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ÖZET
Özellikle aruz ve kısmen de belâgat ilimlerine türlü konularda katkı

sağlayabilecek eserlerden bir tanesi Arûz-ı Türkî’dir. Ali Cemaleddin tarafından
1291/1874-5 tarihinde yazılan eserin önemli bir bölümü aruz bahsi üzerinde
durmaktadır. Bu çalışma ile söz konusu eserin muhtevası ve konuları ele alış biçimi
tanıtılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Arûz-ı Türkî, Ali Cemaleddin, aruz, belâgat, kafiye, bedî

ABOUT ALI CEMALEDDIN’S “ARÛZ-I TÜRKÎ” CALLED BOOK

ABSTRACT
One of the books related wiht especiallay prosody and partly rhetoric is Arûz-ı

Türkî. It can contribute these sciences. The book was ritten by Ali Cemaleddin in
1291/1874-5. Majority of book is about prosody. Our purpose with this study introduce
content and genre of the book.
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Ali Cemaleddin tarafından yazılan ve 1291/1874-5 tarihinde İstanbul’da
Mekteb-i Sanayi Matbaası’nda basılan eser kaynaklarda genellikle, müellifinin
de tâbiriyle, “Arûz-ı Türkî” olarak geçmektedir. Eserin 1291 tarihinde basılmış
bir nüshasını, ön ve arka kapağı eksik olmak üzere, sahafta bularak satın almış
ve bu eser üzerinde bir yüksek lisans tezi hazırlamış bulunuyoruz (Öztürk,
2010). Söz konusu eserle ilgili bir tanıtma yazısı kaleme almanın tezi
tamamlayıcı bir çalışma olacağı düşünülmüş ve tezimizin inceleme kısmındaki
esere dâir bilgilerden de geniş ölçüde istifade edilerek bu yazı hazırlanmıştır.

Eser zikredildiği üzere kaynaklarda genellikle “Arûz-ı Türkî” olarak
geçmektedir. Bununla birlikte “Arûz-ı Türkî”, “İlm-i Kavâfî” ve “Sanâyi-i
Şi’riyye ve İlm-i Bedî” olmak üzere üç ana bölüm ile sonda bulunan yedi
fasikül halindeki aruz cetvellerinden oluşmaktadır. Fasiküller hariç toplamda
168 sayfa olan eserin 2-105. sayfaları arası tamamen aruz bahsine ayrılmış
bulunmaktadır.
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Eserin baş tarafında yazarın isminin yer aldığı mühürlü bir sayfa
bulunmaktadır. Mührün altına da, bu mührün bulunmadığı eserler sahte olup,
bundan kitabı elinde bulunduran kişi sorumludur, notu düşülmüştür.

Hata-savab cetveli ile başlayan eserin ilk bölümü Arûz-ı Türkî başlığını
taşımakta ve giriş mahiyetindeki kısım da bu bölüm dâhilinde bulunmaktadır.

Klâsik eser tertibine uygun olarak “Besmele” ile başlayan eser, “Leõälì-
yi ≈amd-i bì≈ad ve derärì-yi sipäs-ı lätaúad…” (Ali Cemaleddin, 1291: 2)
şeklinde “Hamdele” bölümüyle devam etmektedir. Ardından “Salvele”
bölümüne geçilir. Bu kısımda Hazret-i Peygamber ile ashabına dua, salât ve
selâm edilir: “Ve feräõid-i ´alät-ı bìintihä ol ma≠laú-ı øa´ìde-yi enbiyä úaleyhi’t-
teslìm ve’t-ta≈äyä efendimiz ≈a◊retleriniè…”(Ali Cemaleddin, 1291: 2) “Ve
se≈äb-ı ra≈met-meõäb-ı tar◊iyyät bi’l-cümle äl ü evläd ve käffe-yi ezväc u a ≈́äb
rı◊vänallähu teúälå úaleyhim ecmaúìn…” (Ali Cemaleddin, 1291: 3).

“Sebeb-i Telif” bölümünde eserin ismi Arûz-ı Türkî olarak zikredilmiş
ve eserin hazırlanması sırasında kullanılan kaynaklar ile eserin telif sebebi şu
şekilde ifade olunmuştur:

“úilm-i úarù◊uè u´ùl ü fürùúuna isti≈´äl-i meleke itmek ve ä§är-ı
näçìzänemi úilel-i úarù◊ pençesine düşürmemek ümniyyesiyle úArù◊-ı Endülüsì
ve úArù◊-ı Cämì näm kitäb-ı belä̊ at-ni´äblarını ehl ü erbäbından a∆Ÿ u taúlìm ile
bi’d-defeúät müŸäkere ve mirõät-ı ∆ayälimde Türkçe bir úarù◊uè teõlìf ü tertìbi
´ùretini müşähede yaúnì vicdän-ı perìşänımda ced-be-ced Türk olup da eşúär-ı
úArabì ve Färisì na®m u øıräõat eylemek hevesinde bulunanları da∆ı úarù◊-ı
úArabì ve Färisì ta≈´ìli tekellüfünden øurtarma ı̊ mülä≈a®a eyledigimden Ÿikr
olunan kitäblarıè müõellifleri rù≈äniyyetine mütevessilen ∆avä´´ u úaväma
fäõide-ba∆ş olacaø yolda äläyiş-i elfä®dan berì ve lu˚ät-ı ˚arìbe-i ˚ayr-ı meõnùse
istiúmälinden úury ˚äyet açık ve vä◊ı≈ bir úarù◊ tan®ìm ve (úArù◊-ı Türkì)
nämıyla tevsìm iderek…” (Ali Cemaleddin, 1291: 3-4).

Aruza, şiirin özellik ve inceliklerine bununla birlikte edebî sanatlara tam
vâkıf olmanın şiirle uğraşan tüm edipler için zarurî olduğunu ifâde eden Ali
Cemaleddin, “… inşäd-ı eşúärıè heves-kärı ve gülşen-i na◊m-ı rengìniè úandelìb-
i zärı oldı ı̊ cihetle úilm-i úarù◊uè u´ùl ü fürùúuna isti≈´äl-i meleke itmek ve
ä§är-ı näçìzänemi úilel-i úarù◊ pençesine düşürmemek ümniyyesiyle úArù◊-ı
Endülüsì ve úArù◊-ı Cämì-näm kitäb-ı belä̊ at-ni´äblarını ehl ü erbäbından a∆Ÿ u
taúlìm ile bi’d-defeúät müŸäkere ve mirõät-ı ∆ayälimde Türkçe bir úarù◊uè teõlìf ü
tertìbi ´ùretini müşähede…” (Ali Cemaleddin, 1291: 3) sözleriyle Arûz-ı
Endülüsî, Arûz-ı Câmî gibi eserleri daha önce erbabından okuduğunu, hem bu
eski bilgilerinden, hem de söz konusu eserlerden hareketle, aruz kusurlarına
özellikle dikkat ederek eserini oluşturmaya çalışacağını bildirmektedir. Ali
Cemaleddin yine aynı yerde Türkçe bir aruz kitabı yazma gereğini ve hevesini
de açıklamaktadır ki bu Arûz-ı Türkî’nin yazar tarafından bir aruz kitabı olarak
düşünüldüğünün açık kanıtıdır.

