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TAZMÝN

kilk-i Nedîm / Nukl sundu içtiðim sahbâ-yý
irfân üstüne / Süzme çeþmin gelmesin müj-
gân müjgân üstüne / Urma zahm-ý sîneye
peykân peykân üstüne-[Nedîm]). Çok bili-
nen bir mýsra veya beytin iktibas edilme-
si halinde þairin adýnýn söylenmemesi ku-
sur sayýlmamaktadýr (Rûm’da ona Sürûrî
gelemez mi karþý / Ýþte meydân-ý sühan git-
meyelim Þîrâz’e-[Sürûrî]; Halep anda ise
bunda bulunur endâze / Ýþte meydân-ý sü-
han gitmeyelim Þîrâz’e-[Fehîm-i Kadîm]).
Bir þair diðer bir þairin mýsralarýndan alýp
onu kendi þiiri gibi gösterir yahut maz-
mununu deðiþtirerek kendi þiirine katar-
sa bu sirkat sayýlýr. Ancak halef selefin þi-
irini alýp daha güzel biçimde söylerse bu
tazmin deðil nazîre olur. Çünkü tazminde
esas olan þiiri deðiþtirmeden ve þairini giz-
lemeden kullanmaktýr. Yahya Kemal, Selî-
mî’nin (II. Selim), Nef‘î’nin, Recâizâde Mah-
mud Ekrem’in ve Abdülhak Hâmid’in mýs-
ralarýný gazel, kýta ve þarkýlarýyla tazmin
etmiþtir. Modern þiirde bir mýsra veya bey-
ti olduðu gibi tazmin etme yoluna gidil-
miyorsa da bazý þairlerin eski þiirden ilham-
la tazmini andýran alýntýlar yaptýðý görü-
lür. Meselâ Behçet Necatigil’in, “Ýçimize
kapandýkça gül / Bir gül açýlmaz yüzün
teg” dizelerinde Fuzûlî’nin ünlü “Su Kasi-
desi”ndeki, “Suya versin bâðban gülzârý
zahmet çekmesin / Bir gül açýlmaz yüzün
teg verse bin gülzâra su” beytinden taz-
min yoluyla yararlanýlmýþtýr.
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Allah’a nisbet edilen bir tâzim ifadesi.
˜ ™

Sözlükte “yükselmek, bir þeyin üstünde
bulunmak, þeref ve kudret sahibi olmak”
anlamýndaki ulüv (alâ’) kökünden türeyen
ve fi‘l-i mâzî olan teâlâ, daha ziyade Allah

lafzýnýn ve Hak gibi ilâhî isimlerin geçti-
ði yerlerde tâzim amacýyla kullanýlmakta
olup “þan, þeref ve hükümranlýðý yüce ol-
sun” mânasýna gelir; bu baðlamda “kendi
konumunun üstünde baþka bir konumun
bulunmamasý” demektir. Karþýtý “aþaðýda
bulunmak” anlamýndaki süfüldür. Ulüv Al-
lah’ýn her yönüyle yüceliðinin anlaþýlýp ifade
edilmekten münezzeh olduðunu belirtir.

Teâlâ kelimesi Kur’ân-ý Kerîm’de tama-
mý Mekkî olan sûrelerde on dört âyette
geçmekte ve bunlarda Cenâb-ý Hakk’ýn ken-
disine karþý þirk koþma, eþ, evlât vb. va-
sýflar nisbet etme gibi þeylerden münez-
zeh bulunduðu ifade edilmektedir (M. F.
Abdülbâký, el-Mu£cem, “te.âlâ” md.). Bu
âyetlerde teâlânýn tâzimin yaný sýra tenzi-
hi de vurguladýðý dikkat çekmektedir. Ye-
di âyette “sübhâne” ve teâlâ kelimeleri bir-
likte kullanýlarak Cenâb-ý Hak her türlü acz
ve noksanlýktan tenzih edilmektedir. En‘âm
sûresindeki âyette (6/100) müþriklerin Al-
lah’a çocuk, ortak, acz ve noksanlýk isnat
ettikleri belirtildikten sonra O’nun bunlar-
dan uzak olduðunu bildirmek üzere zik-
redilen “sübhânehû ve teâlâ” terkibinin
“maâzallah” (Allah’a sýðýnýrým) anlamýna gel-
diði kaydedilmektedir (Mâtürîdî, V, 162).
Burada Cenâb-ý Hakk’a mecazen yüksek-
lik izâfe edildiði ve O’nun noksanlýklardan
tenzihinin yüksekliðe benzetildiði kabul
edilmektedir. Zira yere / aþaðýya atýlan kir-
li þeylerin yüksekte olana bulaþmasý söz
konusu deðildir (Ýbn Âþûr, VII, 409). Diðer
taraftan Allah’ý tenzihte sübhâne ile bir-
likte teâlânýn da kullanýlmasý bu ikisinin
farklý anlamlar taþýdýðý biçiminde yorum-
lanmýþtýr. Nitekim Fahreddin er-Râzî’ye
göre sübhâne ile kullarýn Allah’ý her türlü
acz ve noksanlýktan tenzih ettiði belirtilir-
ken teâlâ ile O’nun yüceliði anlatýlmaktadýr
(Mefâtî¼u’l-³ayb, XIII, 117; krþ. Ebû Hay-
yân, IV, 194).

