
li isimlerle Arapça'ya çevrilen ve hepsine 
birden "Beş Kitap" adı verilen Analytica 
Posteriara (Analütika eş-şaniye, el -Bur

han). Topica (Kiti'ibü Meuadı 'i'l -cede/, el

Cedel), De Sophisticis Elenchis (Kitabü 

Tebkfti 's-sü{ista 'iyyfn, es-Sa{sata) , Rhe
torica (Kitabü 'l-fjatabe) ve De Poetica 
(Kitabü 'ş - Şi'r) adlı eserlerine dayanır. 

Aristo'nun mantık külliyatı üzerinde 
çalışan ilk İslam düşünürü Kindi'dir. Kin
di Kemmiyyetü kütübi Aristotalis adlı 
risalesinde Aristo'nun Organon 'unu teş
kil eden sekiz kitabı tanıtmıştır . Farabi 
ise İlJ-şa'ü'l- 'ulUm 'da mahiyeti bakımın
dan Organon 'u üçe ayırmış, Kategori
ler, Önermeler (el -ibare) ve Birinci Ana
litikler'i el-Burhan 'a {II. Analitikler'e) 

giriş olarak göstermiş, el -Burhan'ı ikin
ci bölüm, el - Cedel, es-Safsata, Kitô
bü'J-Ijatabe ve Kitabü'l-Şi'r' i de üçün
cü bölüm olarak saymıştır. el-Burhan '
da felsefe ve ilimierin zaruri ilkeleri tes
bit edilir: ondan sonra gelen dört kitap 
ise doğru ve yanlış ispat şekillerini gös
terir. Farabi'ye göre şiir sırf hayal alanı
dır, hatabede hayal ve gerçek eşit du
rumda, cedelde doğru yalandan daha 
çok, safsatada ise yalan doğrudan daha 
fazladır. 

Beş sanattan ilki olan burhanın teme
lini teşkil eden II. Analitikler'in bir kıs
mı lll. yüzyılda Huneyn b. İshak, tama
mı ise onun oğlu İshak tarafından Grek
çe'den Süryanice'ye çevrilmiş, IV. yüz
yılda Matta b. Yünus bu metni Arapça'
ya tercüme etmiştir. Topica ise Arap
ça 'ya ilk defa Yahya b. Adi tarafından 
çevrilm iştir. Bundan başka Ebü Osman 
ed - Dımaşki ile İbnü ' I-Mukaffa'ın oğlu İb
rahim de eserin kısmi tercümelerini yap
mışlardır. Aristo 'nun safsataya dair ese
ri Sofistica ' nın Arapça tercümelerinin 
başlıcaları Yahya b. Adi, İbn Zür'a ve İbn 
Naime tarafından yapılmıştır. Aynı ko
nuda Kindi de el-İlJ-tirô.z min l]uda 'i's 
sufistô.) iyye adlı bir risale yazmıştır. 
Rhetorica'ın (Kitabü'l-fjatabe) bilinen ilk 
mütercimi Huneyn b. İshak'tır. Eser baş
ka tercümeleri yanında Farabi tarafın

dan da şerhedilmiştiL De Poetica da 
( Kitabü 'ş-Şi'r) ilki Matta b. Yünus tara
fından olmak üzere birkaç defa Arapça'
ya tercüme edilmiş, Kindi de eseri özet
lemiştiL islam kültür çevresinde Aristo'
nun Organon 'unun öteki kitapları ve 
Porphyrios'un Kategoriler'e giriş olarak 
yazdığı İsagiici'si ile birlikte Organon'un 
burhan, cedel, safsata. hatabe ve şiir ko
nularındaki bölümleri çeşitli zamanlar-

da tercüme. tefsir, şerh ve hulasa edil
miş, ilk tercümelerin bazıları Kindi ve 
Farabi gibi otoriteler tarafından kontrol 
edilmiş ve böylece islam dünyasında cid
di bir mantık hareketi başlamıştır. 