Ali Cemaleddin’in, aslen Türk olup Arap - Fars aruzu ve şiiriyle
karşılaşabilecek olanlara da hitap eden bir eser yazmak amacında olduğu şu
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cümlelerinden anlaşılıyor: “… Türk olup da eşúär-ı úArabì ve Färisì na®m u
øıräõat eylemek hevesinde bulunanları da∆ı úarù◊ -ı úArabì ve Färisì ta≈´ìli
tekellüfünden øurtarma ı̊ mülä≈a®a eyledigimden Ÿikr olunan kitäblarıè
müõellifleri rù≈äniyyetine mütevessilen ∆avä´´ u úaväma fäõide-ba∆ş olacaø
yolda äläyiş-i elfä®dan berì ve lu˚ät-ı ˚arìbe-yi ˚ayr-ı meõnùse istiúmälinden
úury ˚äyet açık ve vä◊ı≈ bir úarù◊ tan®ìm ve (úArù◊-ı Türkì) nämıyla tevsìm
iderek…” (Ali Cemaleddin, 1291: 3-4). Yine aynı cümlelerden anlaşıldığı üzere
Ali Cemaleddin, eserini yazarken kullanımdan düşmüş, anlamı herkesçe malûm
olmayan kelimelere yer vermemeye ve mümkün mertebede anlaşılır bir dil
kullanmaya çalışacaktır. Yazarın bu dikkatini eser boyunca görmek
mümkündür. İleride sırası geldiğinde daha ayrıntılı ve örnekleriyle açıklanacağı
üzere yazar, terimlerin kelime anlamlarını vermiş, söz konusu kelimelerin neden
terimleştiğini de izah etmiştir.

Ali Cemaleddin, klâsik eser tertibine uygun olarak hazırladığı eserinde
“Sebeb-i Telif” bölümünün ardından padişahın adını zikretmeyi de
unutmamaktadır: “… pädşäh-ı úadälet-ni´äb ve şehenşäh-ı muúazzez-eløäb es-
sul≠än ibnü’s-sul≠äni’s-sul≠än (úAbdü’l-úazìz `an) ibnü’s-sul≠äni’l-˚äzì
Ma≈mùd-ı úAdlì `an edämallähu teúälå…” (Ali Cemaleddin, 1291: 4).

Yazar, yukarıda zikredilen bölümlerin ardından eserin asıl ve en
teferruatlı bölümüne “úArù◊” konusuyla giriş yapmaktadır: “Maúlùm ola ki
keläm-ı men§ùruè mìzänı úilm-i man≠ıø oldı ı̊ gibi keläm -ı mevzùnuè mìzänı
úilm-i úarù◊dur bu úilme úarù◊ ismi verilmesiniè vech-i tesmiyyesi müteúaddid
olup…” (Ali Cemaleddin, 1291: 4). Yazar, önce söz konusu ilme “aruz” isminin
verilmesine dâir farklı görüşlerin bulunduğunu söyleyip daha sonra kendi
katıldığı görüşü açıklamaktadır: “çünki lu˚atda úarù◊ (nä≈iye) maúnäsında ve
úilm-i meŸkùr úulùm-ı säõireye nisbetle bir nä≈iye ≈ükminde bulunmasına
binäõen bu úilme (úİlm-i úArù◊) dinmişdir” (Ali Cemaleddin, 1291: 4). Hemen
devamında “İsti≠räd” başlığı altında aruz ilminin doğuşuna dâir İmam Halîl ile
ilgili küçük bir anekdota yer verilmektedir (Ali Cemaleddin, 1291: 4).

Eserde birkaç yerde İsti≠räd (Ali Cemaleddin, 1291: 4), Laf®iyye (Ali
Cemaleddin, 1291: 121), La≠ìfe (Ali Cemaleddin, 1291: 150) gibi başlıklar
altında küçük hikâyelere de yer verildiği görülür. Ancak bu küçük anekdotlar
eser içinde çok fazla olmayıp yukarda zikredilen “İstitrâd”a benzer birkaç
örnekle sınırlı kalmaktadır.

Eserin girişi olarak değerlendirilebilecek ilk 22 sayfalık bölümde,
özellikle aruz konusu açıklanırken kullanılacak olan terimlerden ayrıntılı olarak
bahsedilmektedir. Burada bahsi geçen terimler şunlardır: (úArù◊), (Mı´raú),
(Beyt), (Şiúr), (Evzän), (™adr), (úArù◊), (İbtidä), (°arb), (~aşv), (Zi∆äf),
(Veted), (Sebeb), (Fä´ıla), (úİlel).

Şiirden ve şiirle ilgili terimlerden bahsedilen bu kısımda “Biz ona
(Peygamber'e) şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. O’nun söyledikleri,
ancak Allah'tan gelmiş bir öğüt ve apaçık bir Kur'ân'dır.” (Yâsin: 69)
meâlindeki ayete de yer veren Ali Cemaleddin, burada kast edilen mânânın
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şiirin yasaklanması olmadığını, aksine Hz. Peygamber’i şâirlikle ve Kur’ân’ı
şiir olmakla itham eden batıl inancın reddi olduğunu söylemektedir. Yazar,
Hazret-i Hasan hakkında anlatılan bir rivâyetle ve “Şuúaräõü’l-İsläm ta≈te
liväõike fi’l-cenne”1 sözüyle düşüncelerini desteklemektedir.

Ali Cemaleddin’in, aruz vezinlerinin oluşumunu açıklamak için
kullanacağı pek çok terimle ilgili geniş bilgiler verdiğinden bahsedilmişti.
Meselâ yazar sebeb, veted, fâsıla gibi ilerde çok sık kullanacağı terimlerden
sebeb’i şöyle tanımlamaktadır: “… øaväúid ü şürù≠-ı evzän-ı şiúri teõsìs ◊ımnında
(sebeb), (veted), (fä´ıla), şiúriè mebnä-yı úileyhidir dimişler ki işbu eczä-yı
§elä§eniè biri olan (sebeb) iki øısma münøasım olup biri (sebeb-i ∆afìf) ve øısm-
ı dìgeri (sebeb-i §aøìldir) me§elä (ben ve sen) lafı®larında oldı ı̊ gibi ki ≈arf-i
evveli müte≈arrik ve ≈arf-i §änìsi säkin olan iki ≈arfden mürekkeb laf®a (sebeb-i
∆afìf) ve (leke ve teke) kelimelerinde bulundı ı̊ vechile iki ≈arf -i müte≈arrikden
terekküb iden laf®a (sebeb-i §aøìl) dinür” (Ali Cemaleddin, 1291: 8).

Bu açıklamalardan sonra sebeb, veted, fâsıla gibi terimlerle ilgili olan
ve cüzlere bir takım eksiklikler getirerek veya ziyâdelik vererek farklı
tef’ilelerin ortaya çıkmasına sebep olan iki terimden, “zi∆äf” (Ali Cemaleddin,
1291: 10) ve “úilel” (Ali Cemaleddin, 1291: 10)’den bahsedilmektedir.

