Babilden Baleybelene: ilk Yapma Dil,
ilk Kutsal Dil
Mustafa Koç·

F'IRST LANGUAGE FROM BASEL:
F'JRST ARTIF'ICIAL LANGUAGE. F'IRST SACRED LANGUAGE
The XVI.lh-ccntury Ottoman scholar Mu/ıyi-i Gulşeni madc the first attempt to rcconstruct the 'first and saC'ri'CI language· in his linguısuc
work callcd "Bcileybelen". Here we ınvcstı~atc the socıo-economical and
potılıcal hackground of thıs attempt of Gu/şı>nı and his followers . Flrst
of all wc th:snıbe the ııwentors of thıs fırsı artıfıc ıal language and the
ennronment they lıved ın Then wc try to draw a general framework
settıng out from the extant Paris and Caıro copıes or "Bdleybelen anel
study the gmmıııar ;:ınd vocahulary of the language.
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ÖZET
X\1 yuzyıl Osmanlı coğrafYasında yaşayan Mu/ıyi-i Gulşeni. hem Batı

hem de Doğu nwclenıyetlertnde uzun yıllar surcn ılk "e ılahi dıli' yenı
den ın~a ctnw çabalarına ılışkın ılk prauk tc-crubeyı BQ1eybeletı adını
\'Crdığı dıl çalışmasıyla ortaya koymu:;;tur. Bu araştırmada böyle bır tc·
şebbusun arkasında yatan sosyo-ekonomik lle dını ve siyasi arkaplan
tesbit edllıncp,c çalışılmış; bu ılk yapımı cllli ıC'mt t'den ler ile ıcad edilen
ortam tasvir edilmiştir. Ba/eybelerı dilini tçt>ren yazma eserlerin gunumi.ızc ulaşan Paris ve Kahirc nushaları uzerindcn genel bır çerçevesi.
dilbilgısı kuralları ile l<elime hazinesi uzerınde durulmuştur.
Anahtar KeUmeler. Bcileybelen dılı . Ilahi clıl. !lk dil. Muhyi-1 Gıılşerıı.

Yapma dil.

Bütün dUlere kaynaklık eden ana dili. Tanrı'nın Adeın·e ögrettıgı ve Ba·
bil felaketine kadar kullanıldıgı kabul edilen bu kusursuz dili keşfetme yolunda birçok çalışma meydana getirildi. Lingua sacra olarak adlandırılan bu
ilk dili arama çalışmalarına bilimsel dil ve evrensel dU çalışınaları da katıldı.
Sözgelimi Dan te {ö. 1321 ). Tanrı'nın Adem'e oğretllgl evrensel dil ilkelerine
halk dillerinden hareketle ertşilebilecegine inanır: Eleşllrel bir çözümleme
sonrasında halk dillerini yöneten degişmez ilkeler bulunabilecek. bu genel ilDr.. Istanbul Uni\'ersilt'si .
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keler de Adem'c verilen ana gramer kurallarıyla uygunluk gösterecekti. Bacon (ö. 1626). türlü dillerin karıştınlması neticesinde elde edilebilecek verilerle felsefi grameri olan mükemmel bir dil meydana getirmenin mtimktin
olabileceğini düş li n ür. Leibniz (ö. I 71 6). hakikati keşfetme aracı olacak bilimsel bir dil yaratılması gerektiğini savunur. ı
İlk dili yerıiden yaratma çabaları sürerken, kutsal ve kusursuz diUn ölü
ya da yaşayan dillerden biri olduğuna dair bir yığın tekliftn yer aldığı geniş
bir literatür meydana getirildi. Adem'tn dilinin ne olduğu sorusu. çoğunluk
la teoloji!<. ve milliyetçi yaldaşımlarla öne çıkanlan bir dille cevapland ırı1ır. 2
Her iki medeniyet dünyasında ilahi diü ortaya çıkarma yolunda ilk pratik tecrübe l6.yy'da Osmanlı coğrafyasında Muhy'i adlı bir Türk tarafından
·aaleybelen· adıyla ortaya kondu.3
Medeniyetlerin, kültürlerin, ırkların ve dillerin Babilinde ortak bir dil
oluşturma hamleleri, 19.yy'ın ikinci yarısında Johann Martin Schleyer'in
l879'da ürettiği Volapüku ve Leyzer Ludvik Zamenhofun l887'de Esperantosu ile başlatıldı. Bunları doğal dillerin sisteminden beslenen yüzlerce yapma
dil takip etti. Doğal dillerin yerini tutmayan, ancak doğal dilleri konuşanlar
arasında iletişimi sağlamak için basit gramer kurallarına dayanan. diğer dillerin analiziyle gereksiz unsurlardan ayıklanmış rasyonel bir yardımcı dil fikri, modern dünyada birçok pratik dil tecrübesinde hayat buldu.
farklı köl<en ve yapıda diller konuşan kültürleri içeren İslam medeniyetinin yardımcı dili olması amacıyla Baleybeleni meydaııa getiren Muhyi, yapma diller tarihinin lnırueusudur. Baleybelen, farklı dilleri konuşanların dillerinden vazgeçmeyeceği. ancak yapay yardımcı bir dile olumlu yaklaşabile
cekleri ön kabulüyle vücut bulan yapma dUlerin kaderini yaşayan Uk dil oldu. Ardılları gibi basitlik ve rasyonellik ilkesinde yükseldi, yine ardılları gıbı
hayatta kalmak için büyük nüfuz odaklarını arkasına aldı. Muhyi, bu dil
projesinin zamanla daha da geliştirileceğ;inl. yeni kurallarla yeniden yap ılan 
dınlacağ;ını düşünüyordu. Yarım yüz yıJ boyunca gösterilen gayretin akıbeti
ni takip edemiyoruz. Aynı amaçla 1879'da üretilen Volapi.tkü 1889'da Avrupa'da savunan dernek sayısı 283'tü. Daha Zamenhof hayattayken Espcranto uluslararası yardımcı dil oldu.

2

3

Bu alanda en derli toplu çalışma için bkz. Umberto Eco. Atırupa Kulturunde Kusursuz
Dil Arayışı. istanbul !995.
Batıda. "Havva. Fransızca konuşan bir yıları tarafından baştan çıkarılır: Tanrı lsveççe. Adem Danimarkaca konuşur. Ostroski. butun dilleri Macarcaya: Başrahip François. Brötoncaya: Pretorlus. Lehçeye baglar. Geniş bir kesim. bu imtiyazı Tora·nın dili lbraniceye verir. Bu bir yıgtn gôruşun Islam dünyasında da karşılıklan vardır: "Adem'in
Cennet'teki dili Arapça idi. ancak Adeın Isyan edince Allah ondan Arapçayı aldı. o da
Suryarıice konuşmak zorunda kaldı. Tevbe edince de Allah tekrar ona Arapçayı verdi."; "Allah gazap cttiginde vahyini Arapça. razı oldugunda ise Farsça iıızal eder... Bu
referanslar için bkz. Ducane Cundioğlu. Anlamın Buharlaşması ve Kur'an -Hermenôllk
Bir Deneyim (Il) . ıstarıbul lrsz .. s. 131-156.
Osmanlıda ikinci tecrübe. Feraizcızade Mehmet Şakir'ın ( 1853-1911) I 894'te Sultan
ıı. Abdulhamid'e tal<diın ettigJ Peresenk Saıf-ı Usdn-ı Osnıani Şıikuje-rıisar-ı Zeb6n·ı
Umıi.mi adlı eseridir. Bu çalışına tar:ıfıınızdan Eyııp Tanrıverdi ile birlikte yayıına hazırlanmaktadır
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Sıstemlı

bir biçimde yazılmış risaleler toplamından oluşan Bateybeleni.
uzerinden ınccleınek, dil tarihimizin kapalı kalan bir yönunü açıga
çıkarmak bu çalışmanın ana konusudur. Bu yapıhrken dilin meydana geurildigı kültür muhitine de konuyla ilgisi ölçüsünde yer verilecel<tır.
metınler

Muhyi-i

Gülşeni

Kendisini Mehmed b. fetimilah Ebu TaHb künyesiyle tanıtır. Dede Ebu
Akkoyunlu hukuındarı Uzun Hasan'ın Şıraz hakimi oglu Halll'in4 zorba yönetiminden kaçarak Kazvin'e gelir ( 1475).5 Uzun Hasan. merkeze intikal
eden bu umumi hoşnutsuzlugu kendisine emniyet telkin edeıı Ebu Tatıb'den
soruşturur.6 Etrafında ilmi ve sufl muhit tesis etmiş bir ticaret erbabı olan dedes! Ebu Talib, Şalı Isınail'in 150 l'de Tebrız'e girmesinin ardından başlayan
kıyunda öldurülür. O gl u fethullah (d. 1477?). 16. yy başlarında Osmanlıya Lltica ederek Edırne'ye yerleşır. Burada, mistik çevrelerle ve ilnııye sınıfı ile guçlu ilişkiler kurar.7 1527-28'de Mısır'dan lstanbul'a vazıyetı soruşturulmak
için gctırtllen İbrahım Gulşcni'nin aleyhinde bulunması içııı lbrahlın Paşa tarafından lstanbul'a davet edılır. Kazvin'de bulundugu sıraeta Jbrahlm Gulşe
nl'yc ıntısap etmiş olan fetlıullah. istanbul'da şeyhi lehine !<arar verir.S
fethullah. Zalıide Haıı ı m·ıa9 evlenir. Zahidc Hanım. öınnınun sonlarına
dognı diger ogıu Ahmed'le Kubrevı şeyhlerinden AbduBatif-ı Cami'ye intisap
eder ı o Bu evlilıkten tespıt edebildigimiz ikı oglu ve bir kızı olur :vtehmed (Elmekçızade) ve Mehmed (MuhyıJ ve ısmi meçhul kız. Muhyı nın l<ardeşı Elınekçızade Mehmed. medrese ögretinıuıı bittrdil<teıı sonra bu ı okrasiye geçer.
Önce. Balkanlarda muhtelif kaleterin katipltgınl yurütür, clalıa sonra beytulmal l<alibi ve beytulınal emini olur. ı ı Mehıned. 969 /l561 -62'de Rumeli defterdarlıgı. 972/ 1564-65'te de Mısır deftcrdarlıgı görevine getirilir. Son vazifesi sırasında Mihrimalı Sultan'ın Arafat'tan Kabe'ye su getirtilınesi ışıni ytıni
turken \'efat eder (976 1568-69).12 Muhyi nin kız kardeşı için yegane bilgi.
Ta.Jıb,

\'a1iligi 1470-1478 ara!>ıdır Bkz Ebu Hı·kr -ı Tihrani.
!\1ursel Ozturk. Ankara. 2001 . s 3 327
5
Muhyi'ııiıı blyograflsı ve c~~:rlerı Için bkz. Muhyi-1 Gulşeııi Mencıktb-ı lbrcıhını-1 GulşP
ni ı•e Şemlell-ztide Alımed E;.fendl Şit•e-i Tarikat-I Gulşeniye. yay Tahsın Yazıcı, Ankara,
1982. !> 347 Bu kaynak, bundan sonra Mencik ı b kısaJtmasıyla gosterılf"cekUr.
6
Uzun Hasan. oglunu uyarmak ıçın o !>ırada tarhan olan Ibrahiııı Gul~eniyı gorevlendlrır. Meniıkıb. s . 23-24 . Ebu Talib'in lbrahim Gulşeni ile iyı llışkiler kurdu~u yine Mencikıb'd.ı yer alır· s 348 .
Muhyi. Reşehaı-ı Mu/ıyı (Stlstletutu 'z-zeheb). Senn et Çifter Ktp. nr. :.!65. yaprak 2b. Bu
7
kayııak bundan sonra R(•şelıôt kısaltmasıyla gö;•terıleceklir: Menakıb , s 432.
8 M(•llfıkıb, s. 434.
9
Daha onceki yayınlarıınııda Muhyi'niıı annesının adını Hulvi'n!ıı kaydından hareketle ·şer/fe' olarak tespit etmiştık Muellifnushasında yer alan kenar notunda verilen bilgıylt• bunu tasruh edıyonız
ı O Mcw'ıkıb. s 2 ı 22; Reşı>lıciı. yaprak 71 b .
ı ı Reşı>hiıt. yaprak 152b
12 Seliintki Mustafa Efendi. Tcırlh-i Selciniki (haz Mehmet İpşırl.il . c. ı . Istanbul. 1989. s
31 36. 48. 5 I Mehııwcl Sureyya·nın Eıın,.kçlzade Mehmf'd·ııı ohıınu ıçın \'erdıgı
982/ ı 574 tarihi Tari/ı-l Sclôrııkı'nın konteksını yanlış takıp t•tını·siııdı'll kaynaklanır
tSIC'i/1-1 Osıtıcırıi. Tari lı Vakfı Yayınları, !sıaıılml . 1996. c . lll. '> HH:.!l Nitekilll Muhvi.
4
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Mencikıb'da. oglu Mahmud Çelebi'nin 9851 ı 577'de İstanbul'da Kagıt emini
vazifesinde oldugu kaydıdır. ıJ
Eğitimine ilme ve tasawufa duşkun babası nezaretlnde başlayan Muhyi. Üçşerefell Medresesi'nde medrese ögreniminl sürdürürken Edirne'ye yerleşmiş olan Ubeydullah Ahrar"ın torunu Şeyh Kasun. Gulşeni Aşık Musa ve
Şeyh Mahmlıd-ı Halveli'nin mistik ortamlarında bulunur. Muhyiddln Arabi
okumalarıyla meşgul oldugu Uk gençilk yilları, Ilk mahsulünü verir: Silsiletü '/-aşk (1543). Vahdel-1 vücutçtı düşunceyi benımsediglni Uan eden bu kısa
ıııanifestonun ardından Rumeli Kazaskeri ÇiviZade'yle lbni Arabi konusunda
yaptıgı tartışına ile unlenir ( 1545). ı.ı Ögrenlmini Istanbul'da Sahn-ı Scnıan'da tamamlar. Gelibolulu Süruri, Şeyhüllslfun Ebussuud Efendi gıbı
devrın ileri gelen iliııı adamlarının derslerine devam ettigi bu dönemde. Gulşeni Muhylddin Karaınani. Nakşi Hakim Çelebı. Ahrari Nakşı şeyhleri Şeyh
Ahte, Hruız Muhammed-i Semerkandi. Baba Haydar. Sultim Muhammed-i
Lacıverd-şlıy ve Hace İsa-yı F'azıl gıbı zatlarla Ilişki kurar. ıs Edırne'de Külı
revi şeyhi Abdullattf-1 Cami'ye intiSap eder.
Bu sırada Kanuııı Sultan Suleyman·a şiırlerıni sunarak ilgisinı çekmeye
çalışır. Kapıagası (Vezir) Haydar Aga'nın konagında yapılan edebiyat toplanlıianna kalıldıgı bu cvrede. Zati. Sehabi gıbı buyuk şaırlerin meclislerinde
bulunur: şiirleri Aşık Çelebı Kıyasi. Hayali Bey gibi usta şairlerın dikkatını
çeker. ıs Edırne'de !<adı Abduı rahmaıı Efendi'nin ogıunun doguımına dlışur
dügü tarıh tenkit edilince ortaya koydugu şiir bilgısı takdir edilen Muhyi, daha sonra bu bilgisinı anız ve kafiye konulu ınustakil eserlerinde ortaya koyar
Medrese ögrcniıntnin ardından, Mısır'a kadı olarak atanan Baki Efendt'ye naip olarak eşlik eder (960/1553). Az bir zaman sonra sonra bu görevi
bırakarak Kahıre'de Gulşeni tarıkatının kurucusu lbrahtm Gulşcnı'nin öhı
nıunden sonra yerine geçen oglu Ahmed-i Hayfı.Ji'nin halıresi olur. Kısa bir
süre içinde gözde halifcsi oldugu şeyhlylc geldilderi Istanbul'da bir müddet
Gulşeni postnişinliglne oturan Muhyi. murit kitlesinin artmasından huzursuz oldugu Için tekrar Kahire'ye döner. Hac dönuşu. şeyhine damat olur.
Tekkede muritlerin yetişmesinde hocalık ve tel<kenin devletle ıllşl<ilerlnde
aracılık yapar. Birkaç kez lstanbul'a ve Edirne'ye gelen Muhyi, Mısır'da
1 O13/ 1604- 1605'te vefat eder Gülşenthane·nın haziresine defnedil ir.
200 kadar yapıt ureten Muhyi. şalrliği. Muhyiddın Arabi çizgisini takip
eden tasavvuli çalışmaları, Nakşi ve GLIIşcni şeyhleri uzerine yazdıgı menakıpları, kendi iç mislik tecnıbeslni anlattıgı eserleri: tarih. gramer. tefsir. ha"Mekke'de su yolu htdmetln tamam idup f('vt oldukcin tarih· Birader fevlin<' Muhyi di
ıarih 1 Muhammed mcclistnı.: d..ıhil oldı (9761" tarihını duşunır Mecmua . Darulkutub.
Turki. nr. 7 ı 28. yaprak 443a
ı3
ı

Menakıb. !-.