Kindi'den itibaren Gazzali'ye gelince
ye kadar mantık sadece felsefenin bir 
disiplini sayılırken ilk defa Gazzali'nin 
kelam ile mantık arasında sağlam bir 
bağ kurması üzerine artık "sahih" delili 
"cedeli" delilden, "ikna i" delili "safsata", 
"mugalata" ve "şiir " den ayıran mantık 

kelam ilminin güvenilir bir aleti olarak 
büyük ilgi görmüştür. İbn Haldün 'un 
kaydettiğine göre (Mukaddime, lll , ı ı 39-
1 140) İbn Sina'dan sonraki bazı mantık
çılar (müteahhirTn) kıyasın muhtevasını 

teşkil eden burhan, cedel, hatabe, şiir ve 
safsata alanlarına dair beş kitabı nazarı 
itibara almamış veya pek az ilgi göster
ınişlerse de daha sonra "mantık sana
tında önemli bulunan ve birer dayanak 
olan" bu alanlara yeniden büyük ağırlık 
verilmiştir. İslam mantıkçı larının diğer 
felsefi disiplinlerdeki duraklamaya rağ
men genel mantık çalışmalarını kesinti
siz sürdürmeleri yanında beş sanatı da 
önemle işlemeleri, özellikle kelam ve fel 
sefe tartışmalarında muarızlarının gö
rüş ve delillerindeki gerçek dışı unsur
ları daha iyi yakalayabilmek, kendi gö
rüşlerini güçlü deliliere dayandırarak is
patlamak, ayrıca genel olarak eğitimde 
başarı sağlamak gibi sebeplere bağlan
maktadır. 
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BEŞ ŞEHİR 

Ahmed Harndi Tanpınar'ın 
deneme tarzında yazdığı 

şehir monografilerini ihtiva eden eseri. 
L ~ 

1941 yılı sonuna doğru Ülkü mecmu
asında makale ve şiirler yayımlamaya 

başlayan Ahmed Harndi Tanpınar'ın o yı l 

"Bursa'da Zaman ve Hulya Saatleri " adlı 

BES Ş EHiR 

uzun yazısı çıkar. Bu yazı, şairin aynı yı
lın başlarında "Bursa'da Hulya Saatleri " 
(Tasufr-i E{kar, nr. 4645, 8 Mart 1941) adıy

la çıkan. daha sonra geliştirilerek "Bur
sa'da Zaman" olarak şöhret kazanan şi
iriyle tema ve doku bakımından bir iç 
içe oluş karakteri gösterir. Deneine tar
zının bir örneği olan bu yazı Beş Şehir 
adlı kitabın da ilk nüvesini teşkil ede
cektir. Bu yazıyı birer ikişer yıl aralıklar
la (1 942- 1945) "Ankara ", "Erzurum" ve 
"İstanbul " yazıları takip eder. Tanpınar 
bunlara " Konya"yı da ilave edip kitabını 
bütünleştirerek ilk baskısını gerçekleş
tirir (1 946) Gördüğü ilgi üzerine 1960'ta 
yapılan ikinci basımda metinleri yeniden 
gözden geçirir ve ilaveler yapar. Bu ba
sımın önsözünde, " hayatımızda kaybolan 
şeylerin ardından duyulan üzüntü ile ye
niye karşı beslenen iştiyak"ın yazıların 

iki temel motifini teşkil ettiğini söyler. 
Gerçekten de kitaptaki beş şehrin hika
yesi veya tasviri, tanıtılması için söyle
nebilecek ortak özellik, eskinin büyük de
ğerleriyle geleceğe uzanan Türk şehirle
rinin tarihi ve kültürel maceralarını ve 
ümitlerini aksettirmesidir. Böylece An
kara 'da Roma imparatorluğu'ndan Sel
çuklu ve Osmanlı'ya , Erzurum'da yakın 
devir tarihinden günümüze, Konya 'da 
Selçuklu'dan Osmanlı'ya , Bursa'da Os
manlı 'dan aktüel tarihe, nihayet istan
bul'da Bizans'tan Osmanlı'ya , süreklili
ğini kaybetmeyen ve kopmayan bir sü
reç içinde devamlı ve zihni bir gidiş ge
liş bütün bu medeniyetlerin, sanat eser
lerinin, hayat tarzlarını n, kültürlerinin, in
sanlarının mukayeseleri imkanını verir. 