Ali Cemaleddin, farklı cüzlerin ortaya çıkmasına vesile olan bu
eksiklik, fazlalık ve değişikliklere genel olarak úilel adının verildiğini
söyledikten sonra, bunları Arap’ta olanlar, Acem’de olanlar, müşterek olanlar
şeklinde tasnif eder. Ardından bunların toplam sayısının otuz yedi olduğunu
söyleyip bunları tek tek açıklamaya başlar. Bu bölümde söz konusu edilen
terimler şunlardır: (`abn), (Æayy), (`abl), (æab◊), (æa´r), (æa≠ú), (Keff), (Kesf),
(Vaøf), (`aŸ), (™alm), (Teşúì§), (~aŸf), (Beter), (Terfìl), (İzälet), (Tesbì̊ ),
(i◊mär), (úA´b), (æa≠f), (Cüzõ), (Şa≠r), (Nehk), (`arm), (`arb), (Şeter), (Hatm),
(Cebb), (Zelel), (Şekl), (Ce≈f), (Cedú), (Refú), (£elm), (£erm), (Na≈r), (Rubú).

Bunlardan “mefäúilün” cüzünün oluşumuna vesile olan “æab◊”ı örnek
olması açısından aşağıya alıyoruz: “æab◊ øäfıè fet≈iyle mertebe-yi ∆ämse-yi
cüzõde bulunan ≈arf-i säkini ≈aŸf u ısøä≠ itmege yaúnì (mefäúìlün) cüzõindeki yä
≈arfini ≈aŸfıla (mefäúilün) eylemege dinür lu˚atda (bir nesneyi almaø ve dürüp
bükmek) maúnäsındadır ki (mefäúilün) cüzõinde yä ≈arfi alınup øı´adılmış yaúnì
cüzõ-i meŸkùr baúde’l-≈aŸf (mefäúilün) øalmış oldı ı̊ndan menøùlün ileyhi
(maøbù◊) olur” (Ali Cemaleddin, 1291: 11). Bir diğer örnek olarak da
“feúilätün” cüzünün teşekkülünü anlatan “æa≠ú” terimini alalım: “æa≠ú veted
cüzõünüè säkinini ≈aŸf ve müte≈arrikini iskän itmege ve lu˚atda øäfıè fet≈iyle
(kesmege) dinür ki (mütefäúilün) cüzõinde olan (úilün) vetedindeki nùn säkini
baúde’l-≈aŸf läm müte≈arrikini iskän ile (mütefäúil) øaldıøda bunuè yirine yine o
vezinde olan (feúilätün) getürülmege menøùlün ileyhi (maø≠ùú) olur” (Ali
Cemaleddin, 1291: 11).

1 “İslâm şâirleri Cennet’te senin sancağın altında olacaklardır.”
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Bu şekilde otuz yedi adet terim hem lugat hem de terim anlamlarıyla
birlikte açıklanmakta ve aruz cüzlerinin teşekkülünden bahsedilmektedir.

Ali Cemaleddin daha sonra taktinin öneminden bahsederek takti ile
ilgili örnekler vermektedir. Yazar taktinin hem şiir hem de aruz için önemini şu
örnek ve ifadelerle duyurmaktadır:
“… Görüp nev-res/te-yi serv-i/bülendi øad/di mevzùnı
Mefäúìlün/Mefäúìlün/Mefäúìlün/Mefäúìlün
Temevvüc ey/leyüp ≠aşdı/dü-çeşmim eş/k-i pür-∆ùnı
Mefäúìlün/Mefäúìlün/Mefäúìlün/Mefäúìlün
Açıldı lä/le-veş gül-zä/r-ı dilde ni/ce biè yara
Mefäúìlün/Mefäúìlün/Mefäúìlün/Mefäúìlün
Æabìbä bù/se-yi laúliè/dürür tìmä/r u maúcùnı
Mefäúìlün/Mefäúìlün/Mefäúìlün/Mefäúìlün

Şeklindedir ancaø u´ùl-i taø≠ìú bir ≠aøım şeräõi≠i muta◊ ammın olup bunlarıè biri
elfä®-ı beytiè úayn-ı kitäbetine baøılmayup hemän ´ùret ü heyõet-i telaffu®ına
yaúnì kelämıè oøunuşuna iútibär olunmalıdır ve yazılışda mevcùd olup da
oøunuşta ®ähir olmayan ≈arfler øäúide-yi taø≠ìúe tevfìø içün başluca ≈arf úadd
olunmalıdır me§elä beyt-i märe’Ÿ-Ÿikrde (görüp) laf®ınıè vä[v]ları ve (≠aşdı)nıè
elifi ve (dü) laf®ınıè vävı ´ùret-i kitäbetde mevcùd iken ≈ìn-i taø≠ìúde säøı≠
olmuşlar yaúnì (väv) ◊ammeyi ve (elif) fet≈ayı ve (yä) kesreyi ìmä itmesi ◊arùrì
olma ı̊la taø≠ìúd en düşmüşlerdir zìrä iútibär (fet≈a ve kesre ve ◊amme) dinilen
nefs-i ≈arekeye mün≈a ı́r olma ı̊la e§nä -yı taø≠ìúde müte≈arriki müte≈arrike ve
säkini säkine teøäbül itdirmek läzım olup faøa≠ fet≈a kesreye, kesre fet≈aya,
fet≈a ◊ammeye muøäbil olur ve kitäbetde ≈arf-i vä≈id ile yazılan ≈urùf -ı
(müşeddede) taø≠ìúì ≈älde biri müte≈arrik dìgeri säkin olmaø üzere iki ≈arf
iútibär olunabilür mi§älimiz olan beytiè (øadd-i mevzùnı) laf®ındaki däliè
taø≠ìúinde iki ≈arf yazılması gibi ve baú◊ -ı ≈urùf kitäbetde mevcùd olmasa bile
taø≠ìúde ®ähir olur (nev-resteõ) kelimesiniè (nev-reste-yi) yazıldı ı̊ gibi u´ùl-i
taø≠ìúiè muta◊ammın oldı̊ ı şeräõi≠iè biri de ≈arf -i (hä) olup egerçi beytiè
vasa≠ında väøıú olur ise säøı≠ ve ä∆ır -ı beytde bulundı ı̊ taødìrde bir ≈arf-i säkin
maøämına øäõim olur (läle) ve (nice) ve (yara) laf®ları gibi ki (läle) ile (nice)
vasa≠da ve (yara) nihäyetde väøıú olmuşdur biri da∆ı (väv) veyä∆ud (elif)
veyä∆ud (yä)dan ´oèra gelen nùndur ki mä-øablindeki ≈arekesi kendi cinsinden
ise yaúnì elif ise fet≈a väv ise ◊amme ve yä ise kesre olup faøa≠ mä-øablindeki
≈areke úärı◊ olmaz ise taø≠ìúden düşer … ” (Ali Cemaleddin, 1291: 17-18).