Hadislerde teâlâ kelimesi genellikle tâ-
zim, dua ve niyaz baðlamýnda geçmekte-
dir. Namazda iftitah tekbirinden sonra
okunan Sübhâneke’nin “ve teâlâ ceddü-
ke” cümlesi (Müslim, “Salât”, 52; Tirmizî,
“Mevâkýt”, 65; Nesâî, “Ýftitâh”, 18) “aza-
metin yücedir” anlamýna gelmektedir. Hz.
Hasan’ýn Resûlullah’tan rivayet ettiði, na-
mazda okunmasý istenen bir duada da
“teâleyte” (sen yücesin) sözü yer almakta-
dýr (Ebû Dâvûd, “Salât”, 119, 120, “Vitr”,
5; Nesâî, “Ýftitâh”, 17). Gerek Kur’an’da ge-
çen gerekse hadislerden verilen örnekler-
de bulunan teâlâ ifadesi, tâzim ve tenzih
bildirmekle beraber Allah’ýn isimlerinden
sonra zikredildiði yaygýn kullanýlýþýndan bi-
çim olarak farklýdýr; bununla birlikte bu þe-

beyitteki alâkalý kýsým kafiye lafzýyla ilgili
ise kusur, baþka bir lafýzla ilgili ise daha
küçük bir kusurdur (Ýbn Reþîk, I, 171). Þu
örnekteki kusur birinci türdendir:
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(Biz soruyoruz Sa‘d’a, Rebâb’a, sen de
sor bizi Hevâzin’e: Savaþ meydanýnda
karþýlaþtýðýmýzda miðferleri ve baþlarý
parçalayan keskin kýlýçlarýn tepelerine
nasýl inip çýktýðýný). Ziyâeddin Ýbnü’l-
Esîr bu tazmini kusur saymamaktadýr
(el-Me¦elü’s-sâßir, II, 342).
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ÿÝsmail Durmuþ

™ TÜRK EDEBÝYATI. Tazmin kelimesi
eskiden nazým ve nesir için kullanýlýrken
gazeteciliðin yayýlmasýndan sonra tazmin
nazma, iktibas nesre ait bir terim haline
gelmiþtir. Tazmin daha ziyade gazel ve ka-
sidede uygulanýr. Bazan tek beytin baþý-
na mýsra ilâvesiyle birden fazla bent oluþ-
turularak tazmin beytinin her bentte tek-
rarlandýðý musammatlara da rastlanýr. Taz-
minde alýntýlanan þiir parçasýnýn kime ait
olduðunu söylemek bir kuraldýr (Biham-
dillâh zamânýnda be-kavl-i Sabri-i Þâkir /
Girîbân-ý felek mehcûr-ý dest-i âh-ý þekvâ-
dýr-[Nef‘î]; Râsih’in bu beytini tazmîn edip
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dan Ermenekli Mustafa Saffet efendilerdir.
Cemiyetin idare heyeti Fâtih dersiâmlarýn-
dan Mustafa Sabri Efendi’nin baþkanlýðýn-
da Mehmed Âtýf Efendi (ikinci baþkan),
Ermenekli Mustafa Saffet (umumi kâtip),
Eþref Efendizâde Þevketî, Said Kürdi (Nur-
si), Düzceli Zâhid, Seydiþehirli Hasan Feh-
mi, Manisalý Mustafa, Âsitâneli Hâfýz Ab-
dullah ve Sinoplu Mehmed Emin’den mey-
dana gelmekteydi. Vefa’da Molla Hüsrev
mahallesinde faaliyetlerine baþlayan cemi-
yet dört maddelik asýl nizamnâme, kýrk
yedi maddelik iç nizamnâme ile bir beyan-
nâme yayýmladý. Bu beyannâmede geliþ-
me ve kalkýnmanýn ancak ilim, teknik, sa-
nayi, ziraat, ticaret, adalet, siyaset, diya-
net ve askerlik gibi hususlarda kaydedile-
cek geliþmelere baðlý olduðu, milletin yük-
selmesinin bütün sosyal sýnýflarýn dengeli
bir þekilde olgunlaþmasýyla gerçekleþebi-
leceði belirtilmiþ, ayrýca bütün hizmetleri
devletten beklemek yerine her zümrenin
kendi geliþmesini kendisinin saðlamasý ge-
rektiði düþüncesinden hareketle Cem‘iy-
yet-i Müderrisîn’in oluþturulduðu ifade edil-
miþtir (Cem‘iyyet-i Müderrisîn Nizamnâ-
me-i Esâsîsi, s. 3-6). Asýl nizamnâmede ce-
miyetin baþlýca gayeleri eðitim ve öðreti-
mi geliþmiþ ülkelerin seviyesine çýkarmak
için giriþimde bulunmak, din ilimlerinde ve
müsbet ilimlerde zamanýn ihtiyaçlarýna ce-
vap verebilecek düzeyde bilgilere sahip öð-
renciler yetiþtirmek, halký dinî ve ahlâkî
bakýmdan aydýnlatmaya, müslümanlar ara-
sýnda kardeþlik baðlarýný, sosyal dayanýþ-
mayý güçlendirmeye, ferdî teþebbüsleri
geliþtirmeye çalýþmak, müderrislerin hak
ve menfaatlerini koruma, refah seviyele-
rini yükseltme yönünde çaba harcamak
þeklinde sýralanmýþtýr (2. md.). Ýç nizamnâ-
mede cemiyetin organlarý ve çalýþma esas-
larý tesbit edilmiþtir. Burada öðretim, ida-
re, neþriyat, halk eðitimi, terbiye, kardeþ-
lik ve yardýmlaþma encümenleri kurulma-
sý öngörülmüþ (9-17. md.), vilâyet ve ka-
zalarda þubeler açýlacaðý (25. md.), diðer
hizmetler yanýnda köy çocuklarýný eðitmek
ve Ýslâm esaslarýný öðretmek için nahiye
ve köylerde heyetler kurulacaðý belirtilmiþ-
se de (27-29. md.) dönemin aðýr þartlarý ve
cemiyetin kýsa ömürlü olmasý yüzünden
bunlar kýsmen gerçekleþtirilebilmiþtir.

