
CiNANi 

bir kardeşi 99S'te ( 1587) vefat etmiş
tir. 

Kaynaklara göre CinanT Türkçe, Arap
ça, Farsça şiirler yazmış ve hat sanatıyla 
da meşgul olmuştur. Hoşsohbet ve nük
tedan bir kişi olup hikaye ve kıssa aniat
makla da şöhret bulmuştur. Eserlerin
de mevcut bilgilerden anlaşıldığına gö
re çok şişman ve sağ gözünden rahatsız 
olan Cinani'nin bu fiziki kusurlarıyla il
gili birçok latifesi vardır. 

Eserleri. 1. Divan. Oldukça hacimlidir. 
Başta lll. Murad ve lll. Mehmed olmak 
üzere devrin ileri gelenlerine kasideler 
sunan şair onlardan çeşitli vesi.lelerle ca
izeler talep eder. Divanının önsözünden. 
eserinin tertibine dostu Azeri Çelebi'nin 
sebep olduğu anlaşılmaktadır. Çok sayı
daki kaside ve gazelleri yanında şaire 
asıl şöhretini kazandıran şiiri eri, 1 OO'ün 
üzerindeki tahmis ve tesdisleridir. Cina
ni şiirlerinde birçok tarihi şahsiyetten 
bahsetmiş, 177' si Türkçe, 33' ü Farsça 
olmak üzere 21 O tarih manzumesinde 
özel hayatına dair ve çağdaşı olan pek 
çok şair hakkında dikkate değer bilgiler 
vermiştir. Çok sayıdaki latife ve man
zum mektupları ise onun mizahi tabia
tını yansıtmaktadır. Altmış üç Farsça 
manzumenin de bulunduğu divanının bir 
nüshası İstanbul Üniversitesi Kütüpha
nesi'ndedir {TY, nr. 3096) Eser üzerinde 
Cihan Okuyucu tarafından bir doktora 
çalışması yapı l mıştır {b k. b ibi. ı 2. Riya
zü '1- cin an. 986' da ( 1578) tamamlanıp 
lll. Murad 'a sunulan yaklaşık 3300 be
yitlik bu mesnevi, Azeri Çelebi'nin teş
vikiyle tamamlanmış ahlaki ve didaktik 
bir eserdir. Nizami' nin Mal]zenü '1- es
rar'ına nazire olarak kaleme alınan mes
nevi. on bölümlük bir girişten sonra yir
mi "ravza"ya ayrılır. sonunda da hatime 
ve dua bölümleri bulunur. Birçok yazma 
nüshası mevcut olan eserin iki nüshası 
İstanbul Üniversitesi {TY. nr. 36591 ve Mil
let {nr 11491 kütüphanelerinde bulun
maktadır. 3. Bedayiu'l-asar*. Konuları
nı yerli hayattan aldığı için önemli sayı
lan mensur bir hikaye mecmuasıdır. Bir 
nüshası Paris Bibliotheque Nationale'
dedir {A ncien Fonds Turc, nr. 385) 4. Ci

Iaü'l-kulub*. Taşlıcalı Yahya'nın Kitab -ı 

Usul (Usulname) adl ı mesnevisine nazT
re olarak kaleme alınmış ahlaki ve di
daktik bir eserdir. Cilaü '1- kulUb Mus
tafa Özkan tarafından giriş, inceleme ve 
sözlük ilavesiyle yayımlanmıştır {istan
bu l 1990) 
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Cinani'nin hamse sahibi olduğuna dair 
rivayetler ise doğru değildir. 
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CİNAS 
(.r~l) 

Belagatın bedi' kısmında yer alan 
bir söz sanatı. 