Yazarın taktiye verdiği önem kitabın sonuna kadar açıkça
görülebilmektedir. Yazar, kitaptaki hemen tüm şiir örneklerinde, şiiri verdikten
sonra alt tarafta şiirin taktili, tef’ilelere ayrılmış hâlini de vermeyi ihmal
etmemektedir. Ali Cemaleddin burada hem beyitleri tef’ilelere ayırmakta hem
de beyitlerin altına şiirlerin vezinlerini yazmaktadır:
“(Beyt)
Cemäliè nùrını ey mäh-rù bir kez gören insän
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úAceb kim olmamaø mümkin midir ≈ayran saèa ey cän
(Taø≠ìúi)
Cemäliè nù/rını ey mä/h-rù bir kez/gören insän
Mefäúìlün/Mefäúìlün/Mefäúìlün/Mefäúìlün
úAceb kim ol/mamaø mümkin/midir ≈ayra/ saèa ey cän
Mefäúìlün/Mefäúìlün/Mefäúìlün/Mefäúìlün” (Ali Cemaleddin, 1291: 18).

İleride aruz bahirlerinden bahsedilirken takti örneklerine yine yer
verilecek ve eserden fotoğraf alıntılarıyla yazarın taktiyi eserinde nasıl belirttiği
gösterilecektir.

Kitabın devamında izleyeceği yol için Ali Cemaleddin şu ifâdeleri
kullanmaktadır: “Maúlùm ola ki bu ma≈alle degin u´ùl-i evzän-ı şiúr taúrìf ü
beyän ve bunlara úärı◊ olan úilel-i mütenevviúa úale’l-infiräd şer≈ u ityän øılınmış
oldı̊ ından baúdezìn úulemä-yı úarù◊uè tertìb eyledikleri bu≈ùrı da∆ı bildirmek
läzım gelmişdir” (Ali Cemaleddin, 1291: 21). Hemen devamında yazar,
yukarıda açıkladığı asıl kurallara bağlı olarak ortaya çıkan aruz bahirlerini
ayrıntılı olarak incelemeye başlamaktadır. “Şöyle ki müşärün ileyhim beyänı
sebøat iden u´ùlden bir ≠aøım ba≈rler t ertìb idildiler ki bunlardan baú◊ıları eczä-
yı tefäúìliyyeden biriniè tekerrüründen ≈u´ùle gelür” (Ali Cemaleddin, 1291:
21).
“…müştereken úAcem ile úArab’a ma∆´ù´ oldı ı̊ vä◊ı≈adan ve bunlarıè her
birine birer mi§äl getürülmek ve efäúìl-i bu≈ùrı bu ´ùretle  da∆ı ta´vìr eylemek
vecìheden olma ı̊la ber -vech-i ätì beyänına şürùú olunur” (Ali Cemaleddin,
1291: 21-22).

Eserin en hacimli bölümü “(İbtidä-yı Bu≈ùr ve Ebyät)” başlığı altında
yirmi ikinci sayfadan itibaren başlamaktadır. Bu bölümde aruz bahirlerinin, aruz
vezinlerinin sözlük ve terim anlamlarından ayrı ayrı bahsedilmekte; konuyla
ilgili belâgat âlimleri arasındaki ihtilaflı görüşlere yer verilmektedir. Ali
Cemaleddin, belâgat âlimleri arasındaki ihtilaflı görüşlerden bahsettikten sonra
zaman zaman kendi fikrini ya da katıldığı âlimin görüşünü de bildirmektedir.
Vezinlerdeki tef’ilelerin çıkış noktalarına da değinen yazar her bir veznin, her
bir tef’ilenin nereden geldiğini, nasıl oluştuğunu ayrıntılı olarak anlatmaktadır.
Vezinlerin oluşumunu bildiren terimlerden mürekkep söz konusu olan “veznin
tam ismi” başlık olarak verildikten sonra o vezinle ilgili en az bir şiir örneği
verilmektedir. Örnek olarak verilen şiir, hemen alt tarafta “Taø≠ìú” başlığı
altında tef’ilelerine ayrılarak şiirin vezni üzerinde gösterilmektedir.

Eserin “úArù◊-ı Türkì” bölümünde yer alan ana başlıklar şunlardır:
(Ba≈r-ı Æavìl), (Ba≈r-ı Medìd), (Ba≈r-ı Basì≠), (Ba≈r-ı Väfir), (Ba≈r-ı Kämil),
(Rubäúiyyät), (Ba≈r-ı Recez), (Ba≈r-ı Remel), (Ba≈r-ı Münseri∆), (Ba≈r-ı
Mu◊äriú), (Ba≈r-ı Muøte◊ab), (Ba≈r-ı Mücte§§), (Ba≈r-ı Serìú), (Ba≈r-ı Cedìd),
(Ba≈r-ı æarìb), (Ba≈r-ı `afìf), (Ba≈r-ı Müşäkil), (Ba≈r-ı Müteøärib), (Ba≈r-ı
Mütedärik). Bu ana başlıklar altındaki pek çok alt başlıkla tüm aruz kalıpları
ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
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Arûz-ı Türkî, tüm bu özellikleri dolayısıyla aruz konusunda doyurucu
bilgiler içermektedir. 168 sayfadan ve sondaki aruz cetvellerinden oluşan eserin
105. sayfasına kadar hemen hemen sadece aruz bahsi üzerinde durulmaktadır.
Zaten eserin, Ali Cemaleddin tarafından bir Türkçe aruz kitabı olarak
düşünüldüğünü de yazımızın başında, yazarın kendi cümlelerine dayanarak
ifade etmiştik. Yazarın aruz bahirleri ve vezinleriyle ilgili açıklamalarından
“Basì≠”  bahri ile ilgili olanı örnek olması açısından aşağıya alınmıştır:

“(Basì≠) bänıè fet≈iyle geniş ve yay ı̊n maúnäsına ve ı´≠ılä≈da eczäsı iki
kerre (Müstefúilün Fäúilün Müstefúilün Fäúilün)den úibäret bir ba≈rıè ismine
dirler vech-i tesmiyyesi øavl-i `alìl’e göre ba≈r-ı ≠avìl ile medìdiè medlerinden
münbası≠ olup vasa≠ı i le ä∆ırı ek§eriyä ma∆bùn olaraø yaúnì (Müstefúilün Feúilün
Müstefúilün Feúilün) istiúmäl olundı ı̊ndan ve Züccäc’a göre eczälarınıè
evvelleri sebebler ile münbası≠ olduølarından basì≠ dinildi ve baú◊ıları
úindlerinde úarù◊ ve ¬arbında ≈arekät -ı münbası≠ oldı̊ ından basì≠ ve memdìdiè
bunuè üzerine taøaddümi ise vetedi ´adra øarìb oldı ı̊ cihetiledir didiler
(Eczä-yı Ba≈r-ı Basì≠)
(Müstefúilün Fäúilün Müstefúilün Fäúilün) (2) defúa
(Mi§äl)
(Beyt)
Cänä bugün bir úaceb bìúaøl u dìväneyüm
Laúlüè meyüè nùş idüp medhùş u mestäneyüm

İşbu beyt da∆ı sälimü’l-eczä olup taø≠ìúi şu vechiledir
(Taø≠ìúi)
Cänä bugün/bir úaceb/bìúaøl u dì/väneyüm
Müstefúilün/Fäúilün/Müstefúilün/Fäúilün
Laúlüè meyüè/nùş idüp/medhùş u mes/täneyüm
Müstefúilün/Fäúilün/Müstefúilün/Fäúilün” (Ali Cemaleddin, 1291: 23).