ı

23

Mahmud Ccınaleddııı el-Hulvı. Lemeıtıl·ı 1/ııluiyye. haz Mehııwt Serhan Tayşi, lst<ııı·
bul. 1993. s 557-558 Söz konusu tartısıııanm tam ınetnı ıçin bk. Reşelıat. yaprak
244a-248n
15 Ilişki kurdugu Ahrarı seyhlerı i ç ın bkz Rl'şehcit . yaprak ı b-2·1a .
16 Reşehiıl . yaprak 14Hb. Jlfenc'ıkıb , s 413-41 1
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dis, retorik , s ıyasetnam e. kclarn gibi birçok konuyu Işlediği müstakll m etinleriyle devr ın en velüt yazarla n aras ın da yer aldı. 17 16.yy Osman lısının bu
çok yönlü dervişl, çoğu oriJinal çalışmala nn a 1566- ı 574 yılları aras ında tamamladığı Brueybeleni de kattı . ıs

XVl . yy

Osmanlıs ınd a

Yapma Dil ve Türkçe Gramer

Ça lışmaları

ı 6. yy' ın Turkçeye eğil en ilk s tm ası . Anadolu Türkçesinin gramerini kaleme alan B ergamal ı Kad ri'dir (ö. ı 530 'dan sonra). Blyografisi ayd ınl aWam a
yan Kadri , Ih ra htm Paşa'ya (ö. 1536) ta kd im e tUğl Müyess iretıi'l-ul um adlı
gramerinin t e lıf sebebinl , yabanc ı dil öğrenimind e a n adili bilgisinin zorunlu
oldugu ve bu vadide dal1a önce b ir eser vücuda gc tırilıne m esı olara k aç ık
la r.t9 İ ki ana boluınden oluşan eser. klasik Arapça gramer kitaplarında takip
ed ilen metoda göre tanzim edil ir. Tasnif ve terimleri itı barıyl a tamamen Arapçadan beslenen eser. ilk hamle ola rak bir ta rihi değer taş ır. Devr ıo egıttm anlayışı ve medrese disiplin i altınd a yaz ılan b u gramer, öğre tim müesseselerinın Türkçe d il eği timin e yer vermemesi sebebiyle Anadolu sal1 as ın da 19. yy
Ikinci yarısına kadar Tu rkçen in grame rı ni iş leye n ilk ve tek kalem lccrubesl
ola rak kald ı ve geliş tirilc m edı.
Çagın , d lle. ozel olarak da Turkçeye egıl c n ik ı ncı şalıs ıyeti Muhyi'dir. Kaflye konus u n u e le al dığı Bıı n ycid-ı Şi'r-1 Arif ad lı escrinde Turkçenln ekieri ve
ışlevleri ile Baleybelen risalclcrinde yeku nu bir ınüs t akll gra mer hacmi ne
u laşacak derecede Tü rkçenın yap ı b ilgısı ve söz d izimi ortaya kon u r.2o Bugüne kadar Turkçe gramer çal ışmaları kara n lıkta kalan Mu hyi'nin d il a lan ında

17 Bilinen eserlerı

Meniikıb-ı lbr(ı/ıım-1 Gulşenı . Reşelıiil Tercııııwst. Nejlwtu'l-l'slıiır

HedTefsiru Süreii'I-Kadr, Kilab- ı Mc'iib. Hakkcı'l-yakiıı . Rtsfı·
lefl'I-Aklild , Sirel-I Muriıd-ı CIM n. Fuyuııı ·J-Veli. Rtsale-t Beyrw'/.Jşfıeyn. Silsilecu ·ı-aşk.
Şerlı-i Hadıs-I Cibril. lltsiınnôme. Şerh-i Hadıs-I Erbain. Alı/ak-ı Kerim Nıısn u Dı/ . Dtl'an !Gaul/cr). Kalbıı Hcıkiknt/'1-Hakaik !Eljlyyel Simsinııyyt>tıı'I-Musaı>uer, lllilıtıd·ı Esma be-Huı•tyyet-1 Mıısenıma Dluan (Kaslclelcr). Gazalename (Manzum). Gauileııanıe
(Mensur). Hunif-ı Aliyal-ı Mııhylddin. Mııkaııaiıt. Şerh-i Musteziıd-ı Muhyı . Rtsiıleji Esnıcil'I- Husniı. Anbertyye Rlsalesl (Rtslile ji Hcıvcissı Anber). Mektuplar . Mu/lle/if ŞIIrler
Gül-i Sad-berg. Bunyad-ı Şl'r-ı Arif. Aynu'l-lıayiıl Şer/tt, Tuhjetu'I-Hekim. 1-lakayıku'/-HI
kem, Meuleui. Tenezzulat-ı Aşkıyye. Aniz-ı Kebir. Scika-1 Kllö.b L•e Meşcihldıı'l-ı•ucıid ue
Meuöcldti'ş-şuhıld. Bereme·y-Kabe'y-Nele. Ket•enıe·y-uurıa e Neı•eme·y-zııno , Ztmiye beremci Beniye nerenıa. Lebeme·y-ueltı sır Ktıbe'y-Meultı. Izhar-ı Ezmtır-ı Ata-tekoddem ue
Keşfi Estar-ı Merclun-lleyh-1 Mubhem, Ye-}laşerııe'y-bezem de'y-Ezena·y-mllier, TaJe
büyii., Kererııe'y-Ad, Zciıe·y-Vekeşa Pe Hfıte'y-Bekeşci. Kitab-ı Pire Fcin-beben. Maslidır-ı
Elsine-l Erb<ı 'cı
yu 'l- 1-larerııeyıı. Ahlak-ı Ktdım.

18 Muhyfnln blyografisl için bkz Bagdatlı Ahdi. Gu/şen-1 Şuara . Istanbul Univ. Yazma
Ktp .. Ty. 2604. yaprak 117a: Kunhu'I·Aiıb<ır'ın Tezkıre Kısrııı (haz. Musl<lfa lc;eıı). An·
kara 1994. s 325. Nev'i2ade At.ii Şakaık-ı .Vu ·ıııaniye t·e Zeytllcri H ada i ku ·t-HcıkcıikJi
Tekmileıl'ş-Şakalk. haz. Alxlulkadir Özcan. lsıaııbul 1989, c. 11 . s 596-597 Katip Çelebi. Fezleke. Istanbul 1286. c ı. s. 274-75 , Mahmud Cemaleddln el-Hulvi. Lemezciı-ı
Hululyye (haz Mehmet Serhan Tayşı ). lsınnbul 1993. s 557-558.
ı 9 Bergamalı Kadri. Müyesslretıl'l-ıı lıim (tıpkıbasını. çeL•rlnıyazılı me lin ve dlıln}. haz. Be·
sım Atalay. Istanbul 1946
20 Muhyi'nin eldeki eserlerınde Kadri nin çalışmasuıdan haberdar oldugu na d<ıır herhaıı
gı bir kayıt yer almaz. Mulwi ııtn Turkçe graını:r nsalelerıııl ın ustakil bir çalışına konusu yapıyoruz .
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en onemli çalışması yapma dU Bô.leybelen ve Brueybeleni ışlcdlgi risaleler
toplamıdır.

I O12/ 1603-4 tarihinde lskenderıye'dc ı !asan Dede'yle görüşen Hulv1
(1574-1654), Muhyi'nln çagdaşı Gülşenl dervışı Evliya Hasan Dede'nin (ö.
1O181 ı 609- ı 0) de bir yapma dil meydana getirdigini ve bu dili kendı geliş
tirdıgl alfabe ile yazıya aklardıgını Lemeıat'ında anlatır:
'Evlıya Hasan'dır

ki lskenderlye'de sakın ehl-ı uzlet sahtlH hru kunse
idi. Istanbul'da vucuda gelıp yenlçt•ri taifesınden Iken aşk-ı mecaz yuıunden cezbe-i ll<lhiye yetişip astlfın-ı pir-i Gulşerıl'dcn ınabet ve bıat
ctınlşlir. Kendlleı t accp Hsanla ve ımıgayyir huruf lle bir kitap telif etmıştır Bin on sekizele merhum oldular Kendi eliyle bır zavıye bina edıp
anda defin olunmuştur."21
Hakkında yalnız Hulvi'nın Lemezana verdıgi bilgiler dışında kendisine
ait kaynaklarda bilgi bulunmayan Evliya Hasan Dede'nin Muhyi'nın dilini mı
kullaııdıgını. yoksa farklı özel bir dil ıni gelişlırdigini. bilmiyoruz. Ancak.
Muhyi'nln tarikat Içindeki etklnligi. yanın asra ynklaşan bir zamanda Brueybelenı Işleyen çok sayıda rlsale kaleme alınası ve asitancdc başta Şeyh Alı
mcd-i ! layııli olmak uzerc bu dile alaka duvanların mevcudiyctl. Evliya De·
dc'ııin B:ileybclen uzerlııdc çalışmış olacagıııı duşunduruyor Tckkede beraber oldugu Edıya'yla \1uhyi'nın lskenderiye·cıc ele sık sık goruştugu muhakkaktır. Muhyi'den farklı olarak Evliya Hasan 'ın yeni bir aifabc gellştırınış olması dikkat çekicidir.
Turkçc ve yapma dılc aıt bu çalışmainı. Anadolu'ya yerleşen Turklcrin
l9.yy'ın ikinci yarısına ka cl ar bilinen bi ı tuıı tcşebbuslerlııln toplaınıdır.22
Göruldugı gıbı Muhyi'nin Balcybcleni inşa ederken devralclıgı Turkçe dil ml·
rası hiç de parlak degildır

Balcybclen
Muhvi. kendisini zebcin-zede-i ebkemô.n (di/sizlere dil vererı) şeklınde tanunlar.23 Nilekim Bô.leybelen sözti, dilsizleri dillendiren ya da dilsizlere dille
hayal veren anlamını verirken diger yandan da bu yapma dilin sahibini karşılar. Dil. adını mucidi Muhyi'den alır. Sö;ı dlzııni. Arapçayı esas aldıgından
Lisô.nıı'l-Muhyi tamlanıasıııa Bô.leybelen karşılık gelir·
Baleybelen <Brue·y-bclen
baJ: dil. lisan
be le n <bel-en (bel- (dirill-. hayat ver·) fıtllnclen ·-en' sonekiyle teşkil edilmiş etken sıfat-fiil: dirilten. hayat veren. ımıhyi.

y: Arapça belirtcç (harf·i

ta·rın ·eı-· işlevinde

önek.

Farsça lis{ın,ı Muhyi tamlaınasının karşılıgı ise Bcilebelendir. Özellıkle
21 Mahmud ei-Hulvi.

Lenıeziit .

YKK Sennet Çifter Ktp., nr 1000 yaprak 320b.

22 Bu uzun de\·rede dille ilgılı çalışınalar Arapça ve Farsçayı kapsar
23 Mulıyi. ruyuıu·I-ııeli MPcnııw. Darulkuttıb. Turkı, nr 7128. yaprak 1H8b Muhyi'nın
bugııııe tııtlkaJ
Mısrıvw

eden eserlt-rıııııı nıulıim bir kısıııını ıçeren bu nıccııııw. Darulkutubu·ı.
Kutuphanesi Tıırkçt· Yazmalar Boluıııll 'ndl' 7128 ınııııar:ırhı lwvıtlıdır.
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Bıinyad-ı Şi'r-i Arif adlı esennde Belen kısaltrnc:ısıyla yetinir. Ancak. Muhyi

Arapça tamlamanın karşılıgı olan Btıleybelen ısmını kullanmakta ısrarcı görünur ve hemen butün eserlerinde Brucybelendcn bır şekilde bahsederken
bu dilin liscini.L'I-Muhyi oldugunu \'Urgular.2-1

Baleybelen Üzerinde Yaptlan Çalışmalar
l805'te Bağdat'ta Fransa Kraliyel Enstitüsu Eski Edebiyat ve Tarih Bömuhabiri ( 181 2'de Fransa'nın Halep konsol os u) Rousseau. H alep'te
özel bir kutupilanede gördugu ve ınahıyetini kavrayaınadığı bir yazmanm gı
rış sayfasının kopyasını. o sırada Istanbul'da Alınan Imparatorluğu E:lçUtgrnde ataşe olara!< bulunan Hanııner'c gönderdi. Haınnıer. lanunlayaınadıgı
bir dille yazılı bu alıntıyı duşuneelerlni almak lçin Sacy've ılettı. Sekiz yıl
sonra söz konusu alıntıyı Içeren Kitô.bu Aslı'l-Merô.sıd ve Faslı'l-Makasıd baş
lıklı eserin Fr::ınsa Imparatorluk Kutuphanesi Doğu yazmaları koleksiyonunda yer alan yenı bir nüshasını bulan Saey·nın. yazınayı U:ııııllıgı etranı yazı
sıyla yapma diller tarihinin bu ilk somut çalışınası gun ışığına çıl<arıldı 25
Yazınanın lçerıgını kavramaya yönelik bu Sacy'ye kılanızluk edecek
metnin kendisinden başka herhangi bir kaynak. bilgi. yazmayı tarihlenclirebilecel< ciddi blı veri yol<tu ve Muhyi ısmi tespll cdllemeınişti.26 Sacy. bilinmcyen bir dilin ılk vcnlcrıııi buldugunıı duşunuvorclu. !kı voıumdan biri olabiJirdı. Bu ya kaybolmuş bır millete aıttı ya da Doğu Kabalıstıerinın kullandıgı gııli bir dıldi! Oryantalızın araştırmalannın l)lıyuk kil!;iifl. onünde duran
336 varaklık çetın metinde grameri ve vokabulcri anlat ıl an Brueybclcnl büyuk bir ustalıkla ve sabırla çbzumleıncve uğraştı Şanslıydı. karşısınn çıkan
yazma Mısır nushası değildl!27
Yazınamn çeşılli böhımlcrınden alıntılarla BaJcybelenl ınceledıgı makale. Nollces et Excrcıits Des ManuserUs de la Biblıotheque fmpertal el Atılres
Bibliothcques·te y<:r alan diger yazılar gıbı Türkolojinin dikkalini çckınedi.
Ayrıca. yazmanm farsça vazmalar bölumündc kayıtlı bulunması Balcybelenlc kaleme alınan eserlerin lwtuphane kataloglarında tespıtini guçleştirdi.
Mehmet All Dagıstani 1306/ l888-89'da yayıınianan Hıdiv Kü.tuphanesi
Tıirlcçe Yazmalar J{ataloğu'nda. Muhyi'nln kırk elvarında eserini ıçeren ınce
muada yer alan Rlscile fi'I-Kavciid'lııin Türkçenın iştikakını konu aldıgını
lüınu

