý, sy. 61, Ýstanbul 1978,
s. 17-20; Meserret Diriöz, “Prof. Dr. Ali Nihad
Tarlan”, TK, XVII/193 (1978), s. 56-60; a.mlf.,
“Ali Nihad Tarlan’ý Anarken”, Türk Edebiyatý,
sy. 156, Ýstanbul 1986, s. 56-57; Cüneyt Eskiyer-
li, “Kiþi Bibliyografyasý ve Ali Nihad Tarlan’ýn
Eserleri”, TUBA, III (1979), s. 1-29; Gönül Alpay
Tekin, “Ali Nihad Bey’in Hayatý”, a.e., s. 31-35;
a.mlf., “Ali Nihad Beyin Kiþiliði”, a.e., s. 36-49;
“Tarlan, Ali Nihad”, TDEA, VIII, 273-275.

ÿGünay Kut

– —
TARSÎ‘
( [�<)�
א )

Sözü ayný vezinde ve kafiyede 
öðelerle süslemek anlamýnda 

edebî sanat.
˜ ™

Sözlükte “yapýþmak” anlamýndaki rasa‘
masdarýndan türeyen tarsî‘ “yapýþtýrmak;
bir þeyi deðerli taþ ve mücevherlerle süs-
lemek” demektir (el-Mu£cemü’l-vasî¹, “rs.”
md.). Bedî‘ ilmi terimi olarak “tarsîu’l-ýkd”
(gerdanlýðýn iki tarafýný eþdeðer inci ve mü-
cevherlerle süslemek) terkibinden gelmek-
tedir. Ýbn Sinân el-Hafâcî, Ziyâeddin Ýb-
nü’l-Esîr, Ýbn Hicce ve diðer bazý âlimlerin
öngördüðü bu etimolojik yaklaþým (Sýrrü’l-
fe½â¼a, s. 190; el-Me¦elü’s-sâßir, I, 397; ƒi-
zânetü’l-edeb, s. 398) kelimenin terim an-
lamýyla örtüþtüðünden isabetli görünmek-
tedir. Çünkü yaygýn anlamýyla tarsî‘ sanatý
þiirde beytin mýsralarýný teþkil eden, ne-
sirde ise seci kýsýmlarýný meydana getiren
lafýzlar arasýnda vezin, kafiye (revî) ve i‘rab
yönünden benzer, denk ve eþdeðer öðe-
lerin bulunmasýyla oluþur. Böyle þiire mu-