Özellikle aruz konusunda ayrıntılı ve doyurucu bilgiler verdiğinden
bahsedilen Arûz-ı Türkî’nin en önemli özelliklerinden birisi de, yukarıda
zikredildiği üzere, şiir örnekleri üzerinde “taø≠ìú” başlığı altında vezinleri ve
tef’ileleri göstermesidir. Yukarıda takti ile ilgili söylenenlere ek olarak şunlar da
ilave edilmelidir ki Ali Cemaleddin takti sayesinde, imlâda olmayan ama takti
ile okuma esnasında ortaya çıkan seslere ya da imlâda bulunup da takti ile
okuma sırasında düşen seslere dikkat çekmekte ve bunları imlâda göstermek
yolunu seçmektedir. Meselâ:
“Girye-i dil hicr ile şol-øadar ki ey perì
Cùy-bära döndi çeşm-i sirişkim her biri”
(Ali Cemaleddin, 1291: 22).
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“Girye-i dil/hicr ile/şol-øadar ki/ey perì
Fäúilätün/Fäúilün/Fäúilätün/Fäúilün
Cùy-bära/döndi çeş/m-i sirişkim/her biri
Fäúilätün/Fäúilün/Fäúilätün/Fäúilün” (Ali Cemaleddin, 1291: 22).

Yukarıdaki beyitte görüldüğü üzere beytin normal olarak verildiği ilk

şekilde girye kelimesinde terkip “hemze” ile gösterilmiştir:
Taktinin gösterildiği hemen alttaki kullanımda ise girye kelimesinin

hemen sonuna “y/i/ی” harfi ilâve edilerek bir “y/i/ی” harfiyle terkip yapılması

gerektiği açıkça bildirilmiştir:
Böylece imlâda olmayan ancak takti ile okuma sırasında seslendirilmesi

gereken “y/i/ی ” harfi açıkça gösterilmiş olmaktadır.
Benzer bir örneğe “çeşm-i sirişkim” kullanımında rastlanmaktadır. Şiir

metninin imlâsında bulunmayan “y/i/ی ” harfinin takti yapılarak imlâya alındığı

görülmektedir:  (metin)  (takti)
Yine “hicr ile” kelimesinin imlâsına dikkat edildiğinde bu kelimenin

“hicr ile” şeklinde ayrı değil de “hicrile” şeklinde vasl yapılarak okunması
gerektiği takti yapılarak açıkça ortaya koyulmuştur.

Yine bu örneklerde kelimelerin takti esnasında ilgili hecelerden
bölünerek, okuyuşa uygun olarak verildiği görülmektedir. Doğru okuyuşu
sağlayabilmek için kelimeler yazar tarafından gerekli yerlerden bölünmüş veya
gerektiğinde bir sonraki kelimeyle birleştirilerek yazılmıştır.

Yeniden aruz bahirleri ve cüzleri faslına dönüldüğü zaman “däõire-yi
mu∆telife” (Ali Cemaleddin, 1291: 25), “däõire-yi muõtelife” (Ali Cemaleddin,
1291: 27), “däõire-yi muctelibe” (Ali Cemaleddin, 1291: 64), “däõire-yi
müştebihe” (Ali Cemaleddin, 1291: 82), “däõire-yi mütenevviúa” (Ali
Cemaleddin, 1291: 95), “däõire-yi müttefaøa” (Ali Cemaleddin, 1291: 103)
isimlerinde bahirleri ve vezinleri gösteren şekillerin bulunduğu görülmektedir.
Bu şekillerin içerisine birer mısra yerleştirilmiş durumdadır. Bu mısraların
özelliği ise mısradaki farklı her bir kelimeden okunmaya başlandığında farklı
bir veznin elde ediliyor olmasıdır: “ÿikr olunan ba≈irlerin baú◊-ı eczäları ∆umäsì
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ve baú◊-ı eczäları sübäúì oldı̊ ından üçini (mu∆telife) nämında bir däõire dä∆iline
alup ismine (däõire-yi mu∆telife) tesmiyye eylemişler ki şekl-i däõire işbu (Seni
özledi cänım ki sensiz øarär itmez) mı´raúı üzerine tertìb olunaraø a´≈äb-ı
mü≠älaúäya úar◊ olundı
Mı´raú-ı meŸkùruè ba≈r-ı ≠avìle ta≠bìøan øıräõati muräd buyurılur ise (seni)
laf®ından ibtidä olunmalıdır ki taø≠ìúi şu vechile dir
Seni öz/ledi cänım/ki sensiz/øarär itmez
Feúùlün/Mefäúìlün/Feúùlün/Mefäúìlün
Olup ba≈r-ı medìde tevfìø olunduøda (özledi) laf®ından başlanılmaø läzım
geleceginden taø≠ìúi
Özledi cä/nım ki sen/siz øarär it/mez seni
Fäúilätün/Fäúilün/Fäúilätün/Fäúilün
´ùretindedir eger ba≈r-ı basì≠ vezninde oøunmaø istenilür ise (cänım) laf®ından
øıräõat idilmelidir ki bu ≈älde taø≠ìúi
Cänım ki sen/siz øarä/r itmez seni/özledi
Müstefúilün/Fäúilün/Müstefúilün/Fäúilün
Şu ´ùretde olma ı̊la mı´raú-ı meŸkùr işbu bu≈ùr-ı §elä§eniè behrinde úilel ü
ezä∆ìfden sälim väøıú olmuşdur
Ve eger betekrär ≠avìle naøl muräd olunur ise (ki sensiz) laf®ından bidäõ oluna”
(Ali Cemaleddin, 1291: 24).

Söz konusu daireleri günümüz harflerine aktarmak dairelerin
orijinalliğini bozduğu için şekillerden bir tanesi örnek olması açısından aşağıya
aynen alınmıştır.

“Ba≈r-ı Æavìl-i Sälim

Ba≈r-ı Medìd-i Sälim/Ba≈r-ı Basì≠-i Sälim” (Ali Cemaleddin, 1291: 25).
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Arûz-ı Türkî’de ayrıntılı açıklamalarla 105 sayfa boyunca aruz bahsi ele
alınmaktadır. 106. Sayfadan itibaren ise “úİlm-i æaväfì” başlığı altında kâfiye
bahsine geçilmektedir.