Millet ve tarih hakkındaki fikirler inde 
Yahya Kemal'in kendisi üzerinde büyük 
tesiri olduğunu sık sık hatıriatmış olan 
Tanpınar ' ın "Bursa 'da Zaman" ile "Bir 
Gün İcadiye 'de " dışındaki şiirlerinde bu 

Beş Şehir' in 

ikinci 
baskısın ı n 

kapağı 

IAnka ra 19601 
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tesiri görmek ve tesbit etmek kolay de
ğildir. Buna karşılık roman ve hikayele
rinde olduğu gibi hemen bütün nesir ya
zılarında ve özellikle de Beş Şehir'de 
Yahya Kemal' den gelen tarih zevki ve 
kültürü açıkça görülür. Nitekim Beş Şe

hir'i ona ithaf etmek istediğini, fakat 
kitabın her iki basımı sırasında da uzak
ta bulunduğu için bu arzusunu yerine 
getirernemiş olduğunu "Antalyalı Genç 
Kıza Mektup"unda esefle kaydeder (Kap
lan, Tanpınar'ın Şiir Dünyası, s. 174-179). 

Kitap, yayımlandığı tarihten günümü
ze okuyucu kitlesi kadar tenkitçiterin de 
ilgisini çekmiş, şehir monografisi yahut 
deneme alanında olsun sık sık benzer
lerinden farklılığına işaret edilmiştir. Beş 
Şehir'in en önemli özelliği, yazıların ob
jektif birer şehir monografisi olmaktan 
ibaret kalmamasıdır. Bunlarda, tarih bil
gisinden ziyade tarih kültürü. sanat ta
rihi tasvirlerinden çok sanatkar sezgisi, 
bir sosyal yapının incelenmesi yerine de 
insani değerlerin ön planda tutulduğu 
görülür. Diğer bir özelliği ise kitabi bil
giye değil yazarının müşahedelerine da
yanmasıdır. Hayatının büyük bir bölü
münü İstanbul'da geçirmiş olan Tanpı
nar. kitabında anlattığı şehirlerin her 
birinde en az iki yıl veya daha fazla bir 
süre kalmış, oranın tarihi, mimarisi, gün
lük yaşayışı, insanları ile bir alim gibi de
ğil fakat bir dost gibi adeta haşir neşir 
olmuştur. Bunun bir istisnası olan Bur
sa'ya da kısa yahut uzun sürelerle bir
kaç defa gitmiş olduğunu bizzat ken
disi söyler. Böylece şehirlerin anlatıldığı 
sayfalar arasında Tanpınar' ın hatıraları 

ve müşahedeleri de yer alır. Bununla 
beraber esere seyahat notları veya ha
tıralar dizisi demek de mümkün değil
dir. Yazarın profesyonelce olmayan mi
mari, müsiki, hat ve nakış zevki yazıla
rın estetik temelini oluşturur. Her şehir
de oranın yetiştirdiği veya orada yaşa
mış olan siyasilerin, İdarecilerin, sanat
karların yanında yazarın bizzat tanıdığı 
esnaftan. zenaat erbabından otantik kü
çük şahsiyetler, onların faziletleri, acıla
rı, sevinçleri, gözyaşları ve küçük ihti
rasları yazıların zengin malzemesini oluş
turur. Bütün bunlar, kaybolan değerler 
için duyulan ince bir hüznün yanında 
Tan pınar' ın üstübuna mahsus gizli bir 
ironiyle anlatılmıştır. 