_j 

Sözlükte "iki şeyin birbirine benzeme
si " anlamında masdar olan cinas, edebi
yat terimi olarak anlamları farklı , yazılış 

veya söylenişleri (sesleri) aynı yahut ben
zer olan kelimelerin nazım ve nesirde 
bir arada kullanılması yoluyla yapılan 

söz sanatını ifade eder. Buna tecnis de 
denir. Sünbülzade Vehbi'nin. "Eyleme 
vaktini zayi' deme kış yaz oku yaz" mıs
raındaki mevsim manasma olan birinci 
"yaz" ile "yazmak" masdanndan emir olan 
ikinci "yaz" cinas için bir örnek teşkil 
etmektedir. "Zalim sultanı ziyaret eden, 
kükreyen asianı ziyaret eden gibidir" 
(;~ı 41 ;ı;s ;6:-Jı .;,ll.Lll ;~ ) sözünde 
"ziyaret" masdanndan ism-i fail olan bi
rinci ve ikinci "zair" kelimeleriyle "kük
remek" anlamına gelen "zeir'' masdarın
dan ism-i fail olan üçüncü "zair" kelime
si arasındald benzerlik cinasın bir diğer 
örneğidir. " Padişah onun hakkını verdi " 
( ~~~ ~_,ı ~~~ ,l, ) cümlesinde "hak" anla
mında isim olan birinci "dad" ile "vermek" 
( .:ı~b ) masdanndan üçüncü tekil şahıs 
olan ikinci "dad" da cinas için örnek ola
rak gösterilebilir. 

Cinani divanının lik iki sayfası ıiü Kıp .. TY. m. 30961 ile Cinani'nin Riyazü'f-cinan adlı eserinin ilk sayfası 
(Süleymaniye Ktp .. Ayasofya, nr. 1833) 



Belagat kitaplarında değişik yönler
den tasnife tabi tutulan cinas. genellik
le önce cinas-ı tam ve cinas - ı gayr-i tam 
olmak üzere iki bölüme, daha sonra bun
lar da kendi aralarında alt bölümlere ay
rılmaktadır. 

Cinas-ı Tam. Lafız itibariyle birbirine uy
gun cinasiara denir. Tam cinas "vücüh-i 
erbaa" denilen dört şeyin ittifakı ile. ya
ni cinası meydana getiren kelimelerin 
harfleri, sıraları. sayıları ve harekeleri 
bakımından birbirinin aynı olması ile 
meydana gelir. Bu tür cinas, yukarıda
ki örneklerde olduğu gibi benzer keli
meler tek bir kelimeden meydana ge
lirse "cinas-ı tamm-ı basit" adını alır. 

"Ey Hata ülkesinin bütün güzellerinin nu
ru! Senin yüzünü görmekten uzak kal
mak hatadır" ( ı:ı~Y. .JJ~ lk> ı:ı~ ....ıı t\.r..- 151 
lk:;. ..::.-,; 15.J./J ) örneğinde şekil bakımın
dan birbirinin aynı olan "hata"lardan bi
rincisi Çin'deki Hata ülkesi, ikincisi ise 
"yanlış" anlamında olup bu cümle de 
cinas-ı tarnma örnek teşkil eder. Ben
zer kelimelerden her ikisi veya biri bir
leşik kelime olursa bu tür cinasa "cinas-ı 
tamm-ı mürekkeb" adı verilir. Keçeciza
de Fuad Paşa'nın, "Bir evdedüzen olsa 
düzen olmaz o evde" mısraında "iki ka
dın" anlamında olan "dü zen" ile "uyum" 
anlamına gelen "düzen" arasındaki ben
zerlik buna örnektir. Bir diğer örnek de, 
"Hükümdar bağış yapan cömert bir kişi 
değilse onu bırak, çünkü devleti gidici
dir, payidar olamaz" ( 4:A> 1.; ,§;, ~ &. 1.;1 

~1 ,; .d_,.ı.ı "".ı.ı ) beytidir. Burada cinasın 
birinci unsuru. "sahip ve malik" anlamın
daki "za" ile " bağış" anlamına gelen "hi
be" kelimelerinden meydana gelmiştir; 
ikincisi ise "gitmek" anlamındaki "zehab" 
masdarının ism-i faili olan "zahibe"dir. 

Mürekkeb cinas "cinas - ı müteşabih", 

"cinas - ı mefrük" ve "cinas-ı merfü" ol
mak üzere üç kısma ayrılır. Cinas-ı mü
teşabih, Keçecizade Fuad Paşa'nın ınıs
raında olduğu gibi benzer kelimelerin 
yazılışlarının aynı olması halinde orta
ya çıkar. Ayrıca, "Kim canımı tedavi et
tiyse inci ve mercan hazinemi götürdü" 
( ~,_... ı:ı~.,.,.. J .)~ ~..r. ~,_... ı:ı~ ..... ~_; ,;ıl..)~ .s~) 

cümlesi de cinas-ı müteşabihe örnektir. 
Burada birinci "mercan·. ismin -i halini 
güçlendiren "mer" ekiyle "can"dan oluş
makta, ikincisi ise süs eşyası olan "mer
can" anlamına gelmektedir. 