Yazar, kâfiye bahsine “kâfiye” kelimesinin sözlük ve terim anlamlarını
vererek başlamaktadır: “(æäfiye) lu˚atda bir nesneniè bir nesne arøasından
gelmesine dinür ı ≠́ılä≈-ı şuúaräda ise keläm-ı mevzùn arøasına yaúnì şiúriè
ä∆ırında bulunan ≈arfe dinür ki eczä -yı beyt anıèla rab≠ olunur
taúyìn-i øäfiyede riväyät-ı mütekä§ire olup ancaø beyne’l-fu◊alä øäfiye bir
≈arfdir ki úulemä-yı úArab ol ≈arfe ≈arf-i (revì) dirler
(Revì) revädan meõ∆ùzdur revä lu˚at-ı úArab’da deveniè yükini bå ladıøları ipe
dinilüp ol ip ile deveniè yüki ba˚landı ı̊ gibi şiúriè käffe -yi eczäsı ≈arf-i (revì)
ile bå lanur” (Ali Cemaleddin, 1291: 106). Görüldüğü üzere Ali Cemaleddin,
terimlerin lugat anlamlarının yanı sıra, kelimenin anlamına isnat edilen hangi
benzerlik dolayısıyla bu kelimenin terimleştirildiği konusuna da temas etmeyi
unutmamaktadır.

Ali Cemaleddin kâfiye, revî gibi terimleri aruz bahsinde olduğu gibi
örneklerle açıklamaktadır. Bunların ayrıntıları, istisnaları, türleri örneklerle ele
alınmakta ve izah edilmektedir: “… (revì) da∆ı muøayyede ve mu≠allaøa olmaø
üzere iki nevúdir…” (Ali Cemaleddin, 1291: 107), “İşbu ≈arf-i (revì)niè tebdìl
ve tå yìri ˚ayr-ı cäõiz ise de vaøt-i ◊arùretde øurb-ı me∆äric-i ≈urùfa riúäyetle
baú◊an ta≈vìli mesbùø olup faøa≠ beyne’ş -şuúarä muúayyebätdan maúdùd
olunma ı̊la ta≈vìl -i ≈urùfı muta◊ammın olan (revì)ye (ikfä) nämı virilmişdir
me§elä (iftitä≈) ve (iştibäh) laf®larında oldı̊ ı gibi ki biri (≈ä) ve dìgeri (hä)dır ”
(Ali Cemaleddin, 1291: 107).

“úİlm-i æaväfí” başlığı altında söz konusu edilen, örneklerle açıklanan
ve hakkında geniş açıklamalar yapılan terimler şunlardır: øäfiye, revì, tevcìh,
revì-yi muøayede, revì-yi mu≠allaøa, ikfä, øäfiye-yi müreddefe, øäfiye-yi
müõessese, øäfiye-yi mücerrede, øäfiye-yi mev´ùle, ridf-i a´lì, ridf-i zäõid,
müreddef-i mürekkeb, res, da∆ìl, işbäú, sinäd, øafiye -yi ≈urùc, nefäŸ, øäfiye-yi
mezìd, øäfiye-yi şäygän.

Ali Cemaleddin eserinin 116. sayfasından itibaren “™anäyiú-i Şiúriyye ve
úİlm-i Bedìú” başlığı altında edebî sanatları ve bedî ilminin alanına giren
konuları ele almaya başlıyor.

Yazar ™anäyiú-i Şiúriyye ve úİlm-i Bedìú bahsine iyi bir şâir olmak için
gerekli hususiyetlerden bahsederek ve eski şiirimizdeki mazmunlara, teşbihlere
göndermeler yaparak başlamaktadır.

Hangi lisanda olursa olsun iyi bir şâir olmak için; o dilin inceliklerine
vâkıf olmak gerektiği, o dilin terimlerini ve kelimelerinin telaffuzunu hakkıyla
bilmenin lüzûmu, o dilin belâgatta “garîb” olarak adlandırılan, âşinâ olunmayan,
kelimelerinin kullanımından kaçınmak gerektiği öncelikli olarak
vurgulanmaktadır: “Bir şäúir øan ı̊ lisän ile olursa olsun şiúr söyleyecegi vaøt o
lisänıè daøäyıø u müfredät ve telaffu®ät u mu´≠ala≈ätını kemäliyle isti≈´äle
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˚ayret ve şiúrde bir≠aøım kelimät -ı ˚arìbeden ictinäb…” (Ali Cemaleddin, 1291:
116). Yine o dile ait âşinâ olunan terimlerin ve tabirlerin kullanılması, bunu
sağlayabilmek için meşhur şâirlerin örnek alınması, belâgat yönünden başarılı
eserlerin okunarak örnek alınması, hatta bunların ezberlenmesi, başarılı bir şâir
olabilmenin şartları arasında sıralanmaktadır. Bütün bunların çok büyük
çabalarla sağlanabileceğini söyleyen Ali Cemaleddin, bu özelliklerin şâir olmak
isteyen bir kişi için birer meleke hâline gelmiş olmasının öneminden de
bahsetmektedir: “… ı´≠ılä≈ät-ı meõnùse ve şäyiúa istiúmäl itmege mezìd iútinä ve
diøøat itmelidir ve ìcäbı taødìrinde taúbìrät ve teşbìhät øullanmaø içün ibtidä
≈älinde meşähìr-i şuúarä ve ekämìl-i ≈ükemänıè eşúär-ı fe´ä≈at-di§ärını ≈ävì olan
dìvän-ı belä̊ at-bünyänlarını mü≠älaúaya ≈a´ren riøøätıla ek§erini ≈ıf®a alaraø
≠abìúat-ı şiúriyye dinilen seciyye-i celìleyi isti≈´äle ˚ayret ve o ≈äli ≠abìúat -ı
§äniyye yaúnì meleke idinmege ´arf-ı mesäúì ve himmet iderek üdebä-yı esläf
e§erine sälik olmalıdır…” (Ali Cemaleddin, 1291: 116). Yazar, “…erbäb-ı
sü∆an inşäd-ı na®m u ne§rde münäsebet ve müşäbehet arayup o yolda ´arf-ı
me◊ämìn eylediler yaúnì her nerde gül Ÿikr eylediler ise úaøabinde bülbül
getürdiler” (Ali Cemaleddin, 1291: 116) ifadeleriyle eski şâirlerin kullanımları
sebebiyle yerleşmiş bazı benzetmelerin, birbiriyle kullanımı hoş görülen
kelimelerin yeni şâirler tarafından bilinmesi için de eski eserlerin okunmasının
lüzumlu olduğunu söylemektedir.

Yazar, bu sözlerinin devamında çeşitli beyitlerle, söz ettiği
benzetmelerden örnekler vermekte ve bunları kısaca açıklamaktadır. Ancak
bunu yaparken kullandığı beyitlerin kimlere ait olduğu konusunda bilgi
vermemektedir.