Bir !jl'kilde yı:rh çalışmalarctı Baleybelt>rıf' y<~pılan atıllnrrla Bcllilıl/ı>rı olarak knydedılir:
ve Yazıcı Balibiien
25 Tanılılan yazma Wanslelx'rı tarafından 1672 Teııııııuzunda Kalıire'de satın alınıp
IG71 Şubatıııd;ı B.R'ye goıırlcrlleıı \'t' Fransa lmp.-ıraıorluk Kutuphanesi Farsça Yazın.ılar Bölumum· 188 nurııarnyla kaydedilen eser Notıces et Exrroils Des Maııuscrits
eli' In BibllotlıecJııf' lmperial eı Autres Bibllollıeqııes'ııı 9 cilduıde Sacy·ıun "Kit<ıbu aslı'l-ıııakasıd w laslı'l-nwrasıd, Le capıınl des objets rcclıerches f't 1«' chapilre des choses attendue!:> ou DicUonııaıre de l'idiOlllf' Balaıbal:uı" başlıklı makalesiyle t:ııııtıldı
26 Butun bunlara karşın Sncy, metnın tııınıı ıncelemhglnde esf'rın yazarına ve to.irlhlendırıııesine ili~kııı ,·erilere ulaşılabi!e<:egtnl son not olanık kaydf>dı>r (s 396!. lncelf'ıııesi
ııı dar bır zaınnıı aralığuıa sı~dırdığı anl~ıl:m Sac~ ·ııııı gozunden hu bilgiler kaçııııştır.
27 J<ahlr«' nuslıasıııııı ısınılı·ı sozluğı.imln olmayışı w: ıııoıcltle ba:;ı vapılan ııın,ıarların
aşıııan. silik kırmızı ınurt•kkqılıo tespııi. her ne kad:ır gramer bnhslııl ıızuıı tıılıııasııı·
daıı ka\1ıakl man avanıajlar taşısa da ıııuhhn bır problemdir
24
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kaydetti.28 Kalalogun modern versiyonu da bu bilgiyi lekrarladı.2<ı Eser aslında Sacy'nin tanıtmasını yaptıgı Kitcibu Aslı'l-Mekcisıd ve Faslı'l-Mercisıd'ın
gramer bahsi daha genış tutulmuş bir nushasıydı. Sursalı Mehmet Tahir'ın
Osmanlı Muellifleri'ne Dagıstani'nln bu yanlış degeriendirmesi aynen girecek ve yazma artık Türkçenın etımolojlslnln yapıldıgı bir esere dönuşecek
tır!30

Dogu araştırmalarınU1 ye tl<! n isimlerinden Alessandro Bausanl, ''Abou t
a curıous "mystical" language. BaJ-a+balan" başlıklı makalesindeJı Sacy'ye
atillarta BaJeybelene oryantalist dikkati devam ettirdi. Sacy'yi tekrarlayan bu
çalışmada. Fransa Milli Kutuphanesi Farsça Yazmalar Kata/oğu'nu hazırla
yan Bloche'nin ilgili yazma için düştügü notların32 yetersızliginden şikayet
eden Bausani. clogrudan yazmaya gıtnıeden. Sacy'nin ıhtıyatla kullandıgı
"Kabalistik'' ıfadesinı daha da geliştırerek bu diJı butunuylc Faılullah-ı Eslerabadi'nin kurucusu oldugu llurufılik çerçevesinde degerlendirci1. Bu çalış
mada da dilin geliştirllıne sebebi. ınüellitı. meydana getirildıgı yüzyıl karanlıkta kaldı. Son makale. anlaşılmaz bır sebeple Index Islamtcus·un Arap dı
yalekllerı böltununde yerini aldı.33
Mldhal Sertoglu'nun Hayat Tarih Mecmuası'nın 1966 Şubalı sayısında
çıkan "Ilk Milletlerarası Dıli Bir Turk Icat Etmişti" makalesiyle Sacy'den 153
yıl sonra Balcybelen yeniden kcşfedıJdı Mahmud Hulvi'nin Lemezdtu'l-Huluiyyesi'ndeıı ve Atai'ntıı Şakayık Zey/i'ndcn aktarclıgı Mulıyi'ye aH btyografik
bilgilerle eline geçen başka bir Kltdbu Aslı'I-Mekasıd mıslıasıııı işleyen Ser·
toglu. Baleybclcnin Turkıye'de tanınmasını sagtadı.34
Muhyi'den en etranı bahseden Hulvi'nın tezkıresini yayıma hazırlayan
Tayşl. Türl<lye Türkçesine aklarına çalışmasında Muhyi'nln BaJeybelenınden
bahseden "Ol ulüm-ı lmlliyeyi \C cuz iyyeyı bilen ve ol funün-ı şitlada nlçe
te'lifler eyleycn ve ol va7.ı'-ı lısaı1-1 Balebelen. a·nı Muhyi Efenelfdur kı..... bö28 Ali Hilmi Dağıstani , Ftlırlsiu ·ı-Kulııbi't-Tıırklıme'I-Meucııde ji'/-Kııtubhdn(ı/1'1-J lıcllulyye.
Kahıre 1306. s 235-238
29 Mısır Mil/ı Kııtuplıanesı Tıırkçe Yazmalar Katologu 1J870-J 980) 1987, Kah i re trsz. c. ı .

s. Gl
30 Sursalı Melımed Tahir. Osmanlı Muelliflert. Istanbul. 1971. c. 1. s 152.
31 A Bausani. About a curious "nıystıcar lanqııage. Bal-a /-balon East and West. 4
1953. s 234-238
32 E Blochet. Catalogue des M ss. Persan s de la Bibliotheque Nattorıale. Paris. 19 ı 2. c ll.
s. 246-248
33 Index lslamlcus 1906-1955. s 722
34 Sertogıu Muh}i'nin Şeyh Ali Satveti'ye intisap ewgını ve onun damadı oldugunu kaydedcr (s. 67) Oysa. Muhyi Almwt llayali'yc ıııtisap etınış ve onun damadı olmuştur
Ikinci yanlıı;;. Muhyi'nın Edirne'de Çiviıade ilc ilk karşılaşması ıçın verdıgı 1573 tari·
hidir Mu hyi bu karşılaşmanın ı G yaşında gcrc;ekleşttgıni kaydeder (Reşeh<it. 244a) kı
takriben 1544'tur.
M . A Edward Edwards. A Catalogııe OJTIU! PNsian Printed Books In The Brıtıslı Museıım, London. ı 922. s. ı 35'ta yer alan ifade eserin bir başka nushasının varlıgı vehıııl·
nı uyandırnıı~ ohnalı ki M Sertoglu, lngılterc 'de bir ııushamn dah::ı olabilccegine ışa
ret etmiştir Oysa eser !:>acy'nın ilgi lı makalı:~ıııden ha~ka bır şey degildir Mevcut kutuphane kaıaloglaruıda başka bır ııushasına rastlanıadı k · ifadesi (bk. s. 671 iM! Ali Hll·
1111 Dagıst;ıııi'nın katalogunu alladıgını gosıcrıyor.
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lümünü tamamen çıkardı.35
1982'de Tahsin Yazıcı. Muhyi'nin Mendkıb-ı İbrahim-i Gülşenl adlı eserinde Mısır Milli Kütüphanesi'ndeki nüshaya, Midhat Sertoğlu'nun verdiği bilgileri tekrarlayarak işaret etu.36
Son dotaylı temas. Muhyi'nin katiye konusunu işlediği Bünyad-ı Şi'r-i
Arifbaşlıklı eseri üzerinde 1989'da yüksek lisans çalışması yapan Murat Aşı
cı tarafından yapıldı. Aşıcı da çalışmasında odak almadığı bu dile yeterli yer
a)'lrmadı. 37
Batı'da. yapma dUler etrafmda yapılan çalışmalarda da Sacy'nin zikrettiğiıniZ makalesine atıflar yok mesabesi ndedir. Baleybelenin ilk yapma dil oldugu, Alessadro Bausani'nin yaptığı tasnif denemesinde yer aldı.38 Son olarak Fransa Milli KiHüphanesfnin çıkardığı Calaloge des Manuscrits Persans'ta bu eserin Muhyl-i Gülşeni'ye aitllği ihtiyatlı bir dllle ifade edildJ.39

Brueybelenin Üretilme Sebebi ve Süreci
Muhyi 1566-1574 tarihleri arasında tamamladığı Brueybelenl üretme
süreci ve amacını bu dille ılgili ilk risalesi Bereme'y-Kabe'y-Nele ('İlnw '1 -Harji'/-Kebir)de bütün açı ldığıyla ortaya koyar:
"Dflsızlert dlllendlrı>n

ve llısan elılınin dıltni icat eden. ıfadederı acız

Muhyi böyle beyan t'dcr ki bu guzel

kıtap.

Sullan

Selim'ın

oglu. cihan
alan. halkın
ıerbiyecisi. l<inıya tesırı gösteren baloşının yönelmesiyle her urreyi
mırlu guncşe dönduren. "hurüf-ı aliyı'ıl ve ketimat-ı t.amınat"a tasarruflanyla butun varlıgı kendisine baglayan ve birçok dil bilen Murat'ın
tahta çıl<tıgı 982/1574 tarihinde tamamlandı. Es<'rde geçmiş ve gelecek
iliınierin kuralları. şimdiki ;:amanın kurallarıyla düzenl endi.
Eserin telifıne ılk sebep ol arak. Sullan Selım'in tahta çıktıgı 973/1566
yılının Kadfr gecesi. Mısır Camif'nclt" trfan erbabının yol göstericisinin
güzel ır şadı. insanların ve cinlerin peygamberi J-lazretı Peygamber'ın
su ll anlarının sultaııı. zanıaııuıın hakanlarını cınrl altına

35

Ulllfyye, s. 557. Baktıgııııız tum Lemezat nushalannda
yer verilir: YKK Serınet Çifter Ktp .. nr 1000 yaprak 289b:
Suleyınanıye Ktp .. Hacı Mahmud. nr 4536, yaprak 178b. 4546. yaprak 29la. Duguın
lu Baba. nr 565. yaprak 208b.
36 Menakıb. s XVI Tahsin Bey gerek ınecınuanın mlkrofılmlerini verme lutfunda bulunarak gerekse Mu hyi ve tasawuf tarihiyle ilgili bilgilerını aktararak eserin hazırlanma
sında kalkılarda bulundu Kendısine teşekkunı borç bilirim . tTahsın Yazıcı. çalışına
mm son aşamasında Tanrı'ya )Urudu.)
37 Murat Aşıcı. Bunyad-ı Ştr-ı .Af'!{-ıransknpsıyon. gramer Incelemesi-. Istanbul U niversitesiSosyal BlUmler Ensıltusu Yuksek Lısans Tezı , Istanbul. 1989 Esere ilk dikkat çeken F'uat Köprulu'dur \1uhyi'nın nsalede verdıgı bır anekdoıa ışareı ederek Islam Ansiklopedis!'ne yazdı~ı -Baki" maddesınde Baki nın Tebnz e kadar yayılan unu ne dikkal
çeker. Yazıcı ise. Baieybelenle ılgısıne hıç lemas elmeksızın eseri tanıtır: Menakıb. s.
Lenıeziı.l-ı

Huluiyye ez

Muhyi'nin

Lenıe6.t-ı

Baleybeleniııe

XXIV-XXV.

38 Alessadro Bausani. Le Llngııe ınt'enıaıe. Ltnguaggi arıijiciall. Llnguaggl segreti. Llngucıggi unlversali. Roma. 197-l
39 Francis Richard. Catalogue des manuscrtrs persans , 1 Anefen foııds. Paris. 1989.
5.204-205.
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yardımıyla ''Rnhbena vı• alına ma va'adtena ·ala rusulike ve lfı luhzına
yevmc 1-kıyamell ınneke la tuhlıfu'l-mfiıd·10 karşılıgına mazhar olduktan sonra. Ilahi ılımlcri ve hakıkatlerı bagışlayıcı Allah Taaıa·nın
derga lıından gizli hazinesindeki Hinılcrden halkın kullandıgı dillerin dı
şında. daha on ce hiç kımsenin meydana geurmedıgı ve bırçok ılının yazılmasına ve aniatılmasına ımkan veren yenı bir dıl dıledtm. Nttekım.
tasawurda olan arzu oku hedeflıır ulaştı: bilglde olan hakikat ortaya
çıktı.

Nıtckıın muhakkık

peygamberler. gcçmış hıkmet sahıplerı ve mutlak
eden wlıler. sozlcrın batıni ınanalarının vr fiıiierin dı~
görunu~lerinın nasıl olacagını gostcrdtk lcrı gıbı. rahınani guncş nurlarıyla aydınlan ıp Ilahi sırtara mazhar oldukları ve sahip oldukları bu havarlıgı muşaht:ck

kıkatlcrın bır kısmını imkanları nıspetındt• ıfadeylc gorevlı oldukları
ıçın bunları ılahi Ilakıkatları kavr..ıınaya kahillyeth w sonsuz ıııcehkler
den yararlanmaya istekil olanltını. ınarifet bilgısı kemale ernıcmlşlere
bahşetlılınedlgt ıçın bu hılgilere Jıaın akıllar vakıf olmasın dıyc kapalı
sözleri<' alışılınnmış ıfadclerlc aninılılar
(.. ) hıkınct d<.'nlzlerine chılan vı• bagışiama hazınelerine ihti~rıcı olan
Muhyi'nfn ruhuna ilhaın yoluyla. bilhassa gıılı ilıınlere ait olmak uze
re meş;ıhtd-ı \'lll uttaıı vı ıııevacıd-ı ~uhucttnn verıleıılerden bır kısmı
rahnıaııı fcyızlt·n· rırzulıı

n

ilısaııı fı'tıhlere ıstcklı oJ,ınlara ı;.ııııdıye

de

gın lwlkların dıllcrınde kullanılan

hayat kc~ynagı ~ılıi sozlerle. bu yola
koyul.ınların canını dirilttı. Bır kısım yuce lsıınleriysc· 1laccr·it•sved gı
bi gonul hazııwsındc koruyup saklamaya sabır ve takat kalmadı. Bu
ilahi sırlar w illı,ımlar ı:ııı.metı elılınt.: teslım vt isimlerıo manalarını olgun ınsaıılara t.ılıııı ıçııı ifddesı kapalılıkt.uı uzak y<'ni bır dille beyaıı
edllnıll?tlr. Dalw uncc kıınse ılahı birlcmcyı ve sonsuz haklkatlaruı
ısinıkrinın '>trlarını orta)-a çıkarmayı boyle gerçeklcşurmeını"?tır
Gerçekte bu dili meydwıcı getirmekte gaye. IJir başkcı elille Aileılı'ın isim·
leri n 1zfklr ve Meulci 'nı rı ıılmetleriw }1/cir: lwsıısı terkipler/e ve lleı/ıl cliızeıı
lemelerle Allafl'ı IJirleme ı>e ululcınıculır.
Her ~n:ı bı1en Lmrı'nııı sıfatiarını bıldirınevc kabilıytt sahıbı ve varlı
ga duzcn veren kelam sıfatına bulunuylt· mazhar olaıı melt•k yuzlu
mesut kimsekTc gerçeklerı ortaya koyan cömert nıtclıkli kimselere.
ılim ve anıelıyil' herkesçe bılınen adalet. ytgıtlık. hikmet ve iffetiyle
Ademogullarınci'l makbul gorulenkrc malum olsun kı hakikallerı ellalayan dilinin okudugu ve kımya tesırli gozu mı n baktıgı. bu garip dil ve
tuhaf kı·llınelcrl olanlar. Tanrı'nın lazlı harilcnn hususıyetlerlntn yapı
sına vt cihaı11 yaratanın tasarruflarına vakıf olur. on ların dostları da
ınarıfC't gogunun yıldızları gıbı aydın ve hnkıkat kaynagı ilımler gıbı
açık olur."
Muhyi. Tanrı'nın giıli hazinesi (kenz-1 ınahfi)nde var olan. ancak halkın
yuksck bilgiyi aklarmaya lmkfuı verecek bir yeni
J uretmek ister. Şüphesiz daha önce ortaya konıııaınış bUgı. ancak yüksel<
ıstık bilgiyi l<avrayabllccek islldada sahip olanlara verilen. klasik Ifadeyle
ıllaııımına sunulmanıış.