Mustafa Sabri Efendi’nin þeyhülislâm-
lýða tayini üzerine baþkanlýðýna Ýskilipli Âtýf
Efendi’nin getirildiði cemiyetin mensup-
larý, aralarýna müderrislerden baþka kiþi-
lerin de katýlmasýna imkân saðlamak ama-
cýyla nizamnâmede deðiþiklik yaparak Ka-
sým 1335’te (1919) cemiyetin ismini Teâ-
lî-i Ýslâm Cemiyeti þeklinde deðiþtirdi (SR,

XVIII/453 [1338/1919], s. 130-131) ve cemi-
yet ilga edildiði 1922 yýlýna kadar bu isim-
le faaliyet gösterdi. Cemiyetin idare heye-
ti Ýskilipli Mehmed Âtýf Efendi baþkanlý-
ðýnda Dârü’l-hilâfeti’l-aliyye Sahn Medre-
sesi Arap edebiyatý müderrisi Konyalý Ab-
dullah Âtýf Efendi (ikinci baþkan), Süley-
maniye Medresesi dinler tarihi müderrisi
Bergamalý Mehmed Zeki (umumi kâtip),
Erzincanlý Hasan Efendi, Ýstanbullu Þere-
feddin (Yaltkaya), Tâhirülmevlevî Bey, Ma-
nisalý M. Hayreddin Efendi, Kayserili Þem-
seddin Efendi, Seydiþehirli Hasan Fehmi’-
den oluþuyordu. Nizamnâmede yapýlan bu
deðiþiklik beklentiler istikametinde cemi-
yetin nüfuzunu arttýrdý. Nitekim yeni isim
altýnda Tekirdað, Kastamonu, Çal, Mani-
sa, Eskiþehir, Bursa, Çorum, Ýskilip, Kon-
ya, Yeniþehir, Uþak, Ödemiþ, Çankýrý, Af-
yon, Merzifon gibi yerlerde þubeler açýldý,
hatta köylere kadar hizmet götürüldü. Bu
arada cemiyetin halka pratik dinî bilgiler
vermek için eserler yayýmladýðý bilinmek-
tedir. Teâlî-i Ýslâm Cemiyeti vaaz ve irþad,
yoksul hastalarýn tedavisi, yeni mektep ve
medreseler açýlmasý gibi faaliyetler yanýn-
da halka içkinin zararlarýný anlatan, bolþe-
vikliðin Ýslâmî hükümlere aykýrýlýðýný ilân
eden beyannâmeler neþretti; iþgal kuv-
vetlerinin temsilcilerine verdiði bir muh-
týra ile Ýstanbul’un iþgalini, ayrýca hilâfetin
saltanattan ayrýlmasý yönündeki teþebbüs-
leri, müslümanlarýn din hürriyetine yöne-
lik baskýlarý protesto etti.