Ali Cemaleddin, şiiri güzel gösterenin manevî ve lafzî sanatlar
olduğunu ve bunun da ilm-i bedî ile ilgili olduğunu ifade eder: “…zìrä ´anäyiú-i
maúneviyye ve laf®iyye beyt-i şiúriè naøş u äräyişi maøämındadır bu ´ùret ise
istifhäm-ı úilm-i bedìú ile olur…” (Ali Cemaleddin, 1291: 120)

Yazar, kitabın kalan kısmında edebî sanatlardan bahsedip bazı nazım
şekilleri ve türleriyle ilgili verdiği bilgilerin ardından, 7 fasikül halindeki aruz
cetvelleriyle eserine son vermektedir.

Eserin úArùz-ı Türkì başlıklı aruz bahsi diğer bölümlere oranla çok daha
geniş tutulmuş ve bu konudaki açıklamalar diğer bölümlere nispetle daha
teferruatlı bir şekilde verilerek örneklerle desteklenmiştir. Kafiye, sanatlar ve
bedî bahisleri ise aruz bahsine göre nispeten daha yüzeysel açıklanmıştır.

Şiirde sözün çeşitli benzetmelerle ve süslü bir şekilde kullanılmasının
öneminden bahseden Ali Cemaleddin, kitabının ´anäyiú-i şiúriyye ve  úilm-i bedìú
bölümünde ilk olarak tar´ìú sanatını ele alıp bu sanatın tanımını şu şekilde
vermektedir: “Tar´ìú lu˚atda bir nesneyi mücevherät ile tezyìn eylemege ve
ı ≠́ılä≈d a keläm-ı men§ùr veyä man®ùmda olan elfä®ı birbirine muväfıø ve vezn
ü ≈urùfda mu≠äbıø bir ´ùretle terkìb itmege dinür” (Ali Cemaleddin, 1291: 120).

Yazar, aruz ve kâfiye bahislerinde olduğu gibi ´anäyiú-i şiúriyye ve
úilm-i bedìú bahsinde de önce söz konusu terimlerin sözlük anlamlarını verip
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ardından bu kelimelerin terim anlamlarına ve açıklamalarına geçmektedir. Bu
bölümdeki açıklamalar aruz bahsindeki kadar teferruatlı olmamakla birlikte
diğer bahislerde olduğu gibi örnek beyitler ve zaman zaman da şiirlerle
desteklenmektedir.

Çeşitli edebî sanatlar açıklanırken söz konusu sanatın ayrıntılarına
girilerek, o sanatın küçük farklardan kaynaklanan alt başlıklarına da
değinilmektedir:
“(Tecnìs)
Şiúrde iki kelimeyi øıräõat ve kitäbetde birbirine beèzetmege dinüp bu da∆ı yedi
nevúdir

(Nevú-i Evvel Tecnìs-i Täm)
(Tecnìs-i Täm) şiúrde iki veyä ziyäde elfä®ıè birbirine telaffu®da ve kitäbetde ve
≈arekät ve sükunätda ve úaded-i ≈urùfda müttefiø ve faøa≠ maúnäca mu∆telif
olmasına dinür ki reng maúnäsında olan (al) ve (a∆Ÿ) it müfädındaki (al)
mi§älleri gibi
(Beyt)
Düşmenin Behräm-veş kör olup olsa yiri gùr
Nola çün sen `usreve kär itmege yüz ≠ıtdı kär …” (Ali Cemaleddin, 1291: 121).

Eserde “´anäyiú-i şiúriyye ve  úilm-i bedìú” başlığı altında ele alınan
sanatlar şunlardır: Tar´ìú, Tecnìs, ™anúat-ı Æıbäk u Te◊äd, Seciú, Teşbìhät, Íhäm,
İstiúäre, Müräúätü’n-Na®ìr, Mu≈temelü’◊-÷ıddeyn, Teõkìdü’l-Med≈ Bimä
Yüşbihü’Ÿ-ÿemm, El-Med≈ü’l-Müvecceh, İltifät, Mütezelzil, İstidräk, Leff ü
Neşr, Taúaccüb, Seriøa, İútirä◊-ı Keläm æable’t-Tamäm, Mütelevvin, Cämiúü’l-
Kilem, İrsäl-i Me§el, ÿü’l-æäfiyeteyn, ÿü’l-æäfiyeteyn-i Ma≈cùb, Tecähülü’l-
úÁrif, Suõäl, Ceväb, Tensìøu’´-™ıfät, Siyäøatü’l-Aúdäd, ™anúat-ı Cemú, Cemú-i
Tenhä, İ˚räø, Tefsìr-i Celì, Tefsìr-i `afì, úAks, Maølùb, Maølùb-ı Baú◊,
Maølùb-ı Mücenna≈, Maølùb-ı Küll, Reddü’l-úAcz úAle’´-™adr, Reddü’´-™adr
úAle’l-úAcz, ~üsnü’t-Taúlìl, ~üsnü’l-Ma≠laú, ~üsnü’≠-Æaleb, Muøa≠≠aú,
Mülemmaú, Muva´´al, ~aŸf, Menøù≠, Mu´≈af, Raø≠ä, ~ayfä, Müveşşa≈.

Burada örnekleriyle birlikte açıklanan sanatların lafzî ve mânevî
sanatlar gibi bir tasnife tabi tutulmaksızın yazarın tercihleri doğrultusunda
sırayla esere alındıkları görülmektedir.

Ali Cemaleddin, Müveşşa≈ bahsinden hemen sonra “(Tar´ìú)den buraya
øadar yaúnì (Müveşşa≈)a øadar olunan taúrìflerde mi§äl olaraø yazılmış olan
ebyät Sürùrì mer≈ùmuè øa´ìdesi olup bu ´anäyiúi cämiú bulundı ı̊ndan anıè Ÿikri
münäsib görülmüşdür” (Ali Cemaleddin, 1291: 144) ifâdeleriyle kitabın son
bölümündeki şiir örneklerinin Sürûrî’ye ait olduğunu bildirmektedir.

Yazar, “A´≈äb-ı mü≠älaúaya ˚ayr-ı mestùr oldı̊ ı vechile fu´e≈ä -yı
belä̊ at-efzä-yı pìşìn keläm-ı man®ùm ve maøäl-i mevzùnı aøsäm-ı
müteúaddideye baúde’t-taøsìm zìrde mu≈arrer bir≠aøım isimler ile tevsìm ve
taúyìn eylerler” (Ali Cemaleddin, 1291: 144) sözlerinin ardından Münäcät, Naút,
Med≈iyye, Hicviyye, Fa∆riyye, Firäøiyye, ˙azel, Beytü’l -˙azel, Şäh Beyt,
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Ta∆allu´, æa´ìde, Me§nevì, Musamma≠, Teşbìb, Nesìb, Mu´arraú, Şerùd,
Mümäla≠a, Münaøøa≈, Na®ìre, Mükerrer, İrticäl, Mütenäfir, Sehl-i Mümteniú,
Naøì´a, Ta◊mìn , Murabbaú, Mu∆ammes, Müseddes, Müsebbaú, Mü§emmen,
Mütessaú, Muúaşşer, Tercìú-i Bend, Şarøı, Müstezäd, æı≠úa, Rubäúì, Ma≠laú,
Müfred, Muúammä, Lu˚az gibi nazım türleri ve şekilleri hakkında örneklerle
bilgiler vermektedir:
“(Naút)
(Naút) med≈-i Resùl úaleyhi’s-seläm ≈aøøında na®m olunan øa´ìdedir