l:y
ınıı

Rabbııııız n·sullerııı v.ısııasıvla lıize
Hıç şuplwsiz

sen

sozuııdc rlıırnıısın

soz \'f•rdikleriııı ver.
Al-i lıııran. 194

kıymıwt gunıı hızı

alçalt-
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sudürlara (gönullcrc) ıntikal eden, sutlırdan (satırlardanl sakınılan hakikal
bilgisldir.
Muhakkik peygamberlcruı. eski hikmet sahiplerinın ve bazı velUerin
Tanrı'ya dogru yaptıkları buyuk scfcrde crlşliklcri sııbhanı sırlar ve rahmani nurların bazılarını halka inercl< (sahv. nuzlıl. fark) halkta bu yücelmcyc
layık kimselere aktarmakla yükumlu olduklarını \·urgulayan Muhyi. bu nı
ki.ımlulugun daha önce bilgının umuma açıJmasuıın önunc geçmek için 'ibarat-t garibe ve işeiraL-ı 'acibe dedıgı özel anlatım lcl<nlklerlylc gerçckleştirildi
glne dikkat çeker. Bu sırlı anlatımdan kasıl. anlaşılması zor bilgıyı ka\'ratmaya yönelik mecaı. benzetme gıbı yöntemler olamaz. Bu yönteme. bilgıyı
sakınmak Için degll. kolay aktarmak için başvurulur. O. kapalı olan hal<ikatlerın chli olmayanlardan (mıflıs-ı nakısa \'C ·ukül-ı kasıra) uzak tutulması
için buti.ınuylc özel ve yeni bır dilın pcşindedır.
Tanrı'yla ilişkilerı dil cnslri.imanmın olmadıgı. keşif ve Ilham gibi akla
yer verilmeyen farklı bır boyutta gerçekleşen nıistıklerin ılahi sırları. her bır
yuksclme evresinde kendilerine bagışianan ıhsanları (mevacidü'ş-şuhud) kelime kalıbına dökmek te yaşnclıkları sıkıniıyı aşmaları ya gramer dışı anlatım
tarla gerçekleşecek ya da hcılokat bilgisi. dılın y::ınsıtabilcligı kadar olacaktı .
Muhyi. kendisine ilham edilen fcyizlcri. "Um-ı haba diye tanımladıgı gızlı bil·
gilcrl saklamaya artık tahaınmulu l<almaclıgından bahislc. emanclin ehllne
tesltmi ıçin gelen cmır gercgı dah::ı önce kullanılagelen diller yardımıyla aktardıgı irfanı. tı artık anlatınıınclı:ı guçluk yaşanınayan lkelam-ı ba'ldu tta'kld) yenı bir dille söylcıııcl< ister.
Baleybclcnı lıigat-ı garibe l'e ketımaL-ı acıbe olarak nıtcleyen Muhyi. bu
dille ortaya konulan hakikatlerı bu dili ögrcncrek ogrenmc çabasına gırcnl<'·
ri ·arif-i tasrif-i cihcin-bani ue vcikif-ı le'Lif-1 havass-ı huriif-ı fazl-ı Yezdôni olarak ıtllıJdelcı Artık aracısız. dıni basıt dil cluzeyiııcle algılayanların kmamasından uzak, dil üstu yöntemle ve hususi okumayla kavranabilcn yuceliklcri anlatmaya ve anlamaya inıl<an veren ilahi bir dil ortaya konımıştur.42
Meydan::ı gctırdıgı çalışmanın ilkligi ve orijlnalliguıın farkında olan Muhyi. bunu sık sık dile getirmekten keyif alır:
"Oyle must"kll bir dil ıcat cttım ki boylesını ademoglu yaratmadı. Turk·
çe ve f'arsçayı bu dıli' aktardım. Arap dıztlışıyle bu bınayı saglamlaştır
drm Adını Balcybelı·n koydugum bu dilde on konu tertip edildı. ller
Ilirnde fazıJet :;ahlpl<'rının aşamadıkları yuz mescleyı yetkince yazdım.
Hak ehli birçok eser meydana getırdller. ama hiçbiri böylesını meydana
koymuş degıl."

Baleybclenin

Kutsallıgı.

Kusursuzlugu

Baleybclenlc ortaya çıkacal< bilgi.lerın Ilahi niteliklerine vurgu yapılır:
41

esrar-ı sııblıaııi. lllıt1ın-ı

rahbflni,

tevlıicl-ı ılahi . keşf-i esrar-ı csııı:i-ı hak;i,;ık-ı n[ııııu·

ıcııahi. futııh<H-ı lhsfıniye, ~·c.:nflbi '-1 hıkmet. fcyzul-balıri'I-Muhanınıedi. ı<'nviru'l·ka
ııwri'l-Ahııwdı
-ı2

Sııflligin dılle ılışkısı ıçın do)ıırucu
k;ıı-Dıl Ilı~kisı Uz,.rıııe·.

bir çalışına Nasr Ebu Zeyd . ·sun

Duşııncede llakı

çev. Oııı~r Ozsoy.lslc'lmıyc'it. Ankara 199!>. c. ll S . 3 s. 15-:la.
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Subhani hakikatları içeren meseleler (mcsayil-ı hakayık-ı subhani} ve rahmani Inceilkleri Içeren bahisler (mebahis-i dekayık-ı rahmanl). Bu dille
"mükaşifin-i mütebahhirine nur-ı muşahede nüınciyan ve salikin-i mule'ahhirine tarik-ı mucahede asan" olacaktır. Bu dilin gerek ana kaynagının Uham olması. gerek kullanılış amacının "bir lisan-ı aharla ztkr-1 esrna-yı Huda ve fikr-ı ala-yı Mevla'dur ve terkib-i mahsüs ile tcvhid ve tertib-i ınansüs
ile teınciddür'' ifadesiyle dini bir çizgiye oturlulması gerekse bu dilin lcat ve
keşif edildıgıni söylerken icatta bulma; keşift-c ortaya çıkarma anlamlarına
uygun olarak Tanrı'nın ve Tanrı katındakilerin meçhulunde olmadıgının
söylenmesi ve bunu destekleyen veriler sunulması. bu dilin özelliğine kuL·
sallık katıldıgını gösterir. Muhyi, daha çalışmasının başıııda dilleri uslunluk sırasına göre sıralarken yer vermedigı BaJeybclcnı dotaylı olarak bu dıl
ler hiyerarşisinın tepesine oturtur. Bu. daha önce açıktan Abraham AbulaHa'nın ımıritlerinden birinın dillendirdigi ve "kutsal" dil uzerine gelişlirdigi
lczle kesişir. Teze göre Adcm Iki dil bilir. Birincisi. Adem'in eşi ve çocukları
arasında konuşulan ve uzlaşmaya dayanan dildir. Diğeri. Tanrı ile Adcm
arasında iletişıme iınkim veren ve Adent'in oglu Şit'e intikal eden sırlı dıldlr.
Babıl de kaybolan dil. Ukıdir ı.ı BaJcybelcn. hakikat bilgisini peygamberler
ve veliler arasında al<larınal< için kullanılan bu özel dilin adı mıdır? Muhyi.
muhtelif eserleriııdc bu soruyn oluınhı cevap veren anekclotlara yer verır. Ilk
anekdot Mulıyi'nın daha önce Biıleybelenı ögretmcdıgı bir ınutasavnna ilgı
lıdir:
"Erbab-ı

keranwtclcn bir sflhib-i dirayet şöyle rlvfıyeı
ve mallüb-ı ehl-ı nuha ol nrzda bana Baleybelen ıle' hıtab sudtır cyledı ve henden dahı ol lısaııla cevab zuhür
cyledı. hnttc\ hatınımda bu elfaz ınahfüzduı vf" ekscrıyfı ed'ıyede ınct
ftızdur' dlyup bu terc-cmc-i süre-i lhlas·ı kıraat ve beyan eyledi ve lıaka·
yıkdan ntç·c maaniyi ayan ltd!: Bcşane·y-Anc·y-Finfınc-> y-Hebfuı. Kcf
vay'-An eder. y·Anc·y-lczfwer. la'lencs e la'les e lemes irn nıale eder llatla bu fakır henuz lllı Lcrcemeyı ne kımesneye be~an ve ne kıtabclle
ayan ıtmcnıişdum .. " H
vcl;,i.yct w

ashôb-ı

itdı kı ·sıı nıahbüb ı lıoş-lika

İkincı önemli kayıt. yaşadıgı bir nıir<:ıcı Muhyi'ye etraflıca anlatan Cemaleddin-1 llazreci'nin Adem'lc göri.ışmcsı sırasında geçen konuşmanın Baleybelenle ilışkisin1 gösteren kısıındır:

"Bana bir dil ki idtipclur beyan
Olmadı sonra bir insiına ayan
Umaram Baleybelendur o keliun
Bu havas ıı:re vucüdın bul tenıam"1 5
Muhyi. bu dille

43

Mosh~

yapılan duaların

lde!, Language,

testrindeki gucc dikkat çeker:

Taralı nııd HemıeıttJııtfcs

In Abrahnm AbulaJin. New York 1989.

s 17
4-t Mulıvi
45 Mu ll\:

Simsimlı/1/P.. Mecmcıcı .

Darulkutub. Turki. ıır. 7128. yaprak 359a
Darulkutııb, Turki, ıır. 7128, yapr-ı k 7b.

,\ejhatıı'l·f:slıiır. ı\fecmıın
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"( ... ) ve Baleybelenden l<i lisa.nu·ı-Muhyi"dur. bu kellmat-ı tanunata
muştagıl ola. Egcr ol !isan-ı celilu'l-kadrde ma'nası.nı ına'lum kıla. Inayel-i Muhyt ile kendıiyi mazhar-ı tam-ı Hayy u Kayy(ım kıla. Ol evrad
budur ki zikr olur:
la şanc nanc"y-Anu c edu la nebaze ri.ıv ruve·y-vele e rüve·y-senemu e
dı cı-şcınerı neşi meganü c rffy-belazu'y-daz~ınü'y-yezenü"y-harenü'y
vecemü ·y-vikanü. "46
Bu duanın çevirisi:
la şane (la ilahel nane (illa) y-anü (l-lahu) e (ve) edü (vahidu) la nebazc
rüv (la şerlke leh) rüve'y-vele (lehu'l-mulku) e (ve) rüve·y-scncmü (lehu'lhamdu) e (ve) ra (huve) cı-şcıneri (ala kullu) neşı (şey'in) meganü (kadirun) e
(ve) rcl'y-belazü (huve'l-hayyu) ye-dazanü (el-kayyüm) ye-yezenü (es-scıni'ü)
ye-hareni.i (el-basinı) ye-vecemü (el-vucüdu) yc-vikanü (cl-ınelikü).
Virdler dışında. metafizik tesiri olan kcliınclerc lügattc yer verilir:
Dehad: dügün çiçegı l<i kebikcc'dür. Bu elehad Jafzı bir nesne üzerıne yazılsa. ol nesne sereka olınmaya; egcr sereka itseler rüsvay olalar. Ve ol nesne yiyecek ya geyecek kısmı ise. bir kimseye yidürseler. ol kimse yidürene ve
gcydürenc bir mcrtebe mahabbe} ide ki cüda olmaga takalı olmaga. lakin tabib günl ki hamelün on dördidür. nıukaddenı alışamdan on dört sa'at geçe
ki sabahı olur. hegil gıbı: hisabda elli bcşdi.ir. kebikec gibi. (P 147a-147bl47
Nlham: altmış allı gün hayvanat yimeyüp sayiın olup gıceslni ihya idüp
esına-i hüsııimun yüzine dal1ı her gün altı yüz altmış kcrre esma çekmek tarikı ilc rucşgül olup her tcnıfun oldukça ismtı'llaha altmış altı kcrre ki kcndu
'adedidür. meşgül olup ba'dehu ism-i zatı mülahaza idüp her bir kerrede altı yüz altmış kcrrc ya Nih dimck'dür. MuUaka Nih ismine meşgül olına. tecelli-i zat mul<arrerdür. (P 41b)
Tanrı'nın isimlerinin sonsuzl uguna "Hakdur esınaya nihayet yokdur 1
Gerçi ihsa idiciler çokdur"48 diyerek işaret eden Muhyi, sözlügünde ısm-I
a'zaın oldugunu belirttigi kelimelere ve bu isimlcrin etkilerine yer verir:
an. ban (P 283b), ·avaz (P 2 ı 2a), ba'daz, masaz. fa.kaz. gaıa.z. rnevlaz,
savhaz, vesyaz, sevyaz (P 212bl. beni:ılı (P l32a), clha (P 9la). hev (P 299a).
ikaz (P 2 ıı b). nczüc (P 128a), sataz (P 2 ı ı b). yan (P 285b}.
Osmanlı

Ba.leybeleni Biliyor muydu?

Baleybelen'c temas eden çagdaşı beş müellif tespıt edebildik. Hüseyin
Kefev1, Rô.z-ncime isimli eserinde Muhyi'den "Sahib-I Ba.Jeybelen Gü lşeni
Muhyi Çelebl",49 Gelibol ulu Ali. Künhü'L-Ahbcir'da " ... hususa Ba.Jeybelen nam
!isan-ı mahsus ihtira'ında mi.itefennin ... "50 notunu düşer. 17.yy başlannda
46 Muhyi. Fuy(ııu'l-ueli. Mecmua, Darulkutub, Turki. nr 7128, yaprak 200b.
47 Metin içinde ve dipnotlarda Baleybelen'iıı aşagıda tanıtılacak Paris nushası 'P', KalUre nushası 'K' harfleriyle goster!lecekllr.
48 Muhyi. Nejelıatu'/-eshar. Mecrııua. Darulkutub. Turki. nr 7128. yaprak 5a: Simstmtyye. Mecmua. Danılkutub. Türki. nr 7128. yaprak 361 b.
49 Hüseyin-i Kefevi. Raı-name . Suleyınaııiye. Laleli. nr ı 677. 170b
50 Ktinlw'I-Altbar'ın Tezklre Kısmı (haz. Mustafa Isen). Ankara 1994. s. 325

Mu.1ta/a lwç

224

Cemaleddin Hulvi ona daha geniş yer verir.51 Bir degcrlcndirme yapması bakıımndan önem laşıyan kısa bir temas da Nev'izadc Atai'nindlr (1583- ı 635).
Muhyi biyografisinde verdiği yanlış bilgilerle son dönem çalışınalarına kaynaklık eden Şakaik zeyli Hadaiku 'l-hakaık'te Baleybelen için ·· ... lisfuı-ı tayr
gıbı Brueybelen nam ı ıle bir lugat ihdas eyleyıp vird-1 zebfuı-ı bi-karan u ne\hevcsan ve meşgalc-i bihi'ıdc-pesendfuı u nafile-nuvisan olmuştu"52 degerlcndirmesinde bulunur. Son olarak bu dile Katlp Çelebi (1609-1657), Feıle
ke'sinde temas eder. Burada da Atai'nin verdiği bilgilerin yınelendiğini göruyoruz.53
Şüphesiz daha çok biyografik eserlerde bahsi geçen Baleybelenc dair ıe
masların dışında. bazı devlet erkanının. mistık şahsiyetlcrın ve ulcınanın bu
dili bildiğini. bu elille ıtgilcncliğini gösteren kayıtlar da var. Bu husus doğru
dan B:ileybelen risalclertndc görulur:

Baleybelenc

Katkıda

Bulunanlar

Muhyi'mn tarikat ıçindeki ctkuıliği. devlet adamlarıyla yakın ılışkısı. tasnvvuf çeneleriyle teması . Baleybele dilini urctınesincleki temel amaçlardan
hıı ı olarak gösterdığı kullanımı geniş kitleye yayma arzusunu uygulama alanına sokacak oneınlı bır nil ynpı ışievi göreceği tabiielir Muhyi. bir butünhıl<
arz eden eserinı bölumlcre ayıraral< risaleler şel<linclc lertıp etmiş ve her birini döneminin etkin sınıalarının isteği üzerine kaleme aldığını belirtmışlir.
Böliımlcrln farklı l<işıkrin ıstegıuzerine kaleme alınctıgını Ifade etmesi. dil te~cbbüsünu benimseven biı çevre tesıs ettıgını gösterir. Nitekim "Mevlana
Emir Çelebi Efendi islicia itmegın bu risale kelb olup .. ", "Kaıiasker ve Nakib
Efendi murad itmcgın bıı risô.le ketb olup ... ". "Çivi-zade Efendi murcid itmegin
bu riscile ketb olup . ", "( .. ) Bcileybelen ki lisciıw'l-Mıılıyi'dur. Turki dil ile anıırı
ve say ir elsınerıılrı ıamciyırıni izilar eylemegi oglımı Muhammed Gaybi reca itmegin bu risale mastür oldı ... " kayıtları dili urctmc c:ışamasında. gerek escrı
nı tanıtma gerekse eserin kelıme kadrosunu ve gramer yapısını gelişUrmcde
dcvrin önde gelen aliınleriylc kurdugu ilişkinin nctlccsidlr. Dilin inşası fikrini etrafına aktarclıgı. kullandıgı argümanları çevresıyle tartıştığı anlaşılan
Muhyi, başta rısalclerın yazılmasını isteyen yul<arıcla ısıınieri kayıtlı şahıslar
olmal< üzere bir istışarc grubunun. basit esaslar üzerıne yükseltıneye çalış
tıgı dil projesini destekleyen dış verilerine escrinde "Lakin benfakirden sonra bazı müteahhırin ...... "Bazı. kesr-i cimile itibar itmlşdur" ifadeleriyle yer yer
Işaret eder.
Risalelerin kimlere ilhaf cdllcliği ve kelıme üretıminde klınlerden yararlanıldığı tespit edilirse. Brucybclenin 16.yy'da gördüğü ragbeU daha iyi anlaSı

Hu lvi'nın Lenıezcll-ı
Istanbul 1993 Neşrlndf' Mııhyi'nın Bateybekıı'lııe cııt
cu ınieler yer alıııaz (ı; 557-559) Oysa metni lıazırlamilda esils aldıgı Millet ı<tıluplıa
ııesl Şer'ıyye Yazııı;ıları ıır 1 ı OO'dekl nush<ıd;ı ve ctıp;t•r yazınalarda Muhyi'ye nyrııaıı
boluınde bu hu.sus lwllrtllııılştlr
52 Ne\•'izade Atcıi Şrıknlk· ı Nıı'mwııye t'(' Zeyıllerl Hotlcılkıı 'l-1/akalk Fi Tekmileıı·ş-Şakaik ,
haz. Abdulkarllr Ozcaıı . hıı-ınbul 1989. c ll s 596-597
5 3 !{atıp Çelebi, Fezlcke . hıaııbul 1286. c. ı,~ 27·1-75.
Mehmet Serhan
llulı•iyye

ez

Tay:;;i'ııııı

12

Leml'nt-ı Ulıııyyc>.

nushavı kar:;;ılaştırarak hazırladıgı
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yabiliriz. Bu isimler Baleybelenin şeyhüllslamlar, kazaskerler. kadılar. vezirler. önemli mistik şahsiyetler, defterdar, şair, bey unvanlı kimselerdir:

Mevlana Emir Çelebi Efendi: Bu şahsiyetin kimliğini Tahsin Yazıcı, Bagramer bölümünde yer alan "Baleybelen kllisanü'l-Muhyl.'dür. em-

leybelen·ın

silesinün şerhi Türki dilile beyan olup kavaldini zikr Umek lazım ve usulini ve
ayan ldüp muhtelif ve muttaridln fikr itmek milhimdür diyü vakif-ı
ulum-ı rabbanl ve allm-i tejs'ir ü madni ehl-i keşf ve gurdtun ercümendi Mevlana Emir Çelebi Efendi istld'a itmegin bu risale ketb olup ... " (K 47a) ifadesinden hareketle Muhyi'nin Baleybelen'i "Emir Çelebi Efendi'nin (ö.l048/1638)
isteği üzerine icat ettiğini'· ileri sürmüştü.54 Bu noktada düzelWmesi gereken

jüru'ını

birkaç hususa temas etmek gerekir. Birincisi. Muhy1 dilin
keşif yoluyla gerçekleştiğini açıkça belirtir:

icadının

ilham ve

"Sanma sen bunı olabi-hası l
Bu dili keşnıe bulmışdur dil." (K 46a)
İkincisi. Emir Çelebi. icat edilen dilin yap ı bilgısınin Türkçe anlatılınası
rica eder. Muhyi de risalelere taksim edilen eserin birinci risaleslnin telJfini bu ricaya bağlar. Üçüncüsü. Emir Çelebi'nin kinıliğidir. Yazıcı'nın verdiği ölüm tarıhine göre bu zat. Muhyi'nin Baleybelen'i tasarladığı 973/1566 tarilıinden 72 yıl sonra vefat eden Hekimbaşı Emir Çelebi'dir. Oysa Muhyi'nln
Emir Çelebi diye takdim ettiği kişi, şeyh! Ahmed-i Hayrui'dir. Reşehdt tercümcsinde yer alan bir anekdotta Emir Çelebi'nin, Muhyi'nin şeyh i Ahmed Hayali (ö. 9771 J 569-70) olduğu açıkça anlaşıl maktadır. Nitekim birçok metinde Ahmed Hayali'den Emir Çelebi olarak bahsedUir:
nı

"( ... )

Mcrhlım

Efendi bu faktnin hilafetnamesi

ımıasında

el-Fakir Nec-

ınuddin Ahmed ibn eş-Şeyh İbrahim-i Gulşcni diyil yazdılar. Zarifi Ha·

bats nedür?" dlyu su·aı itdiler. Bupederum, vakıasında Şeyh Necınuddin-i Kübra'yı
görürler. "Muştılık. bir erkek oglun dogar. nesitın anda kılur" dimegın
dogdugumda adumı Ncemüddin kodılar. sonra şerafettim Için "Emir"
didıler ve "Ahmed"i valide, hakire kadı ki hemişe "Emir Ahmed'' d!yü
çagırur idi. "55

san Efendi,
yurclılar

ki

"Necınuddin yazınaga

"Merhünı

Şeyh Alımed-i Hayali'nin bizzat kaleme alınmasını ıstediği gramer, Baleybelen'e mislik muhıtte ilgi duyulmasını saglayacal< önemli bir husustur.
Baleybelenin yazuna baş lanmasından sonra dört yıl hayatta kalan Hayall'nin
ölümünden sonra beş yıl daha bu dilin telifini sürdüren Muhyl'nin dilin nüveslni. çok sevdiği şeyhJyle mi.ızakere ettigt şüphesiZdir. Nitekim Muhy1, "glra (avcı kuşu)" maddesinde (P 87b). söz konusu birleşik kelimenin yapısı
üzer111de. çıkan tartışmalarda şeyhinin istegını tercih ettiğini kaydeder.

Muhammed Bek.ri: Muhyi. mistık bir kişilik olarak takdim ettiği bu zattan eserlerinde parça parça bahseder. Muhyi onun da hazır olduğu bir mec-

54
55

Menakıb.
Reşehaı.

s XVl .
yaprak 145a- 146b.
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lis in tarıhını verir (972/ 1564-1 565). Muhyi'nln eserlerinde yer alan anekdotlardan Bekri"nin M1sır'm iler i gelen rnutasawıJlarından oldugu. ıbrahim Gülşe ni ve Ahmed- i Hayali'nın meclisler inde yer aldığı anlaşılıyor.56 BaJeybelenin kelime üretimine dair Muhyi'den bilgi aldıgı . yıldız I siml erı ve mele k adlarının Baleybelen karşılıklarının tespiUnde katkıda bulunduğunu bizzat
Muhyi. ··ıcbcm·· maddesını Işlerken kaydeder:
Hlkayet: Merhüm ve magfür ustad-ı alem Şeyh Muhammed Bekri raanhu bu llsanda niçe lugat vaz ılınışlerdur ki mahallinde işa
ret oluıınışdur. bir gun ıstıfsar ıtdıler ki "Sema nedurT Fakir ··oaz·dur"·
dtyu cevab virdum. Uç yıldan sonra '"Fclek nedur?" dlyu su·aı itdiler.
Fakır. "Leben·ctur'" dlyü cevab virdünı Buyurdılar ki '"Bu lügat daz'ı la
muradlf mıdur. yolısa varid hasebi ile tebdil ml olur?" Fakir cyitdum
'"Sabıkan su·aıunuz sema idi kt suımıw'dendur hallyen fclek'ı tstifsar
ıtdunuz ki tefclluk dendur. Pes evvel daz ıle sonra leben ıle cevaba baıs oldur. .. Pes buyurdılar "Inşaallah. ba'zı melayike ve nucüınun esmeisını ba'de"t-teveccuh bız vaz· idcllm." Vakı'a öyle olmışdur ·· (P 6b: K
zıyallahu

64b.)

Muhammed Paşa b. Üveys Paşa: Mısır Bcylcrbeyl ( 1587- 1591) Uveys
(1588). Habcş Beylerbeyııgınc bağlı lbriın sancak tar lı ğı ( 1589). Trablus ( 159 ı ) ve Tcmeşvar (ı 595- 1596) Beylerbeyliği. muhassılu'l-emvallık gibi önemli göre,Jerdc bulunan Paşa. uç kelimede
Baleybclcnc katkıda bulun u r.
Paşa'nın oğludur. Si.ıveyş kaptanlığı

l<ı(ci:

kesri/e dioôn 'dur Ve ll biZler ki divan ııe şeyatin 'dıır. ııufı(ı gibi. Vaz'-ı
ilmi Veys Paşa. Ve jfı'yı mukadclem clalıı lstl'malltdl.

Mıılwnımed Paşa

(P 81 a). Diger kelfmclcr: P 8 1b. P 2 ı 3a.
Molla Muhammed Emin: Muhyi. Molla Cami'nin (ö. ı 492) kız kardeşi·
olan bu Nakşi şeyhJ. 5 7 Muhyi'nln 968 / 1560- ı 56l'de Kahıre'de taruştığı. Reşehô.t Tercumesfndc kendisine hususi yer ayırdıgı. Mısır Beylerbeyi Hadım AH Paşa'nın intısap etugı. Gulşeni muhltınin hurmcl ettiği bir şah·
siycttlr.58 Muhyi. BaJeybelenc kalkıda bulundugu üç kellmedc onun ad ını
zikredcr:
nin

ogıu

şcib: sucı ve kalwe ki mey ve hamr'clur. şeb Pe degeş ve cıiş ııe yam ve
yem gibi. Amma şab. Molla Muhammed Emin'un l'az'ıdur. ollıc11de teteb·
bu' o/ındı ki kalwe-rııiş o/urdı. şeb varld olmış ve yazılmış bulınduk. (P

IOOb-lOla).

Dıger

urettigl kelimeler P 225a. P 23la.

Osman Bey b. Mustafa Paşa: Kızıl Ahnıedli.ı Vezir Mustafa Paşa'nın (ö.
974/ 1566-1567) oğludur. Divan-ı Hümayun'da görevyaptiktan sonra Mısır'da
sancakbeyl oldu. Gelibolulu Alı. onun Ume duşkun oldugunu kaycleder:59

56 Reşehiıı . vaprak 16a Mcmcikıb s 63. 428
57 Reşelıcit . yaprak 15a-15b Bu zat hakkuıda ReşelıMta bilgi vardır
58 Reşclıaı . yaprak 16a. Mı:>rı{ıkıb. s 63. 428
59 A. Tı<'lıl' Mııstcifa All's Descrlplion Oj Cairo Of 1599, Wien 1975. s. 142
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sulem: zammıla lblk didukleri kuş ki lwdlıud ve bubug'dur.
Osman Beg ibn Mustafa Paşa. (P 255b. 266bJ

kenaş

gibi.

Nakib MalUlzade Mehmed Efendi (1533-1585): Şcyhüllslam Ebussuud'a mülazım . daha sonra da damat olan Mehmed Efendi. Anadolu ve Ru·
ıncil kaıaskerııgı

vazifelerinde bulundu. 1569'da başlayan
Ilgilendi. ı 576'dan ölunceye kadar
Naklbulcşraflık görevinde bulundugu ıçın ..Nakib Efendı" adıyla şöhret buldu. Muhyi. BaJeybelcnin yapı bilgisini onun ricası uzerine kalerne aldı:
ve

şeyhülis lamlık

Mısır kadıJıgında Muhyi'nın çalışmasıyla

.. Derviş

Mııhyi

boyle beyan eyler ki B(ıleybelenılrı Tıırki lle sarf ve nahvl
ve llsanın w ı nıezayasını tastir lçun salıib-i
sa'adeteyn ve nıcillk-i siyadeteyn nıııtemekkin·i masclar ıı ııikô.bet ve mutejattın-ı kadr u nccabet. asilab-ı ilm u kcşfıw ercumencli Kazi'asker Pe
Nakib Efendi murcicl itmegin bu rlsalc> ketb olup Lebeme'y-Pela sir K{ıbe'y
Mevla diyu nci m ııtrilcli. Saifu'l-ııucıih ı/Cı Nalwi'I-Mel'lfı dinıekdur .. (K 49hl
kcw(ı 'idiniin bcı 'zırıı talırir

İskenderpaşazade

Aluned Paşa: Ahmed Paşa. babası Çerkes ıskender

Paşa'nm Mısır Beylcrbcyııgı s ı rasında Habeş Beylerbeyilgın c atandı (ı

1573). Muhyi,

eklerını i~?ledigi

uzerc kaleme

570kullamJan harncrln gizemleri ilc yapım ve çekun
Tô.je bii.yô. (Asl-ı ma ·ani) adlı rısaleyi Ahmed Pnşa'nın istcgı

Baleybelcııclc

aldıgını bclırtir·

Amma ba·ctu hurul kı asl-ı mebani - ı kdırnatdur. ınunfısclni.t-ı havas \'e
ma'ani haystyyctı ıle Baleybelendc vnz' olnıagın mnzhar -ı ı>ltaf-ı H u da
Ahmed Paşa ibn Jskcncler Paşa ıstıcl'ft ıtmegın bu rısale yazılup TMe b lı 
yft. cllyu nam vtrtlclt kt Asl-ı rna'ani clınwkdur. (K 57al

Çivizade Mehıned Efendi {1531-1587): Şeyhülislrun Çivizade Muhylddin Mehmed Efendi'nin ogludur. Kazaskerlik ve şeyhulislaınlık görevlerinde
bulundu J576'da ıvıısır kadılıgı sırasında Muhyi ile dostıugunu gclı ştirdi. Çivizadc. Muhyi'den Brucybelenın yapı bilgısini Turkçe yazmasını arzu etmiş.
Muhyi de Zirniye Berema Beniye Neremô. adını verdıgi bölümu yazmıştır. Çlvizadc. adının Baleybclcn karşıhgı olan kelimeyi kendi tcklif etmiştir:
girer: çivi ki begcız'dur. Bu nô.mı merlııını Çıui-ıade kamışdur ııe rayı me]
tüt vaz' ltdller "Meksur olsa olmaz mı?" didum...Bu tagayyur evladıır"
didiler. Girerjln. çivl-zfıde'dur. (P ı 75a- ı 75b). (P l68a)
O~ullan :

Bu dile en buyuk alakayı başta Mehmed-i Gaybi olmak uzcre
Mustafa, Ahmed. Fethi ve yıllar sonra Gülşeni postuna oturacak
olan Hasan Efendi'nın (Muhyızade Hasan Efencli) göslerdigi ınuhakkaklır.
Nitekım Muhyi. Masadır-ı Elsine-i Erba'a'sını ogullarmın bu dilin sözlügünu
kolay ögrenıneJeri için kaleme alclıgını belirtir.
Bu isimlere Defterdar Ahmed Çelebi (P 325a). Kazasker Huseyin Efendi
(P 240b). Yekreng Çelebı (P 152b). Şagird All Çelebi (P 285b) ve Sa'yi Efendi'yi {P JOı a) Mı ve edcbUlrl7.. Bu şahıslar arasında Muhyi'nln vefl< ve felekiyat ögrcnimi aırugı Ccınaleddin- ı Hazreci'nın ayrı bir yeri vardır.so
ogulları

60
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Brueybelenin

Kuruluşunda

Takip Edilen Yöntem

1. Baleybelenin Ana Nitelikleri

Muhyi, Baleybelenin diger dillerin gramer imkanları ve anialım zenginliklerini karşılayan bir dil niteliginı kazanmasını gaye olarak belirler. Gerek
gramer risalelerinde gerekse sözlükte bu amacını gerçekleştirdigine inanır.
Baleybelenin daha iyi anlaşılması için sık stk Türkçe. Arapça ve Farsça yapılardan örnekler getirmesi, Bateybeleni sürekli bir üst seviyede tutma niyetini de ortaya koyar. Bir taraftan Bateybelendekl kurallann diger dillerdeki
karşılıkları göslerilirken, diger taraftan bu kuralların barındırdıgı üstün nitelikler! vurgu yapılır:
"Türk1de kangı müştak kelimenün lasgıri ınudid olınsa ol kelimeye bi'aynihi cim ve kaf ya dm ve kaf ziyade olınur. amma Biileybelende hernan bir
siga gel ür. .... (K 47b); "Türkimin kav~i'idi çokdur, amma Bateybelende bir
ka'ide üzere zabl olındı." (K 49a); "Amma Baleybelende tenvin olmaz" (K
53a) ...