Ýstanbul hükümetinin baskýlarý sonucu
meþihat makamýnca hazýrlanýp Teâlî-i Ýs-
lâm Cemiyeti adýna Kuvâ-yi Milliye aleyhin-
de daðýtýlan bir beyannâme cemiyeti töh-
met altýnda býraktý (beyannâmenin metni
için bk. Tunaya, Türkiye’de Siyasal Parti-
ler, II, 387-392). Böyle bir beyannâmenin
hazýrlandýðýný öðrenen Tâhirülmevlevî,
Mehmed Âtýf Efendi ve diðer bazý üyeler
buna tepki gösterdiler. Yapýlan müzakere-
de meþihat mektupçusu ve Mustafa Sab-
ri Efendi’nin damadý Bergamalý Zeki Efen-
di cemiyetin beyannâmeyi kabul etmesi-
ni, aksine hareketin vatana hýyanet sayý-
lacaðýný belirtti, ancak red taraftarlarýnýn
daha güçlü olduðunu görünce kabul edil-
se de edilmese de hükümetin bu beyan-
nâmeyi Anadolu’ya göndereceðini söyle-
di. Bu yoðun baský altýnda yapýlan oylama-
da kabul ve red oylarýnýn eþit geldiði gö-
rülünce o sýrada baþkan olan Mehmed Âtýf
Efendi’nin olumsuz oy vermesiyle beyan-
nâme usulen reddedildi (Tâhirülmevlevî,
s. 69-71); buna raðmen mühürsüz ve im-
zasýz olarak Yunan uçaklarýndan Anadolu
üzerine atýldý. Daha sonra Ýstiklâl Mahke-

kilde geçtiði bazý örneklere de (yekulü’llâhu
teâlâ) rastlanmaktadýr (Müsned, IV, 7; Bu-
hârî, “Tevhîd”, 15; Ýbn Mâce, “Edeb”, 58).

Tebâreke kelimesi de teâlâ ile birlikte
veya tek baþýna tâzim ve dua amacýyla kul-
lanýlmaktadýr. Sözlükte “kiþinin bir yerde
durup bir iþi yapmakta devam etmesi” an-
lamýndaki bürûk kökünden türeyen ve “te-
fâul” kalýbýndan fi‘l-i mâzî olan tebâreke
“hayýr, lutuf ve ihsaný her ölçünün üstün-
de olan, zâtýnda ve sýfatlarýnda yüce ve
münezzeh olan” demektir. “Yaratýlmýþlýk
özelliklerinden münezzeh bulunan” mâna-
sýndaki “tekaddese”, “kusur ve ayýplardan
uzak olan” anlamýndaki “tenezzehe” de Al-
lah’ýn isimlerinden sonra teâlâ ile birlikte
ya da ayrý þekilde kullanýlmaktadýr. Bunun
yanýnda benzer fonksiyona sahip baþka
ifadeler de bulunmaktadýr. “Celle celâluh”
(azamet sahibi, kadrü kýymeti en yüce
olan), “celle þânuh” (þaný yüce olan), “cel-
le ve alâ” (azametli ve yüce olan), “azze ve
celle” (daima galip, izzet ve azamet sahibi)
bunlardan bazýlarýdýr. Ýslâmî edebin gere-
ði kabul edilen bu ifadeler Allah’ýn ismini
anan müminlerin O’na karþý duyduklarý iç-
ten saygýyý yansýtmaktadýr. Teâlâ Allah laf-
zýyla birlikte (teâla’llah) beðenilen bir þey
karþýsýnda “mâþallah, ne güzel!” anlamýn-
da da kullanýlýr. “Teâla’llah yâ hannân ki
zâtýna zevâl olmaz / Yüce sultân yâ men-
nân nüzûle intikal olmaz” mýsralarý buna
örnek gösterilebilir (Ümmî Sinan Divaný,
s. 1).
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TEÂLÎ-i ÝSLÂM CEMÝYETÝ

Önce Cem‘iyyet-i Müderrisîn adýyla
meslekî bir cemiyet olarak kurulan,

daha sonra bu ismi alan
fikrî, siyasî ve içtimaî bir dernek.

˜ ™

15 Þubat 1335’te (1919) Ýstanbul’da
Cem‘iyyet-i Müderrisîn adýyla oluþturul-
du. Kurucularý Fâtih dersiâmlarýndan Ab-
dülfettah, Geyveli Ýbrâhim Hakký, Ýskilip-
li Mehmed Âtýf ve Bayezid dersiâmlarýn-

TEÂLÎ-i ÝSLÂM CEMÝYETÝ