(Licenäbi Vä´ıf)
Derùnumda firäøıèla elem var yä resùlalläh
Göèülde iştiyäø-ı dembedem var yä resùlalläh

Temevvücgäh-ı úaşøıèda kemìne-øa≠reyim ammä
Nihän ∆ùn-äbe-i giryemde yemm var yä resùlalläh

Derùnum yaralandı ∆ançer-i úaşø-ı mecäziyle
Dilimde bir oèulmaz za∆m-ı ˚am var yä resùlalläh

Ne yüzle eyleyem daúvä-yı úaşøıè her nefes dilde
Hezärän ärzù-yı mültezem var yä resùlalläh…” (Ali Cemaleddin, 1291: 145).
“(˙azel)
(˙azel) vezn ü øäfiyede mütte≈id bulunan ebyäta dinür ki beş beytden dùn
olmayup on beyti de tecävüz itmez ve meõäli ma≈bùb u ma≈bùbeniè ∆a≠t u
∆äliyle şekl ü şemäõilini va´fdan úibäretdir

(Licenäbi Fı≠nat)
Neşve-i cäm-ı ma≈abbetle göèül cùş eyler
Çekilen derd ü ˚amı cümle ferämùş eyler

Bir nigehle øomadı derdimi taørìre ma≈al
Çeşm-i mestiè nice gùyäları ∆ämùş eyler

æıl ≈aŸer alma ´aøın úäşıø-ı zärıè ähıè
Seni bir şù∆-ı sitem-kära felek düş eyler

Häle-i mäh gibi sìneye çekmiş mihri
Bezm-i vu´latda o kim yäri derä̊ ùş eyler

Sen hemän gülşen-i ≈üsnünde fi˚än it çü hezär
Fı≠natä derd-i diliè belki o gül gùş eyler” (Ali Cemaleddin, 1291: 147-148).
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Ali Cemaleddin eserinin sonunda Lu˚az hakkında bilgi ve bir lugaz
örneği verdikten sonra “Temmetü’l-Kitäb Biúavnillähi’l-Meliki’l-Vehhäb” (Ali
Cemaleddin, 1291: 168) ibaresinin ardından “Tärì∆-i Kitäb” (Ali Cemaleddin,
1291: 168) başlıklı bir manzumeyle kitabının son bölümünü de bitirmektedir.
Eserin sonunda ise 7 fasiküllük bir aruz cetveli mevcuttur.

Tärì∆-i Kitäb kısmında kitabını bitirmesi kendisine nasip olduğu için
Allah’a hamd eden yazar, özellikle Türkçe imlâ ile bir aruz kitabı yazdığını
eserin başında olduğu gibi vurgulamaktadır. Ali Cemaleddin, eğer beyitler mânâ
yönünden zevksiz gelirse unutulmasın ki ben hüner göstermek için değil
bahirleri ima için bu beyitleri yazdım, asıl olan bahirler ve vezinlerdir,
hatırlatmasını yapmaktadır. Buradan hareketle kitapta müellifi belli olmayan
beyitlerin Ali Cemaleddin’e ait olduğunu söylemek mümkündür. Hataları için
özellikle eserini örnek aldığı Molla Câmî’den af dileyen yazar, maksadının
okuyanların hayır duasını almak olduğunu ve bu fâni dünyada, en nihayet, talep
edilecek şeyin bu olduğunu söylemektedir.

Ali Cemaleddin tarafından Türkçe bir aruz kitabı oluşturmak gayesiyle
yazılan ve muhtevası tanıtılmaya çalışılan Arûz-ı Türkî ile ilgili sonuç olarak
şunlar söylenebilir:

 Söz konusu eser, bir belâgat kitabı olmaktan çok yazarının da ifade
ettiği gibi bir edebî bilgiler ve daha çok da bir aruz kitabı olarak karşımıza
çıkmaktadır. Ali Cemaleddin, meânî, beyân gibi belâgatın temel kollarından ya
da yine belâgatla doğrudan alâkalı olan fesâhat, garâbet, tenâfür gibi
unsurlardan hiç söz etmemektedir. Yukarıda da zikrettiğimiz gibi şiiri güzel
gösterecek olanın edebî sanatlar olduğu kanaatinde olan yazar, edebî sanatlarla
ilgisi dolayısıyla kitabının son bölümüne ™anäyiú-i Şiúriyye ve úİlm-i Bedìú adını
vermiştir. Yazar bu bölümde sanatları lafzî, mânevî gibi ayrımlara tâbi
tutmaksızın örnekleriyle açıklama yoluna gitmiştir. Hatta ayrı bir başlık
vermeden “nazım şekilleri ve türleri” bahsine de geçmiştir. “Nazım şekilleri ve
türler” de yazar tarafından tıpkı edebî sanatlar gibi örneklerle açıklanmıştır.

Aruz ağırlıklı olduğunu söylediğimiz eseri bu yönden
değerlendirdiğimizde eserin, aruz konusunda gerçekten geniş bilgiler verdiği
görülmektedir. 168 Sayfa olan eserin ilk 105 sayfasının ve sondaki 7 fasikülün
aruz konusuna ayrılmış olması da bunun bir göstergesidir. Günümüzdeki aruzla
ilgili ilmî eserlerde çok fazla karşılaşmadığımız pek çok terim Arûz-ı Türkî’de
karşımıza çıkmakta ve ayrıntılarıyla izâh edilmektedir. Aruzla ilgili terimler,
tüm tef’ileler, bahirler ve vezinler ayrıntılı olarak açıklandıktan sonra mutlak
suretle örneklendirilmektedir. Bir beyitle ya da beytin yanı sıra bir de bütün bir
şiir örneğiyle konunun anlatımı zenginleştirilmiştir. Yazar, Arap ve Acem
aruzlarındaki farklı ya da müşterek kullanımlara da göndermeler yapmıştır.
Verilen örnekler mutlak suretle takti ile gösterilerek hem tef’ilelerin nasıl
ayrılması gerektiği hem de telaffuzun nasıl olması gerektiği konusunda okuyucu
yönlendirilmiştir. Kitabın en sonunda yer alan 7 ayrı fasikülde ise kitapta
bahsedilen tüm aruz vezinleri bir “aruz cetveli” üzerinde gösterilmiştir.
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Eser, başta aruz olmak üzere kâfiye, edebî sanatlar, nazım şekilleri ve
türlerinden oluşmaktadır. Özellikle “aruz” konusunda çalışanlar için önemli bir
kaynak olarak karşımıza çıkan eser, kâfiye ve edebî sanatların yanı sıra nazım
şekilleri ve türleriyle ilgili de örneklerle zenginleştirilmiş bilgiler içermektedir.
Muhtevasında yer alan ve ayrıntılı olarak izah edilen pek çok terim dolayısıyla
eserin, terim sözlükleri için de önemli bir kaynak olacağını söylemek
mümkündür.
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