Şehirleri medeniyetlerin aynası olarak 
telakki eden Tanpınar, bu beş Türk şeh
rini üzerlerinden geçmiş ve sanatına. ya-
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şama şekillerine, insaniarına sinmiş me
deniyetleriyle dile getirmiştir. Bu şehir
lerin çoğunu ilk defa ya işgaller sırasın
da veya Milli Mücadele sonrası gören ya
zar. buraların "taş ü toprak arasında" 
yeniden yapılaşmasının hayallerini ku
rar. Erzurum'da olduğu gibi kendi ken
disine sürekli olarak, "istinat noktasını 
bulmadıktan sonra kuwet hatta mani
vela neye yarar?" diye sorar durur. Şe
hirlerin ruhlarını anlatırken biraz da bu 
"istinat noktaları" nı arar. Böylece her 
şehrin tarihi ve gerçek hayatları bilinen 
şahsiyetlerinin yanı sıra yarı evliya, din 
adamı, alim, devlet adamı gibi isimleri 
etrafında birer efsane teşekkül etmiş 
insanları. yeni nesillerin ileriye yapacak
ları hamlelerde istinat noktası olur. An
kara'da Ahi Şerafeddin, Hacı Bayram-ı 
Veli, Horasanlı Baba İlyas, Ak Şemsed
din. Şeyh Zeyneddin-i Hafi gibi evliyanın 
adı geçerken Erzurum'da daha yakın yıl
ların din adamlarını sayar: Solakzadeler. 
Abdülkadir Hoca, Müftizade Edib Hoca, 
Hafız Hamid Efendi. Ebülhindili Harndi 
Bey, Gözübüyükzade. Konya'da Alaeddin 
Keykubad gibi çok yücelttiği bir hüküm
darın isminin yanına Şeyh Şehabeddin es
Sühreverdi gibi alim bir şahsiyeti, Mev
lana'yı ve Şems'i ilave eder. Osmanlı'ya 
yaklaştıkça bu istinat noktaları çoğalır. 
Bursa'da efsanevf kahraman Konuralp'la 
başlar. onu Geyikli Baba, Üftade, Makkad 
Dede gibi evliya takip eder. Süleyman 
(Çelebi) Dede, Emir Sultan. Şeyh Edebali 
ve İsmail Hakkı Bursevf büyük din adam
ları olarak yerlerini alırlar. Şehirlerin göz
le görülmeyen, fakat varlıkları her yer
de hissedilen bütün bu insanlarının "dev
letin iç nizarnını yaptıkları" sık sık vur
gulanır. Beş Şehir'in en zengin bölümü, 
şüphesiz bütün kitabın yarısına yakın 

hacimdeki İstanbul'a ait alanıdır. Bura
da Tanpınar'ın belli bir noktada kesifleş
tiğini söylemek zordur. istanbul'un su
larından başlayarak kültürüne giren her 
unsur yazarın zengin hatıralarıyla besle
nerek anlatılır. Kıyafetler, kullanılan kü
çük eşya, çarşılar, müsiki. mimari, cami 
ve tekkeler, ezan ve Kur'an sesleri, so
kak satıcıları, insanların birbirine bağ
lılığı gibi büyük terkibi yapan parçalar 
tasvir edilir. Tanpınar'ın bütün Osmanlı 
Devleti'nin de sembol şehri olarak gör
düğü istanbul için asıl söylemek istedi
ği de bu terkiptir. "Küçük büyük, mana
lı manasız, eski yeni, yerli yabancı, gü
zel çirkin bir yığın unsurun kaynaşma
sından" doğan bu terkip arkasında iki 

mühim mihverin olduğunu belirtir: Müs
lümanlık ve imparatorluk müessesesi. 

Bütün bunları aynı zamanda yenileş
ıneye doğru atılacak adımların, yapıla

cak hamJelerin istinat noktaları olarak 
göstermek isteyen Tanpınar, çok defa 
bu maksadı unutarak eskinin müdafaa
sını ön plana çıkarmıştır. Bütün bahis
lerde ortak olan. yazarın yenileşmeyi teb
cil eden bütün gayretine rağmen Osman
lı medeniyet ve kültürünün. bunları do
ğuran büyük değerlerin yavaş yavaş kay
bolmasından gelen bir iç sızısının. bi
tip tükenmeyen bir nostaljinin varlığı

dır. Halk ve divan şiirinden mısralarla 

şarkı güfteleri de bu duyguları zengin
leştirir. 

Bütün bu hususiyetleri dikkate alına
rak Beş Şehir'in, şiir üslübu ağır basan. 
deneme-monografi karışımı bir tür ola
rak kabul edilmesi daha yerinde olur. 
Kitap Tanpınar'ın eserleri arasında deği
şik seviyede okuyucu grupları tarafın

dan sevilmiş, aranmış, bu sebeple bir
çok defa basılmıştır (son bs. Milli Eği tim 

Bakanlığı Yay. İ stanbul 1 989) 
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MUHAMMEDİYYE 
( o<;.~Ü~j.J..,;~) 

Ahmed Midhat Efendi'nin, 
Hz. Muhammed'in risaletinden önce 

onun peygamberliğini müjdeleyen 
alametlere dair eseri. 

_j 

Eser mukaddime, methal ve hatime 
dışında "Beşair-i Tarfhiyye" ve "Beşair -i 

Kitabiyye" olmak üzere iki ana bölüm
den meydana gelmiştir. 

Methalde anlatıldığına göre. açık fi
kirli ve zeki bir Katalik ilahiyatçısı olan 
bir dostu, Ahmed Midhat Efendi'yi ziya-