Kelime kadrosunun anlatunı rahaUatacak zenginlikle olmasına dikkat
edilir. Gelişmiş dillerin temel söz varlıklanyla denk gelecek bir yeklınu amaçlayan söz vartıgı madde başı yaptlır. Kavramların bütün olarak karşilanması
yoluna gidilmez. Ara renkler için farklı kelimeler karşılık olarak üretilir.
Her kelimenin bir anlama karşılık gelmesi ana kural olarak belirlenir.
Madde başlarına sinonimler konuldugu halde, sinonun gıbı görünen kelimelerin, bu kuralı bozmadıgı. bunların ayrıntı ifade eden kelimeler oldugu vurgulamr.
Türetmeler, başta tespıt edilen gramer kuralları çerçevesinde gerçekleş
tirilir; kural dışı (şaz) türetmeler belirtilir.
'En az emek kanunu'nun Işletilmeye çalışudıgı Brueybelende, bu amaca
uygun olarak il<il (tesniye). dişil (müennes), kural dışı çokluk şekilleri gibi yapılara yer verilmez.
Kelime köklerirıin belirlenmesinde iki ana kayuaga referans verilir: ilham, diger dillerden yapuan alıntılar (lügat-ı intikal).
Alıntı yapuar iki türlüdür. Birincisi, Muhyl'ye dostları tarafından teklif
edilen kelirnelerdir. Muhyi bunları Tanrı'dan izin gelince lügatına dahil eder
ve sözlügünde bu katkıyı temin eden kişilerin adiarına yer verir. İkincisi, Diger dillerden (Türkçe. Arapça. Farsça) cömertçe yapuan alınWardır.
Bir kısım kelimeler, köke indirgenemez. Klasik terimle "camid" olarak
degerlendirilen bu kelimelerin sayısı fazla degildir: revac (biti), kaz (padişahl.
egitiminde yer alınış. ona Ihrahim
tespitte kaYJıaklık etmiş. muhtemelen Ahmed-i Hayati'nin vefatından sonra dogdugu Rusçuk'a dönerek burada Gillşeni ınuhitini tesis etmiş mü·
!ılın bir şahsiyettır ı 022/ ı 6 13'de Rusçuk kadılıgına atanan Atai. Uryani'niıı evladın
da. ondan intikal eden bir Mesnevi nushası için "ca-be-di acib ve garib işarat ve IJsanu't-tayr rumüzı ilm-i kalile hall olınmaz lbaraı var idi." notunu duşer: bkz. Atai. s
366. Bu veriden hareketle Muhyi'nin yakın dostu Uryani'ııln Baleybelenle ılgilendıgı ve
Mesnevi'deki nollanıaların onun elinden çıktıgı duşunulebillr.
med Efendi. Muhyi'nln

Gulşenillge lntısap }'11lannda

Gı.Hşeni'nln menakıbını
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kurk (gürüldl), sat (gök guruldisi)
Baleybelenin söz diziminde Arapçadan. kelime gruplarUlda Farsçadan.
genel yapı bilgisinde Turkçe ve Farsçadan yararlanıldığı görulür. Bu nlteligıyle Ural-Altay. Hint-Avrupa ve Sami dillerının Ba.Ieybelende ayıklanarak bir
terkip meydana getırıJdlgı söylenebilir.
Arap alfabesi kulJanılan Ba.Ieybelende, bu alfabeye uyu l aral< yaıılış sagdan sola dogrudur.
J larf kozmolojlsl luretmede degcr taşır.

2. Turkçe, Farsça ve Arapçadan Etkilenme
Sözlükle Turkçe. Arapça ve Farsçadan alıntı isim ve fill tabanlarından
Batcybelende kullanıJan alıntı kelımeler bellem adını alır.sı Söz
varlıgı Içinde ınühlm bir yekün tutmayan alıntı kelimeler Ba.Ieybelenln gramer kurallarıyla geliştirilir:
açıl (kilid): açılfa (kllidci . kufi-ger). açılenk (killd düzici)
kokar (sogan): kokartez (acı sogan)
akar (ırmak): akarge ( ırm acık). akarman ( ırmak kenarı)
Bır kısım kellmeler. yalancı alıntı degerındedir. Arapça. Farsça ve Turkçedeki keliınclerle ses benzerliği olan Baleybelen asıllı keliıneler. bu dillerde
kcndisıyle eş sesli kelıınelerin anlamlarını Ikinci. uçuncu anl am yukü olarak
kabul eder. Örneğin. dayandığı ısim tabanı "ıkı" aniamma gelen "bez''den
mastar ekiyle Ilk anlamı "iki yuzlu olmak" anlamındaki "bezem", Farsçanın
·ge rı. tekrar" anlamlı "baz"la llgilendirilerek 'tekrar olmak. gir u olmak. baz
şuden": yine Farsçanın "günah" an l amlı "beze" lle ses benzerilginden hareketle "gunah-kar olmak. bezc-kar şuden" ve Turkçenin "bczemek" anlamlarını da yüklenir:
bezem. iki yuzlü olmak kı du-ni şuden'dur. bezuelem ma'nasına. Ve tekrar olmak ve tes niye. Ve giru olmak ki baz şuden 'dur. Baz. gırü ki tekrar ve
bdz'dur. Bez. iki ki du'dıır. Giinô.h-kdr olmak ki beze-kar şııderı'dür. nerem
ma·ncısına. Ve bezemek ki arasten ve pirdsten'dur. donatmak ma'ncisına .. (P
yararlanılır.

16b)

Bateybelcnin söz
lem"ler:

\'arlıgının duş u k

bir yuzdesini

leş k

ll eden

açık

"bel-

Türkçe:
açıl

(kilid). acır (yara). akar (ırmak). baglar (kilid), bıkaın (bıkınak). biçek
çeker (uyan). dayak (dayak) diken (igne). gerek (azık). geyek (geyesi).
gcvşeın (gcvşemck). gırır (çivi). kazar (kulüng). kesen (bıçak). kokar (sogan),
ıneler (koyun). nedas (nadas) nmsak (sarımsak). sapem (sapınak). sıkam
(sıkmak). s ıkar (cendere), sıyenı (sıymak). siler (sünger). şakır (bulbul). lır
ınam (tırmalamak ). ürki.i (ürku. aşüb). yagan (yagıcı). yapı şır (çlriş). yapışan
(sakırka). yay (kaş).
(bıçkı),

61

"Bellem ol

keliın~ta

na .. (P 57a)

dinilur

kı

gayn

lısandan

tagayyur

olııp

Bal..-yb<>lenrte

istı'ıııiıl otı:
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Farsça:
bahşem (bagışlamak). clışem (coşmak), eleş (leş).

naz (naz). slız (göynuk),
zelkanı (taymmak) ...

şüreş (karışmış).

ffun (rengJ. gan (siklş).
ta (ta). yah (buz). zeber (yukarı),

Arapça:
azmem (bir Işe gönul baglaınak). eezmem (cezm itmek). ey (evet). gıbtan1
hadcm (had urmak), kabzam (avuçlamak). kermem (kerem lt·
mek). melnıem (melfunet olmak). ni'ıs (am). nefycm (nefy itmck), rean (çoban),
sebem (sabit olınak). ternem (temam itmek). ye·s (na-umid). za;em (zarar eylemek).
Söz dizimi Arapçaya dayanan Baleybclenin gramer şekillerinde Türkçe
ve Farsça tesirler görulür:
(günlleınek).

Türkçe:
Tcklik uçuncü şahıs iyelik eki "·i": feri < fer + i {ba.şı)
Etken sıfat-fiil eki "-an / -en": defcn < def + en (kıınıldayanl
Gelecek zaman sıfat-flil eki "-si": tcssi < tes + si (viresi)
Geniş zaman eki "-ar / -cr"· berer < ber + er (bil ur)
Fiildcn abartı sıfatı urcten ek "-ak'': hacak < hac + ak (ural<)

Farsç a:
Emir için kullamlan "bl-" ön ekı: bideın < bı + dcın {git)
Flllden abartma sıfat-fllli yapar ".fuı .. eki: rekan < rek + i'ın (göregen. nigeran)
Nisbet eki "-i": beri < bcr + ı (bllnıege ınenslıb. ·umiJ
S ıfat eki "-in": feyin < fey + ı (pesin)
Teklik üçüncü şahıs iyelik eki "-ra": rera < re + ra (üra)
Tazim bildiren "-a eki: mara (pi'ıka)
Birleşik çekiml erde de her uç dllin imkanlarından yararlanılan Baleybelenin söz diziminde Arapçanın etkileri gramer bahsinde ayrıca gösterilmiştir.

3. Harf Temsili ue Harflerin
Teşkilinde Yararlanma

Sayı Değerlerinden

Kelime

Bir kısım kelimclcrın tespitinde. harflerin ebcet say, degerieri göz önünde bulundurulur:
Kısem: Baleybelende "nisab"ın karşılıgı "kısem" olarak tespıt edilir. "Kı
sem"ln ünsüz harflerinin toplanı ebcet sayı degeri iki yüzdi.ir. Bu kelimeyle.
islfun'da zekatın nisap degeri olan Iki yüz dırhcme vurgu yapılır.
Tabib: Hamel burcunun on dördüncü günu Için tespıt edilen bu kelimenin harflerinin toplam sayısal degeri on dörttur
Yccbıb: Hamcl burcunun on yedinci günu ıçin kullallllan bu kclınıeni
sayı degerı on yedidır
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Az sayıda kelime. birden çok kelimenin ilk harflerinin bır araya gelmesiyl e üretilir:
Demlif (dört mevsımı: Dinan (yaz ayları). ınezan (güz). lar (yay aylan) ve
far (kış) kelimelerinin ıJk harflerinden meydana gelir.
Mehşeda ('anasır-ı erba'a): Man (ateş). har (yel). şüm (su) ve dar (toprak)
kelimelerinin lik harflerinden oluşur. Son ünlu. çokl uk ekidir.
Menaş (barınak): mefn (baş barınak), niger (orta barınak), eşn (saJavat
barmagı) ve şebeb (sırça barmak) kelimelerinin ilk harflerinden oluşur.
Nebsa (tabi'at): Nahd (kan). bezed (safra). semed (sevda) ve efed (baJgam)
kelimelerinin Ilk harfler inden oluşur.

Baleybelcn Risalelcri
Dört ayrı yazmada işlenen BaJeybelenJn gramer ve sözlukleriyle UgUı ki·
tapirisale toplamı l3'tür:
Bereme'y-Kabe ·y-Nele
I<eveme·y-vılna e Neveme·y-züna
Zimiye berema Beniye nerema
Lebeme·y-vela sir Kabe'y-Mevla
Izhar-ı Ezmar-ı Miı-lekaddem ve Keşf-1 Est6.r-ı Merci'iın-1/eyh-i Mubhenı
Ye-Haşeme·y-bezem de ·y-Eıeniı ·y-mili'er
T6.je blıyd
Kereme'y-Ad
Zate'y-Vekeşa ve Hate'y-Bekeşiı
Kitab-ı Pire Fan-beben
Masadır-ı Elsine-i Erba ·a
Şamil u 'l-luga
Bünyad-ı Şl'r-ı Arif
Ilk on risaJe. Baleybelenin bütunünu teşkil eden risaJelerini meydana
getirir. Gramer ve sözlukten oluşan metinler iki yazmaya dayanır:
Nüshası: Mısır Mi.lli Kutuphanesl'nde Medınıi-i Türki nr. 23'te
Muhyl'nin bilinen eserlennin buyük çogunlugunu içinde bulunduran
mecmuada (45b-83a) ilk dokuz nsale peşpeşe yer almaktadır: Bereme'y-Kabe'y-Nele (K 45b-46b). Keveme·y-vtina e Neveme'y-ziina (K 47a-48a). Zirniye
berema Beniye nerema (K 48a-49a). Lebeme'y-vela sir Kabe'y-Mevla (K 49b5la), Izhar-ı Ezmar-ı Ma-tekaddem ve Keşf-i Estc:ir-ı Merci'un-ileyh-ı Mii.bhem
(K 51 a-52b). Ye·Haşeme'y-beıem de'y-Eıena 'y-mili'er (K 53a-56bl. Tö.je bii.ya
(K 56b-6la). Kereme'y-Ad (K 6lb-62b). Zate'y-Vekeşa ve Hate·y-Bekeşa (K
63a-83a).

Kahire

kayıtlı

Paris Nüshası: Baleybelenin Mısır'daki mecmuada yer almayan ıstmler
sözlugu. mastarlar sözluğüyle birlikte Fransa Milli Kutuphanesi'ndc Persan
188'dc Asl al-Makasıd ve Fasl al-Marasıd adıyla kayıtlı yazınadır: Zate'y-Vekeşa ve Hate'y-Bekeşci (P ı b-71 a). Kitab-ı Pire Fan-beben (P 72b-334a). İstın
sah kaydı bulunmayan. başlıklar \·e madde başlıkları kırmızı. diger yerler
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nestalik halla. normal siyah murekkeple yazılmış nusha. dört degişik kalem
elinden çıkm ı ştır:62
Bu iki ni.ishanın dışında Midhat Sertoğlu'nun tanıttığı ( 1580 larihli)63 ve
Rousseau'nun Halep'te varlığından bahsetugi nushalar kayıptır.
Masadır-ı Elsine-i Erba 'a adlı mastarlar sözlügii Mısır'daki mccmuanın
4 ı 8b-422b arasında yer alıyor. Talık hatla yazılan risalc. Muhvi'nin oğlu
Mehrncd-i Gaybi tarafından I 0001 159 I 'de islinsah edUmıştı r.
Şamilu'l-luga. Muhyi'nın. Hasan b. Hüseyin b. tınadi Karahisari'nin (ö.
1540) Şamil u 'l-Luga iSim lı Farsça-Turkçe sözlugune satır altı Baleybclen
karşılıklarını koyarak hazırladığı bir nushadır. 64
Söz konusu yazma. Hacı Selim Aga Kutuphanesi'ndc Keınankeş. nr
663'te kayıtlıdır. 139 varaklık bu nusha hayli perişan; kırmızı ınurekl<eple
yazılan Baleybelcn karşılıklarının çogu da okunaınayacal< derecede siliktir.
Girişte ( 1 b) kırrnı;ıı mürekkeple yazılan karşılıkların Bateybelen olduğu notu
duşulen ya;ımanın vr. 84a başındakı "Vakf-ı Muhyı be-Hankah-ı Gulşcni"
kaydı metne ilavelcrin Muhyitarafındnn konulduguna şüphe bırakınıyor.
Bünyad-ı Şi'r-i Arif. Muhyi'nin Turkçede kafiye konusunu işledıgi. Baleybelenin yapı bilgisi (86a-12 la) ve kaflye bilgisini de ayrıca notladıgı çalış ına
sıdır. Müelllf nushası Istanbul Universilesi Ynzmalar Ktp. nr. 1906'dadır
ı.