Benzer kelimelerin yazılışları farklı 

olursa cinas-ı mefrük adını alır. Ahmed 
Paşa'nın, "Ah kim ömrüm cihan mülkün
de canansız geçer 1 Ben cihan mülkün 
n'iderem çünkü can ansız geçer" beytin
de "canansız" kelimesiyle "can ansız" 

arasındaki benzerlik buna örnektir. "Gön
lüne sor, mukayese etsin bakalım. onu 
hangi darbe daha çok incitir; çanların 
darbesi mi yoksa ayrılık darbesi mi?· 
( ~' ~lfll .....,.,.,._;, 1 l,p.Y. .....,_r.II15! d...i.:J ~ 
~ 15.f)l ....., .,.,..:., ) beytinde "çan (naküs) dar
beleri" anlamındaki "darbü'n -nevakisi" 
ile "ayrılık darbeleri" anlamına gelen 
"darbü'n -neva" ve "mukayese etmek''ten 
müennes emir sigası olan "kisi"den olu
şan "darbü'n-neva kisi" arasındaki ben
zerlik de cinas-ı mefrüka örnek teşkil 
eder. Farsça'da "birinden, bir şeyden il
gisini kesrnek anlamındaki "dil berdaş
ten" ( .;:.b,.r. J~) ile "güzele sahip olmak" 
anlamındaki "dilber daşten" ( .;:.1~ ~~) 
fiilieri de cinas - ı mefrüka örnektir. 

Mürekkeb cinas. iki kelimeden değil 
bir kelime ile diğer bir kelimenin bir par
çasının aynı olmasından meydana gelir
se bu tür cinasa cinas-ı merfü denir. İs
mail Safa'nın. "Yokken güneşin eşi se
mada 1 Bir eş görünürdü şemse mada" 
beytindeki "semada" ve "şemse mada" 
kelimeleri arasında olan benzerlikle. "Şe

ref ve fazilet sahibi olman için gücün yet
tiğince hile yapma" ( ..;1; ~ ...:....J..:...I 4- _,s:JI 
:ı.._,s:J~ ~~_;...ıl ~ ) beytinde birinci 
mısrada "hile" anlamındaki "mekr" ile "ne 
zaman" anlamındaki "mehma"nın ilk yarı

sı olan "meh"in ( .... ) birleşmesinden olu
şan "el-mekrüme" ( .... _,s:JI ) ve ikinci mıs
rada bulunan "iyilik ve kerem" anlamın

daki "el-mekrüme" ( :ı.._,s:JI) arasındaki 
benzerlik gibi. Farsça'da "kadehe eğil

me. yönelme" anlamına gelen "meyl-i 
cam" ( ~~ ~) tamlamasındaki ilk keli
menin son harfi "li" ( ~) ile "cam" keli 
mesi birleştirilince "gem" anlamında "li
cam" ( ~~) kelimesi ortaya çıkar ki bu 
da cinas-ı merfüa örnek gösterilir. 

Cinas- ı tam. cinası meydana getiren ke
limelerin isim veya fiil oluşuna göre de 
ikiye ayrılır. Kelimelerin her ikisinin isim 
veya fiil olmasıyla yapılan cinasa "cinas-ı 
mümasil" denir. FuzQii'nin, "Gerçi ey dil 
yar için yüz verdi yüz mihnet sana" ınıs
raında "yüz" kelimelerinin ikisi de isimdir. 
"Abbas. savaş şiddetienince aslanların 