Bereme'y-I<abe'y-Nele ('Ilmu'I-Harjf'l-Kebir)

Muhyi'nin

telif sebebini. ne zaman ve niçın meydana getır
Sultan lll. Murad'la ilgili övguiC'r. rlsalcler
Sultana takdim edilmek istendıgı (ya da takdim edildigll izleııimi
Baleybelenın

dtgiııi anlattığı rısalesidir. Girişte:
toplaınının

veriyor.
Muhyi. burada dilin doguşuna dair ileri sürülen tezleri tek tck incelcr.
bu konuda kendi görüşlerini ortaya koyar. Muhyi. dılle ilgili toplu bir degerlendırıne yaptıgı bu eserinde dikkat çckicı görüşlerı nakleder. Dilin iletişim
kurma. meraını ifade etmeyi sagıaına ve toplum Içinde yaşaınak zorunda
olan ınsanın ihtiyaçlarını gidermesine imkan saglama özelliklerine temas
ederek dilin sosyolojik boyutuna dikkal çeker. Ona göre dilin en temel özelligı sosyal ıııahiyet taşımasıdır: Uelişimin bulün renkleri konuşma ve yazı
diline dayanır. Bu duşunceler dili ilruıi bir lutuf kabul edenlerce ıleri s urülür:
"Ht•r ınsan. yaratılışından topluluk içinde yaşamaya mecbur oldugu gibi. eylemlerinde de olumlu ve olumsuz karşılık görmc:si zorunludur. Bir
başına kimse hayalını idamc ettirmeye guç yetıremeyccegi ıçın. ınsanın
k(•ndi turunun yardımına ıhtıyaç duydugunda mt'ramını aklarması
önemli oldugundruı . ınsanlar Allah'ın lutuf buyurup ıhsan elllgı sözler·
62 Yazınanın detaylı tanıtımı ıçın Francis Rıclıard'ııı karoguna bk s. 205
63 Midhat Scrtogıu. "lik Milletlerarası Dili Bır Türk lcat Etmişti". llayat Tarih Mecmuası.
ı Şubat ı 966. c ı. sayı 1 s. 67
64 Tarama Sozluğu'ııun hazırlanmasında bu sozluktt n d~ vararlanılmıştır Bkz. Turklye
Turkçeslyle Yazılmış Kıtcıplardan Toplanarı Tanıklarıyla Tarama Soz/uğu. C ll. s LIV.
Aııkara. 1965
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oldular ve bu kelimelerin vasıtasıyla karşı
Dil. soyut-somut. fıztk-metafızik bütün
varlıkları gösterme hususunda diger bütun iletişim vasıtalarından daha ınukemmel ve gelişmtştır: sesle de ilgili bulunması cihetiyle herhangı bir enstrumana ihtiyaç duymadan maksadJ tam olarak her turlu lfacteye imkan verir... (K 46a)
le dogruyu

yanlıştan ayıncı

ladJkları anlamları kaVTadılar.

Klasik isıanı kültüründe diller arası karşılaştırmalar dilin çoğu zaman
ilahi boyutuna alt atıflarla ve kavrniyetçi hislerle yapılır. Bu karşılaştırmalar
dillerin yapısına ve etimolojisine ilişkin değil , üstünlük derecesine göredir.
Üstün ırk. ustün dilin sahlbidlr. Bu yolda Hz. Muhammed'e isnat edilen bir
yığın uydurma hadis, tezleri miidafaada önemli bir rol oynar. Dilleri üstünlük sırasına göre tasnif eden Muhyi de ilk sırayı Arapçaya verir. Arapçayı
Süryanice takip eder. Türkçe ilc Hintçe'nin (Çağatay Türkçesi) arasında farklılık olmadığını ifade eder. Buna karşın F'arsça ile Arapça arasında farklılık
Iann çokluğuna işaret eder.
Dilin doğuşuna dair öteden beri dile getirilen görüşler ··ıutfı". "evievi".
"vi'ızıT ve "ilhami" başlıkları altında incelenir ve değerlendirilir. Nesneler ve
isimler arasındaki ilişki bu rısalcde sorgulanır:
"Isiınlerın (lafız.

gösteren). karşıladıklan nesnelerle (nıedllıl. gösterilen)
bir dogal il!şkisi yoktur. Dilde ayııı l<elimcııın ikı zıt kaVTamı
karşılamasına örnek çoktur: cevn (sıyah. beyaz). kur· (hayız. hayızdan
temizlik) gıbı. isimlerle nesneler arasında bır uygunluk olsaydı "çapa"
ıçın "kazan". "kazan" içiH "kızan". "ignc" tçln "diken" vt" ·ctıken" ıçın "btten" denılirdi. Böyle olmasına sebep kaVTam ve ısim arasında Ilişki olmamasındandır... (K 46b)
herhaııgı

Varılan

insana ihtiyaç miktarı kelimeyi ögretmişlir. Sınırlı
bulunan yenı nesne ve kaVTamlar, Tanrı'nın
verdiği dil kabiliyetini kullanan insan tarafından adlandırılmıştır. BaJeybelen
de bu dogrulluda meydana gelmiştir. Çekirdek kelime kadrosu Uahldir:
kelime.

sonuç:

Tanrı

ilıtiyaçları genişledikçe.

"Baleybelende her kelime bır manaya tahsis edılmişlır. Bu temel prensipte ya gelen ıkıncı ılhanıla veya Hharrun geliş yerindeki ilıU!Mı bedaraf eden yeni bir ilhamın yol göstermesiyle degişiklikler meydana gelmiştir. Bunun ııelicesı. ılk tespit edilen kelime kullanıma dahil edUmiş
veya kullanımdan kaJdınlmıştır. Fakat bütün bu kelinıclerin aslı bir
sisteme baglı olduğundan köksuz degildir...
Son olarak Billeypelenin lşlenme sırası aşagıdaki biçimde verilir:
Es-sınfu'l-Cıla fl'l-emsileti'l-muhtelifeti ve·ı-muttarideti.
Es-sınfu's-saru fı emsilcti'l-binfı'l.
Es-sınfu's-salis fı

kava'idi's-sarfiyyetL

Es-sınfu·r-rabi' fi'l-hurCıfi.
Es-sınfu'l-hamıs

fi'l-a'dacti.

Es-sınfu·s-sadıs frl-masadıri.
Es-sınfu ·s-sabr n·ı-ıugatı.
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Es-sınfu's-samın frt - ıstılahrllezi
na'llahfl-·avmı

Halime:

vc't-ta'limu ve

Fi'r-risructı'l-camı'ali

bi'l-lanıi'ati fi'l-kesretı

vaza'tuhu 'ala ma·anin kuşifet Ii ve ını
vasrun 'alimun .
fi'l-kesretllı't-tcfrikati vc't-tefridt ve'l-huta-

ınnchu

vc't-tevhidi.

El-kutubu frt-tefsirı ve·ı-hadisi ve'l-fıkhi ve't-tasavvufi ve vefri'I-Muhyi
vc·s-simyfu ve·t-tıbbı ve·t-tılsıınatı. (K 46a-46b)

vc· ı-hurilfi ve'l-kimyaı

İlk sekiZ konu mevcut risalelerde işlenmesine karşın. " Halime" kısmın
da bu dille işlendıgı söylcnilcn konuları içeren metinler henüz tespıt edilememiştir. Bu ilimler tefslr, hadis. fıkıh, tasavvuf. vcflr, kimya. simya, tıp, tılsını
olarak belirtilir.

2.

Keveme'y-vurıa

e Neveme'y-ıuna
Tecdidu 'd-dejatiri)

(Şerhu 'l-emslletl ııe

Mevlfu1a Emir Çelebi Efendi dedıgı şeyhı ve kayınbabası Ahmed Hayaarzusu uzerine kaleme alınan bu risaJcdc Iki yap ı bılgisi iki bölumde Iş
len ir:
Kısm-ı Evvel Emsilc-ı Muhtelife Bcyanındadur.
Kısm-ı Sani Emsilc-ı Muttaridc Beyanındadur.
Birinci bölumdc Balcybclenin yapı bilgisi ana lıatlarıyla gösterilir. Soıı
böluınde. fUI kipleriilin çckinılcrine yer verilir. Bulün bu risalelerde Baleybclcnin gramer yapısı Turl<çc, Farsça ve Arapça eş dcger yap ıları gösterilerek
karşılaştırmalı olarak anlatılır. PedagoJik bir sistem takip eden gramer rısa
lclcrinın ilkı olan bu nıctındc yer alan konular. sonraki risalelerde aşama
li'nın

aşama geliştirilir.

Burada kelııne urctımındc fiil tabanları temel alınır Klasik yaklaşımla
mastar kalıbına dökulcn kelimelerden mastar ekieri kaldırıldıktan sonra ortaya çıkan fiiltabanlarının önune ya da sonuna getirilen eklerle turemiş isim
ve fill üretimi veya flll çekimleri temin edilir.
Hemen tum Balcybclcn risalelerinde BaJeybclenln yap ı ve söz diZimi için
verilen örneklerin Arnpça, F'arsça ve Türkçe karşılıkları bir arada yer al ırl<cn
bu ill< gramer rlsalcsiııdc yalnız Türkçe çevirller!yle yetınilir.

.

3. Zirniye berema Beniye nerema

(Bılnyad-ı 'ulı1m Layık-ıjulıum)

ŞeyhüUslam ÇIVizade Mchmed Efendi'nin (I 531- ı 587) ricasıyla yazılan
bu risalede fiil kıplcri. fiil tabanlarına katılan fiil çatı eklerinin fonksıyonları
ayrıntılı olarak işlenir. Arapçada fıülerin çeşitli çckinllcrinin karşıladıgı anlam·
ları Bhleybelcndc ekieric karşılama gayreti risaJede belirgin olarak görulur
Bütün fiil yapıları örncklendirilirken Turkçcde bu yapıların hangi ekler·
Ic ifade edildigi istisna ed!lmekslzin gösterilir. Rısale, farklı bir okumayla.
Türkçenin fül yapı sıstemını Brueybelenle veren bir karakter taşır:
"Harf-ı

asliyycdcn sonra kable'l-mülhakat nun-ı müteharrik gelse 0'1-1
ve mute'addi mefülcyne ımıte'addi olur. Turkinun lazımına dahil olan
ya vav ya ra nıa'nasına ve ba'zı levazım mute'adclisıne gekn dal ve ra ma'nasına. Mesela. "fcdcm". "agarmak" ve "çcrem".
lazım. ınute'aclcli

la
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··gırmek" ve "nelem". "çıkmak " ve "karem", "Inmek" ve "berem", "bilmekd.imek iken "fednem "ve "çernem" ve "nelnem" ve "karnem'' ve "bernem
dinilür, "agartmak" ve "girdürmek" ve "çıkarmak" ve "irıdurmek" ve "bıl
dürmek" ma'nasına.
Fayide: Türkin ün müte'adclisi gah harf zıyactestyle ve gah tebdilt ile ve
gah hazf ile olur. Amma ziyadenün ba'zı emsilesi geçdl ve ba'zısı dahı
"durmak. durgurmak" ve "emmek. emzürmek" gtbL Ve tebclil olan: "ögrerunek, ögretmek" ve "yanmak, yakmak" ve "gelmek ve geti.ırmek" gibi. Ve hazf olan: "kalkmak, kaldur mak" ve "gitmek, gidermek" gibi. Turkinun kava'tdi çokdur, amma Bateybelende bır kırlde uzere zabt olmdı. .. (K 58a-48b)

4. Lebeme'y-vela sir Kabe'y-Mevla (Harju'l-vucuh ila Nahvi'l-Mevlti)
Kazasker ve Nakib Malulzade Mehmed Efendi (1533-1585) ıçın yazılan
bu risalede harf sayılarına göre kelime yapıları incelenir. Daha öneekı risalelerde verilen yapı bilgisi, bu rısalede detaylandırılır.
"Ye-Haşeme·y-vaz" (kava.'id-i sarfiyye) adı altında işlenen yapı bilgisini
söz dizinıi takip etmesi gerekirken araya zamlr bahsini işleyen risale gırer.
Bu itibarla risalenin asıl adının Ye-Haşeme 'y-vciz olması gerekir.

5. izhar-ı Ezmar-ı Ma-telcaddem ve K.eşf-i Estar-ı
Merci'ün-ileyh-i Mübhem
Mulıyi.

bu rlsaleyi oglu Mehmed-i Gaybi için kaleme alır. Bateybelenin
bu bölümde , Türkçenin de zamir balısı genişçe anlatılır. Türkçenin zamirierine getirdlgi yorumlar ve zamirlerle ilgili verdıgı
toplu bilgi Anadolu sahası gramer yazıcılıguıuı 19.yy'a kadar gelen en başa
rılı örnegidir. Zamırler beş başlıkta incelenir:
Zamir-i merfıl'-ı muttasıl (Bltişik fiil şahıs zaınirleri).
Zamir-i merfü'-ı munfasıl (Ayrı fiil şahıs zamirlerl).
Zaıııir-i manslıb-ı muttasıl (Füllere bitişen nesne ve datif zamirleri).
Zaınlr-1 mansüb-ı munfasıl (Nesne, lokatif. datif, abiatıf hali ifade eden

zaııtir balısini oluşturan

ayrı zaınirler).

Zamir-i mecrur-ı muttasıl (İyelik ckleri).

6. Ye-Haşeme'y-bezem de'y-Ezena'y-mili'er
(El-Fennu 's-saniji'l-Kava 'Cdi'n-nahvCyyeti)
Lebeme'y-velci sir Kcibe·y-Mevlci adıyla yapı bilgisi verilen Brueybelenin
söz dizimi bu risalede Malülzade Mehmed Efendi için anlatılır. Diger risalelerdeki yaklaşımın aksine. burada verılen bilgiler Brueybelen ve Türkçe sı
rasıyla verilir.

7. Tafe bu ya (Asl-ı ma ·ani)

Risale iki bölümden meydana getir. "Tafe'y-vaz" başlıgı altında Brueybelende kullamlan harfierin adları ve karşılık geldikleri metafizik degerieri gösterilir. "Tafe'y-bazr· bölümünde ise bütun yapım ve çekim ekieri fonksiyonla-

Mımafa

:!36
nyla alfabetik duzen içinde yer alır.
Bu rlsalede işlenen konuları tekrar ele aldıgı bir başka
yô.d-ı Şt"r-1 Nif adlı eser inin ·· ı latime" kısmıdır (82a- 120b).
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8. Kereme'y-Ad (Ta'dadu'L-Vahdan)
Muhyi, ısmini vermediği "Büyük Deflerdar" için sayı bahsını anlatır. Sabahsinde sıras ıyla yedi başlık incelenir:
Karc·y-edem: Sayılarm adları ve karşılık geldiği rakam değerlerı.
Karc'y-bezeın. Sayılar ıçin kullanılan adların l<onuluş gerekçeleri ve temsil etliklerı hil<metler.
Kare·y-eilem: Sayılann rakaml arla ıfade edUıncsı.
Kare'y-dumeın. Birleşik sayılar (onlar. yuzler. binler haneleri).
Kare·y-hinem: Birleşik sayıların harne tespıtinde meydana gelen ses
vı

düşmeleri.

Kare'y-vüseın: Sıra sayı. uleştirnıe sayı sıfatları.
Karey-zayenı

Sayı isimlerınde

Kare·v-hayem:

Sayıların cuınlede kullanılış

ses

ıuremesi

degerierine gorc

ıraplan

9. ZCıLe'y-Velceşa ue Hate'y-Belceşa
(Aslu ·ı-melcasıd ve Fas/u 'L-merasıcl)
Bu başlığı taşıyan risalc. Biı.leybelenın fiilierinin mastar şekillerinin alfabetik sırayla verıldiğı bölumu içerir.
Maslarların sınınandırma sistemi. fıil tabanlarını oluşturan harfierin
Arap alfabesındeki diztlış sırasına dayanır. Bu sıralama. fiU tabanlarının unsuz harf sayılarımı göre, zat (asi) adı verilen altı ana başlık la duzenlenlı:
_ Allı bölum (wt-asl)den meydana gelir.
1. boluınde k oku bir i.i ıısuzden oluşan fiillerın mastarları verilir. Bunlar
edadı (vahdani) olarak teriınlcndlrihr.
Eklcndikleri fiıiierin kök unsuzlerinin ses degerierine (hareke) göre mastarlar uç alt başlıkta tasnif edilir.
a. Kök unsüzu ustün (gcvher - fethal olan tck lıarOı mastarlar: e-m. benı. pe-m.
b. Kok unsuzu öture (cumme - zamnıc) olan tck harnı ınastarlar: u-ın.
bıı-ın,

pü-m.

c. Kök unsuzu esre

(sıyme

- kesrc) olan tek

harnı ınastarlar:

ci-m,

rı-nı.

sı-m.