bile kendisinden korkup kaçtı ğı bir aslan
dır. Fazi ihsan (fazi). Rebi' de bahar yağ
muru (rebl ') gibidir." ( ~.ı::.. ı .;1 ...... ~ ...... ~ ) 
( ~.J C;:!)~ ~ ..W~ 1 J:.JI ) beytin
de de Abbas. Fazi ve Rebi' kelimeleri 
isimdir. İzzet Molla'nın, "Dest-i kütahı
mızı etmemiş Allah resa 1 Menba - ı lut
funu yoksa elimizle kaparız 11 Bize ver
sin mi Huda ab-ı hayatı tevfik 1 Hızr'ı 
bulsak reh-i zulmette külahın kaparız" 
dörtlüğünde "kaparız" fiilierinden birin
cisi "tıkamak". ikincisi "almak, yakala-
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mak" anlamındadır. "Kıyametin kapaca
ğı gün günahkarlar çok kısa bir süre ka
lacaklarına yemin ederler" (;;..LJI ~~ ~_,., 
;;..L....r-'- !_,:,ll. .:ı,-~1 ~ /er-ROm 30 / 55/) 
ayetinde birinci "saat" "kıyamet günü", 
ikincisi "kısa zaman parçası" anlamında 
olup ikisi de isimdir. Farsça'da biri "ağız. 
dama k". diğeri "m ura d, maksat" anlam
larına gelen iki "kam" ( ~l5) kelimesi de 
bu türe örnek olarak verilebilir. 

Benzer kelimelerden birinin isim. di
ğerinin fiil olması halinde meydana ge
len cinasa "cinas-ı müstevfa" denir. Sün
bülzade Vehbi'nin yukarıda örnek ola
rak verilen mısraındaki "yaz" kelimeleri 
böyledir. Ayrıca İbn Künase'nin oğlunun 
ölümü münasebetiyle söylediği mersiye
nin, "Yaşasın diye ona Yahya adını ver
dimse de Allah'ın emri karşısında ölüm
den kurtulmaya hiçbir çare yoktur" ( ~ 
J::-. ~ .WI..l"l ~.J Jll ,§;, ~J ~~)bey
tinde geçen "yahya" kelimelerinden bi
rincisi özel isim, ikincisi fiil olup buna 
örnek teşkil ederler. 

Cimıs-ı Gayr-i Tam. Cinas-ı tamdaki 
dört benzerlikten (vücüh-i erbaa) birinin 
noksan olması ile meydana gelen cinas
tır. Bu noksanlık veya kelimeler arasın

daki farklılık Farsça'da "derd" ( ~.J~ dert), 
"gerd" ( ~_; toz). "dürd" ( ~.J~ şarap tor
tusu) ve "düzd" ( ~j~ h ırsız) örneklerinde 
olduğu gibi harflerin türlerinde olursa 
buna " cinas-ı lahik" denir. Cinas-ı lahi~ 
da noksanlık veya farklılığın kelimenin 
başında, ortasında veya sonunda olma
sına göre üçe ayrılır. Kamil Paşa'nın, "Pe
derinizin tarlk-i edeb ve terbiyesine sa
lik ve heva vü hevese galebe ile netsini
ze malik almalısınız" cümlesindeki "salik" 
ile "malik" ve "Şüphesiz nankörlüğüne 

kendisi de şahittir ve insan mal sevgisi
ne aşırı derecede düşkündür" ( ~ ;,.;) 
~.c::J~I ~ ;,.;~ ~ ı.!ll.ı [ei-Adiyat 100 / 

7-8/l mealindeki ayetlerde "şehid" ile 
"şedid" kelimeleri arasındaki benzerlik 
ve farklılık bunlara örnek teşkil eder. 

Farklılığı harflerin sayısından kaynak
lanan cinaslar "cinas-ı nakıs " adını alır. 

Burada da farklılık başta, ortada ve son
da olabilmektedir. Baki'nin, "Sinesin et
se kaçan kan-ı maarif arif 1 Kılsa her 
harfe nazar bir nice ma'na görünür" 
beytindeki "maarif" ile "arif" kelimele
ri; "Durumun aynen devamı imkansız
dır" ( Jb.ll.r J~l ~~~ ) sözündeki "hal'' 
ile "muhal"; "Ve bacak bacağa dolaşır. 
İşte o gün sevkedilecek yer sadece rabbi
nin huzurudur" ( 4 .JJ) .§l.J4 .§UI ..:...<...::..J~ 

.§Wl Lx [ei-Kıyame 75 / 29-30/l ayetin
deki "sak" ile "mesak" kelimeleri arasın
daki benzerlik ve farklılık buna örnektir. 
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Farsça'da, "Ey belayı seçen ve elinin sır

tını ısıran" ( •.J.t} ..:......J ~ .J •.ı.;,:} ~..sı) 
sözündeki "güzide" ve "gezfde" bunun için 
örnek olarak verilir. Ayrıca "gil" ( JS kil). 
"gül" ( JS çiçek), "derd" ( J.JJ ). "dürd" ( J.JJ) 

misallerinde olduğu gibi yazılışları aynı. 
okunuşları farklı kelimeler de cinas-ı na
kısa örnek gösterilir. 

Cinası meydana getiren kelimeler ara
sındaki farklılık hareke ve sükun dolayı 

sıyla olursa buna "cinas-ı muharref" de
nir. Sünbülzade Vehbf'nin. "Büse-i nukl-i 
!ebi bezme edip nakl-i neval" mısraında
ki "nukl" ve "nakl" kelimelerinde hare
ke farkı; "AIIahım! Beni güzel yarattığın 
gibi ahlakımı da güzelleştir" ( ..:.:......t.S r-#1 
ı}l> ~ ı}l> ) hadisinde "halk" ( Jl> ) 
ile "huluk" ( Jl> ) arasında ise hareke 
ve sükün farkı vardır. 

Cinaslı kelimelerde harflerin sıralanı
şında bir fark olursa "cinas-ı kalb" mey
dana gelir. Sürürf-yi Kadfm'in, "Mur gi
bi emrine kılmış itaat halk-ı Rüm" ınıs
ramdaki "mQr" (karınca) ile "Rüm" (Ana
dolu) kelimeleri arasında bu tür bir cinas 
vardır. "Kılıcında dostlar için fetih, okun
da düşmanlar için ölüm vardır" ( ~ cl.l..> 
ü:> ,l..~.t-Yıl ~ ~.JJ 1 ~ y~.W ) beytin
de de "feth" ( ~ ) ile "hatf" ( ü:> ) ara
sında cinas-ı kalb mevcuttur. 

Cinası meydana getiren kelimeler ara
sındaki farklılık harflerin noktalarından 
kaynaklanıyorsa bu nevi cinasa "cinas-ı 

hattf" denir. Buna "cinas-ı musahhaf" 
veya "cinas-ı tashff" adı da verilir. "Şeb - i 

tarfk" ( 4):i..,...: karanlık gece) ve "rah-ı 
barfk" ( 4.J4 •G ince yol) tamlamaların
daki "tarfk" ile "barfk" kelimeleri buna 
örnektir. Nef'f'nin, "Bize Tahir Efendi 
kelb demiş 1 İltifatı bu sözde zahirdir 1 
Maliki mezhebim benim zira 1 İ'tikadım
ca kelb Tahirdir" dörtlüğünde "zahir" 
(~U;. ) ile "Tahir" (~lk ) kelimelerinin 
arasında sadece nokta farkı vardır. Ay
nı şekilde, "Üstünlüğün seni ·şımarttı" 
( l!l~ l!l._,.i.) sözündeki "garr~ ve "izz" ke
limeleri arasındaki fark da ilk ve son 
harflerinin noktalı ve noktasız olmasın
dan ibarettir. 

Cinasın başka türleri olduğu gibi ci
nas grubuna giren iştikak, müzdevic, red
dü'l - acüz ale's-sadr, fham, müşakele, 

akis, şibhü'l-iştikak vb. birtakım söz sa
natları da vardır. 

Bunlardan başka belagat kitapların
da "cinas-ı lafzi" ve "cinas-ı ma'nevf" 
ayırımı yapılır. Bu ayırım Recaizade Mah
mud Ekrem'den itibaren Türkçe belagat 
kitaplarına girmiştir (bk. Ta'lfm·i Edebiy· 
ya~ s. 340). Bu anlayışa göre yukarıda 
verilen örnekler cinas-ı lafzf grubuna gir-
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mektedir. Cinas - ı ma'nevi ise "cinas - ı iz
mar" ve "cinas-ı işaret" olmak üzere iki 
kısımda incelenmektedir. Ancak Türkçe 
edebiyat kitaplarında cinas - ı ma'nevf is
tihdam, tevriye ve mugalata-i ma'neviy
ye ile karıştırılmakta ve Recaizade'den 
beri tartışma konusu olmaktadır. 