2. boluınde köku Iki llnsuzden oluşan filllerın mastarları sıralaııır. Bun·
lar bazi (sunayi) olarak terlnılcndirilir. Bunlaruı bir kısmı flll kölw. bir kısmı
yap1111 cklerıyle genişletilmiş fill gövdclerl ve birleşik flil şekillcridir.
Kök unsuzlerlnln alfabetik sırasına göre gruplandırılan ınastarlar. fiU tabanının son unsuı harfine göre listelenir
Bunlor da hareke degerierine göre uç grupta sıralanır:
a. Kökun ilk ıınsuzu ustun (gevhcr-fetha) olan Iki harnı mastarlar· c·c-
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m, bebe-m. pet-em.
b. Kök ünsüzü ötürc (cümıne- zamme) olan Iki harlli ınastarlar: ub-em.
rüb-em. hucem.
c. Kök unsuzu esre (sıyme- kesrc) olan ikı harfii mastarlar: çib-em. kibem. kiham.
3. bölümde kökü üç ünsüzden oluşan fWicrın (caJi - sülasi) mastarları
sıralanır: ab-em, debb-em. bısr-em.
4. bölümde köku dört unsuzden oluşan fıtllerin (dfuni - dörtlu) mastarları sıralanır: bcnsa-m, bezkeb-em, subaç-em, zimkeş-em.
5. bölümde kökü beş ünsüzden oluşan fi!llerın (hani - beşli) maslarları
sıralanır: edlab-eın. devrdec-em. sefrzen-em.
6. bölumde köku altı unsuzden oluşan fiilierin (vasi - altıh) maslarları sı
ralanır: vesanhab-em. vesansed-eın. tcssitesem -em.
Sözlüktc madde başı yapılan Baleybelen mastarların, önce Türkçe l<arşılıkları, ardından sırasıyla Farsça, Arapça ve nihayet Baleybelen eşanlaınh
ları yer alır. Madde başının birden çok karşıJıgı varsa. bunlar gruplandırıla
rak venlir. Yer yer gramatıkal notlaınaların yapılctıgı sözlukte. fiil tabanların
dan üretilen l<clinıe ve birleşik yapılar da gösterilir.
Bu rısalectc madde başı yapılan Baleybelen mastar sayısı 2046'dır. Bu
mastarların 80'i bir. 89Tsl Iki. 759\ı uç. 274\ı dört. 3l'ı beş. Tsi altı unsuz
harften oluşur (mastar eki dışındakı harfler).

ı O. Kitab-ı Plre Fan-beben tAyine-i Cihan-nüma)
BtıJeybelenin

Isimler sözlugunu teşkil eder. Butun rlsaleler ıçınde en
budur. Basit, turemiş ve birleşik kelimelerı ıçeren bu metın
toplaın 6433 madde başmetan meydana gelir.
Madde başlarının dizilişinde isimler sözlügtınde aifabctık sıraya göre son
harfler esas almır Her bır harf "nisab" adı verilen dokuz kategoriye göre sı
ralanır. Son harfinden önce duz-geniş unlu bulunarılar birinci nisabı (çeb.
herec. fcrteb, surcrbed ... ); yuvarlak unlu bulunanlar ikincı nısabı (ub. fidvüd ... ); düz-dar ünlu bulunanlar üçüncü nisabı (dib. şenld ... ); uzun ünlü a
bulunanlar dörduncu nisabı (tab. sıfaıı . 1: uzun iı bulunanlar beşınci nisabı (bub. çıktlıs .... ): uzun i bulunanlar altıncı nisabı (fiv. sarsim ... ): kalın duzgenlş un lu + unsuz bulunanlar yedmcı nisabı (kes b, mene ..... );yuvarlak u nlü + ünsüz bulunanlar seklzmci nisabı (sulm. durcürm .... ) ve nihayet duzdar ünlü (dunn, lfnk ... ) bulunarılar dokuzuncu nisabı oluşturur. Nlsab'lar
"usllıb" adı allında harf sayıJanna göre dizilir.
Gerek mastarlar gerekse isimler sozlugunde dlziliş. Şamllu'l-luga·da oldugu gibi kelime tabanlarının son ünsiiıunden geriye dogru sıra takip eder.
Slnonimler sözlüktc önemli bir yekün tutar, ancak bu eşleşme bire bir
eşleşmc niteligi taşımaz. Muhyi aynı anlaın ıçın kullanılan kelimelerin her
birinde hususi farklılıklar bulunduguna temas eder: -iki lugat bır ma·nada
istrmaı olsa elbette bir cl he lle mugayeretı olur... Daha sözlugün ilk madde
başı "cın"de bu nokta vurgulanır:
kapsamlı olanı

Mıwaja
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"Mesela. em. togrı olmak ue egri Iken togrılmak ma 'ncismadur. amma
e·em. fıenıcin rı~fsinde logrı olmak'dur ve be'em da/11 lleman egrl Iken
togrılmak ma 'rıcısınadıır. Ve em t>e san em ııe sa ve m ki seımek'dur: em 'de
tasdik canibi talıkikdur ııe sanem'de canibeyrı beraberdur ııe sauem. saııcib uıere ikerı şe kk mwifek deglldur. ..

Yorucu bir çalışınayla eş anlamlı kelimeler arasındaki anlam ayrımlan
na Işaret edilir. Sözlüktc bu duzen. madde başının genel anlamı verildıkten
sonra. "amma" edatıyla anlan1 ıneeUği gösterilir:
"türeın.

hacet dilemek ki ruyaziden'dur. recenı ve nizcm ve nıyazem
amma tazarru'la recfı'dur
jülem: karışmak kı ·aceın de beyan oldı amma hu ıugat ekseriya kıl karışmak' da gelur
rcga: inildu ki nfıliş ve ligtın ve nnle'dür. rag ve regan ve inyam ve inme
gıbi kı gcçdi. Amma g~ı avazıla figiıı1dur."
ma·nasına.

Sinoniınlerln

bollugu

kanşısında,

ince anlam

farklılıklarını bağlam

kar-

şılığında kullandığı "istl'ınal-i kt'ıtub"e bıralur:
sebeın sabit olmak kı P•\ydar ~ııden ve subut dur. Ve turmak vt· katlanmak ve guynıck ve cglenmek lu ıstaden ve elirengiden ve ştl<ebiden
ve payiden ve sabr ve te'cnni'dur taham vt neham ve cercm ve kancm
ve kıhaın ve pcyenı ve whdem ve sabrem ve derkem ınıü1asına. !akın
nıa'anick tefavut ıstı'mal ı kutuiJCic ma'llıındur. Scbnenı ve çerıwın. ıs
bat ve turgurınak ve payd<'ır kcrclen'duı ..

Muhyi. kavramları genel olc:ırnk karşılayan bir sözlukten özenle kaçınır,
ara renkl erı gösteren bir sözlük ınşası Için uğraşır. Bu onun sözlügünün karakterisllk özeıııgıdır:
"fô.: ... Ve kapu ki der ıw bcıb'dur. c{ıt ue kaydek ııe lô.v ııeje gibı. Amma
egerçi nıııtlak kcıpuda da miıstcı'mel. amrııci ekseriyô. kapaksıı. açık. buyuk kapııya dirler ki derı•aze Pe ders{ıfr/'dur. Ve ccit. mutlcık kapu ki der
ııe bcib'dur. Ve kcıydek. lwçılk fcapıı ki cleriçe'dıır. Ve lô.ıı. ka/'a ııe cami'
ııc buyıık serciylcır lcapıısıclur /ci mulıkenı ola. Ve fe da hı lı er kapııya dirler.

flsa: kesrllc ev kı hane ve beyt ve seray'dur, rid ve nevi ve nevlge ve cev
ve ride ve nilad ~Ibi. Amma fisa. elimleele ve ekscr buyı.ık seraylarda
ınusta'ıneldur. Ve nevi vr nilaci tag başında ve salırada olan evler ki
alaçık ve gömelte ve gaze dırler kı baran-guriz ve neser'dur. Ve ncvlge.
tasgir kı hucre ve evcugt•z'dür ki seraçe'dur ve mutlak hanedi.ır. kara
eve ıncdrld dırler Cev ve ride. kuçuk evde musta'meldur kı kede'dur
Mesela. ycmcev ve ridccv ve şemcev dinllur. mey-kede ma·nasına."
ı

1.

Masadır-ı

Elsine-i Erba 'a

Mehmed, Mustafa. Ahmed ve Hasan'ın Balcybeleni öğ
için telif eder. Farsça mastarların alfabetik sı
raya göre madde başı yapıldığı risalede. sırasıyla Turkçe. Arapça \·e Balcybelen karşılıkları verilir. Maksat. Baleybelende kullanım sıklıgı esas alınan
Muhyi.

oğulları

rcnınelerıne yardımcı olması

Babılden Bôlınbelelll!

Ilk Yapma

Dı!.

fll... Kursal

Dı/

mastarları
rı

Ilk düzeyde ögretmekUr. Turkçe. Arapça ve BaJeybelen
verilen toplam Farsça mastar madde başı sayısı 396'd ır.
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karşılıkla

Şamil u 'l-luga

12.

Sözlügün çatısının. Karahisarl'nin Şamilu'l-luga'sının model alınarak
kuruldugu görülüyor. Farsçanın isimler ve mastarlarının sırasıyla iki bölümde toplandıgı Şô.milu'l-luga. 9200 civarında Farsça kclınıe kadrosuyla Bfıley
bclenin başlıca referans escrlerinden bıridir. Sözlugun kelime sıralanmasuı
da takip edilen sıstem. Farsça kelimelerin ses duzenı ve satır altında verilen
Turl<çe karşılıklar büyuk degişikilk göstermeksizin BaJeybeleııe aktarılır.
Farsça sözlügün derkenarlarındaki nollamalar. Muhyi'nin ihliyaçlarına baglı olarak yenı kelimelerin ila\·elcriyle sözlügun zenginlcştırUdigı ınllbaını verıyor: nitekım baktıgumz eliger Şô.milu'l-luga nushaları arasında kelime kadrosu en genişi Hacı Selim Aga yazmasıdır
Muhyi, buyuk bir sabırla bu sözlugun kelime kadrosunu sinanimlerine
göre gruplandırarak sözlük çalışmasına yer l eştirdi. Turkçe. Arapça. Farsça
ve BaJeybelcn için sinanimierin tasnifının büyük bir ımınan ve dll<kat isteycc-cgı tabiıdır. Bu olaganuslu ga~Tel. 16..n Osmanlı Turkçcsinın kapsamlı bir
sözlugunu de ortaya çıkarır.
Çok zengın bir kelime kadrosunu ıçeren bu sözlugun Muhyınln çalış
ınasında kullandıgı ni.ıshasına erişmek. Hiılcybelen'iıı Farsça ve Turkçe kclime karşılıkları tespit etmede bize haylı kolaylıl< sagladı: Parsça sözluklerde
kelimelerin seslendirilmesindeki farklılıgııı verdigi sıkıntı, bu nushanın esas
aJınınasıyla giderildi. 65
Muhyi'nin Arapça kclımeler için lıangı eserden yararlanclıgıııı bilemiyoruz. Muhtemelen o sözluk de bir yerlerde hala dunıyordur.

13. Bunyad-ı Şi'r-1 Arif
Dille ilgilı dalaylı bir metın olan Muhvi'niı1 Bunyad-ı Şi'r-ı

Arif islınll kahatime bolurnunde Farsça ve Turkçe ekleriı1 yanında Baleybelenin eki eri fonksiyonlarıyla derll toplu bir şekilele verilir. Bu çalışına Tô.je
buyô. risalcsinde yer alan "Tafe'y-bazi" bölümüyle benzerilk gösterır.
Muhyi'nfn salt bir yazı dilının peşinde koşmadıgı. BaJeybelcni konuşma
dllı halıne getirmek için de çaba gösterctıgını göruyoruz. ögrenımı kolaylaş
tırmak ıçın yapma bir dılln daha başmda . alışılmadık bir biçimde ses hadisclerine yer verir. Mühiın bır yekün tutan ve kurala baglanan ses hadiseleri
onun "dilde en az emek kanunu"nu beniınsediğiı11 gösterır. Bütün bu gayretlerine karşın yazı ve konuşma dili olarak planladığı dilinin yayılmasında yeterli imkana ve zamana sahıp olmadıgının da farkındadır:
fıye risalesınin

"Gerçi kılmadı budaiye zeman
Ki irem ol deme ki cuınle cihan
65 Bu

yazm:lclıın

kırun .

h

Bu

beni haberdar t~den ıneslckıaşıın Mustafa Kaç ılın Beyefeııdıyc mutcşck
tespit eollııwıııiş otsa\~Jı . Bfıleyhelenın hazırlanınası daha ıla -;ıkıntı·

y:ızma

olac<lkıı.

..w

Mustafa Koç

ı

Bu dlUle diyeler işieleler
Hukema-veş bu tarika gıdeler" (K 46a)

Sonuç
dillerin anlatını imkanlarını olakurallar manzumesi 20 varakta ortaya
konur. Yogun bir anlatımı içeren gramer risaleleri, tumuyle Osmanlı Turkçesıyle kaleme alınır. Verilen bütün kurallar bol örneklerle: Arapça. Farsça ve
Türkçe karşılıklarıyla işlenlr.
Sufllere yönelik geliştırilen argümanların medrese çevrelerinde nasıl bir
tepkiyle karşılandığını dogrudan bu dili degeriendiren yeterli metinler olmadıgı Için bilemiyoruz. ancak rlsalelerin yazımına kaynaklık eden şaluslar degerlendirildiğinde umumi tepkinin olumlu oldugunu söyleyebiliriz. Zamenhof. Esperantoyu gellşllrdiginde karşısında muarızlar bulmuştu. Dogunun
geçmişinde gerek teorik gerekse pratik böyle bir tecrube yokken. mevcut dUlerın yetersizilgi -yer yer Turkçc için birtakım olumsuz kanaatler bır yana bı
rakılırsa- bir mesele olarak zihınleri meşgul etınedigı bır yuzyılda. bir yapma
dil meydana getirmek. ımıcidine dili savunmak ıçin iyi hazırlanmış gerekçelere ihtiyaç duyuracagı tablldir. Muhyi, etrafında onun bu projesini kuçumseyenlerin varlıgına Balcybelcnde "lave" maddesinde Işaret eder:
Yapma bir dll

inşasına gırtşirken doğal

bılctıgince karşılamak

Için

geliştirilen

"(lavc). bakiava 1<1 takşire'dur. 11UŞ Vf.' 11UŞVI' dur me gıbi. Anıına !av. 'amdur. Ve durmc. senblıse şeklınde olandur. Vt' nuş ve nüş. kaymak bak
!avası ve ~ullac baklavasıdur. Ba'zı kımcsnder bu lısfuu kadh ıçun bak·
lavay<l gayrı ısm koydılar. rahımehullah v'alliıhu samehahum , fiıyıctı•
·ayıde olmayup hasaret tıcaret itdıler." ır :l18h-319a)
Bu dilin dogal bir dil ışievi görmesını göz ardı etmeyen Muhyi. "Ki ıreın
ol deme ki cuınle cllüin / Bu dilile diyeler işidcler" diyerek "'ulümu'l-ma·htıde
ıçin Brueybeleni teklif etmekle beraber. '"ullım-ı mcktume" dedigi gizlı bilıın
ler için öne çıkarır, hatta bu gizli bilimler için hususi gramer yapılarının kullanılmasını tavsiye elmekten geri kalmaz:
"Ba'zı 'uluın-ı ıncktlımede
"ferııev"

ve "feren" ciln!lur.

"nev"

lafzı

ya "nün" musta'meldur. Mesela.
.. (K 52b)

"başum" ına'nfısına