Cinas bilhassa mizahi konularda oku
yucunun hoşuna giden bir sanat olup 
divan ve halk edebiyatlarında geniş ilgi 
görmüştür. Çok orüinal örnekleri bulun
duğu gibi sırf sanat kaygısıyla yapılmış 
cinaslar da vardır. Ayrıca eski şairterin 

Arapça ve Farsça kelimeleri çokça kullan
ması cinasın sınırlarını genişletmiştir. 
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CiNAYET 
( "-!.l:::JI ) 

Genel olarak mala ve bedene yönelik 
hukuka aykırı fiiller, özellikle de 

adam öldürme anlammda 
kullanılan fıkıh terimi. _j 

Sözlükte "günah işlemek; işlenen gü
nah ve suç" anlamlarına gelen cinayet, 
·fikıh terimi olarak mala ve cana yönelik 
hukuka aykırı fiilieri ifade eder. Bu an-

larnda hayvanların mala ve cana verdik
leri zararlar fıkıh kitaplarında "cinaya
tü'l-hayevanat", umuma ait yollara bı

rakılan eşya ve benzeri şeylerden mey
dana gelen zararlar da "cinayatü'l -cema
dat" başlığı altında ele alınmaktadır. Ay
rıca insanların doğrudan veya dalaylı 

hareketleriyle mala yönelik haksız fiilie
rine cinayet denilmekteyse de bunlar 
daha çok türüne göre gasp* veya itlaf* 
terimleriyle ifade edilmektedir. En dar 
anlamıyla cinayet, adam öldürme ve mü
essir fiil karşılığında kullanılır. Böyle bir 
fiilde bulunan kimseye elini, bu fiile ma
ruz kalana da mecniyyün aleyh denir. 
Şafii ve Hanbeli hukukçuları insana yö
nelik katil ve müessir fiiller için cirah • 
terimini kullanmaktadırlar. Fıkıhta ayrı

ca kişinin ihramda iken dikişli elbise giy
rnek, koku sürünmek. kıl koparmak gi
bi yasak fiilieri işlemesine de cinayet de
nir. Cinayet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 
geçmemekteyse de hadislerde terim an
lamında kullanılmıştır (mesela bk. Müs

ned, lll, 89; Ebü Davüd, "Diyat", 25; N e
sai, "TaJ.rrim", 29) 

İslam hukukçuları şahsa yönelik cina
yeti adam öldürme (cinayet ale'n-nefs), 
müessir fiiller (cinayet ala ma düne'n-nefs) 
ve anne karnındaki çocuğa yönelik ve 
onun ölümüyle sonuçlanan cinayetler ol
mak üzere üçe ayırırlar. Adam öldürme 
de kendi içinde Hanefller'e göre amd, 
şibh-i amd, hata, hata mecrasında cari 
ve tesebbüb olmak üzere beşe, onların 
dışındaki hukukçulara göre ise amd, 
şibh-i amd ve hata olmak üzere üçe ay
rılmaktadır. Kasden adam öldürme esas 
itibariyle kısas, kasıt olmadan adam öl
dürme de diyetle cezalandırılır. Kasıt ol
madan adam öldürmede diyetin uygu
lanmadığı durumlarda veya diyete ilave 
olarak ta'zir cezasının uygulanması da 
söz konusu olmaktadır (bk. KATİL). 

İslam hukukçuları müessir fiilieri "ki
şinin uzuvlarına yönelik yasak fiiller" di
ye tarif etmektedirler. Müessir fiiller amd 
veya hata ile vuku bulan fiiller olmak 
üzere ikiye ayrılır. Bu tal<sim Hanefiler 
ve bir kısım Hanbelfler'e göredir. Arnden 
olan müessir fiilin cezası uzuvda kısas
tır. Kısas cezasının uygulanabilmesi için 
fiilin kasden yapılmış olması, hukuka ay
kırı bulunması, müessir fiile maruz ka
lan ile fail arasında din, cinsiyet ve sayı 
bakımından denkliğin bulunması. kısas 

yapılacak uzuv ile müessir fiile konu olan 
uzuv arasında eşitliğin mevcut olması ve 
kısas uygulamasının kasdı aşan bir so
nuç doğurma ihtimalinin bulunmaması 


